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 وقال زيد بن أسلم : منجما ، كلما مضى نجم جاء نجم ، يقول : كلما مضى وقت جاء وقت . 

 : قاله مجاهد والحسن وغيرهما . -: مفروضاً او واجبا مْوقُوتًاوقالت طائفة : معنى 

 وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال : يعني : مفروضا . 

، فرجع المعنى حينئذ إلَي تقدير اعدادها ومواقيتها . وتأول بعضهم الفرض هنا على التقدير 

 وهللا أعلم . 

 : الوقت الذي تصلى فيه وعددها .  -وهللا أعلم -وقال الشافعي : الموقوت 

 :  -رحمه هللا -قال البخاري 

نا عبد هللا بنن مسنلمة ، قنال : قنرأت علنى مالن  ، عنن ابنن ننهار ، أ  عمنر بنن  -521

 ة يومنا ، فندخل علينه عنرو ة بنن الزبينر ، فنأخبرغ أ  المشينر ة بنن ننعبة أخنر عبد العزيز أَخر الصنا

الصا ة يوما وهو بالعراق ، فدخل عليه أبو مسعود األنصاري ، فقال : ما هنذا ينا مشينر ة ل ألني  قند 

،  ، ثنم لنلى فصنلى رسنول هللا  علمت أَ  جبريل عليه السام نزل فصنلى فصنلى رسنول هللا 

،ثم قال: ))بهذا أمرت((. فقال عمر لعرو ة: اعلم منا تحندب بنه، أو أ    ثم للى فصلى رسول هللا

وقت الصا ةل قال عرو ة: كذل  كا  بشير بن أبي مسعود يحندب عنن  جبريل هو أقام لرسول هللا 

 أبيه. 

كنا  يصنلي العصنر والشنم  فني  قال عنرو ة: ولقند حندثتني عائشنة، أ  النبني  -522

 حجرتها، قبل ا  تظهر. 

بفعله،  الحديث يدل على أ  مواقيت الصلوات الخم  بينها جبريل عليه السام للنبي هذا 

فكننا  ينننزل فيصننلي بننه كننل لننا ة فنني وقتهننا إلننى أ  بننين لننه مواقيتهننا كلهننا، وكننا   لنن  فنني أول مننا 

 افترض الصلوات الخم . 

 وقنند روي فنني  لنن  أحاديننث متعنندد ة، ولننم يخننرن فنني ))الصننحيحين(( منهننا غيننر حننديث أبنني

 -فنني )) المشننازي(( مننن روايننة نننعير، عننن الزهننري -أيضننا -مسننعود هننذا، وقنند خرجننه البخنناري

 مختصراً. 

وخرجه من طريق مال  والليث بن سعد، عن الزهري، ولفظ حنديث اللينث عنندغ: أ  عنرو ة 

    قننال لعمننر: سننمعت بشننير بننن أبنني مسننعود يقننول: سننمعت أبننا مسننعود يقننول: سننمعت رسننول هللا 

يقول  زل جبريل علينه السنام، فنأمني، فصنليت معنه، ثنم لنليت معنه، ثنم لنليت معنه، ثنم : ))ن

 لليت معه، ثم لليت معه((، ويحسر بألابعه خم  للوات. 

ورواغ ابننن أبنني  ئننر فنني ))موطئننه((، عننن ابننن نننهار، ولفننظ حدياننه: أ  أبننا مسننعود قننال 

لننلى، ولننلى، ثننم ، فصننلى، ولننلى، ولننلى، وللمشيننر ة: ألننم تعلننم أ  جبريننل نننزل علننى محمنند 

 للى، ثم للى، ثم للى، ثم للى، ثم للى ، ثم قال: ))هكذا امرت((. 

 وفي هذا تكرار لا ة جبريل، ولي  فيه  كر بيا  نيء من األوقات. 

قال أبو داود: يروي هنذا الحنديث عنن الزهنري: معمنر ومالن  وابنن عييننة وننعير بنن أبني 

 الذي للى فيه، ولم يفسروغ. حمز ة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت 

رواغ هشام بن عرو ة وحبير بن أبي مرزوق، عن عنرو ة نحنو رواينة معمنر  -أيضا -وكذل  

 وألحابه، اال ا  حبيبا لم يذكر ))بشيرا((. 

وخرجه أبو داود بسياق فيه تفسير المواقيت من رواية أسامة بنن زيند اللياني، ا  ابنن ننهار 

العزيز: سمعت بشنير بنن أبني مسنعود يقنول: سنمعت أبنا مسنعود  أخبرغ، أ  عرو ة قال لعمر بن عبد

: ))ننزل جبرينل علينه السنام فناخبرني بمواقينت  يقنول األنصاري يقول: سنمعت رسنول هللا  

، ثننم لننليت معننه، ثننم لننليت معننه((،  معننهالصننا ة، فصننليت معننه، ثننم لننليت معننه، ثننم لننليت 

الظهننر حننين تننزول الشننم ، وربمننا  لننلى يحسننر بألننابعه خمنن  لننلوات، فرأيننت رسننول هللا 
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أخرها حنين يشنتد الحنر، ورأيتنه يصنلى العصنر والشنم  مرتفعنة بيضناء قبنل ا  تندخلها الصنفر ة، 

فينصرف الرجنل منن الصنا ة فينأتي  ا الحليفنة قبنل غنرور الشنم ، ويصنلى المشنرر حنين تسنق  

لى الصنب  منر ة الشم ، ويصلى العشاء حين يسود  األفق، وربما أخرهنا حتنى يجتمنع النناس، ولن

بشل  ثم للى مر ة اخرى فأسفر بها ثم كانت لناته بعند  لن  التشلني  حتنى منات، لنم يعند إلنى أ  

 يسفر. 

 وخرجه ابن خزيمة في ))لحيحه(( والحاكم ولححه. 

 وقال الخطأبي: هو لحي  اإلسناد. 

 وقال ابن خزيمة: هذغ الزياد ة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد. 

خالفننه يننون  وابننن أخنني الزهننري، فروينناغ عننن الزهننري، قننال: بلشنننا ا      وقننال النندارقطني:

 ، و كر مواقيت الصا ة بشير إسناد فوق الزهري، وحدياهما اولى بالصوار.  رسول هللا 

نَم أسنامة بنن زيند إ ا سناق الحنديث كلنه بهنذا اإلسنناد  أل  قصنة  وقال أبنو بكنر الخطينر: َوه 

كنا   د، وإنما كا  الزهري يقول فيها: وبلشننا أ  رسنول هللا المواقيت ليست من حديث أبي مسعو

إلنى خخنرغ، بنين  لن  ينون  فني روايتنه عنن ابنن ننهار، وفصنل  -يصلي الظهر حين تزول الشم 

 حديث أبي مسعود المسند من حديث المواقيت المرسل، وأورد كل واحد منهما منفرداً. 

جنه خخنر، منن رواينة أينور بنن عتبنة، وقد روي بيا  المواقيت في حديث أبني مسنعود منن و

عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أ  عرو ة بن الزبير حندب عمنر بنن عبند العزينز، قنال: حندثني أبنو 

أ  جبريل جناء  - أو بشير بن أبي مسعود، قال: كاهما قد لحر رسول هللا  -مسعود االنصاري

. قال: ثم جاء حين لنار لنل حين دلكت الشم ، فقال: يا محمد، للي الظهر فصلى  إلى النبي 

كل نيء ماله، فقال: يا محمد لنلي العصنر. قنال: فصنلى، ثنم أتناغ حنين غربنت الشنم ، فقنال:  ينا 

محمد، للي المشرر. قال: فصلى، ثم جاءغ حين غار الشفق، فقال: يا محمند، لنلي العشناء. قنال: 

ى. قنال: ثنم أتناغ حنين كنا  فصلى، ثم اتاغ حين انشق الفجر، فقال: يا محمد، للي الصب . قال: فصل

لل كل نيء ماله في الشد، فقال: يا محمد، للي الظهر. قال: فصلى. قال: ثنم أتناغ حنين لنار لنل 

كل نيء ماليه، فقال: يا محمد، للي العصر.  قال: فصلى. قال: ثم أتاغ حين غربت الشم ، فقنال: 

ل، قنال: ينا محمند، لنلي يا محمد، لنلي المشنرر. قنال: فصنلى، ثنم أتناغ حنين  هنر سناعة منن اللين

العشنناء. قننال: فصننلى. قننال: ثننم أتنناغ حننين أضنناء الفجننر وأسننفر، قننال: يامحمنند، لننلي الصننب . قننال: 

 يعني: أم  واليوم.  -فصلى.  ثم قال: ))ما بين هذين وقت(( 

ننه ال يقنيم حنديث يحينى بنن أبني أال إ، وقنال منر ة: ثقنة  أيور بن عتبة اليمنامي، ضنعفه أحمند

: هو عندهم لين. وقال الدارقطني: يترك، وقال مر ة: يعتبر به، هو نني.. وقنال  اريكاير. وقال البخ

 ابن عدي: هو مع ضعفه يكتر حدياه. وضعف أبو حاتم حدياه من حفظه، وقال: كتابه لحي . 

وقد ن  في إسناد هذا الحديث: هل هو عن أبي مسعود، أو عن بشير ابننهل وعلنى تقدينأر أ  

 و  مرسننننننننا، وقولننننننننه: ))وكاهمننننننننا لننننننننحر النبننننننننييكننننننننو  عننننننننن بشننننننننير ابنننننننننه فيكنننننننن

كرغ في "العلل". -(( وهم، ونسر الدارقطني الوهم إلى أبي بكر بن حزم  : 

وخرجه في "سننه" مختصرا من طريق ايور بن عتبة، عنن أبني بكنر بنن عمنرو بنن حنزم، 

 إ  ناء هللا.  -ابن أبي مسعود، عن أبيه  عنعن عرو ة، 

 ي إسنادغ. وهذا يدل على إنه اضطرار ف

وقد خالفه الاقات في هذا، فرووا هذا الحديث مرساً: رواغ معمر، عن عبد هللا بنن أبني بكنأر 

 -بن حزم، عن أبيه مرساً. ورواغ الاوري وابن عييننة، عنن عبند هللا بنن أبني بكنر ويحينى بنن سنعيد

ى بنن سنعيد، مرساً، وكذا رواغ أبو ضنمر ة، عنن يحين ، عن أبي بكر بن حزم، عن النبي -كاهما

 عن أبي بكر بن حزم مرساً. 
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لكن رواغ سليما  بن بال، عن يحينى بنن سنعيد، عنن أبني بكنر بنن محمند، عنن أبني مسنعود 

 األنصاري، من غير  كر ))عرو ة((. 

هنو: ابنن أبني  -خرجه بقي بن مخلد في "مسندغ" عن ابنن كاسنر، عنن إسنماعيل بنن عبند هللا

 مواقيت بطوله. فذكر حديث ال -، عن سليما ، به-أوي 

وخرجننه البيهقنني فنني "المعرفننة" مننن طريننق أحمنند بننن عبينند الصننفار: حنندثنا األسننفاطي: نننا 

 فذكرغ.  -إسماعيل

وخرجه  أبو بكر الباغندي في ))مسند عمر بن عبد العزيز((، عن إسحاق بن ابنراهيم بنن

وين ، عنن سنليما  سويد الرملي، عن أيور بن سليما  بن بال، عن أبي بكر عبد الحميند بنن أبني أ

فذكر الحنديث  - بن بال، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن أبي مسعود، عن النبي 

 بطوله. 

ورواغ البخنناري فنني "تاريخننه"، عننن أيننور بننن سننليما ، عننن أبنني بكننر بننن أبنني أوينن ، عننن 

قنال مسنعود  سليما  بن بال، قال: قال لال  بن كيسا : سمعت أبا بكر بن حزم، أننه بلشنه أ  أبنا

:  نزلجبريل  على النبني فنذكر الحنديث بطولنه، وقنال فني خخنرغ: قنال لنال  بنن  -بالصنا ة

كيسا : وكا  عطاء يحدب عن جابر في وقت الصا ة بنحو ما كا  أبو مسنعود يحندب. قنال لنال : 

 جابر بن عبد هللا.  ل ، عنوكا  عمرو بن دينار وأبو الزبير المكي يحدثا  مال 

الدارقطني في "العلل" : ورواغ زفر بن الهذيل، عنن يحينى بنن سنعيد، عنن أبني بكنر بنن قال 

 ، فذكر حديث المواقيت بطوله.  ]محمد[ بن عمرو بن حزم، عن أُناس من ألحار النبي 

 بماله، مرساً.  -، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم-أيضا -ورواغ زفر

 وزفر: قال الدارقطني: ثقة. 

الصلوات الخم  في مواقيتهنا فني ينومين منع بينا   حديث لا ة جبريل بالنبي  وقد روي

مواقيتها من رواية: ابن عباس، وجابر، وأبي سعيد، وأبي هرير ة، وعبد هللا بنن عمنرو بنن العنا ، 

 وابن عمر، وأن ، ولم يخرن نيء منها في "الصحي ". 

 ي المواقيت حديث جابر. وحكى الترمذي في كتابه عن البخاري، أنه قال: أل  نيء ف

وحننديث جننابر المشننار إليننه خرجننه اإلمننام أحمنند والترمننذي والنسننائي فنني "كتابننه الكبيننر"، 

حين مالنت الشنم ، فقنال: قنم ينا محمند، فصنل ]الظهنر[ حنين  ولفظه: قال: جاء جبريل إلى النبي

د، فصننل مالننت الشننم ، ثننم مكننث حتننى إ ا كننا  فننيء الرجننل مالننه جنناءغ للعصننر، فقننال: قننم يننا محمنن

العصر، ثم مكث حتى إ ا غابت الشم  جاءغ، فقال: قم، فصنل المشنرر، فقنام فصناها حنين غابنت 

الشم . سواء، ثم مكث حتى إ ا  هر الشفق جاءغ فقال: قنم، فصنل العشناء، فقنام فصناها، ثنم جناء 

د، جبريل حين سطع الفجر بالصب ، فقال: يا محمد، قم فصل، فقام فصلى الصنب ، ثنم جناءغ منن الشن

فقال: قم يا محمد فصل فقام فصلى الظهنر ثنم جناءغ حنين كنا  فنيء الرجنل مالينه فقنال: قنم يامحمند، 

فصننل العصننر، ثننم جنناءغ للمشننرر حننين غابننت الشننم  وقتننا واحننداً لننم يننزل عنننه، فقننال: قننم، فصننل 

المشرر، ثم جاءغ للعشاء حين  هر ثلث الليل األول، فقال: قم، فصل العشاء، ثم جاءغ للصنب  حنين 

 أسفر جداً، فقال: قم فصل الصب ، ثم قال: ))ما بين هذين وقت كله((. 

 تعليقاً. -و كر أبو داود في "كتابه" بعضه

وخرجه ابن حبا  في "لحيحه" والحاكم، وقال: لنحي  مشنهور منن حنديث ابنن المبنارك، 

 عن حسين بن علني بنن حسنين، عنن وهنر بنن كيسنا ، عنن جنابر. قنال: والشنيخا  لنم يخرجناغ لقلنة

 حديث الحسين بن علي األلشر. 

 وحسين هذا: وثقة النسائي وغيرغ. 
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وقال عبد هللا بن اإلمام أحمد: سألت أبي عن هذا الحديث: ما ترى فيه، وكيف حال الحسنينل 

فقال أبني: أماالحسنين فهنو أخنو أبني جعفنر محمند بنن علني، وحديانه النذي روي فني المواقينت لني  

 لفاته غيرغ.  بالمنكر  ألنه قد وافقه على بعض

وإنما قال اإلمام أحمد: ))لي  بالمنكر  ألننه قند وافقنه علنى بعضنه غينرغ((، أل  قاعدتنه: أ  

ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه حتى يتنابع علينه، فنإ  توبنع علينه زالنت نكارتنه، خصولناً إ  كنا  

 ني وغيرهما. الاقة لي  بمشتهر في الحفظ واالتقا ، وهذغ قاعد ة يحيى القطا  وابن المدي

وقال الترمذي: حديث جابر قد رواغ عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبنو الزبينر، عنن 

 ، نحو حديث وهر بن كيسا ، عن جابر. انتهى.  جابر، عن النبي 

 أيضا.  -بشير بن سام األنصاري المدني عن جابر -أيضا -ورواغ

 ي "كتار نرح الترمذي".وقد  كرت أحاديث هذا البار كلها بطرقها وعللها ف

وقد دل القرخ  في غير موضع على مواقيت الصلوات الخم ، وجناءت السننة مفسنر ة لنذل  

 ومبينة له: 

 . أَقِْم الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس إلى َغَسِق اللَّْيِل َوقُْرآَن اْلفَْجرِ  فمن  ل : قوله هللا تعالى: 

فعي: أ  هذغ اآلية تدل على الصلوات الخم ، وقد  كر غير واحد من األئمة كمال  والشا

 وروي معناغ عن طائفة من السلف. 

 لا ة الظهر حينئذ.  إلىيشير  -فقال ابن عمر: دلوك الشم : ميلها

 وعن ابن عباس، قال: دلوك الشم : إ ا جاء الليل. وغسق الليل: اجتماع الليل وللمته. 

طنن السنماء لصنا ة الظهنر. وغسنق اللينل: وقال قتاد ة: دلوك الشم : إ ا زالت الشم  عن ب

 بدء الليل لا ة المشرر. 

وقند قينل: إ  هللا تعنالى  كنر ثاثنة أوقنات، أل  الننل األوقنات ثاثنة، ولهنذا تكنو  فني حالننة 

جواز الجمع بنين الصناتين ثاثنة فقن ، فندلوك الشنم : وقنت لصنا ة الظهنر والعصنر فني الجملنة، 

َوقُرْرآَن اْلفَْجرِر  شاء في الجملة، ثم  كر وقت الفجنر بقولنه: وغسق الليل: وقت لصا ة المشرر والع

 . إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا

، قننال: ))يجتمننع مائكننة الليننل  وقنند ثبننت فنني "الصننحيحين" عننن أبنني هريننر ة، عننن النبنني  

ْرآَن اْلفَْجرِر إِنَّ قُرْرآَن َوقُر ومائكة النهار في لا ة الفجر((، ثم يقول أبو هرير ة: اقنرءوا إ  ننئتم: 

 . اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا

 [. 144. ]هود : َوأَقِْم الصَّالةَ َطَرفِي النََّهاِر َوُزلَفًا ِمْن اللَّْيلِ  وكذل  قوله تعالى: 

 يدخل فيه لا ة الفجر ولا ة العصر.   َطَرفِي النََّهارِ فقوله : 

والعصر، ألنهما في الطرف األخير، وزلف الليل يندخل  وقد قيل: إنه يدخل فيه لا ة الظهر

 فيه المشرر والعشاء. 

وكننذا قننال قتنناد ة: إ  زلننف الليننل ينندخل فيننه المشننرر والعشنناء، وإ  طرفنني النهننار ينندخل فيننه 

 الفجر والعصر. 

، قال: لا ة الفجر، والطنرف اآلخنر َطَرفِي النََّهارِ  وروي عن الحسن، أنه قال في قوله: 

 المشرر والعشاء.  َوُزلَفًا ِمْن اللَّْيلِ  العصر الظهر و

َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبرَل ُطلُرو ِ الشَّرْمِس َوقَْبرَل ُغُروبَِهرا َوِمرْن آاَراِي اللَّْيرِل فََسرب ِْح وكذل  قوله: 

 [. 130]طه: َوأَْطَراَف النََّهارِ 

فنا  اسنتطعتم ا  التشلبنوا عنن : ))-حنديث الريينة -وفي الحديث الصحي  عن جرينر البجلني

فسرب ِْح بَِحْمرِد َرب ِرَك قَْبرَل ُطلُرو ِ الشَّرْمِس  لا ة قبل طلوع الشم  وقبل غروبها فافعلوا((، ثنم قنرأ: 

 .َوقَْبَل ُغُروبَِها
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وقد ادرن اكار الروا ة القراء ة في الحديث، وبين بعضهم: أ  جريرا هو الذي قرأ  لن ، فبنين 

العصر يدخل في التسنبي  قبنل طلنوع الشنم  وقبنل غروبهنا، وأماالتسنبي  أ  لا ة الصب  ولا ة 

 منننننننننن خنننننننننناء اللينننننننننل فيننننننننندخل فينننننننننه لنننننننننا ة المشنننننننننرر ولنننننننننا ة العشننننننننناء. وقولنننننننننه: 

 ِواطراف النََّهار  يدخل في لا ة الفجر ولا ة العصر، وربما دخلت فيه لا ة الظهر  ألنها في

 أول طرف النهار االخر. 

ق ]  َوِمْن اللَّْيِل فََسب ِْحهُ  بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُو ِ الشَّْمِس َوقَْبَل اْلغُُروبِ َوَسب ِْح  وقال تعالى : 

39  ،40 .] 

وقنند قننال ابننن عبنناس وأبننو لننال : إ  التسننبي  قبننل طلننوع الشننم  وقبننل الشننرور: الصننب  

 ولا ة العصر. 

  ، قال مجاهد: الليل كله. َوِمْن اللَّْيِل فََسب ِْحهُ  : وقوله

 أيضا.  -وهذا يدخل فيه لا ة المشرر والعشاء، ويدخل فيه التهجد المتنقل به

 وقال خصيف: المراد بتسبيحه من الليل: لا ة الفجر المكتوبة، وفيه بعد. 

أَْدبَاَر السُُّجودِ وأما  ََ  فقال اكار الصحابة، منهم: عمر، وعلي، والحسنن بنن علني، وأبنو ،

هما ركعتا  بعد الشنرور، وهنو رواينة عنن ابنن عبناس، وروي عننه هرير ة، وأبو أمامة وغيرهم: أن

 مرفوعاً، خرجه الترمذي بإسناد فيه ضعف. 

 فانتملت اآلية على الصلوات الخم  مع  كر بعض التطوع. 

لطنور: ]ا َوِمرْن اللَّْيرِل فََسرب ِْحهُ َوإِْدبَراَر النُُّجرو ِ  َوَسرب ِْح بَِحْمرِد َرب ِرَك ِنريَن تَ ُرو ُ  وقال تعالى: 

48  ،49 .] 

قد فسر بإراد ة القيام إلى الصا ة، وهو قنول زيند بنن اسنلم والضنحاك،  ِنيَن تَ ُوُ   فقوله: 

 وفسر بالقيام من النوم، وهو قول أبي الجود، وفسر بالقيام من المجال . 

المشنرر ، قال مجاهند: منن اللينل كلنه، يندخل فني  لن  لنا ة  َوِمْن اللَّْيِل فََسب ِْحهُ  وقوله: 

 والعشاء ولا ة الليل المتطوع بها. 

 وفسرغ خصيف بصا ة الفجر، وفيه نظر. 

   َِوإِْدبَرراَر النُُّجررو  ركعتننا الفجننر كننذا قالننه علنني وابننن عبنناس فنني روايننة، وروي عننن ابننن :

 عباس مرفوعاً. 

 خرجه الترمذي وفيه ضعف. 

ِ ِنيَن تُْمُسوَن َوِني وقال تعالى:  َولَهُ اْلَحْمُد فِي السََّمَواِت َواألَْرِض  َن تُْصبُِحونَ فَُسْبَحاَن َّللاَّ

 [ . 18،  17]الروم:  َوَعِشيًّا َوِنيَن تُْظِهُرونَ 

قال اإلمام أحمد: نا ابن مهندي: ننا سنفيا ، عنن عالنم، عنن أبني رزينن، قنال: جناء ننافع بنن 

 قنننننرأ: األزرق إلنننننى ابنننننن عبننننناس، فقنننننال،: الصنننننلوات الخمننننن  فننننني القنننننرا ل فقنننننال: نعنننننم، ف

  ِ  لننننا ة الفجننننر   َوِنرررريَن تُْصرررربُِحونَ قننننال: لننننا ة المشننننرر  ِنرررريَن تُْمُسرررروَن  فَُسررررْبَحاَن َّللاَّ

َوَعِشيًّا  لا ة العصر ََوِنيَن تُْظِهُرون  : لا ة الظهر، وقنرأ  َُشراِي َُرال ِْ ْْرِد اَلرالِة اْل َوِمرْن بَ

 [. 58]النور: َعْوَراٍت لَُكمْ 

ولم  -في "تفسيرغ"، عن حماد بن سلمة، عن عالم، قال: جاء نافع ورواغ أدم بن أبي إياس

 يذكر: أبا رزين. 

: نا نري ، عن ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي  -أيضا -وروى خدم

فذكرغ بمعناغ، ولم يذكر فيه:  -البختري، عن ابن عباس، قال: جمعت هذغ اآلية الصلوات كلها

 لا ة العشاء. 
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ِ ِنريَن تُْمُسرونَ حسن وقتاد ة في قوله تعالى روي عن ال قنال: لنا ة المشنرر  ،فَُسرْبَحاَن َّللاَّ

، قنال:  َولَهُ اْلَحْمُد فِري السَّرَمَواِت َواألَْرِض َوَعِشريًّا: لا ة الشدا ة،   َوِنيَن تُْصبُِحونَ  والعشاء،

 ، قال: الظهر:  َوِنيَن تُْظِهُرونَ  العصر، 

 . خرجه البيهقي وغيرغ

وأماتأخير المشير ة بن نعبة وعمر بن عبد العزيز الصنا ة يومناً، فإنمنا كنا  تأخيرهمنا كنذل  

 عن وقت لاتهما المعتاد ة ولم يؤخراها حتى خرن الوقت. 

 وقد روى الليث هذا الحديث، عن الزهري، وفيه : ))أ  عمر أخر العصر نيئاً((. 

ا ة العصننر، ولننم يكننن عمننر بننن      لصنن ولهننذا  كننر عننرو ة حننديث عائشننة فنني تعجيننل النبنني 

 عبد العزيز يؤخر الصا ة كتأخير سائر بني أمية، إنما أخر العصر يوماً. 

وفي حديث أسنامة بنن زيند، عنن الزهنري، أ  عمنر كنا  قاعندا علنى المنبنر، فنأخر العصنر 

 نيئاً. 

يظنن أ  توقينت  -رحمة هللا علينه -وكا  هذا في أيام واليته للمدينة نيابة عن الوليد، ولم يكن 

الصلوات في هذغ األوقات الخم  كنا  بنوحي منن هللا عنز وجنل منع جبرينل علينه السنام، بنل كنا  

منن التوقينت، فكنا  يجنري  سن  ل  ألمتنه، وربمنا لنم يكنن بلشَنهُ منا سننه النبني  يظن ا  النبي 

م يبلشه ما سننه على العاد ة التي اعتادها الناس، حيث لم يكن في القرا  تصري  بمواقيت الخم ، ول

فنني  لنن  بتعلننيم جبريننل إينناغ، فلمننا بلشننه  لنن  اجتهنند حينئننذ علننى المحافظننة علننى مواقيننت  النبنني 

الصننا ة، وكننأا  فنني أيننام خافتننه يولنني عمالننه بننذل ، وكننا  يعتننر علننى الحجننان وغيننرغ مننن وال ة 

 السوء تأخيرهم الصا ة عن مواقيتها. 

ل: فما زال عمنر يعلنم وقنت الصنا ة بعامنة وفي رواية معمر، عن الزهري لهذا الحديث، قا

 حتى فارق الدنيا. 

وفي رواية حبير بن أبي مرزوق، عن عرو ة لهذا الحديث، قال: فبحث عمر عنن  لن  حتنى 

 وجد ثبته، فما زال عمر عندغ عامات الساعات ينظر فيها حتى قُبض رحمه هللا. 

ً  -وقد كا  عمر بن عبد العزينز لحنديث ينؤخر الصنلوات إلنى خخنر قبنل سنماعه لهنذا ا -أحياننا

 الوقت على ما جرت به عاد ة بني أمية.

وفي "الصحيحين" عن أبي أمامة بن سهل، قال: للينا مع عمر بن عبند العزينز الظهنر، ثنم 

خرجنا حتى دخلنا على أن  بن مال ، فوجندناغ يصنلي العصنر فقلنت: ينا عنم، منا هنذغ الصنا ة التني 

 التي كنا نصلي معه.  ول هللا لليتل قال: العصر، وهذغ الصا ة رس

:  وخنرن مسننلم مننن حننديث عبنند هللا بننن الصنامت، عننن أبنني  ر، قننال: قننال لنني رسننول هللا 

أو يميتنو  الصنا ة عنن وقتهنال((  -))كيف أننت إ ا كاننت علين  أمنراء ينؤخرو  الصنا ة عنن وقتهنا

 ها ل  نافلة((. قال: فما تأمرنيل قال: ))لل الصا ة لوقتها، فإ  ادركتهما معهم فصل، فان

 من روايات متعدد ة.  وقد روي هذا الحديث عن النبي 

وقد كا  الصحابة يأمرو  بذل  ويفعلونه عنند لهنور تنأخير بنني أمينة للصنا ة عنن أوقاتهنا، 

 وكذل  أعيا  التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء: 

: -ئمنة فني غينر الوقنتقال ]أحمد[ وإسحاق: إنما يصلي في بيته ثم يأتي المسجد إ ا للى األ

 نقله عنهما ابن منصور. 

ومرادهما: إ ا للوا بعد خرون الوقنت، فنإ  تنأخير الصنا ة عنن وقتهنا عمنداً فني غينر حنال 

يجوز فيها الجمع ال يجوز إال في لور قليلة مختلف فيهنا، فأمناإ  أخنروا الصنا ة عنن أوائنل وقتهنا 

 الفاضلة، فإنه يصلي معهم ويقتصر على  ل . 
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ى الشافعي بإسنادغ، عنن ابنن عمنر، أننه أنكنر علنى الحجنان إسنفارغ بنالفجر، ولنلى وقد رو

 معه يومئذ. 

وقد قال النخعي: كا  ابن مسعود يصلي مع األمنراء فني زمنن عامنا  وهنم ينؤخرو  بعنض 

 التأخير، ويرى أنهم يتحملو   ل . 

عامنا ، فإننه كنا  وإنما كا  يفعل  ل  في أيام إمنار ة الوليند بنن عقبنة علنى الكوفنة فني زمنن 

 أحيانا يؤخر الصا ة عن أول وقتها. 

وفني "مسنند اإلمنام أحمند" أ  الولينند بنن عقبنة أخنر الصنا ة مننر ة، فقنام ابنن مسنعود فتقننرر، 

 فصلى بالناس، وقال: أبن هللا ورسوله علينا أ  ننتظرك بصاتنا وأنت في حاجت . 

  ، قنال: قنال رسنول هللا وفي "سنن أبي داود": عن لال  بن عبيد، عن قبيصة بن وقنا

: ))يكننو  علننيكم أمننراء مننن بعنندي، يننؤخرو  الصننا ة، فهنني لكننم وعلننيهم، فصننلوا معهننم مننا لننلوا 

 القبلة((. 

 وهذا الحديث معلول من وجهين: 

 أحدهما: أ  قبيصة بن وقا  وإ  عدغ بعضهم في الصحابة، فقد أنكر  ل  خخرو . 

 ال يعرف حاله، منهم: األثرم وغيرغ.  والااني: أ  لال  بن عبيد، قال بعضهم: إنه

وخرن اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عطناف بنن خالند، عنن عبند النرحمن بنن 

 معناغ.  - حرملة ، عن رجل من جهينة، عن عقبة بن عامر، عن النبي 

 وفي هذا اإلسناد ضعف. 

بنن عنامر بنن ربيعنة،  وخرن اإلمام أحمد نحو منن حنديث عالنم بنن عبيند هللا، عنن عبند هللا

 . عأن أبيه، عن النبي 

 وعالم، ضعيف. 

وإ  لحت هذغ األحاديث،  فهي محمولة على من أخر الصا ة عن أول وقتهنا األفضنل إلنى 

خخر الوقت، وحديث أبي  ر وما في معناغ محمول على منن أخرهنا عنن الوقنت حتنى خنرن الوقنت، 

عصر إلى أ  تصفر الشم ، وقد روي  ل  عن ابنن أو إلى وقت يكرغ تأخير الصا ة إليه، كتأخير ال

 مسعود موقوفا ومرفوعاً. 

وعلى هذا يدل كام أحمد وإسحاق كما سبق  كرغ، وإ  اإلمام إ ا للى في خخر الوقنت فإننه 

 يصلي معه وال يصلي قبله في البيت، كما إ ا أخرها عن الوقت. 

لصا ة إلى ننرق المنوتى، فنأمرهم واستدل اإلمام أحمد بقول ابن مسعود في الذين يؤخرو  ا

 أ  يصلوا للوقت، ثم يصلوا معهم. 

 وقد خرجه مسلم في "لحيحه". 

وروي عن عطاء، أنه يكتفي بالصا ة معهم وال يصنلي فني بيتنه منا لنم ينؤخروا حتنى تشنرر 

 الشم . 

  كرغ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه. 

الصا ة عن أول الوقت فإ  وجد جماعة وقال القاضي أبو يعلي من ألحابنا: إ ا أخر اإلمام 

 غيرغ في أول الوقت للى مع الجماعة، وإال انتظر اإلمام حتى يصلي  أل  الجماعة عندنا فرض. 

وكذل  مذهر مالن  وألنحابه: أ  تنأخير الصنا ة النتظنار الجماعنة أفضنل منن الصنا ة فني 

 أول الوقت منفرداً. 

بنه، وكنا  أبنوغ ينؤخر الظهنر إلنى العصنر، ونص اإلمام أحمد في رجل أمرغ أبوغ أ  يصلي 

 أنه يصلي به. فإ  كا  يؤخر الصب  حتى تطلع الشم  لم يفعل. 
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وللشافعي في  ل  قوال : أحدهما: ينتظر اإلمام إ ا أخرها عنن أول الوقنت. والاناني: يصنلي 

 في أول الوقت منفرداً، وهو أفضل من التأخير للجماعة. 

أ  يجمع بنين األمنرين، فيصنلي فني اول الوقنت منفنرداً،  وقالت طائفة من ألحابه: األفضل

ثم يصنلي منع الجماعنة فني أثنناء الوقنت، وإ  أراد االقتصنار علنى لنا ة واحند ة فالتنأخير للجماعنة 

 أفضل. 

ومنهم من  كر احتماال: ا  فحش التنأخير فناالنفراد أول الوقنت أفضنل، وإ  خنف فاالنتظنار 

 أفضل. 

فضيل الجمع بينهما، بنأ  فني "لنحي  مسنلم"، عنن أبني واستدل لاحر "نرح المهذر" لت

 و كر الحديث المتقدم.  -، أنه "سيجيء قوم يؤخرو  الصا ة عن أول وقتها"   ر،  عن النبي 

، بنل فني األحادينث -أيضا -ولي  في "لحي  مسلم "  كر أول الوقت وال وجدناغ في غيرغ 

هر وقتهننا. كننذل  فني حننديث عبنناد ة بننن منا ينندل علننى خنناف  لن ، وأنهننم يننؤخرو  الصننا ة حتنى يننذ

 . الصامت، عن النبي 

 وقد خرجه اإلمام أحمد وأبو داود.  

بالصا ة في الوقت عند تأخير اإلمنراء علنى أ  الجمنع  وقد استدل اإلمام أحمد بأمر النبي  

 بين الصاتين لشير عذر غير جائز. 

 نه وتعالى. إ  ناء هللا سبحا -وسيأتي زياد ة بيا  لذل  في موضع خخر

، فلننو لننلى الظهننر قبننل  -أيضننا -وأماتقننديم الصننا ة علننى وقتهننا فنني غيننر جمننع فننا يجننوز 

الزوال، والصب  قبل طلوع الفجر، والمشرر قبل غرور الشم  فعلينه االعناد ة، وسنواء تعمند  لن  

 او لم يتعمدغ، هذا قول جمهور العلماء. 

ت، فروينننا عننن عمننر وأبنني موسننى قننال ابننن المنننذر: اختلفننوا فنني الصننا ة قبننل دخننول الوقنن

االنعري، أنهما أعادا الفجر ألنهما كنا  لنلياها قبنل الوقنت، وبنه قنال الزهنري ومالن  واألوزعني 

والشافعي وأحمد وألحار الرأي، وقد روينا عن ابنن عبناس، أننه قنال فني رجنل لنلى الظهنر فني 

 حو  ل  قال الشافعي. السفر قبل أ  تزول الشم ، قال: يجزئه. وقال الحسن: مضت لاته. وبن

وعن مال  فيمن للى العشاء في السفر قبل غيبوبنة الشنفق جناها وسناهياً يعيند منا كنا  فني 

 وقت، فإ ا  هر الوقت قبل أ  يعلم أو يذكر فا إعاد ة عليه. 

 انتهى.

 ءوقال ابن عبد البنر: ال خناف بنين العلمناء أ  وقنت الصنا ة منن فرائضنها، وأنهنا ال تجنزي 

إال نيء روي عن أبي موسى األنعري وعن بعض التابعين، أجمع العلماء عنن خافنه،  قبل وقتها،

فلم أر لذكرغ وجها  ألنه ال يص  عنهم، وقد ل  عن أبي موسى خافه بمنا وافنق الجماعنة، فصنار 

 اتفاقا لحيحاً. 

قلنت: لنني  هننذا االخننتاف فنني جننواز تقننديم الصننا ة علننى وقتهننا عمننداً، إنمننا االخننتاف فننيمن  

جتهد وللى ثم تبينت لاته قبل الوقت، وقند مضنى الوقنت، فهنذا فني وجنور اإلعناد ة فينه قنوال  ا

للشافعي، واالختاف المروي عن السلف يرجع إلى هذين القنولين، وقند حكني رواينة عنن أحمند أننه 

 اليلزمه القضاء. قال القاضي أبو يعلى الصشير في "تعليقه": قد تأولها ألحابنا. 

المنذر عن مال  قد روي لال  بن أحمد وأبو الحارب، عن أحمد في المسنافر وما حكاغ ابن  

 إ ا للى العشاء قبل مشير الشفق: أرجو. 

 وتأوله بعض ألحابه عن الشفق األبيض، وهو بعيد.  
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وقد نقل ابن منصور، عن أحمد، أنه إ ا للى العشاء فني السنفر بعند غيبوبنة الشنفق االحمنر  

ه يجوز، وعلل بأنه أماأ  يكو  مصليا في الوقت عنند منن ينرى أ  الشنفق وقبل غيبوبة البياض، فإن

 الحمر ة، و أماأ  يكو  جامعاً بين الصاتين في السفر، وهو جائز. 

وهذا يدل على جواز الجمع في السفر في وقت األولى مع التفريق بين الصناتين، وعلنى أ   

 نية الجمع ال تشترط. 

العشاء قبل مشينر الشنفق، قنال: ال ادري. وفنيمن لنلى وروى حرر، عن أحمد فيمن للى  

 العصر قبل مصير لل الشيء ماله: انه يعيد، ولم يقيد هذا بالسفر.

ولو كا  معلا يجواز الجمع كما نقله عنه ابن منصور، لنم يكنن فنرق بنين العشناء والعصنر،  

 أل  كلتا الصاتين تجمع إلى ما قبلها. 

مر ة  فإ  أحمد متوقف في لنا ة العشناء قبنل مشينر البيناض، والظاهر: أنه أراد بالشفق الح 

 إ  ناء هللا سبحانه وتعالى.  -على ما سيأتي  كرغ

*** 

 باب  -2

منِيبِيَن إِلَْيِه َواتَّ ُوهُ َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوال 

 [31]الروم:   تَُكواُوا ِمْن اْلُمْشِرِكينَ 

يِن نَ  قال تعالى:  ِ فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ََ َعلَْيَهرا ال تَْبرِديَل ِلَ ْلرِق َّللاَّ ِري فََطرَر النَّرا ِ الَِّ نِيفًا فِْطرَرةَ َّللاَّ

ْْلَُمونَ  َِ ال يَ يُن اْل َي ُِم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّا  [.30]الروم:  ذَِلَك الد ِ

فأمرغ بإقامة وجهه، وهو إخا  قصدغ وعزمه وهمه للدين الحنيف، وهو الدين القيم، وهو 

 ة هللا التي فطر العباد عليها، فإ  هللا ركر في قلور عبادغ كلهم قبول توحيدغ واإلخا  له، و فطر

 إنما يشيرهم عن  ل  تعليم من عملهم الخرون عنه. 

، فجعنل  لن   ُمنِيبِريَن إِلَْيرِه  لم تدخل فيه أمته معنه قنال بعند  لن   ولما كا  الخطار له 

ه، ويعني به: رجنوعهم إلينه، وأمنرهم بتقنواغ، والتقنوى تتضنمن فعنل حاال له وألمته، وهو إنابتهم إلي

 جميع الطاعات وترك المعالي والمخالفات. 

وخص من  ل  إقام الصا ة، فلم يذكر من أعمنال الجنوارح باسنمه الخنا  سنواها، والمنراد 

وأنهنا اهنم بإقامتها: االتيا  بها قائمة على وجهها التام، وفي  ل  دليل على نرف الصنا ة وفضنلها، 

 أعمال الجوارح. 

ومن جملة إقامتها المأموربه: المحافظه على مواقيتها، فمن للى الصا ة لشير مواقيتها 

 التي وقتها هللا فلم يقم الصا ة، بل ضيعها وفرط فيها وسها عنها. 

  [، قال: يقيمو55]المائد ة : الَِّذيَن يُِ يُموَن الصَّالةَ  قال ابن عباس في قوله تعالى 

 الصا ة بفرضها. 

 وقال قتاد ة: إقامة الصا ة: المحافظة على مواقيتها ووضوئها، وركوعها وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيا : إقامتها: المحافظة على مواقيتها، وإسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعهنا 

 ، فهذا إقامتها.وسجودها، وتاو ة القرا  فيها، والتشهد، والصا ة على النبي 

 كله ابن أبي حاتم. خرجه 

ولهذا مدح سبحانه الذين هم على لاتهم يحافظو  والنذين هنم علنى لناتهم دائمنو ، وقند 

 فسرغ ابن مسعود وغيرغ بالمحافظة على مواقيتها، وفسرغ بذل  مسروق والنخعي وغيرهما. 
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 ِهْم َدائُِمروَن الَِّذيَن ُهْم َعلَرى اَلرالتِ وقيل البن مسعود: إ  هللا يكار  كر الصا ة في القرخ : 

[ل قننال:  اك علننى 34]المعننارن: َوالَّررِذيَن ُهررْم َعلَررى اَلررالتِِهْم يَُحررافُِظونَ  [ و 23]المعننارن:

 مواقيتها. قيل له: ما كنا نرى  ل  إال على تركها، قال: تركها الكفر.

 خرجه ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما. 

وق وغيرهمننا السننهو عننن الصننا ة بالسننهو عننن وكننذل  فسننر سننعد بننن أبنني وقننا  ومسننر

 مواقيتها. 

 : -رحمه هللا  –وروي عن سعد مرفوعا، والموقوف أل  قال البخاري 

، عنن أبني جمنر ة ، عنن ابنن عبناس، -هنو : ابنن عبناد -نا قتيبة بن سعيد: نا عباد  -523

، ولسننا نصنل إلين  إال ، فقالوا : إنا هذا الحي من ربيعنة قال: قدم وفد عبد القي  على رسول هللا 

في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذغ عن ، وندعو إليه من وراءنا. فقال: )) خمركم بنأربع، وأنهناكم 

عن أربع: اإليما  باهلل ((، ثم فسرها لهم: ))نهاد ة أ  ال هللا إال هللا، وأني رسول هللا، وإقام الصنا ة، 

 م ، وأنهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير((. وإيتاء الزكا ة ، وأ  تؤدوا إ ليَّ خم  ما غنمت

قنند تقننديم هننذا الحننديث فنني "كتننار : االيمننا " و "كتننار: العلننم" خرجننه البخنناري فيهمننا مننن 

 حديث نعبة، عن أبي جمر ة، و كرنا نرحه في الموضعين المذكورين. 

ة الصنا ة، وأ  والمقصود منه هاهنا: أمرغ لهم بإقامة الصنا ة، وقند  كرننا هاهننا تفسنير إقامن

 من جملته المحافظه على مواقيتها. 

يقنننول:            وخنننرن أبنننو داود منننن حنننديث عبننناد بنننن الصنننامت، قنننال : سنننمعت رسنننول هللا 

))خمننن  لنننلوات افترضنننهن هللا ، منننن أحسنننن وضنننوءهن، ولننناهن لنننوقتهن واتنننم ركنننوعهن 

ى هللا عهند، إ   نناء غفنر لنه وخشوعهن كا  له على هللا عهدا أ  يشفر له، ومن لم يفعل فلي  له علن

 ، وإ  ناء عذبه((. 

قنال: ))قنال هللا تعنالى: افترضنت  وخرن ابن ماجه من حديث ]أبي[ قتناد ة، أ  رسنول هللا 

على أمت  خم  للوات، وعهدت عندي عهداً : أنه منن حنافظ علنيهن لنوقتهن أدخلتنه الجننة، ومنن 

 لم يحافظ عليهن فا عهد له عندي((. 

يقول: ))قنال ربكنم: منن لنلى  حمد من حديث كعر بن عجر ة: سمع النبي وخرن األمام أ

الصا ة لوقتها، وحافظ عليها ولم يضيعها اسنتخفافا بحقهنا، فلنه علني عهند أ  أدخلنه الجننة، ومنن لنم 

يصلها لوقتها، ولم يحافظ عليها وضيعها اسنتخفافا بحقهنا، فنا عهند لنه، إ  ننئت عذبتنه، وإ  ننئت 

 غفرت له((. 

يقنول: ))منن حنافظ علنى الصنلوات  يث حنظلنة الكاتنر، قنال: سنمعت رسنول هللا ومن حد

الخم  بركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومنواقيتهن، وعلنم أنهنن حنق منن عنند هللا عنز وجنل دخنل 

 ، وفي رواية قال: ))حرم على النار((. -او قال: ))وجبت له الجنة(( -الجنة((

ابن سيرين، قال: نبئت أ  أبا بكر وروى محمد بن نصر المروزي بإسناد لحي  عن 

ً وتقيم الصا ة  -رضي هللا عنهما -وعمر  كانا يعلما  الناس اإلسام: تعبد هللا وال تشرك به نيئا

  التي افترض هللا لمواقيتها، فا  في تفريطها الهلكة.

* * * 

 باب  -3

 البيْة على إقا  الصالة

ل: ننا قني ، عنن جرينر بنن عبند هللا، حدثنا محمد بن المانى: نا يحيى: ننا إسنماعي -524

 على إقام الصا ة، وإيتاء الزكا ة، والنص  لكل مسلم. قال: بايعت النبي 
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 -خرن البخاري هذا الحنديث فيمنا سنبق فني خخنر " كتنار: اإليمنا "، عنن مسندد، عنن يحينى 

 ، بماله.-هو: ابن سعيد

الشنهادتا ، وإقنام الصنا ة، كا  بايع الناس على اإلسام، وأركا  اإلسنام خمن :  والنبي  

 وإيتاء الزكا ة، وحج البيت، وليام رمضا .

ً  -يبننايع وكننا  النبنني   علننيهن كلهننن، كمننا فنني " مسننند اإلمننام أحمنند" عننن بشننير بننن  -أحيانننا

ألبايعه، فاننترط علنيَّ : ننهاد ة أ  ال إلنه إال هللا، وأ  محمنداً عبندغ  الخصالية، قال: أتيت النبي 

لصنا ة، وأ  أيدي الزكنا ة، وأ  أحنج حجنة اإلسنام، وأ  ألنوم رمضنا ، وأ  ورسوله، وأ  أقيم ا

أجاهد في سبيل هللا، فقلت: يا رسول هللا ، أمااثنتين، فوهللا ما أطيقهما: الجهاد، فإنهم زعمنوا أننه منن 

ولننى النندبر فقنند بنناء بشضننر مننن هللا، فأخنناف إ  حضننرت  لنن  جشننعت نفسنني، وكرهننت المننوت. 

 لي إال غنيمة وعشر  ود، هن رسل أهلي وحمنولتهم. قنال: فقنبض رسنول هللا والصدقة، فوهللا ما 

يديننه، ثننم حننرك ينندغ، ثننم قننال: )) فننا جهنناد وال لنندقة، فننبم تنندخل الجنننة إ اًل(( قلننت: يننا رسننول هللا، 

 أبايع ، فبايعته عليهم كلهن.

رينر بنن عبند هللا  وتار ة كا  يبايع على إقام الصا ة وإيتاء الزكا ة مع الشنهادتين، كمنا بنايع ج 

 فإ  الصا ة والزكا ة أفضل خصال اإلسام العملية.

 وتار ة يكتفي بالبيعة على الشهادتين  أل  باقي الخصال حقوق لها ولوازم. 

وتار ة كا  يقتصر في المبايعنة علنى الشنهادتين فقن ، ألنهمنا رأس اإلسنام، وسنائر األعمنال  

 تبع لهما.

م منن يريند أ  يسنام  بتنرك بعنض حقنوق اإلسنام، فيقبنل وقد كا  أحيانا يتآلف علنى اإلسنا 

 منهم اإلسام، فإ ا دخلوا فيه رغبوا في اإلسام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها.

فكنا  فيمنا علمنني:   كما روى عبد هللا بن فضالة اللياي، عن أبيه، قنال: علمنني رسنول هللا  

ساعات لي فيها أنشال، فمرني بأمر جامع، ))وحافظ على الصلوات الخم (( . قال : قلت: إ  هذغ 

قلننت: ومننا  –ومننا كانننت مننن لشتنننا  -إ ا أنننا فعلتننه أجننزأ عننني. قننال: )) حننافظ علننى العصننرين(( 

 العصرا ل قال: )) لا ة قبل طلوع الشم ، ولا ة قبل غروبها((.

 خرجه أبو داود وابن حبا  في " لحيحه" والحاكم. 

 : قاله ابن معين وغيرغ.-ي  ل ، فلي  هذا فضالة بن عبيدولن أ  فضالة هو ابن عبيد، ووهم ف

وفي " المسند" من حديث قتاد ة، عن نصر بن عالم اللياي، عن رجل مننهم، أننه أتنى النبني  

 .فأسلم على أ  يصلي لاتين، فقبل منه 

 وفي رواية: على أ  ال يصلي إال لاتين، فقبل منه. 

أ  ال لندقة عليهنا  يعنت اننترطت علنى رسنول هللا عن جابر، أ  ثقيفناً إ  با -أيضا -وفيه

 : ))يصدقو  ويجاهدو  إ ا أسلموا((. وال جهاد. قال رسول هللا 

قال اإلمام أحمند فني رواينة ابننه عبند هللا : إ ا أسنلم علنى أ  يصنلي لناتين يقبنل مننه، فنإ ا  

 دخل يؤمر بالصلوات الخم ، و كر حديث قتاد ة عن نصر بن عالم الذي تقدم.

* * * 

 باب -4

 الصالة كفارة

 فيه حدياا :

 األول: كفار ة الصا ة:

 قال:
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حنندثنا مسنندد: ثنننا يحيننى، عننن األعمننش: حنندثني نننقيق: حنندثني حذيفننة، قننال: كنننا  -525

 -في الفتنةل قلت: أنا كمنا قالنه. قنال: إنن  علينه جلوساً عند عمر، فقال: أيكم يحفظ قول رسول هللا 

الرجل في أهله وماله ولدغ وجارغ، تكفرها الصا ة والصوم والصندقة  لجريء. قلت : فتنة -أو عليها

واألمر والنهي. قال: لي  هذا أريد، ولكن الفتنة التي تمون كما يمنون البحنر. قنال: لني  علين  منهنا 

بأس يا أمير المؤمنين، إ  بين  وبينها باباً مشلقاً. قال: يكسر أم يفت ل قنال: يكسنر. قنال: إ   ال يشلنق 

 .أبداً 

قلنننا: أكننا  عمننر يعلننم البننارل قننال: نعننم، كمننا أ  دو  غنند الليلننة، إننني حدثتننه حننديااً لنني   

 باألغالي ، فهبنا أ  نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقاً فسأله، فقال: البار عمر.

ألل الفتنة: االبتاء واالمتحا  واالختبار، ويكو  تار ةً بما يسوء، وتار ة بمنا يسنر، كمنا قنال  

َوبَلَْواَراُهْم بِاْلَحَسرنَاِت َوالسَّري ِتَاِت  [، وقنال: 35]األنبياء:  لُوُكْم بِالشَّر ِ َواْلَ ْيِر فِِْنَةً َواَبْ تعالى: 

 [.168] األعراف:  لََْلَُّهْم يَْرِجُْونَ 

 وغلر في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. 

 والااني: عامة، تعم الناس.والفتنة نوعا : أحدهما: خالة، تختص بالرجل في نفسه.  

فالفتنة الخالة: ابتاء الرجل في خالة نفسه بأهله وماله وولدغ وجنارغ، وقند قنال ]تعنالى[:   

  إِاََّمررا أَْمررَوالُُكْم َوأَْوالُدُكررْم فِِْنَررة :[  فننإ   لنن  غالبنناً يلهنني عننن طلننر اآلخننر ة 15] التشننابن

 واالستعداد لها، ويششل عن  ل .

 يخطننننر علننننى المنبننننر، ورأى الحسننننن والحسننننين يمشننننيا  ويعاننننرا    ولمننننا كننننا  النبنننني 

، إنني  إِاََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالُدُكرْم فِِْنَرة  وهما لشيرا ، نزل فحملهما، ثم قال: )) لدق هللا ورسوله،

 رأيت هذين الشامين يمشيا  ويعارا  فلم ألبر((.

ال تُْلِهُكرْم أَْمرَوالُُكْم َوال أَْوالُدُكرْم َعرْن  فقنال:  وقد  م هللا تعالى من ألهاغ ماله وولدغ عن  كنرغ،

ِ َوَمْن يَْفَْْل ذَِلَك فَأُْولَتَِك ُهْم اْلَ اِسُرونَ   [.9]المنافقو :  ِذْكِر َّللاَّ

فظهر بهذا: أ  األنسا  يبتلنى بمالنه وولندغ وأهلنه وبجنارغ المجناور لنه، ويفتنتن بنذل ، فتنار ةً  

نفعه في خخرته، وتار ةً تحمله محبتنه علنى أ  يفعنل ألجلنه بعنض منا ال يحبنه يلهيه االنتشال به عما ي

هللا، وتار ةً يقصر في حقه الواجنر علينه، وتنار ةً يظلمنه وينأتي إلينه منا يكرهنه هللا منن قنول أو فعنل، 

 فيسأل عنه ويطالر به.

فننإ ا حصننل لننسننا  نننيء مننن هننذغ الفننتن الخالننة، ثننم لننلى أو لننام أو تصنندق أو أمننر 

أو نهى عن منكر كا   ل  كفار ةً له، وإ ا كا  األنسا  تسويغ سيئته، ويعمل ألجلهنا عمناً  بمعروف

 لالحاً كا   ل  دلياً على إيمانه.

: منا اإليمنا  ينا رسنول هللا ل قأنأال: ))  وفي " مسند بقي بن مخلد" ، عن رجل سأل النبي 

اننة: )) أتحننر أ  أخبننرك مننا لننري  أ  تننؤمن بنناهلل ورسننوله((، فأعادهننا ثاثننا، فقننال لننه فنني الاال

اإليما ل(( فقال:  ل  الذي أردت. فقال: )) إ  لنري  اإليمنا  إ ا أسنأت أو للمنت أحنداً: عبندك أو 

 أمت ، أو واحداً من الناس، لمت أو تصدقت وإ ا أحسنت استبشرت((.

وأمنناالفتن العامننة: فهنني التنني تمننون مننون البحننر، وتضننطرر، ويتبننع بعضننها بعضنناً كننأموان 

، وما نشأ منهنا منن افتنراق قلنور المسنلمين،  -رضي هللا عنه –لبحر، فكا  أولهما فتنة قتل عاما  ا

وتشعر أهوائهم وتكفير بعضهم بعضاً، وسف  بعضنهم دمناء بعنض، وكنا  البنار المشلنق النذي بنين 

  ، وكنا  قتنل عمنر كسنراً لنذل  البنار، فلنذل  لنم يشلنق  لن-رضي هللا عننه  -الناس وبين الفتن عمر

 البار بعدغ أبداً.

عنن الفنتن، وأكانر النناس علمناً بها،فكنا  عنندغ عنن  وكا  حذيفة أكار النناس سنؤاالً للنبني 

علننم بنالفتن العامننة والخالنة، وهننو حنندب عمنر تفالننيل الفنتن العامننة، وبالبنار الننذي بننين  النبني 
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واألغالي : جمع أغلوطنة،  الناس وبينها، وأنه هو عمر، ولهذا قال: إني حدثته حديااً لي  باألغالي ،

وهي التي يشال  بها، واحدها: أغلوطة ومشلطة، والمعنى: أنه حدثه حديااً حقناً، لني  فينه مرينة، وال 

 إيهام.

وهذا مما يستدل به على أ  رواية مال حذيفة يحصنل بهنا لمنن سنمعها العلنم اليقينني النذي ال 

ن أ  دو  غنند الليلننة لمننا حدثننه بننه مننن ننن  فيننه  فننإ  حذيفننة  كننر أ  عمننر علننم  لنن  وتيقنننه كمننا تننيق

 الحديث الذي ال يحتمل غير الحق والصدق.

 وقد كانت الصحابة تعرف في زما  عمر أ  بقاء عمر أما  للناس من الفتن.

وفي "مسند اإلمام أحمد" أ  خالد بن الوليد لما عزله عمر، قال له رجل: البر أيها األمينر، 

 .-رضي هللا عنهما -بن الخطار حي! إنما يكو  بعدغفإ  الفتن قد لهرت. فقال خالد: وا

سنمى عمنر: غلنق الفتننة، وقنال: )) ال  وقد روي من حديث عاما  بنن مظعنو ، أ  النبني 

 يزال بينكم وبين الفتنة بار نديد الشلق ما عاش هذا بين ألهركم((.

 خرجه البزار.

 وروي نحوغ من حديث أبي  ر.

 ، فإ ا فت  لم يشلق أبداً. صراع الفتنة، أنه قال لعمر: أجدك م وروى كعر

 : الحديث الااني

،  ، عنن أبني عامنا  النهندي ، عن سليما  التيمي : ثنا يزيد بن زريع حدثنا قتيبة -526

َوأَقِرْم فنأخبرغ، فنأنزل هللا تعنالى:  ، أ  رجاً ألار من امنرأ ة قبلنة، فنأتى النبني  عن ابن مسعود

رررررررررالةَ َطَرفِررررررررري النََّهررررررررراِر وَ   ُزلَفًرررررررررا ِمرررررررررْن اللَّْيرررررررررِل إِنَّ اْلَحَسرررررررررنَاِت يُرررررررررْذِهْبَن السَّررررررررري ِتَاتِ الصَّ
 [. قال الرجل: يا رسول هللا، إلي هذال قال: )) لجميع أمتي كلهم((.114] هود: 

فنننأزلت اآليننة بسننببه كننا  مننن  هننذا الننذنر الننذي ألننابه  لنن  الرجننل وسننأل عنننه النبنني 

 صا ة إنما تكفر الصشائر دو  الكبائر.الصشائر، وقد  هر أكار العلماء إلى أ  ال

 -وكذل  الوضوء، غير أ  الصا ة تكفر أكار مما يكفر الوضوء، كمنا قنأال سنلما  الفارسني 

: الوضننوء يكفنر الجراحنات الصننشار، والمشني إلنى المسننجد يكفنر أكانر، والصننا ة  -رضني هللا عننه

 تكفر أكار من  ل .

 خرجه محمد بن نصر المروزي وغيرغ .

في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولدغ وجارغ تكفرها الصا ة والصنيام  وقد سبق

 والصدقة  و ل  أل  أكار ما يصير األنسا  في هذغ اإلنياء تكو  من الصشائر دو  الكبائر.

وقد  كرنا في " كتار الوضوء" االختاف فني أ  الوضنوء: هنل يكفنر الصنشائر خالنة، أم 

ارو  على أ  ال يكفر سوى الصشائر، وقند  هنر قنوم إلنى أننه يكفنر الكبنائر     يعم الذنور كلهال واألك

 إ  ناء هللا سبحانه وتعالى. –، وسنذكرغ فيما بعد  -أيضا -

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 باب  -5
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 فضل الصالة لوقِها

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد المل : ثنا ننعبة، قنال: الوليند بنن العينزار أخبرنني،  -527

،قنال: سنألت -وأننار إلنى دار عبند هللا -ت أبا عمرو الشيباني يقول: ثنا لاحر هذغ الندارقأال: سمع

: أي العمننل أحننر إلننى هللا ل قننال: ))الصننا ة علننى وقتهننا((. قننال: ثننم أي لقننال: )) ثننم بننر  النبنني 

 ني.الوالدين((. قال: ثم أيل قال: )) الجهاد في سبيل هللا ((.  قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزدا

 وخرجه بهذا اإلسناد بعينه في " كتار البر والصلة".

:  وخرجه أول " الجهاد" من طريق مال  بن مشول، عن الوليد، به، ولفظنه: سنألت النبني 

 و كر باقيه بمعناغ. –أي العمل أفضلل قال: قال: )) الصا ة على ميقاتها(( 

، قلنت: ينا نبني هللا، أي -سننادبهنذا اإل -وفي رواينة لمسنلم منن حنديث أبني يعفنور، عنن الوليند

 و كر باقية. –األعمال أقرر إلى الجنةل قال: )) الصا ة على مواقيتها(( 

وهذغ األلفال متقاربة المعننى أو متحند ة  أل  منا كنا  منن األعمنال أحنر إلنى هللا فهنو أفضنل 

 منن غينرغ، األعمال، وهو أقرر إلى الجنة من غيرغ  فإ  ما كا  أحر إلى هللا فعامله أقرر إلنى هللا

فيما يرويه عن ربه، قال: )) ما تقرر إلي عبدي بمانل أداء  كما في حديث أبي هرير ة، عن النبي 

 و كر الحديث. –ما افترضت عليه، وال يزال عبدي يتقرر إلي بالنوافل حتى أحبه(( 

 خرجه البخاري في " الرقاق" من " كتابه" هذا.

 ما فرض هللا . وقال عمر بن الخطار: أفضل األعمال أداء

 وكذا قال عمر بن عبد العزيز في خطبته.

فدل حديث ابن مسعود هذا على أ  أفضل األعمال وأقربها إلى هللا وأحبها إليه الصنا ة علنى 

 مواقيتها المؤقتة لها.

وقد روي في هذا الحديث زياد ة، وهي : ))الصا ة في أول وقتها((، وقد خرجها ابنن خزيمنة 

 هما" والحاكم والدارقطني من طرق متعدد ة.وابن حبا  في " لحيح

ورويت من حنديث عامنا  بنن عمنر، عنن مالن  بنن مشنول، ]و[ منن حنديث علني بنن حفنص 

 المدائني، عن نعبة، ورويت عن نعبة من وجه خخر، وفيه نظر، ورويت من وجوغ أخر.

لنبني واستدل بذل  على أ  الصا ة في أول الوقت أفضل، كما استدل لحديث ام فرو ة ، عنن ا

.))أنه سئل : أي العمل أفضل ل قال: )) الصا ة ألول وقتها ، 

 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي.

 : قاله الترمذي والعقيلي.-وفي إسنادغ اضطرار

: قالننه -وقند روي نحنوغ منن حنديث ابنن عمنر، إال أ  إسننادغ وهنم، وإنمنا هنو حنديث أم فنرو ة

 الدارقطني في " العلل".

 حديث الشفاء بنت عبد هللا. وروي نحوغ من

علنى فضنل  -أيضنا –أو علنى مواقيتهنا(( : دلينل  -: )) الصا ة على وقتها وفي قول النبي 

أول الوقت للصا ة  أل  " على " للظرفية، كقولهم: ))كا  كذا على عهد فا (( ، واألفعال الواقعنة 

لكنها إ ا وقعت فني أول  لن  الوقنت  في األزما  المتسعة عنها ال تستقر فيها، بل تقع في جزء منها،

 فقد لار الوقت كله لرفاً لها حكماً.

ولهذا سمى المصنلي مصنليا فني حنال لناته وبعندها أماحقيقنة أو مجنازاً علنى اخنتاف فني 

 لنن ، وأماقبننل الفعننل فنني الوقننت فلنني  بمصننل حقيقننة وال حكمنناً، وإنمننا هننو مصننل بمعنننى اسننتباحة 

 وقت فإنه لم يسم مصلياً إال في خخر الوقت.الصا ة فق ، فإ ا للى في أول ال
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وقوله: )) ثم بر الوالدين(( لما كا  ابن مسعود له أم احتان إلى  كر بنر والدينه بعند الصنا ة  

أَِن اْشررُكْر ِلرري أل  الصننا ة حننق هللا وحننق الوالنندين متعقننر لحننق هللا عننز وجننل ، كمننا قننال تعننالى: 

 [.14] لقما  : َوِلَواِلَدْيكَ 

) ثم الجهناد فني سنبيل هللا((   أل  الجهناد فنرض كفاينة، والندخول فينه بعند قينام منن وقوله: )

سق  به حق فرض الكفاية تطوع إ ا لم يتعين بحضنور العندو، ولهنذا تقندم بنر الوالندين علنى الجهناد 

   لمننن أراد أ  يجاهنند معننه : )) إلنن  والنندا ل (( قننال : نعننم . ]قننال[:     إ ا لننم يتعننين، كمننا قننال النبنني 

 وفي رواية: )) فأمرغ أ  يرجع إليهما((. –)) ففيهما فجاهد(( 

البننن مسننعود أ  أفضننل األعمننال القيننام بحقننوق هللا التنني فرضننها علننى عبننادغ  فننذكر النبنني 

فرض، وأفضلها : الصا ة لوقتها، ثنم القينام بحقنوق عبنادغ، وأكندغ بنر الوالندين، ثنم التطنوع بأعمنال 

 ل هللا.البر، وأفضلها الجهاد في سبي

 وهذا مما يستدل به اإلمام أحمد ومن وافقه على أ  أفضل أعمال التطوع الجهاد.

فإ  قيل: فقد روي خناف منا يفهنم مننه منا دل علينه حنديث ابنن مسنعود هنذا  ففني           " 

سنننئل : أي األعمنننال أفضنننلل قنننال: )) إيمنننا  بننناهلل  الصنننحيحين"، عنننن أبننني هرينننر ة، أ  النبننني 

 ثم أي ل قال: )) الجهاد في سبيل هللا((. قيل : ثم أي ل قال: ))حج مبرور((. ورسوله((. قيل :

: أي األعمال أفضلل قال: ))اإليمنا  بناهلل ،  عن أبي  ر ، أنه سأل النبي  -أيضا –وفيهما 

 والجهاد في سبيله((.

ولننم يننذكر فنني هننذين الحنندياين الصننا ة وال بننر الوالنندين، وروي نصننو  أُخننر بننأ  الجهنناد 

ضننل األعمننال مطلقنناً، وروي مننا ينندل علننى أ  أفضننل األعمننال  كننر هللا عننز وجننل ، وجنناء  لنن  أف

 .-رضي هللا عنهم –لريحاً عن جماعة كاير ة من الصحابة 

قيل : هذا مما أنكل فهمه على كاير من الناس، و كروا في توجيهنه والجمنع بنين النصنو  

 الوارد ة به وجوها غير مرضية.

وله: " أفضل األعمنال كنذا" أي : أ   لن  منن أفضنل األعمنال، ال أننه فمنهم من قال: أراد بق

 أفضلها مطلقاً.

 وهذا في غاية البعد.

ومنننهم مننن قننال: أجننار كننل سننائل بحسننر مننا هننو أفضننل األعمننال لننه خالننة كمننا خننص ابننن 

 مسعود بذكر الوالدين لحاجته إليه، ولم يذكر  ل  لشيرغ.

 أيضا. –لكن أبو هرير ة كانت له أم 

لي في الجمع بين نصنو  هنذا البنار منا أننا  اكنرغ بحمند هللا وفضنله، وال حنول وال  ولهر

 قو ة إال باهلل، فنقول:

ال رير أ  أفضل األعمال ما افترضه هللا على عبادغ، كما  كرنا الدليل عليه فني أول الكنام 

له، تصننديقاً علننى هننذا الحننديث، وأولننى الفننرائض الواجبننة علننى العبنناد وأفضننلها اإليمننا  بنناهلل ورسننو

، وأمر بالقتال عليه، وقد سنبق  بالقلر، ونطقاً باللسا ، وهو النطق بالشهادتين، وبذل  بعث النبي 

  ل  مبسوطا في " كتار اإليما ".

ثم بعد  ل  : اإلتيا  ببقية مباني اإلسام الخم  التني بنني عليهنا، وهني : الصنا ة، والزكنا ة، 

 والصيام، والحج.

مر منن يبعانه يندعو إلنى اإلسنام أ  يندعو أوالً إلنى الشنهادتين، ثنم إلنى ينأ وقد كنا  النبني 

الصا ة، ثم إلى الصيام، ثم إلى الزكا ة، كما أمر بذل  معا  بن جبل لما أرسله إلى اليمن، وكنا  يعلنم 

من يسأله عن اإلسنام مبانينه الخمن ، كمنا فني حنديث سنؤال جبرينل علينه السنام لنه عنن اإلسنام، 

 علم األعرأبي الذي سأله عن اإلسام المباني. طلحة، أ  النبي وكما في حديث 
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فني حنديث أبني هرينر ة لمنا سنئل: أي األعمنال أفضنلل قنال:   فإ ا تقرر هذا ، فقول النبني 

))إيما  باهلل ورسوله(( فهذا وجه لاهر، ال إننكال فينه  فنإ  اإليمنا  بناهلل ورسنوله أفضنل األعمنال 

 لتصديق بهما عماً، لما في  ل  من عمل القلر واللسا .مطلقاً، وسمى الشهادتين مع ا

 وقد قرر البخاري  ل  في " كتار اإليما " وسبق الكام عليه في موضعه.

وقولنننه فننني حنننديث أبننني هرينننر ة: )) ثنننم الجهننناد فننني سنننبيل هللا (( ، وفننني حنننديث أبننني  ر: 

جهناد فني سنبيله فني مواضنع، يشهد له أ  هللا قر  بنين اإليمنا  بنه وبرسنوله وال -بالواو -"والجهاد"

ِ بِررأَْمَواِلِهْم كقولننه تعننالى: ِ َوَرُسرروِلِه َوَجاَهررُدوا فِرري َسرربِيِل َّللاَّ إِاََّمررا اْلُمْمِمنُرروَن الَّررِذيَن آَمنُرروا بِرراوَّ

ِ َوَرُسرروِلِه َهررْل أَُدلُُّكررْم َعلَررى تَِجرراَرٍة تُنِجرريُكْم ِمررْن َعررذَاٍب أَِلرريٍما تُْمِمنُرروَن بِررا،وقولننه:  َوأَافُِسررِهْم  وَّ

ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَافُِسُكمْ   [ اآلية.11،  10]الصف:  َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

فاإليما  باهلل ورسوله: التصديق بهما في القلر مع اإلقنرار بنذل  باللسنا .والجهاد هنو دعناء 

يشنرع الندعاء إلنى اإلسنام قبنل الناس إلى  ل  بالسيف والسنا ، بعد دعائهم بالحجة والبيا ، ولهنذا 

 القتال.

وقنند قيننل: إ  الجهنناد كننا  فنني أول اإلسننام فننرض عننين علننى المسننلمين كلهننم، ال يسننع أحننداً 

فَافًرا َوُِ َراالالتخلف عنه، كما قال تعالى:  ِِ [، ثنم بعند  لن  رخنص ألهنل 41] التوبنة:  ااِفرُروا 

[، روي  لن  عنن ابنن 122] التوبنة:  يَنِفرُروا َكافَّرةً َوَما َكاَن اْلُمْمِمنُوَن لِ األعذار، ونزل قوله: 

 أفضل األعمال بعد اإليما  الجهاد معنيين: عباس وغيرغ، وحينئذ فيحتمل جعل النبي 

أحدهما: أ  يقال: إنما كا   ل  حيث كنا  الجهناد فنرض عنين، فكنا  حينئنذ أفضنل األعمنال 

 جهاد فرض كفاية تاخر عن فرض األعيا .بعد اإليما ، وقريناً له، فلما نزلت الرخصة ولار ال

وقد اختلف ابن عمنر وعبند هللا بنن عمنرو بنن العنا  فني عند الجهناد منن فنرائض اإلسنام، 

 فعدغ عبد هللا بن عمرو منها بعد الحج، وأنكر  ل  ابن عمر عليه، وقال: فرائضه تنتهي إلى الحج.

 منسوخ" وغيرغ.وقد روى اختافهما في  ل  أبو عبيد في " كتار الناس. وال

وعنند حذيفننة بننن اليمننا  الجهنناد مننن سننهام اإلسننام، واألمننر بننالمعروف والنهنني عننن المنكننر، 

 وأضافهما إلى مباني اإلسام الخم ، وجعلها ثمانية سهام، وكأنه جعل الشهادتين سهمين.

 كا  إ ا سئل عن أفضل األعمال، فتار ةً ينذكر اإليمنا  بناهلل : أ  النبي -وهو أنبه -والااني

ورسوله لدخوله في مسمى األعمال، كما سبق تقريرغ، وتنار ة ينذكر أعمنال الجنوارح  أل  المتبنادي 

إلى الفهم عند  كر األعمال مع اإلطاق أعمال الجوارح، دو  عمنل القلنر واللسنا ، فكنا  إ ا تبنين 

لصنا ة له أ   ل  هو منراد السنائل  كنر الصنا ة لنه، كمنا  كرهنا فني حنديث ابنن مسنعود هنذا  فنإ  ا

أفضل أعمال الجوارح، وحيث اجار بذكر اإليما  أو بذكر الصا ة، فإنما مقصنودغ التماينل بأفضنل 

مباني اإلسام، ومنرادغ المبناني بجملتهنا  فنإ  المبناني الخمن  كالشنيء الواحند، وكنل منن دخنل فني 

ً  -اإلسننام بنناإلقرار بالشننهادتين أو بالصننا ة مر ببقيننة ، فإنننه يننؤ-علننى رأي مننن يننرى فعلهننا إسنناما

 المباني، ويلزم بذل  ، ويقاتل على تركه.

قال: )) أربع فرضهن هللا في اإلسام، فمنن أتنى  وفي حديث خرجه اإلمام أحمد. أ  النبي 

بننااب لننم يشنننين عنننه نننيئاً حتننى يننأتي بهننن جيمعنناً: الصننا ة، والزكننا ة، ولننيام رمضننا ، ]وحننج 

 البيت[((.

فنذكر مبناني اإلسنام -هللا مننهن ننيئاً دو  ننيء((وفي حديث خخنر: )) الندين خمن  ال يقبنل 

 الخم ، وأ  من أتى ببعضها دو  بعض لم يقبل منه.

ونفنني القبلننول لهننا بمعنننى نفنني الرضننا بننذل  واسننتكمال الاننوار عليننه، وحينئننذ  فننذكر بعننض 

تننار ة يكتفنني فنني جننوار مننن سنناله عننن أفضننل األعمننال  المبنناني مشننعر بالبنناقي منهننا، فكننا  النبنني 
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ادتين، وتنار ة بالصنا ة، ومنرادغ فني كنا الجنوأبين سنائر المبناني، لكننه خنص بالنذكر أننرفها، بالشه

 فكأنه قال: الشهادتا  وتوابعهما، والصا ة وتوابعها ولوازمها، وهو بقية المباني الخم .

: ))أمنرت أ  أقاتنل النناس حتنى يقولنوا ال إلنه إال هللا، فنإ ا قالوهنا  ويشهد لهذا: قول النبي 

 وا مني دماءهم وأموالهم((.عصم

فتوهم طائفة من الصحابة أ  مرادغ أ  مجنرد هنذغ الكلمنة يعصنم الندم حتنى توقفنوا فني قتنال 

: أ  المنراد: الكلمتنا  بحقوقهمنا -ورجنع الصنحابة إلنى قولنه -من منع الزكا ة، حتى بين لهم أبنو بكنر

 ولوازمهما، وهو اإلتيا  ببقية مباني اإلسام.

م بروايات أخر تصرح بإضافة إقام الصا ة وإيتاء الزكا ة إلى الشنهادتين وقد تبين لحة قوله

 في نرط عصمة الدم.

 أو دخل الجنة((. -: )) من قال: ال إله إال هللا لم تمسه النار وكذل  قوله

 إنما أراد الشهادتين بلوازمهما وتوابعهما، وهو اإلتيا  ببقية أركا  اإلسام ومبانيه.

قدم بر الوالدين على الجهاد إنار ة إلى أ  حقوق العباد الازمنة التني  وفي حديث ابن مسعود

 هي من فروض األعيا  تقدم على التطوع بالجهاد.

وحديث أبي هرير ة وأبي  ر فيهما اقترا  الجهاد باإليما ، لكنه في حديث أبني هرينر ة جعلنه 

زما  كا  الجهناد فينه فنرض بعد اإليما ، وجعل بعدغ الحج المبرور، فيحتمل أ  يقال: كا   ل  في 

عين، فكا  مقدماً على الحج، ويحتمل أ  يقال: قد فهم دخول الحنج منن  كنر اإليمنا  بناهلل ورسنوله  

أل   ل  يتبعه بقية مباني اإلسام، ومنها الحج، ال سنيما وقند تقنرر فني أول الكتنار أ  اإليمنا  قنول 

 وعمل ويكو  المراد به جهاد المتطوع.

د الشريعة  فإ  من معه مال، وعليه زكنا ة أو حنج، وأراد التطنوع بالجهناد، وهذا أنبه بقواع 

فإنه ال خاف أنه يقدم الزكا ة والحج على التطوع بالجهاد، كمنا قنال عبند هللا بنن عمنرو بنن العنا : 

 حجة قبل الشزو أفضل من عشر غزوات، وغزو ة بعد حجة أفضل من عشر حجات.

 مقال.من وجوغ في أسانيدها  -مرفوعا -وروي

فتبين بهذا التقرير أ  األحاديث كلهنا دالنة علنى أ  أفضنل األعمنال الشنهادتا  منع توابعهمنا، 

منن فنرائض األعينا  التني هني منن حقنوق  -أيضا -وهي بقية مباني اإلسام ، أو الصا ة مع توابعها

ين، ثنم هللا عز وجل، ثم يلي  ل  في الفضل حقوق العباد التي هي منن فنروض األعينا ، كبنر الوالند

 بعد  ل  ]أعمال[ التطوع المقربة إلى هللا، وأفضلها الجهاد.

وفي حديث أبي هرير ة تأخير الحج عن الجهاد، ولعله إنما  كرغ بعد الجهاد حيث كا  الحج 

 تطوعاً، فإ  الصحي  أ  فرضه تأخر إلى عام الوفود.

فنإ  عنرض  وقد يقال: حديث أبي هرير ة دل على أ  جن  الجهناد أننرف منن جنن  الحنج،

للحج ولف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فنرض عنين، كنا   لن  الحنج المخصنو  أفضنل منن 

 الجهاد، وإال فالجهاد أفضل منه.

فهنذغ الااثننة المننذكور ة فني هننذا الحننديث هني رأس اإلسننام وعمننودغ و رو ة سننامه، كمننا فنني 

 د((.حديث معا : ))فرأسه الشهادتا ، وعمودغ الصا ة، و رو ة سنامه الجها

والجهاد أفضل ما تطوع به من األعمال، علنى منا دلنت علينه النصنو  الصنحيحة الكاينر ة، 

 وهو مذهر اإلمام أحمد.

، قنال: )) أفضنل النناس منؤمن خخنذ بعننا   وفي " الصحيحين" عن أبي سعيد، عنن النبني 

 .فرسه في سبيل هللا، ثم رجل معتزل في نعر من الشعار يعبد ربه ويدع الناس من نرغ((
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فهذا نص في أ  المجاهد أفضل من المتخلي لنوافل العبادات من الصا ة والذكر وغير  ل ، 

فأماالنصو  التي جاءت بتفضيل الذكر على الجهاد وغيرغ منن األعمنال، وأ  النذاكرين هلل أفضنل 

 الناس عند هللا مطلقاً فالمراد بذل  أهل الذكر الكاير المستدام في أغلر األوقات.

ر مما يقطع عن غيرغ منن األعمنال كبقينة األعمنال، بنل يمكنن اجتمناع النذكر منع ولي  الذك 

سائر األعمال، فمن عمل عماً لالحاً، وكا  أكار هلل  كراً فيه من غيرغ فهو أفضل ممن عمل مانل 

  ل  العمل من غير أ  يذكر هللا معه.

لحنان وغينرهم وقد ورد في نصو  متعدد ة أ  أفضل المصلين والمتصدقين والمجاهدين وا

 من أهل العبادات أكارهم هلل  كراً.

 وقد خرجه اإلمام أحمد متصاً، وخرجه ابن المبارك وغيرغ مرساً.

فهؤالء أفضل النناس عنند هللا، ثنم يلنيهم النذين ينذكرو  هللا كاينراً ولني  لهنم نوافنل منن غينر 

ء هننم الننذاكرو  هلل الننذكر كالجهنناد وغيننرغ، بننل يقتصننرو  مننع الننذكر علننى فننرائض األعيننا ، فهننؤال

كاينراً، المفضننلو  علننى المجاهندين، ويلننيهم قننوم يقومنو  بننالفرائض وبالنوافننل كالجهناد وغيننرغ مننن 

 غير  كر كاير لهم.

لمن سأله عما يعدل الجهاد: )) هنل تسنتطيع إ ا خنرن المجاهند أ  تصنوم  وإنما قال النبي 

ذي يعنندل الجهنناد((   ألنننه سننأله عننن عمننل وال تفطننر، وتقننوم وال تفتننرل((. قننال: ال . قننال: ))فننذل  النن

 ينشئه عند خرون المجاهد يعادل فضل جهادغ.

وأماالذاكرو  هلل كايراً، فإنما فضلوا على المجاهدين بشير  كر  أل  لهم عماً مستمراً دائمناً 

 قبل جهاد المجاهدين، ومعه وبعدغ، فبذل  فضلوا على المجاهدين بشير  كر كاير.

   الوارد ة في  ل .وبهذا تجتمع النصو

وأماحديث: )) خينر اإلسنام إطعنام الطعنام وافشناء السنام(( فقند سنبق الكنام علينه فني أول 

الكتنار، وأنننه لني  المننراد بننه تفضنيل هنناتين الخصننلتين علنى سننائر خصننال اإلسنام مننن الشننهادتين 

الشنهادتين  والصا ة وغيرهما، بل المنراد أ  أفضنل أهنل اإلسنام القنائمين بخصناله المفروضنة منن

 والصا ة والصيام والزكا ة والحج من قام بعد  ل  بإطعام الطعام وافشاء السام.

 فإ  قيل: فيكو  التطوع بذل  أفضل من التطوع بالجهاد والحج.

قيل: فيه تفصيل: فإ  كا  إطعام الطعام فنرض عنين كنفقنة منن تلنزم نفقتنه منن األقنارر فنا 

الجهناد والحنج، فنإ  كنا  تطوعناً، فنإ  كنا  لنلة رحنم فهنو رير أنه أفضل من التطوع بالنفقنة فني 

أفضل من الجهاد والحج، نص علينه أحمند وكنذا إ  كنا  فني عنام مجاعنة ونحوهنا، فهنو أفضنل منن 

 الحج عند اإلمام أحمد، وقد يقال في الجهاد كذل  إ ا لم يتعين .

ض األعمنال وهذا الكام كله فني تفضنيل بعنض األعمنال علنى بعنض لنذاتها، فأماتفضنيل بعن

علننى بعننض لزمانهننا أو مكانهننا فإنننه قنند يقتننر  بالعمننل المفضننول مننن زمننا  أو مكننا  مننا يصننير بننه 

 إ  ناء هللا سبحانه وتعالى. -فاضاً، فهذا فيه كام خخر نذكرغ في موضع خخر

 

* * * 

 

 باب -6

 الصلوات ال مس كفارة لل طايا

 إذا الالهن لوقِهن في الجماعة وغيرها

اهيم بن حمز ة: ثنا ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيند بنن عبند هللا، حدثني إبر -528

يقنول: ))  عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحما ، عن أبي هرير ة، أنه سمع النبي 
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أرأيتم لو أ  نهراً ببار أحدكم يشتسنل فينه كنل ينوم خمسناً منا تقنول  لن  يبقني منن درننهل(( قنالوا: ال 

 يئاً. قال: )) فذل  مال الصلوات الخم ، يمحو هللا بها الخطايا((.يبقي من درنه ن

لمحنو الخطاينا بالصنلوات الخمن ، فجعنل مانل  لن  مانل منن ببابنه  هذا مال ضربه النبني 

نهننر يشتسننل فيننه كننل يننوم خمنن  مننرار، كمننا أ  درنننه ووسننخه ينقننى بننذل  حتننى ال يبقننى منننه نننيء، 

 ذنور والخطايا حتى ال يبقى منها نيء.فكذل  الصلوات الخم  في كل يوم تمحو ال

واستدل بذل  بعض منن يقنول: إ  الصنا ة تكفنر الكبنائر والصنشائر، لكنن الجمهنور القنائلو  

بأ  الكبائر ال يكفرها مجرد الصا ة بدو  توبة، يقولنو : هنذا العمنوم خنص مننه الكبنائر بمنا خرجنه 

الخمنن ، والجمعننة إلننى الجمعننة، ، قننال: )) الصننلوات  مسننلم مننن حننديث أبنني هريننر ة، عننن النبنني 

 ورمضا  إلى رمضا  مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر((.

، قننال: ))مننا مننن امننرح مسننلم تحضننرغ لننا ة  : عننن عامننا ، عننن النبنني -أيضننا –وفيننه 

مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها  إال كانت كفنار ةً لمنا قبلهنا منن النذنور، منا لنم تنؤت 

 كله((. كبير ة وكذل  الدهر

،  قنال: وخرن النسائي وابن حبا  والحاكم من حديث أبي سنعيد وأبني هرينر ة، عنن النبني 

))والذي نفسي بيدغ، ما من عبد يصلي الصلوات الخم  ويصنوم رمضنا  ويخنرن الزكنا ة ويجتننر 

 الكبائر السبع إال فتحت له أبوار الجنة، ثم قيل له: ادخل بسام((.

 أيضا. -معناغ من حديث أبي أيور، عن النبي وخرن اإلمام أحمد والنسائي 

 وقال ابن مسعود: الصلوات الخم  كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

 وروي عنه مرفوعاً. والموقوف أل .

وقال سلما : حافظوا على هذغ الصلوات الخمن   فنإنهن كفنار ة لهنذغ الجنراح، منا لنم تصنر 

 المقتلة.

جمناع علنى  لن ، وأ  الكبنائر ال تكفنر بمجنرد الصنلوات وقد حكنى ابنن عبند البنر وغينرغ اإل

 الخم ، وإنما تكفر الصلوات الخم  الصشائر خالة.

إلنى أ   –وقد  هر طائفة من العلمناء، مننهم: أبنو بكنر عبند العزينز بنن جعفنر منن ألنحابنا 

اً منن اجتنار الكبائر نرط لتكفير الصلوات الصشائر، فإ  لم تجتنر الكبنائر لنم تكفنر الصنلوات ننيئ

الصننشائر، وحكنناغ ابننن عطيننة فنني " تفسننيرغ" عننن جمهننور أهننل السنننة  لظنناهر قولننه: ))مننا اجتنبننت 

 الكبائر((.

والصحي  الذي  هر إليه كاير من العلماء، ورجحه ابن عطية، وحكاغ عن الحنذاق: أ   لن  

ا تصنير لي  بشرط، وأ  الصلوات تكفر الصشائر مطلقاً إ ا لنم يصنر عليهنا، فإنهنا باإللنرار عليهن

 من الكبائر.

وحديث أبي هرير ة الذي خرجه البخاري في هذا البار وغيرغ من األحاديث يدل علنى  لن ، 

وقد  كر البخاري في تبويبه عليه أ  لاتهن في وقتهن نرط لتكفير الخطايا، وأخنذ  لن  منن قنول 

فني كنل ينوم  :)) يشتسل فيه كل يوم خمساً((، وهذا يدل على تفرينق الصنلوات خمن  منرار النبي 

وليلة، ومن جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو ثاثة لشير عنذر لنم يحصنل مننه هنذا التفرينق 

 وال تكرير االغتسال، وهو بمنزلة من اغتسل مر ة أو مرتين أو ثاثاً.

وحديث عاما  الذي خرجه مسلم يدل على أ  كل لا ة تكفر  نور ما بينهمنا وبنين الصنا ة 

 د ورد مصرحاً بذل  في أحاديث كاير ة.األخرى خالة، وق

وحينئذ  فمن ترك لا ة إلى وقت لا ة أخرى لشير عذر وجمع بينهما فا يتحقق أ  هناتين 

الصاتين المجموعتين فني وقنت واحند لشينر عنذر يكفنرا  منا مضنى منن النذنور فني النوقتين معناً، 

 وإنما يكو   ل  إ  كا  الجمع لعذر يبي  الجمع.
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ر هو مبالشة في إنقاء الدر   فإ  النهر الجاري يذهر الدر  الذي غسنل فينه بالنه وتمايله 

وال يبقى له فيه أثر، بخاف الماء الراكد  فإ  الدر  الذي غسنل فينه يمكنث فني المناء، وربمنا لهنر 

مع كار ة االغتسال فيه على طول الزما   ولهذا روي النهي عن االغتسال في الماء الدائم كما سنبق 

 لطهار ة. كرغ في ا

، قنال: وفي " لحي  مسلم" من حديث األعمش، عنن أبني سنفيا ، عنن جنابر، عنن النبني 

))مال الصلوات الخم  كمال نهر جار غمر على بار أحندكم يشتسنل فينه كنل ينوم خمن  منرات((. 

 قأال: قال الحسن: وما يبقى  ل  من الدر .

 مرساً. - نبي وقد روي عن األعمش، عن أبي سفيا ، عن عبيد بن عمير، عن ال

 قال أبو حاتم: كذل  أرسله الحفال، وهو أنبه.

 وروي تشبيه الصلوات بخم  أنهار.

خرجه ابن جرير الطبري والطبراني والبزار منن طرينق يحينى بنن أينور: وحندثني عبند هللا 

  بننن قننري ، أ  عطنناء بننن يسننار حدثننه، أنننه سننمع أبننا سننعيد الخنندري يحنندب، أنننه سننمع رسننول هللا 

: )) أرأينت لنو أ  رجناً كنا  لنه  )الصلوات الخم  كفار ة منا بينهمنا((. وقنال رسنول هللا يقول: )

معتمل، وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإ ا انطلق إلى معتمله عمل منا نناء هللا، فألنابه الوسن. 

أو  والعرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كا   ل  مبقياً من درنه، فكذل  الصلوات ، كلمنا عمنل خطيئنة

 ما ناء هللا، ثم للى لا ة فدعا واستشفر غفر له ما كا  قبلها((.

من طريق عمنر بنن لنهبا ، عنن زيند بنن أسنلم، عنن عطناء بنن -أيضا -وخرن البزار نحوغ

 .يسار، عن أبي سعيد، عن النبي 

 وهذغ متابعة البن قري ، ولكن ابن لهبا  فيه ضعف نديد.

ال يشترط لنه أ  تكنو  الصنا ة فني جماعنة، فإننه أخنذغ وأمااستنباط البخاري: أ  هذا التكفير 

 من قوله ))ببار أحدكم((، ومن للى في بيته فهو كمن للى في بار منزله.

ولقائل أ  يقول: لو كا  األمر على  ل  لجعل النهر في المنزل، فلما جعله ببابه دل على أننه 

 من المنازل.خارن من بيته، ففيه إنار ة إلى الصا ة في المساجد، وإ  قربت 

وحديث أبي سعيد لري  في أ  النهر بين المنزل وبين المعتمل، وهو المكا  الذي يعمل 

 فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصال  اكتسابه ونحو  ل .

وهننذا ممننا ينندل علننى أ  المننراد بالنندر  الصننشائر التنني تصننير األنسننا  فنني كسننبه ومعانننه 

 ومخالطته للناس المخالطة المباحة.

 

* * * 

 

 باب  -7

 في تضييع الصالة عن وقِها

حدثنا موسنى بنن إسنماعيل: ثننا مهندي، عنن غنيا ، عنن أنن ، قنال: منا  -529

قينل: الصنا ةل قنال: ألني  ضنيعتم منا ضنيعتم  أعرف نيئاً مما كنا  علنى عهند رسنول هللا 

 فيهال

حدثنا عمرو بن زرار ة: ثنا عبد الواحد بن والل أبو عبيد ة الحداد، عنن  -530

بن أبي رواد أخي عبد العزيز، قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أن  بن مالن   عاما 

بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي ل فقال: ال أعرف نيئاً مما أدركت إال هذغ الصنا ة، وهنذغ 

 الصا ة قد ضيعت.
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 وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد بن بكر البرساني: أبنا عاما  بن أبي رواد نحوغ.

بكنني أننن  بننن مالنن  مننن تضننييع الصننا ة إضنناعة مواقيتهننا، وقنند جنناء  لنن  إنمننا كننا  ي

مفسراً عنه، وروى سليما  بنن المشينر ة، عنن ثابنت ، قنال: قنال أنن : منا أعنرف فنيكم الينوم 

، لني  قنولكم: ال إلنه إال هللا . قلنت: ينا أبنا حمنز ة ،  نيئاً كنت أعهدغ علنى عهند رسنول هللا 

 ل !. الشم ، فكانت تل  لا ة رسول هللا الصا ةل قال: قد لليتم حين تشرر 

 خرجه اإلمام أحمد.

ورواغ حمنناد بننن سننلمة، أ  ثابتنناً أخبننرغ، قننال: قننال أننن : مننا نننيء نننهدته علننى عهنند 

إال وقد أنكرته اليوم، إال نهادتكم هذغ. فقينل: وال الصنا ةل فقنال: إنكنم تصنلو   رسول هللا 

  الظهنننننننننننننننننننر منننننننننننننننننننع المشنننننننننننننننننننرر، أهكنننننننننننننننننننذا كنننننننننننننننننننا  رسنننننننننننننننننننول هللا 

 صلي ل !.ي

 .وهذا استفهام إنكار من أن ، يعني: ا  هذغ لم تكن لا ة النبي 

وخرن اإلمام أحمد من حديث عاما  بن سعد ، قال: سمعت أنن  بنن مالن  يقنول: منا 

اليوم. قيل له : وال الصا ةل قال: أولني  قند علمنت  أعرف نيئاً مما عهدت مع رسول هللا 

 ما لنع الحجان في الصا ةل

  الحجان هو أول منن أخنر الصنا ة عنن وقتهنا بالكلينة، فكنا  يصنلي الظهنر ويقال: أ

والعصر مع غرور الشم ، وربما كا  يصلي الجمعة عند غنرور الشنم ، فتفنوت النناس 

 لا ة العصر، فكا  بعض التابعين يومئ في المسجد الظهر والعصر خوفا من الحجان.

 وقد روي هذا الحديث عن أن  من وجوغ متعدد ة.

اإلمنام أحمند والترمنذي منن حنديث أبني عمنرا  الجنوني، عنن أنن ، قنال: منا  وخرن

. قلنت: أينن الصنا ةل قنال: أو لنم تصننعوا  أعرف نيئاً مما كنا عليه على عهند رسنول هللا 

 في لاتكم ما قد علمتمل

هنو : ابنن جرينر، رواغ  -النذي خرجنه البخناري منن طريقنه أوالً، عنن أنن  -وغيا 

 عنه مهدي بن ميمو .

وعاما  بن أبي رواد هو اخو عبد العزيز بن أبني رواد، يكننى: أبنا عبند هللا. قنال ابنن 

معين: كا  ثقة. وقد روى عنه نعبة وغيرغ، وقند بنين البخناري أننه روى عننه هنذا الحنديث: 

 أبو عبيد ة الحداد ومحمد بن بكر البرساني.

قنرح، يكننى ابنا وبكر بن خلف الذي علنق البخناري عننه الحنديث، يقنال لنه : خنتن الم

 بشر، ثقة، روى عنه أبو داود وابن ماجه.

ولهم ني. خخر، يقال له : عاما  بن جبلة بن أبي رواد المروزي والد عبندا  عبند هللا 

بن عاما ، وهو ابن أخي عاما  هذا، يروي عن نعبة وطبقته، وروى عنه عمنه عامنا  بنن 

 ه عبدا ، عنه.، وقد خرن البخاري عن أبي -أيضا –أبي رواد، وهو ثقة 

* * * 

 

 باب  -8

 المصلي يناجي ربه عز وجل

 حدثنا مسلم بن إبراهيم: نا هشام، عن قتاد ة، عن أن ، قال: قال النبني  -531

 : ))إ  أحدكم إ ا للى يناجي ربه، فا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى((.

عننن يسننارغ أو تحننت  وقننال سننعيد، عننن قتنناد ة :)) ال يتفننل قدامننه أو بننين يديننه. ولكننن

 قدمه((.
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 وقال نعبة: )) ال يبزق بين يديه، وال عن يمينه، ولكن عن يسارغ أو تحت قدمه((.

: )) ال يبزق في القبلة، وال عن يمينه، ولكن عنن وقال حميد، عن أن  ، عن النبي 

 نماله، أو تحت قدمه((.

نن  عنن النبني حدثنا حفص بن عمر: ثنا يزيد بن إبرهيم: ثنا قتناد ة، عنن أ -532

 أنه قال: )) اعتدلوا في السجود، وال يبس  احندكم  راعينة كالكلنر، وإ ا بنزق فنا يبنزق ،

 بين يديه، وال عن يمينه  فإنه يناجي ربه عز وجل((.

عامة إلفال حديث أن  التي علقها هاهننا قند خرجهنا فني " أبنوار القبلنة والبنزاق فني 

عنز وجنل منن حنديث أبني هرينر ة، ومعنناغ منن المسجد". وخرن هناك مناجا ة المصلي لربنه 

حديث ابن عمر، و كرنا نحن هناك أحاديث متعدد ة في هذا المعنى، وتكلمنا ] على  ل [ بمنا 

 فيه كفاية.

 والنجاء: الحديث الخفي. والنداء: عكسه.

وإنمنا خننرن البخنناري هننذغ األحاديننث فنني هننذا البننار ليبننين بننذل  فضننل الصننا ة، وإ  

ي لاته، وإ ا كا  المصلي مناجياً لربه وكا  ربنه قند أوجنر علينه أ  المصلى منان لربه ف

يناجيننه كننل يننوم وليلننة خمنن  مننرات فنني خمنن  أوقننات، واسننتدعاغ لمناجاتننه بنندخول الوقننت 

واأل ا  فيه   فإ  األ ا  يشرع في أول الوقت، فإفضل المناجين لنه أسنرعهم إجابنة لداعينه، 

 ول الوقت.وقيأماإلى مناجاته، ومبادر ة إليها في أ

 خرجه في " أبوار مواقيت الصا ة". -وهللا أعلم -ولهذا المعنى

ويستدل لذل  بأ  هللا تعالى لما استدعى موسى علينه السنام لمناجاتنه وكامنه أسنرع 

ُِ إِلَْيركَ إليه، فقال له ربه:   َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَاُموَسى قَاَل ُهرْم أُوالِي َعلَرى أََُرِرَ َوَعِجْلر

ِ ِلَِْرَضى  [ فدل على أ  المسارعة إلى مناجا ة هللا توجر رضاغ.84، 83] طه:  َرب 

 وهذا دليل حسن على فضل الصا ة في أول أوقاتها. وهللا سبحانه وتعالى أعلم.

 ا ا ا

 

 باب -9

 اإلبراد بالظهر في شدة الحر

 خرن فيه أربعة أحاديث:

 الحديث األول:

 قال:

ليما  بن بال: ثنا أبو بكر، عن سليما ، قنال ثنا أيور بن س -534، 533

ونافع منولى عبند هللا  -لال  بن كيسا : حدثنا األعرن عبد الرحما  وغيرغ، عن أبي هرير ة

، أننه قنال:)) إ ا اننتد الحنر  ، أنهما حدثاغ عن رسنول هللا -بن عمر، عن عبد هللا بن عمر 

 فأبردوا عن الصا ة  فإ  ند ة الحر من في  جهنم((.

 بو بكر، هو : ابن أبي أوي . وسليما ، هو : ابن بال.أ

وهذا من جملنة نسنخة يرويهنا أينور، عنن أبني بكنر، عنن سنليما . والبخناري يخنرن 

منها كايراً، وقد توقف فيها أبو حناتم النرازي  ألنهنا مناولنة، فإننه قنال: قنال ابنن أبني أوين : 

ي ورقة مناولنة، فعارضننا بهنا . قنال أخذت أنا وأيور بن سليما  بن بال من أخي ألفاً ومائت

 أبو حاتم: فزهدت فيها من أجل  ل ، فلم أسمعها من واحد منهما.

 ولكن الرواية بالمناولة جائز ة عند األكارين.

 وقد  كر الطبراني أ  هذا الحديث تفرد به أيور بهذا اإلسناد.
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 ولكن قد روي حديث األعرن، عن أبي هرير ة من غير هذا الوجه.

ن ماجه عن هشام بن عمار، عن مال  ، عن أبني الزنناد، عننه. وهأنأو فني " خرجه اب

 الموطا" كذل .

منن طرينق الاقفني، عنن عبيند هللا، عنن  -أيضنا -وكذل  حديث نافع، خرجه ابن ماجنة

 قال: )) أبردوا بالظهر((. نافع، عن ابن عمر، أ  النبي 

 الحديث الااني:

نننعبة، عننن المهنناجر أبنني الحسننن:  حنندثنا محمنند بننن بشننار: ثنننا غننندر ثنننا -535

 -او قنال -الظهر، فقال:)) أبنرد، أبنرد(( سمع زيد بن وهر، عن أبي  ر: أ   مؤ   النبي 

وقال:))ند ة الحر من في  جهنم  فإ ا انتد الحنر فنأبردوا عنن الصنا ة((.  -))انتظر، انتظر((

 حتى رأينأا فيء التلول.

كوفي ثقة، دخنل الشنام، وروايتنه عنن قال ابن خراش في " تاريخه" : زيد بن وهر، 

أبي  ر لحيحة. والمهاجر أبو الحسنن لندوق كنوفي. وهنذا الحنديث لنم ينروغ إال ننعبة: )) 

 أبردوا بالظهر((.

 الحديث الاالث:

 قال:

ثنا علي بن عبد هللا المديني: ثنا سفيا ، قال: حفظنناغ منن الزهنري، عنن  -536

، قننال:)) إ ا انننتد الحننر فننأبردوا عننن  سننعيد بننن المسننير، عننن أبنني هريننر ة، عننن النبنني 

 الصا ة  فإ  ند ة الحر من في  جهنم((.

)) وانتكت النار إلنى ربهنا، فقالنت: ربني، أكنل بعضني بعضناً. فنأ   لهنا  -537

بنفسين: نف  في الشتاء، ونف  في الصيف، فهو أند ما تجدو  من الحنر، وأنند منا تجندو  

 من الزمهرير((.

فظناغ منن الزهنري عنن سنعيد(( يشنير إلنى أننه إنمنا حفظنه قول سفيا  بن عيينة: ))ح

 عن الزهري، عن ابن المسير، لم يحفظه عنه عن أبي سلمة.

 بالش . -وقد روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد أو أبي سلمة

  كرغ الدارقطني.

: قالنه عننه ننعير بنن -وروي عن الزهري ، عن أبني سنلمة وحندغ، عنن أبني هرينر ة

 أبي حمز ة.

 قد خرن البخاري في " بدء الخلق" من طريقه بهذا اإلسناد حديث:و

 )) انتكت النار إلى ربها((.

 ، عن أبي هرير ة.-معاً  -ورواغ جماعة ، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة

وقد خرن مسلم حديث: اإلبراد من رواية الليث ويون  وعمرو بن الحنارب، عنن الزهنري،  

 عنهما.

 النار(( من حديث يون ، عن ابن نهار، عن أبي سلمة وحدغ.وخرن حديث: )) انتكت 

ً  -وروى حننديث ] اإلبننراد[ عننن الزهننري عننن سننعيد وأبنني سننلمة : يحيننى األنصنناري      -معننا

 وعبيد هللا بن عمر وابن جريج وابن أبي  ئر ومعمر وغيرهم.

 قال الدارقطني: القوال  محفولا  عن الزهري.

 يعني: عن سعيد وأبي سلمة.

 

 يث الرابع:الحد
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حدثنا عمر بن حفص بن غياب: ثنا أبي: ثنا األعمنش: ثننا أبنو لنال ، عنن أبني  -538

 :)) أبردوا بالظهر  فإ  ند ة الحر من في  جهنم((. سعيد، قال: قال رسول هللا 

 تابعه: سفيا  ويحيى وأبو عوانة، عن األعمش.

 دري.يعني: كلهم رووغ، عن األعمش، عن أبي لال ، عن أبي سعيد الخ

وقد خرجه البخاري فني " بندء الخلنق" عنن الفرينأبي، عنن سنفيا  كنذل ، ولفظنه: )) أبنردوا 

 بالصا ة((.

إال أ  رواية حفص فيها تصري  األعمش بسماعه له من أبني لنال ، فنأمن بنذل  تدليسنه لنه 

 عنه.

وإنمننا  كننر البخنناري المتابعننة لحفننص علننى قولننه  أل  عبنند الننرزاق واألنننجعي روينناغ، عننن 

 عمش، عن أبي لال ، عن أبي هرير ة.األ

  كرغ اإلمام أحمد في رواية ابنه عبد هللا.

وخرجه كذل  في " مسنندغ" فني " مسنند أبني هرينر ة" ، ثنم أتبعنه بحنديث أبني سنعيد أننه هنو 

 الصوار.

، عنن ابنن مهندي، عنن -ويلقنر: رسنته –وكذل  حدب به عبد الرحما  بن عمنر األلنبهاني 

، فأنكرغ عليه أبو زرعة، وقال: هو غلن   النناس يرووننه -أبي : من حفظهقال  -سفيا ، أماغ عليهم

عن أبي سعيد، فلما رجع رسته إلى بلدغ نظر في ألنله فنإ ا هنو عنن أبني سنعيد، فرجنع عمنا أمناغ، 

 وكتر إلى أبي زرعة يعتذر عما وقع منه.

ن الصنا ة((، وعامة روايات هذا الحديث من طرقنه إنمنا فيهنا: )) أبنردوا بالصنا ة(( أو ))عن

ولنني  فنني نننيء منهننا فنني " الصننحي "  كننر " الظهننر" ، إال فنني روايننة أبنني سننعيد التنني خرجهننا 

 البخاري هاهنا.

 وفي أحاديث البار كله  األمر باإلبراد بالصا ة في انتداد الحر.

قال الخطأبي: قوله: ))أبردوا بالصنا ة(( أي: تنأخروا عنهنا مبنردين، أي : داخلنين فني وقنت 

ل: والمراد: كسر ند ة ]حر[ الظهينر ة  أل  فتنور حرهنا باإلضنافة إلنى وهنج الهناجر ة بنرد، البرد. قا

 ولي  المراد أ  يؤخر إلى أحد بردي النهار، وهو برد العشي  إ  فيه الخرون من قول األمة.

قال: وفي  جهنم ند ة استعارها، وألله السعة واالنتشار، وكانت العرر تقنول فني غاراتهنا: 

 فيحي فياح.

 ال غيرغ: الفي  سطوع الحر، يقال: فاحت القدر تفوح إ ا غلت.وق

 وأماقول لاحر " الشريبين": أبردوا بالظهر: للوها في أول وقتها. وبرد النهار أوله.

فهو خطأ، وتشيير للمعنى، ولا ة الظهر في أول وقتهنا فني نند ة الحنر لني  إبنراداً، بنل هنو 

 من للى البردين دخل الجنة((.ضدغ، بخاف أول النهار، كما في الحديث: ))

وقد بور البخاري على هذغ األحاديث: )) اإلبراد بالظهر في ند ة الحر(( فدل  لن  علنى أننه 

يرى اإلبراد في ند ة الحنر بكنل حنال، سنواء كنا  فني النباد الحنار ة أو غيرهنا، وسنواء كنا  يصنلي 

 جماعة أو وحدغ.

كية كالقاضني إسنماعيل وأبني الفنرن أننه وهذا قول كاير من أهل العلم، و كر طائفة من المال

مننذهر مالنن ، و كننر لنناحر " المشننني" مننن ألننحابنا أنننه لنناهر كننام أحمنند والخرقنني، ورجحننه، 

وكذل  حكاغ ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وحكاغ الخطأبي عن أحمند ورجحنه ابنن المننذر، وحكناغ 

 وإسحاق، ورجحه. عن أهل الرأي، وحكاغ الترمذي في " جامعه" عن ابن المبارك وأحمد
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ولذل   كر بعض الشافعية أنه لاهر الحديث، ومال إليه، والمنصو  عنن الشنافعي: أننه ال 

يستحر اإلبراد إال في ند ة الحر في الباد الحار ة لمن يصلي جماعة فني موضنع يقصندغ النناس منن 

 بعد، كذا نص عليه في " األم" ،وعليه جمهور ألحابه.

د الحار ة، وحكوا قوالً للشافعي: أنه ال يشترط بعد المسنجد، بنل ولهم وجه: أنه ال يشترط البا

 يبرد ولو كانت منازلهم قريبة منه.

وانترط طائفة منن ألنحابنا لربنراد: أ  تكنو  الصنا ة فني مسنجد، قنالوا: وسنواء كنا  ممنا 

 ينتابه الناس أو ال ، وأ  تكو  البلدا  حار ة نديد ة الحر أو متوسطة.

 الجماعة فق .ومنهم من انترط مسجد 

وكذل  قال ابن عبد الحكم وطائفة من المالكية العراقيين: أنه ال يبرد إال بالصا ة فني مسناجد 

 الجماعة دو  من للى منفرداً.

و كننر القاضنني إسننماعيل، عننن ابننن أبنني أوينن ، عننن مالنن ، قننال: بلشننني أ  عمننر قننال ألبنني 

 عندك.محذور ة: إن  بأرض حار ة، فأبرد، ثم أبرد، ثم ناد، فكأنني 

 واختلفوا في المعنى الذي ألجله أمر باإلبراد.

فمنهم من قال: هو حصول الخشوع في الصا ة  فإ  الصا ة في ند ة الحر كالصا ة بحضر ة 

طعام تتوق نفسه إليه، وكصا ة من يدافع األخباين، فإ  النفنوس حينئنذ تتنوق إلنى القيلولنة والراحنة، 

 ي جماعة.وعلى هذا فا فرق بين من يصلي وحدغ أو ف

ومنننهم مننن قننال: هننو خشننية المشننقة علننى مننن بعنند مننن المسننجد بمشننيه فنني الحننر، وعلننى هننذا 

 فيختص اإلبراد بالصا ة في مساجد الجماعة التي تقصد من األمكنة المتباعد ة.

 ومنهم من قال: هو وقت تنف  جهنم.

 ة ، قنال: )) الصناوقد ثبت في " لنحي  مسنلم" منن حنديث عمنرو بنن عبسنة، عنن النبني 

مشهود ة محضور ة حتى يستقل الظنل بنالرم ، ثنم اقصنر عنن الصنا ة فنإ  حينئنذ تسنجر جهننم، فنإ ا 

 أقبل الفيء، فإ  الصا ة مشهود ة محضور ة حتى تصلي العصر((.

  مرفوعننناً، قنننال: -وفننني " لنننحيحي ابنننن خزيمنننة وابنننن حبنننا " منننن حنننديث أبننني هرينننر ة

   فنإ  حينئنذ تسنعر جهننم، ونند ة الحنر )) فإ ا انتصف النهار فاقصر عن الصا ة حتى تميل الشنم

 من في  جهنم، فإ ا مالت الشم  فالصا ة محضور ة مشهود ة متقبلة حتى تصلي العصر((.

على رأس  كالرم  فندع الصنا ة   –يعني: الشم   -، ولفظه: " فإ ا كانتهوخرجه ابن ماج

حاجبن  األيمنن، فنإ ا  فإ  تل  الساعة تسعر فيها جهنم، وتفت  فيهنا أبوابهنا، حتنى تزينش الشنم  عنن

 زالت فالصا ة محضور ة متقبلة".

وهننذا ينندل علننى أ  ننند ة الحننر عقيننر الننزوال مننن أثننر تسننجرها، فكمننا تمنننع الصننا ة وقننت 

الننزوال، فإنننه يسننتحر تأخرهننا بعنند الننزوال حتننى يبننرد حرهننا ويننزول ننند ة وهجهننا  فإنننه إثننر وقننت 

الرضا والرحمنة، ويجتننر أوقنات غضر، والمصلي يناجي ربه، فينبشي أ  يتحرى بصاته أوقات 

 أيضا. –السخ  والعذار، وعلى هذا فا فرق بين المصلي وحدغ وفي جماعة 

واألمننر بنناإلبراد أمننر ننندر واسننتحبار، ال أمننر حننتم وإيجننار، هننذا ممننا ال خنناف فيننه بننين 

 العلماء.

 فنإ  ننذ أحند منن أهنل الظناهر جريناً علنى عنادتهم، ولنم يبنال بخنرق إجمناع المسنلمين، كننا 

محجوباً باإلجماع قبله، وبحنديث عمنرو بنن عبسنة وأبني هرينر ة المنذكورين، فإنهمنا يصنرحا  بنأ  

 الصا ة بعد الزوال مشهود ة محضور ة متقبلة، ولم يفرق بين فرض ونفل.

و هر طائفة من العلماء إلى أ  اإلبنراد رخصنة، وأ  تركنه سننة، والصنا ة فني أول الوقنت 

 سعد وطائفة من ألحار الشافعي.بكل حال أفضل، وهو قول الليث بن 
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 واألحاديث الصحيحة تردغ.

 وقد جعل مال  القول بترك اإلبراد قول الخوارن.

وأماحد اإلبراد، فقنال القاضني أبنو يعلنى منن ألنحابنا: يكنو  بنين الفنراغ منن الصنا ة وبنين 

 خخر وقت الصا ة فضل.

بقندر منا يحصنل للحيطنا  وقال الشافعية: حقيقنة اإلبنراد: أ  ينؤخر الصنا ة عنن أول الوقنت 

 فيء يمشي فيه طالر الجماعة، وال يؤخر عن النصف األول من الوقت.

وحكننى سننفيا  الاننوري وإسننحاق بننن راهويننة عننن بعننض العلمنناء، أنننه إ ا أخننر الصننا ة إلننى 

 نصف وقتها فلم يفرط، وإ ا أخرها حتى كانت إلى وقت الصا ة األخرى أقرر فقد فرط.

 ، ال أنه يحرم.ولعله يريد: أنه يكرغ  ل 

وأمالننا ة الظهننر فنني غيننر ننند ة الحننر، فجمهننور العلمنناء علننى أ  األفضننل تعجيلهننا، وفيننه 

 إ  ناء هللا. -خاف عن مال  يأتي  كرغ فيما بعد

حنر  واستدل من لم ير استحبار اإلبراد بحنديث خبنار بنن األرت: ننكونا إلنى رسنول هللا 

 السجود على الاور"، و كرنا أ  الصحي  في تفسنيرغالرمضاء، فلم يشكنا، وقد  كرناغ في " بار : 

 . : أنهم طلبوا منه تأخير الصا ة بالهاجر ة ، فلم يجبهم إلى  ل ، وأمرهم بالصا ة إ ا زالت الشم 

 وقد أجير عنه بوجهين:

 أحدهما: أنهم طلبوا منه التأخير الفاحش المقارر خخر الوقت، فلم يجبهم إليه.

 ر باإلبراد، وهو جوار اإلمام أحمد واألثرم.والااني: أنه منسوخ باألم

الظهنر بالهناجر ة، فقنال  واستدال بحديث المشير ة بن نعبة، قال : كنا نصلي مع رسنول هللا 

 لنا: )) أبردوا بالصا ة  فإ  ند ة الحر من في  جهنم((.

 خرجه اإلمام أحمد وابن حبا  في " لحيحه" وابن ماجه.

أنهنم يعنذبو  فني رمضناء  أنهنم ننكوا إلنى النبني  وزعمت طائفة أ  معننى حنديث خبنار:

 مكة في ند ة الحر، وسألوغ أ  يدعو لهم ، فلم يجبهم .

 وهذا بعيد ، وألفال الحديث تردغ، وقد سبق  كرغ.

:)) انتكت الننار إلنى ربهنا((، فنالمحققو  منن العلمناء علنى أ  هللا أنطقهنا بنذل   وأماقوله 

رجننل والجلننود يننوم القيامننة، وكمننا أنطننق الجبننال وغيرهننا مننن نطقاًحقيقينناً كمننا ينطننق األينندي واأل

 ، وغير  ل  مما يسمع نطقه في الدنيا. الجمادات بالتسبي  والسام على رسول هللا 

، منن حنديث األعمنش، عنن أبني -ولنححه -ويشهد لذل  : ما خرجه اإلمنام أحمند والترمنذي

النننار يننوم القيامننة، لهننا عينننا  ، قننال:))يخرن عنننق مننن  لننال ، عننن أبنني هريننر ة، عننن النبنني 

تبصرا ، وأ نا  تسمعا ، ولسا  ينطق، يقول: إني وكلت بااثنة: بكنل جبنار عنيند، وبكنل منن دعنا 

 مع هللا إلها خخر، وبالمصورين((.

 .وقد روي عن األعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي 

 أيضا. -خرجه اإلمام أحمد

 وقيل: إ  هذا اإلسناد هو المحفول.

وخرجه البزار بهذا اإلسناد، ولفظ حدياه:)) يخرن عنق من النار يتكلم بلسا  طلق  لق، لهنا 

 و كر الحديث. -عينا  تبصر بهما، ولها لسا  تتكلم به((

بمعنننى : أنننه مننن  -وقولننه: )) فأننند مننا تجنندو  مننن الحننر، وأننند مننا تجنندو  مننن الزمهريننر((

 تنف  جهنم.

 لناس أ ى من الحر والبرد.وقد فسر  ل  الحسن بما يحصل منه ل
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 -قننال ابننن عبنند البننر: أحسننن مننا قيننل فنني معنننى هننذا الحننديث: مننا روي عننن الحسننن البصننري

، قننال: انننتكت النننار إلننى ربهننا ، قالننت: يننارر، أكننل بعضنني بعضنناً، فخفننف عننني. قننال: -رحمننه هللا 

هنا، ومنا كنا  فخفف عنها، وجعل لها كل عام نفسين، فما كا  منن بنرد يهلن  ننيئاً فهنو منن زمهرير

 من سموم يهل  نيئاً فهو من حرها.

وقد جعل هللا تعالى منا فني الندنيا منن نند ة الحنر والبنرد منذكوراً بحنر جهننم وبردهنا، ودلنياً 

 عليها، ولهذا تستحر االستعا  ة منها عند وجود  ل .

أو عنن  -كما روى عاما  الدارمي وغيرغ من رواينة دران، عنن أبني الهينام، عنن أبني سنعيد

، قال:)) إ ا كا  يوم حار، فنإ ا  حدثه، عن النبي  -حجير ة األكبر، عن أبي هرير ة، أو أحدهما ابن

قال الرجل: ال إلنه إال هللا ، منا أنند حنر هنذا الينوم، اللهنم أجرنني منن حنر جهننم، قنال هللا لجهننم: إ  

البرد، فإ ا قنال عبداً من عبيدي استجارني من حرك، وأنا أنهدك أني قد أجرته، وإ ا كا  يوم نديد 

العبد: ال إله إال هللا ، ما أند برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال هللا لجهننم: إ  عبنداً 

من عبادي قد استعا ني من زمهرينرك، فنإني أننهدك أنني قند أجرتنه((. قنالوا: ومنا زمهرينر جهننمل 

 قال: )) بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من ند ة بردها((.

* * * 

 باب -10

 اإلبراد بالظهر في السفر

حدثنا خدم: ثنا نعبة: ثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم هللا، قنال: سنمعت زيند  -539

فنني سننفر، فننأراد المننؤ   أ  يننؤ    بننن وهننر، ]عننن أبنني  ر[ الشفنناري، قننال: كنننا مننع رسننول هللا 

، حتى رأينا فيء التلول، فقنال النبني للظهر، فقال له : " أبرد" ، ثم أراد أ  يؤ  ، فقال له: " أبرد" 

 ."إ  ند ة الحر من في  جهنم، فإ ا انتد الحر فأبردوا بالصا ة " : 

ُ وقال ابن عباس:   [ يتميل.48] النحل:  يََِفَيَّأ

مقصود البخاري بهذا البار: أ  اإلبراد بنالظهر مشنروع فني الحضنر والسنفر، وسنواء كنا  

 لصا ة أو كانوا غائبين.جماعة المصلين مجتمعين في مكا  ا

وقنند اسننتدل الترمننذي فنني " جامعننه" بهننذا الحننديث علننى أ  اإلبننراد ال يخننتص بالمصننلي فنني 

كنا  هنو وألنحابه مجتمعنين فني  مسجد ينتابه النناس منن البعند، كمنا يقولنه الشنافعي  فنإ  النبني 

 السفر، وقد أبرد بالظهر.

لشم  وبعدت عن وس  السنماء، حتنى يعني: حتى مالت ا -وقوله: " حتى رأينا فيء التلول"

لهر للتلول فيء. والفيء هو الظل العائد بعد زواله، فإ  الشم  إ ا طلعت كا  للتلول ونحوها لل 

مستطيل، ثم يقصر حتى يتناهى قصرغ وقت قيام الشم  بالظهير ة، ثم إ ا زالنت الشنم  عناد الظنل 

بعندغ يسنمى فيئناً  لرجنوع الظنل بعند وأخذ فني الطنول، فمنا كنا  قبنل النزوال يسنمى لناً، ومنا كنا  

  هابه، ومنه سمى الفيء فيئاً، كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به مما كا  في يدغ.

 : يتميل. يََِفَيَّأُ ِظاللُهُ  وقد حكى البخاري عن ابن عباس أنه فسر قوله: 

 حوها.وفي حديث أبي  ر دليل على أ  حد اإلبراد إلى ]أ [ يظهر فيء التلول ون

وخرن اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن مسعود، قال: كا  قدر لنا ة 

 في الصيف ثاثة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رسول هللا 

 وقد روي موقوفاً على ابن مسعود، وأنه قال في الصيف: ثاثة أقدام إلى خمسة أقدام.

ذا يدل على أنه إلى الطرف األول أقرر، وهنذا يشنبه قنول الشنافعية: قال بعض ألحابنا: وه

 أنه ال يؤخر إلى النصف اآلخر من الوقت، وهو الصحي .
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وقنند تقنندم عننن سننفيا ، أنننه حكننى عننن بعننض العلمنناء، أنننه عنند التنناخير إلننى النصننف الانناني 

بناأل ا  عنند إراد ة  تفريضأاً، فظاهر حديث أبي  ر الذي خرجه البخاري يدل على انه يشرع اإلبراد

اإلبننراد بالصننا ة، فننا يننؤ   إال فنني وقننت يصننلي فيننه، فننإ ا أخننرت الصننا ة أخننر األ ا  معهننا، وأ  

 عجلت عجل األ ا .

وقد وقع في كام بعض ألحابنا ما يدل على أ  من أخر الصا ة فني السنفر إلنى خخنر وقتهنا 

مسعود بالمزدلفة علنى  لن ، إ ا دخنل وهو سائر، أنه يؤ   إ ا نزل وأراد الصا ة، وحملوا فعل ابن 

 وقت الاانية أ   لها.

ليلة جمع لما غربت له الشم  بعرفة، ودفع، لم ينقنل عننه أننه أ    ويشهد لذل : أ  النبي 

 للصا ة، فلما قدم جمعاً أ   وأقام وللى.

فني وهذا يدل على أ  الصاتين المجموعتين في وقت الاانية ال يؤ   لهما إال عند لناتهما 

 وقت الاانية، فيكو  األ ا  للوقت الذي يصلي فيه ال للوقت الذي يجمع فيه.

وخرجننه مننن  -ولكننن قنند روى أبننو داود الطيالسنني هننذا الحننديث فنني " مسننندغ" ، عننن نننعبة

فني سنفر ومعنه بنال، فنأراد ا  يقنيم، فقنال  ولفظه: قال أبو  ر: كا  رسنول هللا  -طريقه الترمذي

:" أبننرد فنني الظهننر". قننال: حتننى رأينننا فننيء  أراد أ  يقننيم، فقننال النبنني :" أبننرد" ، ثننم  النبنني 

 :" إ  ند ة الحر من في  جهنم، فأبردوا عن الصا ة". التلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول هللا 

 ففي هذغ الرواية التصري  بأ  اإلبراد إنما كا  باإلقامة، واإلقامة تسمى أ اناً،كما في قوله

 ن لا ة"، ومرادغ: بين األ ا  واإلقامة.:" بين كل أ اني

الظهننر، فقننال:  وقنند خرجننه البخننراي فنني البننار الماضنني، ولفظننه: أ   مننؤ   رسننول هللا 

 أو قال:" انتظر ، انتظر". -"أبرد، أبرد"

يدل على أنه إنمنا أخنرغ بناإلبراد واالنتظنار بعند ا  أ  ، وهنو دلينل علنى أننه  -أيضا –وهذا 

  ة بكل حال، سواء أبراد أو لم يبرد.يؤ   في أول وقت الصا

ولكننن إ  أراد تأخيرهننا عننن وقتهننا بالكليننة حتننى يصننليها فنني وقننت الاانيننة جمعنناً، فإنننه يننؤخر  

 األ ا  إلى وقت الاانية.

: مننا خرجننه مسننلم مننن حننديث جننابر بننن سننمر ة، قننال: كننا  بننال يننؤ   إ ا  وينندل علننى هننذا

 خرن أقام حين يراغ. ، فإ ادحضت الشم ، فا يقيم حتى يخرن النبي 

 وفي األ ا  للمجوعتين في وقت الاانية خاف يذكر في موضع خخر.

ومتننى فننرق بننين المجمننوعتين فنني وقننت الاانيننة تفريقنناً كايننراً، فقننال القاضنني أبننو يعلننى مننن 

 ألحابنا: تحتان الاانية إلى أ ا  خخر.

 انه وتعالى أعلم.وقد روي عن ابن مسعود في جمعه بالمزدلفة ما يشهد له . وهللا سبح

 * * *

 

 

 

 باب  – 11

 وقت الظهر عند الزوال 

 يصلي الظهر بالهاجر ة.  وقال جابر: كا  النبي 

 إ  ناء هللا.  –حديث جابر هذا خرجه في " بار وقت المشرر "، ويأتي في موضعه 

 الظهر بالبطحاء بالهاجر ة.  وقد سبق الحديث أبي جحيفة في لا ة النبي 

 كا  يصلي الظهر إ ا دحضت الشم .  حديث جابر بن سمر ة، أ  النبي  –أيضا  –وقد  كرنا 
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يصنلي الظهنر  وخرن اإلمنام أحمند وأبنو داود منن حنديث زيند بنن ثابنت، قنال: كنا  النبني 

َنررافُِظوا َعلَررى  منهننا، فنزلننت: بالهنناجر ة، ولننم يكننن )يصننلي( لننا ة أننند علننى ألننحار النبنني 

لََواِت َوالصَّالِة اْلوُ   (. 238)البقر ة:   ْسَطىالصَّ

وخننرن اإلمننام أحمنند والنسننائي نحننوغ مننن حننديث أسننامة بننن زينند، أ  رسننول هللا كننا  يصننلي 

 الظهر بالهجير، وال يكو  وراءغ إال الصف والصفا ، والناس فني قنائلتهم وتجنارتهم، فنأنزل هللا: 

لََواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى  . َنافُِظوا َعلَى الصَّ

 سنادهما واحد، مختلف فيه، وفيه نظر. والحدياا  إ

 خرن البخاري في هذا البار ثاثة أحاديث: 

 الحديث األول: 

 قال: 

حدثنا أبنو اليمنا : أبننا ننعير، عنن الزهنري، قنال: أخبرنني أنن  بنن مالن ، أ   -540

خرن حين زاغت الشم ، فصلى الظهنر، فقنام علنى المنبنر، فنذكر السناعة  فنذكر أ   رسول هللا 

أمننوراً عظامنناً، ثننم قننال: " مننن أحننر أ  يسننأل عننن نننيء فليسننأل، فننا تسننألوني عننن نننيء إال  فيهننا

أخبرتكم ما دمت في مقامي " فأكار الناس فني البكناء، وأكانر أ  يقنول: " سنلوا "، فقنام عبند هللا بنن 

 ، فقنننننننننننننننننننال: منننننننننننننننننننن أبننننننننننننننننننني ل قنننننننننننننننننننال: " أبنننننننننننننننننننوك  حذاقنننننننننننننننننننة السنننننننننننننننننننهمي

ر على ركبتينه، فقنال: رضنينا بناهلل ربنا، وباالسنام حذافة "، ثم أكار أ  يقول: " سلوني " فبرك عم

دينا، وبمحمد نبيا. فسكت. ثم قال: " عرضت علي الجنة والنار خنفا في عنرض هنذا الحنائ ، فلنم أر 

 كالخير والشر " . 

 زيش الشم : ميلها، وهو عبار ة عن زوالها. 

غينر مهلنة، لكنن هنل للى الظهر في  لن  الينوم حنين زالنت الشنم  منن  والحديث يدل على أنه 

كانت تل  عادته في لا ة الظهر، أم عجلها  ل  اليوم ألمر حدب حتى يخبنرهم بنه، ولنذل  خطنبهم 

 و كر الساعة ل 

كننا  يننؤخر لننا ة الظهننر فنني ننند ة الحننر، كمننا تقنندم،  هننذا محتمننل، والانناني ألهننر، فإنننه 

ظهنر حنين تنزول الشنم  وأمافي غير  ل  فكا  يعجلها، لكن هل كانت عادته أ  يدخل في لنا ة ال

 في غير وقت ند ة الحر دائما ل هذا فيه نظر، بل األلهر خافه. 

 ، أنه كا  يصلي إ ا زالت الشم  أربع ركعات، ويقول:  وقد روي عنه 

 " إنها ساعة تفت  فيها أبوار السماء، ويستجار الدعاء " خرجه الترمذي وغيرغ. 

 أنه كا  يصلي أربعا.  وقد كا  يصلي قبل الظهر ركعتين، وروي عنه 

 وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصا ة عقير الزوال من غير مهلة بينهما.  

فني الشنتاء خمسنة أقندام  وقد  كرنا في البار الماضي حديث ابن مسعود فني لنا ة النبني  

 يعني: قدر الظل.  –إلى سبعة 

ه وإقامتنه قندر منا يفنرغ اآلكنل منن ، أنه أمر باالً أ  يجعنل بنين أ انن وقد روي عن النبي  

 أكله، والشارر من نربه، والمعتصر إ ا دخل لقضاء حاجته.

 خرجه الترمذي من حديث جابر، وقال: إسنادغ مجهول.  

 وخرجه عبد هللا ابن اإلمام أحمد من حديث أبي بن كعر.  

 وخرجه الدار قطني وغيرغ من حديث علي.  

 وسلما .  من حديث أبي هرير ة –أيضا  –وروي  

 وأسانيدغ كلها ضعيفة.  
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والصحي  عند ألحابنا: أنه يستحر أ  تكو  الصا ة بعد مضني قندر الطهنار ة وغيرهنا منن  

نرائ  الصا ة، وكذل  هو الصحي  عند ألحار الشنافعي، وقنالوا: ال يضنر الشنشل الخفينف كأكنل 

 لقم وكام قصير، وال يكلف خاف العاد ة. 

ل فضيلة أول الوقت حتى يقدم  ل  كله قبنل الوقنت حتنى تنطبنق  ولهم وجه خخر: أنه ال يحص 

 الصا ة على أول الوقت. 

قال بعضهم: وهنذا غلن  لنري  مخنالف للسننة المستفيضنة، وقند جعلنه مالن  قنول الخنوارن  

 وأهأل االهواء. 

وللشنافعية وجنه خخنر: ال تفنوت فضنيلة أو نصننف الوقنت، وال يسنتحر عنندهم أ  ينتظنر بهننا  

 ء مال الشراك. مصير الفي

وحكى الساجي، عن الشنافعي، أننه يسنتحر  لن ، وحكنى عنن غينرغ أننه ال يجنوز فعلهنا قبنل  

 أول يوم الظهر والفيء مال الشراك.   ل   فإ  جبريل عليه السام للى بالنبي 

وهذا لي  بشنيء، وهنو مخنالف لرجمناع، وقند حمنل حنديث جبرينل علنى أ  الشنم  يومئنذ  

 ك من الفيء. زالت على قدر الشرا

ونقل ابن القاسم، عن مالن ، أننه كنا  يسنتحر لمسناجد الجماعنات أ  ينؤخروا لنا ة الظهنر  

، أ   بعد الزوال حين يكنو  الفنيء  راعناً، لنيفا وننتاًء، عمنا بمنا رواغ فني " الموطنإ " عنن ننافع

 عمر كتر إلى عماله بذل . 

نننه وإقامتننه فنني الصننيف مقنندار وقننال سننفيا  الاننوري: كننا  يسننتحر أ  يمهننل المننؤ   بننين أ ا 

أربعننين خيننة، وفنني الشننتاء علننى النصننف منهننا، ويمهننل فنني العصننر أربعننين خيننة، وفنني الشننتاء علننى 

النصف منها، وفي المشرر إ ا وجبت الشم  أ  ، ثم قعد قعد ة، ثم قنام وأقنام الصنا ة. قنال: ويمهنل 

م لنلى ركعتنين، ثنم سنب  هللا في العشناء اآلخنر ة قندر سنتين خينة. وفني الفجنر إ ا طلنع الفجنر أ  ، ثن

 و كرغ. 

 وهذا يدل على استجابة اإلبراد بالعصر في الصيف.  

 وحكي ماله عن أنهر من المالكية.  

وقد استحر كاير من السنلف المشني إلنى المسناجد قبنل األ ا ، وكنا  اإلمنام أحمند يفعلنه فني  

  ة. لا ة الفجر، واالثار في فضل المبادر ة بالخرون إلى المساجد كاير

وبقية الحديث، قد سبق الكام عليه، بعضه في " كتار العلنم "، وبعضنه فني " الصنا ة علنى  

 التنور والنار " . 

 : جانبه. -يضم العين  –وعرض الحائ   

 الحديث الااني:  

 قال: 

حدثنا حفص بن عمر: ثنا ننعبة، عنن أبني المنهنال، عنن أبني بنرز ة، قنال: كنا   -541 

حدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها منا بنين السنتين إلنى المئنة، ويصنلي الظهنر يصلي الصب  وأ النبي 

إ ا زالت الشم ، والعصر وأحدنا يذهر إلنى أقصنى المديننة، ثنم يرجنع والشنم  حينة، ونسنيت منا 

 ثم قال: إلى نطر الليل.  –قال في المشرر، وال يبالي بتأخر العشاء إلى ثلث الليل 

 ر ة، فقال: أو ثلث الليل. وقال معا : قال نعبة: ثم لقيته م

 الكام على هذا الحديث يأتي مفرقاً في أبوابه، حيث أعاد البخاري تخريجه فيها. 

والشننرض منننه هاهنننا لننا ة الظهننر، وأنننه كننا  يصننليها إ ا زالننت الشننم ، وهننذا ينندل علننى 

".  مداومته على  ل ، أو على كارتنه وتكنرارغ، وهنذا هنو األغلنر فني اسنتعمال: " كنا  فنا  يفعنل

 وإنما يقع  ل  لشير التكرار نادراً. 
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وهذا ال ينافي ما قدمنا أنه يتأهر لها بعد دخول الوقت، وبعد األ ا  فيه، ولنا ة ركعتنين أو 

 أربع. 

كننا  يصننلي الجمعننة إ ا زالننت الشننم  ومعلننوم أنننه كننا  يخطننر قبننل  وقنند روي أ  النبنني 

كننا  يصننلي الظهننر أو الجمعننة إ ا زالننت لنناته خطبتننين، ثننم يصننلي، وهننذا كلننه ال يمنننع أ  يقننال: 

 الشم . 

: كنا  يصنلي الهجينر التني -وقند خرجهنا البخناري فيمنا بعند –وفي رواية لحنديث أبني بنرز ة 

 تدعونها االولى إ ا دحضت الشم .

 وفي هذغ الرواية : أ  لصا ة الظهر اسمين خخرين:

 أحدهما : الهجير  ألنها تصلى بالهاجر ة.

 والااني: األولى.

عند البيت، في أول منا فرضنت  سميت بذل  ألنها أول لا ة لاها جبريل بالنبي  وقيل:

 الصلوات الخم  ليلة اإلسراء.

 الحديث الاالث:

 قال:

حدثنا محمد بن مقاتنل : ثننا عبند هللا : أبننا خالند بنن عبند الرحمنا : حندثني غالنر  -542

 كنننا إ ا لننلينا مننع رسننول هللا  القطننا ، عننن بكننر بننن عبنند هللا المزننني، عننن أننن  بننن مالنن ، قننال :

 بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.

 قد سبق هذا الحديث في " بار: السجود على الايار".

 وفيه : دليل على أ  لا ة الظهر كانت تصلى في حال ند ة حر الحصى الذي يسجد عليه.

فلنم يشنكنا، وكلنه حنر الرمضناء،  ويشهد لهذا المعنى: حديث خبار: نكونا إلى رسول هللا 

كا  يبرد بالظهر إبراداً يسيراً حتى تنكسنر نند ة الحنر، ولنم يكنن يؤخرهنا إلنى خخنر  يدل على أنه 

 وقتها حتى يبرد الحصى.

وقد روي بمال هذا اإلسناد الذي خرجه البخاري ها هنا عن بكر، عن أن ، قال: كننا نصنلي 

 غ، فإ ا برد وضعه وسجد عليه.في ند ة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يد مع رسول هللا 

  كرغ البيهقي في كتار " المعرفة " تعليقاً.

، قال : كنت أللي الظهر مع رسول هللا  ،فآخذ قبضة منن  والمعروف في هذا حديث جابر 

 الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها  لشد ة الحر.

 لحيحه" والحاكم.خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبا  في " 

إ  نناء هللا تعنالى  -ولي  هذا مما ينهى عنه من م  الحصى في الصا ة، كمنا سنيأتي  كنرغ

 فإ   ل  المنهي عنه مسه عباا، وهذا لمصلحة المصلي. –

وقال مال  : يكرغ أ  ينقنل التنرار والحصنى منن موضنع الظنل إلنى موضنع الشنم  ليسنجد 

 عليه.

* * * 

 باب  -12

 الْصرتأِير الظهر إلى 

عنن جنابر  -وهنو : ابنن ديننار -حدثنا أبو النعما : ثنا حماد بن زيد، عن عمرو – 543

لننلى بالمدينننة سننبعا وثمانيننا الظهننر والعصننر والمشننرر  بننن زينند، عننن ابننن عبنناس، أ  النبنني 

 والعشاء.

 فقال أيور: لعله في ليلة مطير ة ل قال: عسى. 
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 يه قول أيور.، ولم يذكر ف-أيضا -وخرجه مسلم من طريق حماد 

ثمانينا جميعناً  وخرجه من طريق ابن عيينة ، عن عمنرو، ولفنظ حديانه: لنليت منع النبني  

وسبعاً جميعاً. قلت : يا أبا الشعااء، ألنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المشرر وعجل العشناء. 

 قال : وأنا ألن  ل .

 في  " أبوار : لا ة التطوع". -أيضا -وخرجه البخاري 

 النسائي عن قتيبة، عن سفيا ، وأدرن تفسيرغ في الحديث. وخرجه 

قال ابن عبد البر: الصحي : أ  هذا لي  من الحديث، إنما هو من لنن أبني الشنعااء وعمنرو  

 بن دينار.

ورواغ محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، وزاد في حدياه: " من غير منرض  وال  

 علة".

 خرجه من طريقه الطبراني. 

 ومحمد بن مسلم، لي  بذاك الحافظ. 

وخرن النسائي من طريق حبير بن أبي حبير، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيند، عنن  

ابن عباس، أنه للى بالبصر ة األولى والعصر، لي  بينهما نيء، والمشنرر والعشناء، لني  بينهمنا 

، وزعم ابن عباس، أنه للى مع رسنول هللا  مديننة األولنى والعصنر بال نيء، ]فعل  ل  من نشل 

 ثما  سجدات، لي  بينهما نيء[.

وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من وجنوغ أخنر، بألفنال مختلفنة، روي عننه منن رواينة  

الظهنر والعصنر جميعناً بالمديننة، فني  سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال : للى لننا رسنول هللا 

.  غير خوف  وال سفر 

 خرجه مسلم. 

.وخرجه أبو دا   ود، وزاد: قال مال : أرى  ل  كا  في مطر 

بمالنه، وزاد: قنال ابنن عبناس:  -منن طرينق زهينر، عنن أبني الزبينر -أيضنا –وخرجه مسنلم  

 أراد أ  ال يحرن أحداً من أمته.

مننن طريننق قننر ة، عننن أبنني الزبيننر، و كننر فيننه : أ   لنن  كننا  فنني سننفر ة   -أيضننا –وخرجننه  

 ابن عباس: أراد أ  ال يحرن أمته.سافرها في غزو ة تبوك، و كر فيه قول 

من طريق األعمش، عن حبير بن أبي ثابنت، عنن سنعيد بنن جبينر، عنن ابنن  -أيضا -وخرن 

بين الظهر والعصر، والمشرر والعشناء بالمديننة، فني غينر خنوف  عباس، قال : جمع رسول هللا 

 وال مطر. قلت البن عباس: لم فعل  ل  ل قال: كيا يحرن أمته.

 :-أيضا -ف على األعمش في إسناد هذا الحديث،وفي لفظهوقد اختل 

 فقال كاير من ألحار األعمش، عنه فيه: من غير خوف وال مطر. 

.  ومنهم من قال عنه : من غير خوف وال ضرر 

.  ومنهم من قال: وال عذر 

، وغيننرغُ ال يننذكرها . قننال: علننى أ  عبنند  و كننر البننزار، أ  لفظننة " المطننر" تفننرد بهننا حبيننرك

 يم قد قال نحو  ل  .الكر

 وكذل  تكلم فيها ابن عبد البر.

وروينا من طريق عبند الحميند بنن مهندي البالسني: حندثنا المعنافي بنن سنليما  الجنزري: ثننا 

محمد بن سلمة: ثنا أبو عبد الرحيم، عن زيد بن ] أبي أنيسة، عن[ أبي الزبير، عن سعيد بنن جبينر، 

بالمدينننة مننن غيننر مطننر وال قننر الظهننر والعصننر  عننن ابننن عبنناس، قننال : لننليت مننع رسننول هللا 

 جمعاً. قلت لأه : لم فعل  ل  ل قال ابن عباس : أراد أ  ال يحرن أمته.
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 ماله. –وعن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعااء، عن ابن عباس 

 ولكن  عبد الحميد هذا، قال فيه الحافظ عبد العزيز النخشبي: عندغ مناكير.

هللا بن نقيق، فمن طريق الزبير بنن الخرينت، عنن عبند هللا بنن ننقيق، قنال : وأمارواية عبد 

خطبنننا ابننن عبنناس يومننا بعنند العصننر حتننى غربننت الشننم  وبنندت النجننوم، وجعننل الننناس يقولننو  : 

الصا ة الصا ة. قال فجاءغ رجل من بني تميم، اليفتر وال يناني: الصا ة الصا ة . فقنال ابنن عبناس: 

 جمع بين الظهر والعصر والمشرر والعشاء. ل  ل ثم قال : رأيت رسول هللا  أتعلمني السنة ال أم

قال عبد هللا بنن ننقيق: فحناك فني لندري منن  لن  ننيء فأتينت أبنا هرينر ة، فسنألته فصندق 

 مقالته.

 خرجه مسلم.

من رواينة عمنرا  بنن حندير، عنن عبند هلل بنن ننقيق، قنال: قنال رجنل البنن  -أيضا -وخرجه

كت، ثننم قننال : الصننا ة، فسننكت، ثننم قننال: الصننا ة، فسننكت، ثننم قننال: ال أم لنن ، عبنناس : الصننا ة، فسنن

 . تعلمنا الصا ة ل ! كنا نجمع بين الصاتين على عهد رسول هللا 

وأمارواية عكرمة، فمن طريق الحكنم بنن أبنا ، عنن عكرمنة، عنن ابنن عبناس، قنال : لنلى 

 مقيما غير مسافر سبعاً وثمانياً. رسول هللا 

 ام أحمد.خرجه اإلم

، قننال: جمننع -وفيننه ضننعف -وفنني روايننة أنننعث بننن سننوار ، عننن عكرمننة، عننن ابننن عبنناس 

بنين الظهنر والعصنر، والمشنرر والعشناء بالمديننة، منن غينر خنوف وال مطنر، أراد  رسأأول هللا 

 التخفيف عن أمته.

وأمارواية عطاء بن يسار، فمن رواية عبد الرحمن بن زيد بنن أسنلم، عنن عطناء بنن يسنار، 

جمنع بنين الظهنر والعصنر، والمشنرر والعشناء، منن غينر منرض وال  ن ابن عبناس، أ  النبني ع

 مطر. فقيل البن عباس: ما أراد بذل ل قال: التوسعة على أمته.

 خرجه حرر الكرماني، عن يحيى الحماني، عن عبد الرحما ، به.

 وعبد الرحما ، فيه ضعف.

 ود تعليقاً. وفيها: من غير مطر.وأمارواية لال  مولى التوأمة، فذكرها أبو دا

وخرجها اإلمام أحمد من طريق داود بن قني ، عنن لنال  منولى التوأمنة، عنن ابنن عبناس، 

بين الظهر والعصر، والمشرر والعشاء، في غير مطنر وال سنفر. قنالوا: ينا  قال: جمع رسول هللا 

 أبن عباس، ما أراد بذل ل قال: التوسع على االمة.

 أيضا. -مرغ، وفي سماعه من ابن عباسولال ، مختلف في أ

 وفي البار أحاديث أخر، في أسانيدها مقال.

وخرن النسنائي منن رواينة يحينى بنن هنانئ المنرادي: حندثنا أبنو حذيفنة، عنن عبند الملن  بنن 

،فأهندوا لنه  محمد بن أبني بشنير، عنن عبند الرحمنا  بنن علقمنة، قنال: قندم وفند ثقينف علنى النبني 

 م ويسألونه، حتى للى الظهر مع العصر.هدية، وقعد معهم يسأله

قال الدارقطني: عبد المل  وابو حذيفة مجهوال . وعبد الرحما  بن علقمنة ال تصن  لنحبته 

 وال يعرف.

وقد اختلفت مسال  العلماء في حديث ابن عبناس هنذا، فني الجمنع منن غينر خنوف وال سنفر، 

 ولهم فيه مسال  متعدد ة:

ع على خافه، وقد حكى الترمذي في خخر " كتابه" أنه لنم المسل  االول: أنه منسوخ باإلجما

 يقل به أحد من العلماء.
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وهؤالء ال يقولو : إ  اإلجماع ينس.، كما يحكى عن بعضهم، وإنما يقولو  : هنو يندل علنى 

 وجود نص ناس..

المسل  الااني: معارضته بما يخالفه، وقد عارضه اإلمام أحمد بأحادينث المواقينت، وقولأنأه:  

الوقت ما بنين هنذين" ، وبحنديث أبني  ر فني األمنراء النذين ينؤخرو  الصنا ة عنن وقتهنا، وأمنرغ " 

بالصا ة في الوقت، ولو كا  الجمع جائزاً من غير عذر لم يحتج إلى  ل ، فإ  أولئ  األمنراء كنانوا 

، ولم يكونوا يؤخرو  لا ة النهار إلى الليل، وال لا ة الليل إلى النها  ر.يجمعو  لشير عذر 

، أنه قال لما نناموا عنن لنا ة الفجنر حتنى طلعنت  وكذل  في حديث أبي قتاد ة ، عن النبي

الشم : " لي  في النوم تفري ، إنما التفري  على منن لنم يصنل الصنا ة حتنى يجنيء وقنت الصنا ة 

 االخرى".

 خرجه مسلم.

قنت لنا ة وخرجه أبو داود، وعندغ: " إنما التفري  في اليقظة أ  تؤخر لا ة حتنى يندخل و

 اخرى" .

وقنند عننارض بعضننهم حننديث ابننن عبنناس هننذا بحننديث خخننر يننروى عنننه، وقنند أنننار إلننى هننذغ 

 المعارضة الترمذي وابن ناهين، وهو من رواية حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبني 

 ، قال : " من جمع بين لاتين من غير عذر فقد أتى بابا من ابوار الكبائر".

 خرجه الترمذي.

: حنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قي ، وهو ضعيف عند أهنل الحنديث، وقال

 ضعفه أحمد وغيرغ، والعمل على هذا عند أهل العلم.

 يعني: على حديث حنش مع ضعفه.

 وخرجه الحاكم ولححه، ووثق حنشا، وقال: هو قاعد ة في الزجر عن الجمع با عذر.

 ولم يوافق على تصحيحه.

 ي  لهذا الحديث ألل.وقال العقيلي: ل

 ورواغ بعضهم، ون  في رفعه ووقفه.

 كذل  خرجه الحارب بن أبي اسامة.

 ولعله من قول ابن عباس.

 وقد روي ماله عن عمر وأبي موسى:

وروي وكيع، عن سفيا ، عن هشنام، عنن رجنل، عنن أبني العالينة، عنن عمنر بنن الخطنار، 

 قال: الجمع بين الصاتين من غير عذر من الكبائر.

وعن أبي هال الراسبي، عن حنظلة السدوسي، عن أبي موسى، قال: الجمنع بنين الصناتين 

 من غير عذر من الكبائر.

أخر الظهر إلى خخر وقتها، فوقعت في خخر جزء منن  المسل  الاالث: حمله على أ  النبي 

الوقنننت، وقننندم العصنننر فننني أول وقتهنننا، فصننناها فننني أول جنننزء منننن الوقنننت، فوقعنننت الصننناتا  

جموعتين فني الصنور ة، وفني المعننى كنل لنا ة وقعنت فني وقتهنا، وفعنل هنذا ليبنين جنواز تنأخير م

 الصا ة ] إلى[ خخر وقتها.

بنين الصناتين بتبنوك كنا  علنى هنذا  وقد روي من حديث معنا  بنن جبنل، أ  جمنع النبني 

 أيضا. -الوجه

 خرجه الطبراني في " أوسطه" بإسناد في ضعف.

ر وأبنني الشننعااء، أنهمننا حمننا الحننديث علننى هننذا الوجننه، كمننا وقنند سننبق عننن عمننرو بننن دينننا

 خرجه مسلم، وأنار اليه اإلمام أحمد وغيرغ.
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وعلننى ماننل  لنن  حمننل الجمننع بننين الصنناتين فنني السننفر بشيننر عرفننة والمزدلفننة مننن ال يننرى 

 الجمع في السفر، منهم : سفيا  الاوري وغيرغ من الكوفيين.

بنين الصناتين لمطنر، وهنذا هنو النذي حملنه علينه اينور والمسل  الرابع: أ   ل  كا  جمعا 

 أيضا. -السختياني كما في رواية البخاري، وهو الذي حمله عليه مال 

ومن  هر إلى هذا المسل  فإنه يطعن في رواية من روى: " من غير خوف وال مطنر" كمنا 

 قاله البزار وابن عبد البر وغيرهما.

قوله جنواز الجمنع فني الحضنر للمطنر بنين الظهنر  ومن حمل الحديث على هذا فإنه يلزم من

 والعصر والمشرر والعشاء، وقد اختلف في  ل :

 فأماالجمع بين العشاءين للمطر، فقد روي عن ابن عمر.

 روى مال ، عن نافع، أ  ابن عمر كا  يجمع في الليلة المطير ة.

ً  -وقد رويناغ من طريق سفيا  بن بشير، عن مالن ، عنن ننافع، عنن ابنن عمنر ، وال -مرفوعنا

 يص  رفعه.

وفيه حديث خخر مرفوع منن رواينة أوالد سنعد القنرل، عنن خبنائهم، عنن أجندادهم، عنن سنعد 

 كا  يجمع بين المشرر والعشاء في المطر. القرل، أ  النبي 

 خرجه الطبراني.

 وإسنادغ ضعيف.

 قال يحيى في أوالد سعد القرل: كلهم ليسوا بشيء.

  فننني المشنننهور عننننه، واألوزاعننني، والشنننافعي، وأحمننند، وممنننن رأى الجمنننع للمطنننر: مالننن

 وإسحاق، وأبو ثور.

 وروي عن عمر بن عبد العزيز، عن فقهاء المدينة السبعة.

  لفضنله، وألننه  وعن مال  رواية: ال يجوز الجمع للمطر إال في المدينة في مسنجد النبني 

 يرغ.ينتار من بعد، فيجمع بينهما بعد مشير الشفق، ولي  بالمدينة غ

 والمشهور عنه األول.

وألننل هننذا: أ  األمننراء بالمدينننة كننانوا يجمعننو  فنني الليلننة المطيننر ة، فيننؤخرو  المشننرر 

ويجمعو  بينها وبين العشاء قبل مشير الشنفق، وكنا  ابنن عمنر يجمنع معهنم، وقند علنم نند ة متابعنة 

 ابن عمر للسنة، فلو كا   ل  محدثا لم يوافقهم عليه البتة.

جمع المطر يكو  على هذا الوجه المذكور قبل مشير الشفق: مال  وأحمند  وقد نص على ا 

 وإسحاق.

وقيل ألحمد: فيجمع بينهما بعد مشير الشفقل قنال: ال، إال قبنل ، كمنا فعنل ابنن عمنر. وقنأال: 

 يجمع إ ا اختل  الظام.

منا وأماالجمع بين الظهر والعصر في المطر، فناألكارو  علنى أننه غينر جنائز: وقنال أحمند: 

 سمعت فيه نيئاً. وأجازغ الشافعي إ ا كا  المطر نازالً، وبه قال أبو ثور ، هو رواية عن أحمد.

كيف حمل حديث ابن عباس علنى الجمنع للمطنر، ولنم يقنل بنه  -رحمه هللا -والعجر من مال 

 في الظهر والعصر، والحديث لري  في جمع الظهر والعصر والمشرر والعشاءل!

إنمنا كنا  فني السنفر ال فني الحضنر،  لذي نقله ابن عباس عنن النبني المسل  الخام : أ  ا

كما في رواية قر ة، عن أبي الزبينر، عنن سنعيد بنن جبينر، عنن ابنن عبناس، أ   لن  كنا  فني غنزو ة 

 تبوك، وقد خرجه مسلم كما تقدم.
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وكذل  روى عبد الكنريم، عنن مجاهند وسنعيد بنن جبينر وعطناء وطناوس، أخبنروغ عنن ابنن 

كا  يجمع بين المشرر والعشاء في السفر منن غينر أ  يعجلنه  برهم، أ  رسول هللا عباس، أنه أخ

 نيء، وال يطلبه عدو، وال يخاف نيئا.

 ولكن  عبد الكريم هذا، هو : أبو أمية، وهو ضعيف جداً.

 وأكار روا ة حديث ابن عباس  كروا أ  جمعه كا  بالمدينة، وهم أكار وأحفظ.

 ل  كا  لمرض.والمسل  السادس: أ   جمعه  

 وقد روي عن اإلمام أحمد، أنه قال:هذا عندي رخصة للمريض والمرضع.

 وقد اختلف في جمع المريض بين الصاتين:

 فرخص فيه طائفة، منهم: عطاء والنخعي والليث وأحمد وإسحاق.

وكذل  جوزغ مال  للمضطر في ] رمضة[، فإ  جمع لشير ضنرور ة أعناد فني الوقنت عنندغ، 

 ة.وعند أبي حنيف

.  والشافعي ال يبي  من المرض الجمع بين الصاتين بحال 

المستحاضة أ  تجمع بنين الصناتين بشسنل  واستدل من أباح الجمع للمريض، بأمر النبي 

منن حنديث حمننة بننت جحنش  واحد  لمشقة الشسل عليهنا لكنل لنا ة، و لن  منا روي عنن النبني 

 وعائشة وأسماء بنت عمي ، وفي أسانيدها بعض نيء.

 وأمر به: علي وابن عباس، وهو قول عطاء والنخعي واألوزاعي وأحمد وإسحاق.

والمسننل  السننابع: أ  جمعننه كننا  لشننشل، وفنني روايننة حبيننر بننن أبنني حبيننر، عننن عمننرو بننن 

 هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه جمع من نشل، كما خرجه النسائي وقد سبق.

 .  وفد ثقيف نشلوا النبي وكذل  في حديث عبد الرحما  بن علقمة، أ

وخرن النسائي من رواية سالم ، عن ابن عمر، أنه لما استصرخ علنى امرأتنه لنفية أسنرع 

:" إ ا حضنر  السير، وجمع بين الظهنر والعصنر والمشنرر والعشناء، ثنم قنال: قنال رسنول هللا

 أحدكم أمراً يخشى فوته فيصلي هذغ الصا ة".

إ ا حضر أحندكم األمنر النذي يخناف فواتنه، فليصنل هنذغ وخرجه النسائي، وفي رواية له : "

 الصا ة".

 وقد نص أحمد على جواز الجمع بين الصاتين للششل.

 قال القاضي وغيرغ من ألحابنا: مرادغ: الششل الذي يباح معه ترك الجمعة والجماعة.

 وفي  ل  نظر.

 خذ عاد ة.وعن ابن سيرين: ال بأس بالجمع بين الصاتين للحاجة والشيء مالم يت

المسل  الانامن: حمنل الحنديث علنى لناهرغ، وأننه يجنوز الجمنع بنين الصناتين فني الحضنر 

 لشير عذر بالكلية، وحكي  ل  عن ابن عباس وابن سيرين، وعن أنهر لاحر مال .

 وروى ابن وهر وغيرغ، عن مال  أ  خخر وقت الظهر والعصر غرور الشم .

به علننى أهننل الضننرورات كحننائض تطهننرت، قننال ابننن عبنند البننر: وهننذا محمننول عننند ألننحا

 ومشمى عليه يفيق.

 عن طاوس: امتداد الظهر والعصر إلى غرور الشم . -أيضا –وحكى 

 وعن عطاء: امتدادهما إلى أ  تصفر الشم .

 وكذل  روي عن عطاء وطاوس أ  وقت المشرر والعشاء ال يفوت حتى يطلع الفجر.

ركا ، وأ  وقنت الصناتين يمتند إلنى غنرور وحكي معنى  ل  عن ربيعة، وأ  الوقتين مشت

 الشم .

 وحكي عن أهل الحجاز جملة.
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وعدغ األوزاعي مما يجتنر من أقوالهم، فروى الحاكم، عن األلم: أخبرنا العباس بن الوليد 

البيروتي: ثننا أبنو عبند هللا بنن بحنر، قنال : سنمعت األوزاعني يقنول: يجتننر منن قنول أهنل العنراق: 

عننند الفجنر فنني رمضنا ، وال جمعننة إال فني سننبعة أمصنار، وتننأخير لننا ة  ننرر المسننكر، واألكنل

العصننر حتننى يكننو  لننل كننل نننيء أربعننة اماالننه، والفننرار يننوم الزحننف. ومننن قننول أهننل الحجنناز: 

اسننتماع الماهنني، والجمننع بننين الصنناتين مننن غيننر عننذر، والمتعننة بالنسنناء، والنندرهم بالنندرهمين 

 في أدبارهن. والدينار بالدينارين، وإتيا  النساء

أي نيء تقول في حنديث  –يعني: أحمد  –قال األثرم في " كتار العلل" : قلت ألبي عبد هللا 

 للى ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، من غير خوف وال سفرل ابن عباس، أ  النبي 

ابنن عمنر ومعنا ك وغينر  -، وغينرغ يقنول-أو لنححه -فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا

 يقولو : إنه في السفر. فقلت: أيفعله األنسا ل فقال: إنما فعله لئا يحرن أمته. ،-واحد  

و كر األثرم نحوغ في " كتار مسائله ألحمد"، وزاد: قال أحمد: ألي  قال ابنن عبناس: أ  ال 

 نحو هذا. -يحرن أمته، إ  قدم رجل أو خخر

أخير الصنا ة األولنى إلنى وهذا الذي زادغ في " كتنار المسنائل" يبنين أ  أحمند حملنه علنى تن

خخننر وقتهننا، وتقننديم الاانيننة إلننى أول وقتهننا، كمننا حملننه علننى  لنن  أبننو الشننعااء وعمننرو بننن دينننار 

 وغيرهما كما سبق. وهللا أعلم.

وقننول ابننن عبنناس: " مننن غيننر خننوف وال سننفر"، ينندل بمفهومننه علننى جننواز الجمننع للخننوف 

، وأمنناالجمع للخننوف -إ  ننناء هللا تعننالى -هوالسننفر، فأمنناالجمع للسننفر فيننأتي الكننام فيننه فنني موضننع

 للحضر فظاهر حديث ابن عباس جوازغُ.

وقنند اختلننف العلمنناء فنني جننواز تننأخير الصننا ة عننن وقتهننا بالكليننة، وإ  لننم تكننن ممننا تجمننع، 

 كتأخير لا ة الصب  حتى تطلع الشم ، والعصر حتى تشرر الشم ، إ ا انتد الخوف.

 وفيه عن أحمد روايتا .

اتين المحموعتين إلى وقت الاانية وتقديمها في أول وقنت األولنى إ ا احتنيج إلنى فتأخير الص

 ل  في الخوف أولى بالجواز، بل الينبشي أ  يكنو  فني جنوازغ خناف عنند منن يبني  الجمنع للسنفر 

 والمرض والمطر، ونحو  ل  من األعذار الخفيفة.

حابنا مننن طردهمننا فنني وعنن أحمنند روايتننا  فنني جننواز الفطننر فنني الحضنر للقتننال، ومننن ألنن

 أيضا. -قصر الصا ة

جننواز قصننر  -رضنني هللا عنننه –وقنند حكننى ابننو عبينند فنني " غريبننه" عننن عامننا  بننن عفننا  

 الصا ة في الحضر للخوف.

 فالجمع أولى بالجواز. وهللا أعلم.

 باب -13

 وقِ الْصر          

 خرن فيه عن عائشة، وأبي برز ة، وأن :

 ات تعليقاً، فقال:فحديث عائشة: خرجه من طرق مسند

 وقال أبو أسامة، عن هشام: في قعر حجرتها.

 وفي بعض النس.  كر هذا بعد ا  اسندغ من حديث أبي ضمر ة، وهو أحسن وقال:

نا إبراهيم بن المنذر، قال: نا أن  بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن عائشنة،  -544

 تها.يصلي العصر والشم  لم تخرن من حجر قالت: كا  رسول هللا 

لنلى  ثنا قتيبة: ثنا الليث، عن ابن نهار، عن عرو ة، عن عائشنة، أ  النبني  -545

 العصر والشم  في حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها.
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ثنا ابو نعيم: نا ابن عييننة، عنن الزهنري، عنن عنرو ة، عنن عائشنة، قالنت: كنا   -546

 الفيء بعد.يصلي لا ة العصر والشم  طالعة في حجرتي، لم يظهر  النبي 

قال ابو عبد هللا: وقال مال ، ويحيى بن سعيد، ونعير، وابنن أبني حفصنة: والشنم  قبنل أ  

 تظهر.

حديث مال  هذا الذي انار اليه، قد خرجه في أول " كتار: المواقيت" في ضمن حديث أبني 

مسعود األنصاري، منن طرينق مالن ، عنن الزهنري، ولفظنه: قنال عنرو ة: ولقند حندثتني عائشنة، أ  

 كا  يصلي العصر والشم  في حجرتها، قبل أ  تظهر. رسول هللا 

حينث أخنر العصنر  -رحمنه هللا -وكا  مقصود عرو ة: االحتجنان علنى عمنر بنن عبند العزينز

كننا  يعجننل العصننر فنني اول  يومنناً نننيئاً، فننأخبرغ عننرو ة بهننذا الحننديث، مسننتدالً بننه علننى ا  النبنني 

 وقتها.

يل العصر: أ  الحجر ة الضيقة القصير ة الجدرا  يسرع ووجهة الداللة من الحديث على تعج

 ارتفاع الشم  منها، وال تكو  الشم  فيها موجود ة، إال والشم  مرتفعة في االفق جداً.

وفسننر الهننروي وغيننرغ: لهننور الشننم  مننن الحجننر ة بعلوهننا علننى السننط ، فيكننو  الظهننور 

فََمررا [، وقولننه تعننالى: 33]الزخننرف: ونَ َوَمَْرراِرَ  َعلَْيَهررا يَْظَهرررُ العلننو، ومنننه : قولننه تعننالى: 

: " ال تزال طائفة من أمتني لناهرين علنى [، وقول النبي 97]الكهف: اْسَطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ 

 الحق".

وقد  كر ابن عبد البر في معنى لهور الشم  من الحجر ة في هنذا الحنديث قنولين: أحندهما: 

م  مننن قاعننة الحجننر ة. قننال : وكننل نننيء خننرن فقنند العلننو كمننا تقنندم. والانناني: أ  معننناغ خننرون الشنن

 لهر.

قلت : ورواية أبي ضمر ة أن  بن عياض، عن هشام التي خرجها البخاري ها هنا تدل علنى 

هذغ   ألنه قال في روايته: " والشم  لم تخرن من حجرتها " وفي رواية الليث وغيرغ: " لم يظهنر 

 الفيء من حجرتها ".

بننذهار الشننم  منننه ، والمعنننى: أ  الفننيء لننم يعننم جميننع  والفننيء: هننو الظننل بعنند الننزوال

 حجرتها، بل الشم  باقية في بعضها.

 وعلى هذغ الرواية، فيكو  معنى لهور الفيء من الحجر ة: وجودغ وبيانه ووضوحه.

 لهورغ: بعلوغ لجدر الحجر ة. -أيضا -وفسر

م . قننال : وفسنر محمند بنن يحينى الهمنداني فني " لننحيحه" لهنور الفنيء بشلبتنه علنى الشن

والمعنى : لم يكن الفيء أكار من الشم  حنين لنلى العصنر، كمنا يقنال: لهنر فنا  علنى فنا  إ ا 

 غلر عليه.

 وفي بعض روايات ابن عيينة لهذا الحديث زياد ة : " بيضاء نقية".

: " والشننم  فنني قعننر -تعليقننا -وأماروايننة أبنني أسننامة، عننن هشننام التنني  كرهننا البخنناري

واية تدل على أ  الشم  كانت موجود ة فني وسن  الحجنر ة وأرضنها، لنم تظهنر حجرتها" ، فهذغ الر

 على جدرا  الحجر ة.

وهذغ الرواية تدل على ند ة تعجيل العصر أكار من غيرها من الروايات، فإ  بقية الرواينات 

إنمننا تنندل علننى بقنناء الشننم  فنني الحجننر ة لننم تخننرن منهننا، فيحتمننل ا  تكننو  موجننود ة علننى حيطننا  

 ربت الخرون.الحجر ة قد قا

 ورواية أبي أسامة تدل على ا  الشم  كانت موجود ة في أرض الحجر ة.

وقند خرجننه اإلسنماعيلي فنني " لنحيحه" والبيهقنني منن حننديث أبني أسننامة، عنن هشننام، عننن 

 يصلي العصر والشم  في قعر حجرتي. عائشة، قالت: كا  رسول هللا 
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فذكرغ، وقال: " والشنم  بيضناء  -من طريق أبي معاوية: نا هشام -أيضا –وخرجه البيهقي 

 في قعر حجرتي طالعة".

فني  وحكى عن الشافعي، أنه قال : هذا من أبين ما روي في أول الوقت  أل  حجنر النبني 

موضع منخفض من المدينة، وليست بالواسعة، و ل  أقرر لها منن أ  ترتفنع الشنم  منهنا فني اول 

 وقت العصر.

 وحديث أبي برز ة:

 قال:

حمنند بننن مقاتننل : أبنننا عبنند هللا : أبنننا عننوف، عننن سننيار بننن سننامة، قننال: حنندثنا م -547

يصنلي المكتوبنةل  دخلت أنا وأبي على أبني بنرز ة األسنلمي، فقنال لنه أبني : كينف كنا  رسنول هللا 

فقال: كا  يصنلي الهجينر التني تندعونها األولنى حنين تندحض الشنم ، ويصنلي العصنر، ثنم يرجنع 

، وكنا  يسنتحر أ  -ونسنيت منا قنال فني المشنرر -نة والشنم  حينةأحدنا إلى رحله في أقصى المدي

ينؤخر منن العشنناء التني تنندعونها العتمنة، وكنا  يكننرغ الننوم قبلهننا والحنديث بعندها، وكننا  ينفتنل مننن 

 لا ة الشدا ة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.

يصنلي العصنر، ثنم  النبني  المقصود من هذا الحديث في هذا البار: قول أبي برز ة: " كنا 

 يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشم  حية" .

وقد سبق الحديث من رواية نعبة، عن أبي المنهال، وفيه: " ويصنلي العصنر وأحندنا ينذهر 

 إلى اقصى المدينة، ثم يرجع والشم  حية"، و كر في حدياه: زياد ة الرجوع.

 ا بأ  تجد حرها.وقوله: " والشم  حية" فسر خيامة حياته

 خرجه البيهقي.

 وقيل: حياتها: بقاء لونها.

 : قاله الخطأبي وغيرغ.-وقيل: بقاء حرها ولونها

 وحديث أن :

 خرن له ثاثة أحاديث:

 الحديث األول:

حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مال ، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحنة، عنن  -548

ثننم يخننرن األنسننا  إلننى بننني عمننرو بننن عننوف، فنجنندهم  أننن  بننن مالنن ، قننال: كنننا نصننلي العصننر،

 يصلو  العصر.

 وكذا خرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مال  ، به. وكذا هو في " الموطإ ".

ورواغ ابن المبارك وعتيق بن يعقور، عنن مالن ، عنن إسنحاق، عنن أنن ، قنال: كننا نصنلي 

 فذكرا الحديث ، ولرحا برفعه. - العصر مع رسول هللا

رواية المشهور ة عن مال  في معنى المرفوع  أل  أنسا إنما أخرجه في مخرن االسنتدالل وال

 به على تعجيل العصر.

وبنو عمرو بن عوف علنى ثلاني فرسن. منن المديننة، وروي  لن  فني حنديث عنن عنرو ة بنن 

 الزبير.

 وفي الحديث: دليل على جواز تأخير العصر، ما لم يدخل وقت الكراهة  فنإ  الصنحابة فنيهم

 يعلم  ل ، ويقر عليه. في عهدغ، والظاهر: أنه كا   من كا  يؤخرها عن لا ة النبي 

 وروى ربعي بن حراش، عن أبي األبيض، عن أن  ، قال : كنت ألنلي منع رسنول هللا  

العصر والشم  بيضاء محلقة، ثم ختي عشيرتي وهم جلوس، فأقول: ما مجلسكمل للوا  فقند لنلى 

 . رسول هللا 
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 إلمام أحمد.خرجه ا

 وخرن النسائي إلى قوله: " محلقة" .

 وخرجه الدارقطني بتمامه، وزاد فيه : وهم في ناحية المدينة.

 وأبو األبيض هذا، قال اإلمام أحمد: ال أعرفه، وال أعلم روى عنه اال ربعي بن حراش.

 الحديث الااني:

بن سنهل بنن حنينف، قنال:  حدثنا ابن مقاتل: أبنا عبد هللا : أبنا أبو بكر بن عاما  -549

سمعت أبا أمامة يقول: للينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثنم خرجننا حتنى دخلننا علنى أنن  بنن 

مال ، فوجدناغ يصلي العصر، فقلت : ياعم، ما هذغ الصا ة التي لليتل قال: العصر، وهذغ لنا ة 

 التي كنا نصلي معه. رسول هللا 

 .أبو أمامة ، هو :ابن سهل بن حنيف

ولا ة عمر بن عبد العزيز هذغ كانت بالمدينة، حيث كا  أميراً من قبل الوليد، وقد تقدم أننه 

حينئذ لنم يكنن عنندغ علنم منن مواقينت الصنا ة المسننونة، فكنا  يجنري علنى عناد ة أهنل بيتنه وعمنوم 

لنم يعمنل  الناس معهم في تأخير الصا ة أحياناً، فلما بلشته السنة اجتهد حينئذ علنى العمنل بهنا، ولكننه

القيام بها على وجهها إال في أيام خافته، فإنه بالش حينئذ في إقامة الحنق علنى وجهنه، ولنم يتنرخص 

 رضي هللا عنه. -في نيء مما يقدر عليه، وال أخذته في هللا لومة الئم

 ] الحديث الاالث[:

حدثنا أبو اليمنا : أبننا ننعير، عنن الزهنري: حندثني أنن  بنن مالن ، قنال: كنا   -550

يصلي العصر والشم  مرتفعة حية، فيذهر النذاهر إلنى العنوالي، فينأتيهم والشنم   رسول هللا  

 مرتفعة.

 وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوغ.

حدثنا عبد هللا بن يوسف: أبنا مال ، عن ابن  ننهار، عنن أنن  بنن مالن ، قنال:  -551

 فيأتيهم والشم  مرتفعة. كنا نصلي العصر، ثم يذهر الذاهر إلى قباء،

 إنما خرجه من هذين الوجهين، ليبين مخالفته أللحار الزهري في هذا الحديث.

 وقد خالفهم فيه من وجهين:

، و كنرغ ألنحار الزهنري، كمنا خرجنه البخناري هننا منن أحدهما: أنه لم يذكر فيه النبني 

 رواية نعير.

ثنم قنال: زاد اللينث، عنن ينون : " وخرجه في أواخر " كتابه" من رواية لال  بن كيسنا ، 

 وبعد العوالي أربعة أميال أو ثاثة" .

 ، عن الزهري، به .-كاهما -وخرجه مسلم من رواية الليث وعمرو بن الحارب

 ورواغ أبو لال ، عن الليث، عن يون ، عن الزهري.

 وما  كرغ البخناري فني رواينة ننعير منن قولنه: " وبعنض العنوالي منن المديننة علنى أربعنة

 أميال أو نحوغ"، فهو من قول الزهري، أدرن في الحديث.

 قال البيهقي: وقد بين  ل  معمر، عنه.

ثم خرجه من طريق معمر عنه، وقال فني خخنر حديانه: قنال الزهنري: والعنوالي منن المديننة 

 أو حسبه قال: وأربعة. -على ميلين وثاثة

ذاهر إلنى قبناء" ، كنذا رواغ ألنحابه والوجه الااني:  أ  مالكا قال في روايته: " ثم يذهر الن

 عنه، وكذا هو في " الموطا ".

 وخالفه سائر ألحار الزهري، فقالوا: " إلى العوالي" .

 وقد رواغ خالد بن مخلد، عن مال ، فقال فيه : " العوالي" ، ولي  هو بمحفول عن مال .
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بناء " والمعنروف: " إلنى قال النسائي: لم يتابع مالكاً احد على قوله في هذا الحنديث: " إلنى ق

 العوالي".

وقال ابنن عبند البنر : رواغ جماعنة ألنحار الزهنري عننه ، فقنالوا: " إلنى العنوالي" ، وهنو 

الصوار عند أهل الحديث. قال: وقول مال : " إلى قباء " وهنم ال نن  فينه عنندهم، ولنم يتابعنه أحند 

 عليه.

 وكذا  كر أبو بكر الخطير وغيرغ.

في القديم: أنا ]أبو[ لفوا  ابن سعيد بن عبد المل  ابنن منروا ، عنن  قلت: قد رواغ الشافعي

يصلي العصر، ثم يذهر الذاهر إلنى  ابن أبي  ئر، عن الزهري، عن أن ، قال: كا  رسول هللا 

 قباء فيأتيها والشم  مرتفعة.

 ورواغ عن ابن أبي فدي ، عن ابن أبي  ئر، وقال: " إلى العوالي".

 عن معمر، عن الزهري. وهذا ال يلتفت إليه.وكذا رواغ الواقدي، 

قال ابن عبند البنر : إال أ  المعننى فني  لن  متقنارر علنى سنعة الوقنت  أل  العنوالي مختلفنة 

المسافة، فأقربهنا إلنى المديننة منا كنا  علنى ميلنين أو ثاثنة، ومانل هنذا هني المسنافة بنين قبناء وبنين 

بني عمرو بن عنوف فني ]حنديث أنن [ هنذا  المدينة، وقباء من بني عمرو بن عوف، وقد نص على

 إسحاق بن أبي طلحة.

يشير إلى حدياه المتقدم، وخرجه من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عنن الزهنري، عنن أنن ، 

، وقال فيه: " والعوالي من المدينة علنى عشنر ة أمينال" ، وكنا  الزهنري  كنر فني هنذغ عن النبي 

 ما  كر في الرواية المتقدمة أقرر ما بينها وبين المدينة.الرواية أبعد ما بين العوالي والمدينة، ك

وفنني البننار حننديث خخننر: خرجننه البخنناري فنني " القسننمة" ، فقننال: نننا محمنند ابننن يوسننف: نننا 

العصنر ،  األوزاعي: نا أبو النجاني، قال : سمعت رافع بن خديج ] قنال[: كننا نصنلي منع النبني 

 ً  نضيجاً قبل ا  تشرر الشم .  فننحر جزرواً، فتقسم عشر قسم، فناكل لحما

قال الدارقطني: ابو النجاني، اسمه: عطاء بن لهير، ثقة مشهور، لحر رافع بين خنديج 

 ست سنين. 

 والكام هاهنا في مسألتين: 

 احداهما: 

 في حد وقت العصر: اوله واخرغ: 

 فأمااوله: فحكى ابن المنذر فيه اقواال، فقال: 

  مالنن  والاننوري والشننافعي وأحمنند وإسننحاق وابننو ثننور اختلفننوا فنني اول وقننت العصننر: فكننا

 يقولو : وقت الظهر إ ا لار لل كل نيء ماله. 

واختلفننوا بعنند، فقننال بعضننهم: اخننر وقننت الظهننر اول وقننت العصننر، فلننو ا  رجلننين لننلى 

احدهما الظهر واالخر العصر حين لار لل كل نيء ماله لكانا مصليين الصاتين في وقتها، قال 

 ، و كر  ل  عن ابن المبارك. بهذا إسحاق

وأماالشافعي فكا  يقول: اول وقت العصر إ ا جاوز لل كل نيء ماله منا كنا ، و لن  حنين 

 ينفصل من اخر وقت الظهر. 

قلنت: هنذا هنو المعنروف فنني منذهر أحمند وألنحابه، وحكننى بعنض المتنأخرين رواينة عنننه 

 كقول ابن المبارك وإسحاق، وهي غير معروفة. 

ذر: وحكنني عننن ربيعننة قننول ثالننث، وهننو: ا  وقننت الظهننر والعصننر إ ا زالننت قننال ابننن المننن

 الشم . 
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وفيه قول رابع، وهنو: ا  وقنت العصنر ا  يصنير الظنل قنائمتين بعند النزوال، ومنن لناها 

 يعني: ابا حنيفة.  -قبل  ل  لم تجزئه، وهذا قول النعما 

عنن الانوري والحسنن بنن وحكى ابن عبد البر، عن مال  مال قنول ابنن المبنارك وإسنحاق، و

خنر خ: أبني حنيفنةثنور مانل قنول الشنافعي، وعنن  أبنييوسف ومحمند وأحمند وإسنحاق و أبيلال  و

 وقت الظهر إ ا لار لل كل نيء ماليه. 

 قال: فخالف القياس في  ل ، وخالفه ألحابه فيه. 

خنر وقنت الظهنر حنين يصنير لنل خننه قنال: أو كر الطحاوي رواية اخرى عن أبي حنيفنة ، 

ل نيء ماله، كقول الجماعة. وال يدخل وقت العصر حتى يصير لل كنل ننيء مالينه، فتنرك بنين ك

 الظهر والعصر وقتا مفرداً ال يصل  الحدهما. 

 أيضا.  -قال: وهذا لم يتابع عليه

وحكى ابن عبد البر، عنن أبني ثنور والمزنني مانل قنول ابنن المبنارك ومنن تابعنه، باالننترك  

كنل ننيء مالينه بقندر اربنع ركعنات، فمنن لنلى فني  لن  الوقنت الظهنر  بين النوقتين إ ا لنار لنل

 والعصر كا  مؤديا لها. 

وحكي عن عطاء وطاوس، ا  ما بعد مصير لل كل نيء ماله وقت الظهنر والعصنر معناً، 

قال طاوس: إلى غرور الشنم ، وقنال عطناء: إلنى النفرارها، وقند سنبق  كنر قولهنا، واننه حكنى 

 رواية عن مال . 

الشافعي على ا  وقت العصر ال يندخل حتنى يزيند لنل الشنيء علنى مالنه، وكنذل  وقد نص 

 قاله الخرقي من ألحابنا. 

 واختلف ألحار الشافعي في معنى قوله: "بالزياد ة". 

فمنهم من قال: هي لبيا  انتهاء الظنل إلنى المانل، واال فالوقنت قند دخنل قبنل حصنول الزيناد ة 

 زياد ة من وقت العصر. بمجرد حصول المال، فعلى هذا تكو  ال

ومننهم مننن قننال: انهننا مننن وقنت الظهننر، وانمننا ينندخل العصننر عقبهنا، وقيننل: انننه لنناهر كننام 

 الشافعي والعراقيين من ألحابه. 

ومنننهم مننن قننال: ليسننت الزينناد ة مننن وقننت الظننر وال مننن وقننت العصننر، بننل هنني فالننل بننين 

 الوقتين. وهو اضعف االقوال لهم. 

و فرسنخين قبنل غنرور أاكارهم حددغ بقندر سنير الراكنر فرسنخاً المنقول عن السلف، فأماو

 الشم . 

  عمر كتر إلى عماله: للوا الظهر إ ا كا  الفنيء  راعناً ، اال ا  أفروى مال ، عن نافع، 

و ثاثنة، قبنل أحدكم ماله، والعصر والشم  بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكر فرسنخين أيكو  لل 

 غرور الشم . 

 عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. ورواغ غيرغ: 

 إلنىوس، عنن بنال العبسني، ا  عمنر كتنر أوروى ابو نعيم الفضل بن دركين: ننا سنعد بنن 

 سعد: لل العصر وانت تسير لها ميلين او ثاثة. 

نا يزيد بن مردانبه، قال: سالت أن  بن مال  عن وقت العصر، فقال: إ ا لليت العصنر ثنم 

 ر الشم  فذل  وقتها. سرت ستة اميال حتى إلى غرو

نا ابن عيينة، عن أبي سنا ، عن سعيد بنن جبينر، قنال: تصنلي العصنر قندر منا تسنير البعينر 

 المحملة فرسخين. 

 نا ابن عيينة، عن أبي سنا ، عن عبد هللا بن أبي الهذيل، قال : فرس.. 

 وأمااخر وقت العصر، ففيه اقوال: 
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 باس وعكرمة وأبي جعفر محمد بن علي. نه غرور الشم ، روي  ل  عن ابن عأحدهما: أ

والااني: إلى مصير لل كل نيء ماليه، روي عن أبي هرينر ة، وهنو قنول الشنافعي، وأحمند 

 في رواية. 

والاالث: حتى تصفر الشم ، روي عن عبد هللا بن عمرو بن العا ، وهو قنول االوزعني، 

 وأحمد في رواية، وأبي يوسف، ومحمد. 

بننن عمننرو، اختلننف فنني رفعننه ووقفننه، وقنند خرجننه مسننلم فنني وفيننه حننديث، عننن عبنند هللا 

 "لحيحه" مرفوعاً. 

واكار من قال بهذا القول والذي قبله، قالوا: ال يخرن وقت العصر بالكلية بالنفرار الشنم  

 وال بمصير لل كل نيء ماليه، انما يخرن وقت االختيار، ويبقى ما بعدغ وقت ضرور ة. 

االعنذار محرمنا، او مكروهناً كراهنة تنزينهل فينه وجهنا  وهل يكو  التنأخير الينه لشينر  وي 

 أللحابنا. 

وقال االلطخري من الشافعية: يخرن وقت العصر بالكلية حتنى يصنير لنل الشنيء مالينه، 

 ويصير بعد  ل  قضاء، ولم يوافقه على  ل  احد. 

والمشهور عنند الشنافعية: اننه بعند مصنير لنل كنل ننيء مالينه إلنى النفرار الشنم  يجنوز 

تأخير اليه با كراهة، ولكن يفوت وقت الفضيلة واالختينار، وقنالوا: يفنوت وقنت الفضنيلة بمصنير ال

لل الشيء ماله ونصف ماله، ووقت االختيار بمصنير لنل الشنيء مالينه، ووقنت الجنواز يمتند إلنى 

 الفرار الشم ، ومن وقت االلفرار إلى ا  تشرر الشم  وقت كراهة لشير  وي االعذار. 

بد البر عن مال  وغيرغ من العلماء: ا  من للى العصر قبل الفرار الشنم  وحكى ابن ع

 فقد لاها في وقتها المختار، وحكاغ اجماعاً، وحكاغ عن الاوري وغيرغ. 

 قال : وهذا يدل على ا  اعتبار المالين انما هو لاستحبار فق . 

 وحكى عن أبي حنيفة: ا  وقت االختيار بمتد إلى الفرار الشم . 

كى عن إسنحاق وداود: اخنر وقنت العصنر ا  يندرك المصنلي منهنا ركعنة قبنل الشنرور، وح

 وسواء المعذور وغيرغ. 

 ا  ناء هللا سبحانه وتعالى.  -وسيأتي القول في  ل  فيما بعد

وحكننى الترمننذي فنني "جامعننه" عننن أبنني بكننر ة انننه نننام عننن لننا ة العصننر، فاسننتيق  عننند 

 الشرور، فلم يصل حتى غربت الشم . 

ذا قنند ينبننني علننى ا  وقننت العصننر يخننرن بالكليننة بالننفرار الشننم ، فتصننير قضنناء، وهنن

 والفوائت ال تقضي في اوقات النهي عند قوم من اهل العلم. 

ونهى عمنر بنن الخطنار منن فاتنه ننيء منن العصنر ا  يطنول فيمنا يقضنيه منهنا، حشنية ا  

 تدركه لفر ة الشم  قبل ا  يفرغ من لاته. 

 والمسألة الاانية: 

 هل االفضل تعجيل العصر في اول وقتها، او تأخيرهال فيه قوال : 

: ا  تعجيلها في اول وقتها افضنل، وهنو قنول -وهو قول الحجازيين وفقهاء الحديث -احدهما

 الليث، واالوزاعي، وابن مبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقول اهل المدينة: مال  وغيرغ. 

ت ا  يوخروا العصر بعد دخول وقتهنا قلنياً  وليتاحنق ولكن مال  يستحر لمساجد الجماعا

 الناس إلى الجماعة. 

وقد تقدم انكار عرو ة علنى عمنر بنن عبند العزينز تنأخيرغ العصنر ننيئا، وانكنار أبني مسنعود 

 االنصاري على المشير ة تأخير العصر نياً. 
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العصننر  واالحاديننث التنني خرجهننا البخنناري فنني هننذا البننار كلهننا تنندل علننى اسننتحبار تعجيننل

 وتقديمها في اول وقتها. 

والقول الااني: ا  تأخير إلى اخر وقتها ما لم تصفر الشم  افضل، وهو قنول اهنل العنراق، 

 منهم: النخعي، والاوري، وابو حنيفة. 

أي:  -قننال النخعنني: كننا  مننن قننبلكم اننند تننأخير للعصننر منننكم، وكننا  ابننراهيم يعصننر العصننر

 يضيقها إلى اخر وقتها. 

 قابة وابن نبرمة: انما سميت العصر لتعصر. وقال ابو 

وقد روي هذا القول عنن علني، وابنن مسنعود وغيرهمنا، وفينه احادينث مرفوعنة، كلهنا غينر 

 قوية. 

 قال العقيلي: الرواية في تأخير العصر فيها لين. 

و كننر النندار قطننني انننه ال يصنن  منهننا نننيء يقنناوم احاديننث التعجيننل  فانهننا احاديننث كايننر ة، 

 -ها لحيحة من ال  االسانيد واثبتها. وقال : احاديث تأخير العصر لم يابت، وانما وجههناواسانيد

 : ا  يكو   ل  على غير تعمد، ولكن للعذر واألمر يكو . -ا  كانت محفولة 

* * * 

 باب-14

 إُم من فاتِه الْصر

 نبني حدثنا عبد هللا بن يوسف: انا مال  عن، ننافع، عنن عبند هللا بنن عمنر، أ  ال -522

 قال: ))الذي تفوته لا ة العصر فكأنما وتر أهله وماله((. 

 [: وترت الرجل، إ ا قتلت له قتياً، وأخذت ماله.35] محمد : يََِِرُكمْ قال أبو عبد هللا:

 فوات لا ة العصر: أريد به: فواتها في وقتها كله، كذا فسرغ ابن عبد البر وغيرغ. 

االختيننار، بعنند أ  روى هننذا الحننديث عننن نننافع، قننال وقنند فسننرغ االوزاعنني: بفننوات وقننت  

 األوزاعي: و ل  أ  ترى ما على األرض من الشم  مصفراً.

 خرجه أبو داود في " سننه" ومحمد بن يحيى الهمداني في " لحيحه". 

 وقد أدرن بعضهم هذا في الحديث: 

افع، عنن ابنن قال ابن أبي حناتم: سنألت أبني عنن حنديث رواغ الوليند، عنن األوزاعني، عنن نن 

 -وفواتهننا: أ  تنندخل الشننم  لننفر ةك  -: )) مننن فاتتننه لننا ة العصننر عمننر، قننال: قننال رسننول هللا 

 فكأنما وتر أهله وماله (( ل فقال أبي : التفسير من قول نافع. انتهى.

 وقد تبين أنه من قول األوزاعي كما سبق.

ابنن عمنر، عنأن وقد روينت هنذغ اللفظنة منن حنديث حجنان واألوزاعني، عنن الزهنري، عنن 

 . النأأبي

 . وروى هذا الحديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي 

 خرجه من طريقه مسلم.

 ورواغ حفص بن غيا ، عن سالم، وزاد فيه: " في جماعة".

مدرجة، وكأنها في تفسير بعض الروا ة،فسر فواتها المنراد فني الحنديث بفنوات  -أيضا -وهذغ

 ي وقتها، وفي هذا نظر.الجماعة لها، وإ  لاها ف

وعلى تفسنير األوزاعني يكنو  المنراد: تأخيرهنا إلنى وقنت الكراهنة، وإ  لناها فني وقتهنا 

 المكروغ.

وعلى مال  ل  يحمل ما رواغ مال  في " الموطأ" عن يحينى بنن سنعيد، أننه قنال: إ  الرجنل 

 اله.من أهله وم -أو أفضل -ليصلي الصا ة وما قاتته، ولما فاتته من وقتها أعظم
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وقد رواغ الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن يعلى بن مسنلم، عنن طلنق بنن حبينر، عنن 

 مرساً. - النبي 

ورواغ جعفر بن عو ، عن يحيى بنن سنعيد، عنن محمند بنن المنكندر، عنن يعلنى، عنن طلنق، 

 . عن النبي 

قنال:  ورواغ حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عنن طلنق بنن حبينر،

 .فذكرغ، ولم يذكر: النبي  -كا  يقال

 خرجه محمد بن نصر المروزي من هذغ الوجوغ كلها.

 وقد روي مولوالً من وجوغ أخر:

فروى وكيع في " كتابه" عن نعبة عن سعد بن إبراهيم، عن الزهري، عن ابنن عمنر، قنال: 

 ر له من أهله وماله".: " إ  الرجل ليدرك الصا ة، وما فاته من وقتها خي قال رسول هللا 

 ورواغ نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن نعبة، به.

 والزهري لم يسمع من ابن عمر عند جماعة، وقيل: سمع منه حديااً أو حدياين.

ورواغ هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد النرحمن القرنني، عنن ابنن عمنر، عنن 

 بنحوغ. - النبي 

 ي.خرجه محمد بن نصر المروز

 والوليد هذا، ال أعرفه، إال أ  يكو  الجرني الحمصي، فإنه ثقة معروف.

،قنال: )) إ   وروى إبراهيم بن الفضل المدني، عن المقبري، عن أبي هرينر ة، عنن النبني 

 أحدكم ليصلي الصا ة لوقتها، وقد ترك من الوقت األول ما هو خير له من اهله وماله (( .

 خرجه الدارقطني.

 ذا، ضعيف جداً.وإبراهيم ه

يعقور بن الوليد المدني، عن ابن أبي  ئنر، عنن المقبنري، عنن أبني هرينر ة،  -أيضا -ورواغ

 نحوغ. - عن النبي 

 ويعقور هذا، منسور إلى الكذر.

قال ابن عبد البر في " االستذكار" : وقد روي هذا الحديث منن وجنوغ ضنعيفة. وزعنم فني " 

 ولي  كما قال. التمهيد" أ  حديث أبي هرير ة هذا حسن،

 -ال يعجبه قنول يحينى بنن سنعيد هنذا -فيما حكى عنه ابن القاسم -قال ابن عبد البر: كا  مال 

 يعني: الذي حكاغ عنه في " الموطا".

أ  وقننت الصننا ة كلننه يجننوز  -وهللا اعلننم -و كننر ابننن عبنند البننر أ  سننبر كراهننة مالنن  لننذل 

يقنل: أولنه أفضنل. والنذي يصن  عنندي فني  لن :  الصا ة فيه، كما قال : " ما بين هذين وقت" ، ولم

أنه قنال  لن  فنيمن فاتتنه العصنر  أ  مالكا إنما أنكر قول يحيى بن سعيد  ألنه إنما ل  عن النبي 

بالكلية حتى غربت الشم ، فكأ  مالكا لم ير أ  بين اول الوقت ووسطه وخخرغ من الفضل منا يبلنش 

 هار الوقت كله. هار األهل والمال  أل   ل  إنما هو في  

وفنني هننذا الحننديث : أ   هننار بعننض الوقننت كننذهار الوقننت كلننه، وهننذا ال يقولننه أحنند مننن 

العلماء، ال من فضل اول الوقنت علنى خخنرغ، وال منن سنوى بينهمنا  أل  فنوت بعنض الوقنت مبناح، 

وفوت الوقت كله ال يجوز، وفاعله عا  هلل إ ا تعمد  ل ، ولي  كذل  من لنلى فني وسن  الوقنت 

 نتهى.اول[ وقته أفضل منه. أرغ، وا  كا  من للى في ] وخخ

وقد تقدم أ  األوزاعي حمله على من فوت وقت االختيار، وللى في وقت الضرور ة، وهنو 

يدل على اننه ينرى ا  التنأخير إلينه محنرم، كمنا هنو أحند النوجهين أللنحابنا، وهنو قنول ابنن وهنر 

 وغيرغ.
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 م  بالكلية.ومنهم من حمله على من فوتها حتى غربت الش

ولاهر تبوير البخاري يدل علنى ا  الحنديث محمنول علنى منن فنوت العصنر عمنداً لتبويبنه 

 عليه: " بار: إثم من فاتته العصر".

فأمامن نام عنها أو نسيها فإ  كفارته أ  يصليها إ ا  كرها، وإ ا كا   ل  كفار ة لنه فكأننه قند 

 أدرك بذل  فضلها في وقتها.

من اإلتيا  بالكفار ة إدراك فضل ما فاته من العمل، وفي الحنديث: "  وفي هذا نظر، وال يلزم

من ترك الجمعنة فليتصندق بندينار، أو بنصنف ديننار"، وال يلنزم منن  لن  ا  يلحنق فضنل منن ننهد 

 الجمعة.

ولهننذا المعنننى يقننول مالنن  واألوزاعنني وغيرهمننا فننيمن لننلى فنني الوقننت لننا ة فيهننا بعننض 

اد بعدغ  أل  نقص فنوات الوقنت أنند منن  لن  الننقص المسنتدرك نقص: إنها تعاد في الوقت، وال تع

باإلعاد ة بعدغ، فا يقوم اإلتيا  بنه خنارن الوقنت مقنام اإلتينا  بنه فني الوقنت، بنل اإلتينا  فني الوقنت 

 بالصا ة على وجه فيه نقص أكمل من اإلتيا  بالصا ة كاملة في غير الوقت.

حمند منن رواينة حجنان بنن أرطنا ة، عنن ننافع، ويدل على ما قاله البخاري: ما خرجه اإلمنام أ

، قال: " الذي تفوتنه لنا ة العصنر متعمنداً حتنى تشنرر الشنم  فكأنمنا  عن ابن عمر، عن النبي 

 وتر أهله وماله".

: " منن أدرك ركعنة منن العصنر قبنل أ  حديث أبي هرير ة، عن النبني  -أيضا -ويدل عليه

 تشرر الشم  فلم تفته".

رواية يحيى بن أبي كاير، عن أبي سلمة، عن أبي هرير ة، عنن النبني خرجه اإلمام أحمد من 

. 

ورواغ ابو غسا  وهشام بن سعد، عن زيد بن اسلم، عن عطناء بنن يسنار، عنن أبني هرينر ة، 

 بمعناغ. - عن النبي

 وقد روي ما يدل على أ  الناسي ال تكو  الصا ة فائتة له كالنائم:

ثنا سعيد، عن قتاد ة، عن عبد هللا بن ربناح، عنن أبني  فروى اإلمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر:

، وفينه: -عنن لنا ة الصنب  حتنى طلعنت الشنم  فذكر قصنة ننومهم منع النبني  -قتاد ة األنصاري

: )) لم تهلكوا ولم تفنتكم الصنا ة،  قال: فقلت: يا رسول هللا، هلكنا، فاتتنا الصا ة، فقال رسول هللا 

 و كر الحديث. -ائم ((وإنما تفوت اليقطا  وال تفوت الن

 وقد حمل بعض السلف هذا الحديث على من فاتته العصر بكل حال، وإ  كا  ناسياً.

فروى زهير بن معاوية: نا أسيد بن نبرمة الحارثي، قال: سمعت سنالما يحندب عنن عبند هللا 

قلنت : ، قال : )) الذي تفوته لنا ة العصنر فكأنمنا وتنر أهلنه ومالنه(( قنال: ف بن عمر، عن النبي 

 وإ  نسيل قال: وإ  نسي، فصا ة ينساها أند عليه من  هار أهله وماله.

 خرجه الدارقطني في أول كتابه " المختلف والمؤتلف".

بالضنم، قنال: وال اعنرف لنه غينر هنذا  -أيضا -و كر أ  أسيد بن نبرمة، يقال: فيه " أسيد "

 الحديث، وحديث خخر رواغ عن الزهري.

 له ".وقوله: " وتر أهله وما

قيل: معناغ : حرر أهله ومالنه وسنلبهما، منن وتنرت فانناً إ ا قتلنت حميمنه، والنوتر: الحقند، 

بكسننر الننواو، وال يجننوز فتحهننا، و لنن  أبلننش مننن  هننار األهننل والمننال علننى غيننر هننذا الوجننه، أل  

 الموتور يهم بذهار ما  هر منه ويطلر ثأرغ حتى يأخذ به.

أي: لنار  -، وهنو الفنرد-بكسنر النواو وفتحهنا -من الوتر وقيل: معناغ: أفرد عن أهله وماله،

 هو فرداً عن أهله وماله.
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 وعلى هذا والذي قبله، فالمعنى:  هار جميع أهله وماله.

 [.35]محمد:  َولَْن يََِِرُكْم أَْعَمالَُكمْ وقيل: معناغ: قلل ونقص، ومنه: قوله تعالى: 

أنه مفعول ثا  لنأ" وتنر "  أل  ))وتنر ((  و  و ))أهله وماله(( : روايتهما بنصر الام، على

)) نقص(( يتعديا  إلى مفعولين، ولنو روي بضنم النام علنى المفعنول األول لنم يكنن لحننا، غينر أ  

 : قاله الحافظ أبو موسى المديني. -المحفول في الرواية األول

 ال :وقال أبو الفرن ابن الجوزي في " كشف المشكل" : في إعرار األهل والمال، قو

أحدهما: نصنبهما، وهنو النذي سنمعناغ وضنبطناغ علنى أننياخنا فني كتنار أبني عبيند وغينرغ، 

 ويكو  المعنى: فكأنما وتر في أهله وماله، فلما حذف الخافض انتصر.

 والااني: رفعهما على من لم يسم فاعله، والمعنى : نقصنا.

وتر" : هل هنو بمعننى :  وكأنه يشير إلى أ  النصر والرفع يبنى على االختاف في معنى "

 سلر، أو بمعنى: نقصل وهللا اعلم.

وفي الحديث: دليل على تعظيم قدر لا ة العصر عند هللا عز وجل وموقعها من الندين، وأ  

 الذي تفوته قد فجع بدينه وبما  هر منه، كما يفجع من  هر أهله وماله.

أمور بالمحافظنة عليهنا وهذا مما يستدل به على أ  لنا ة العصنر هني الصنا ة الوسنطى المن

 خصولاً بعد األمر بالمحافظة على الصلوات عموماً.

وقنند زعننم بعننض العلمنناء: أ  هننذا ال يخننتص بفننوات العصننر، وأ  سننائر الصننلوات فواتهننا 

كفوات العصنر فني  لن ، وأ  تخصنيص العصنر بالنذكر إنمنا كنا  بسنؤال سنائل سنأل عننه فأجينر، 

 ورجحه ابن عبد البر، وفيه نظر.

دل له بما خرجه اإلمام أحمد وغيرغ من حديث عمرو بن نعير، عن أبينه، عنن عبند وقد يست

، قال : " من ترك الصا ة سكراً مر ةً واحند ة فكأنمنا كاننت لنه الندنيا ومنا  هللا بن عمرو، عن النبي 

 عليها، فسلبها" .

واستدل من قال: إ  جميع الصلوات كصنا ة العصنر فني  لن  بمنا روى ابنن أبني  ئنر، عنن 

ن نهار، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارب بن هشام، عنن نوفنل بنن معاوينة النديلي، قنال: اب

 :" من فاتته الصا ة فكأنما وتر اهله وماله". قال رسول هللا 

قننال: وهننذا يعننم جميننع الصننلوات، فننإ  االسننم المعننرف بنناأللف والننام كمننا فنني قولننه تعننالى: 

 ََّكاةَ َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الز  :[.43]البقر ة 

تَْحبُِسواَُهَما وهذا لي  بمتعين  لجواز أ  يكو  األلف والام هنا للعهد، كما في قوله تعالى 

ِْْد الصَّالةِ   [على تأويل من فسرها بصا ة العصر.106]المائد ة:  ِمْن بَ

وحننديث نوفننل بننن معاويننة قنند اختلننف فنني إسنننادغ ومتنننه، وقنند خرجننه البخنناري ومسننلم فنني " 

الصحيحين" في ضمن حديث خخر تبعا لشيرغ مخرجاً منن حنديث لنال  بنن كيسنا ، عنن الزهنري، 

: " سنتكو  فنتن القاعند فيهنا خينر منن  عن ابن المسير وأبي سنلمة، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني 

 الحديث. –القائم" 

وعن الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارب، عن عبد النرحمن بنن مطينع بنن 

ألسود، عن نوفل بن معاوية، مال حديث أبي هرير ة، إال أ  أبا بكر يزيد :" من الصنا ة لنا ةك منن ا

فاتته فكأنما وتر أهله وماله". كذا خرجه البخاري في " عامات النبنو ة" منن " لنحيحه"، وخرجنه 

 مسلم في " كتار الفتن".

 نوفل. وكذا رواغ عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري بهذا اإلسناد لحديث

 ورواغ ابن أبي  ئر، عن الزهري، فأسق  من إسنادغ: عبد الرحمن بن مطيع.

 وكذل  روي عن معن، عن مال ، عن الزهري.
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 قال النسائي: أخاف أ  ال يكو  محفولاً، عن مال ، ولعله: معن ، عن ابن أبي  ئر.

ى ابنن وقد روي، عن ابن أبي  ئر، عن الزهري، عن أبي سنلمة، عنن نوفنل، وهنو وهنم علن

 أبي  ئر.

وأمااالختاف في متن الحنديث، فقند روي عنن ]ابنن[ أبني  ئنر أننه قنال فني الحنديث: " منن 

فاتته الصا ة" كما تقدم، وروي عنه أنه قال في حدياه: " من فاتته لا ة" وروي عنه في حديانه: " 

 من فاتته لا ة العصر".

لنت ألبني بكنر: منا هنذغ الصنا ةل ق -وفي رواية له : " من فاتته الصا ة " وفي خخنر الحنديث 

 الحديث.–: "من فاتته لا ة العصر"  قال: هي العصر  سمعت ابن عمر يقول: قال رسول هللا 

 وفي رواية : قال ابو بكر: ال أدري.

وقنند خرجننه اإلمننام أحمنند بننالوجهين، وهننذغ الروايننة إ  كانننت محفولننة فإنهننا تنندل علننى أ  

، كمنا سنمعه منن سنالم ، ن، عنن ابنن عمنر، عنن النبني الزهري سمعه من أبي بكر بن عبد النرحم

 عن أبيه.

وقد أنار اإلمام أحمد فني رواينة ابننه عبند هللا إلنى أ  الصنحي  حنديث الزهنري، عنن سنالم، 

 عن أبيه كما سبق.

وينندل علننى لننحة مننا  كننرغ: أ  البيهقنني خننرن حننديث ابننن أبنني  ئننر، ولفظننه: " مننن فاتتننه 

وزاد: قال ابن نهار: فقلت: يا أبا بكنر، أتندري أننت ]أينة[ لنا ة  الصا ة فكأنما وتر أهله وماله" ،

: " من فاتته لنا ة العصنر  هيل قال ابن نهار : بلشني أ  عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا 

 فكأنما وتر أهله وماله".

قال: ورواغ أبو داود الطيالسي، عنن ابنن أبني  ئنر، وقنال فني خخنرغ: قنال الزهنري: فنذكرت 

 قال: " من ترك لا ة العصر". سالم، فقال: حدثني أبي ، أ  رسول هللا  ل  ل

وأمارواية لال  بن كيسا ، عنن الزهنري المخرجنة فني " الصنحيحين" ، فقند سنبق لفظهنا، 

 وهو : " إ  في الصا ة لا ةك من فاتته فكأنما وتر أهله وماله".

بنن مالن ، عنن نوفنل بنن ولحديث نوفل طريق خخر: من رواية جعفر بن ربيعة ، عن عنراك 

يقنول: " منن فاتتنه لنا ةك فكأنمنا وتنر أهلنه ومالنه" . قنال  معاوية، أنه حدثه، أنه سنمع رسنول هللا 

يقنول :" منن فاتتنه لنا ة العصنر فكأنمنا  عراك: فأخبرني عبد هللا بنن عمنر اننه سنمع رسنول هللا 

 وتر اهله وماله".

 خرجه النسائي.

ن يزيد بن أبني حبينر، عنن عنراك، أننه بلشنه ا  نوفنل من طريق الليث، ع -أيضا –وخرجه 

: " من الصنا ة، لنا ةك منن فاتتنه فكأنمنا وتنر أهلنه ومالنه"   قنال  بن معاوية قال: قال رسول هللا 

 يقول: " هي لا ة العصر". ابن عمر: سمعت رسول هللا 

 مننن طريننق ابننن إسننحاق: حنندثني يزينند بننن أبنني حبيننر، عننن عننراك، قننال: -أيضننا –وخرجننه 

سمعت نوفل بن معاوية يقول: لا ةك ، من فاتته فكأنما وتر أهله ومالنه  قنال ابنن عمنر: قنال رسنول 

 : " هي لا ة العصر".هللا 

ففي رواية ابن إسحاق وجعفر بن ربيعة ، ا  عراكا سمعه من نوفل ، وفني حنديث اللينث ا  

 عركا بلشه عن نوفل.

 ا الحنننننديث لجعفنننننر بنننننن قنننننال ابنننننو بكنننننر الخطينننننر: الحكنننننم يوجنننننر القضننننناء فننننني هنننننذ

ربيعة بابوت اتصاله للحديث  لاقته وحفظه. قال : ورواية الليث ليست تكذيباً   ألنه يجنوز أ  يكنو  

 عننننننننراك بلشننننننننه الحننننننننديث عننننننننن نوفننننننننل ثننننننننم سننننننننمعه منننننننننه، فننننننننرواغ علننننننننى الننننننننوجهين 

 جميعاً. انتهى.
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وخرن الطحاوي حديث ابن إسحاق بزياد ة حسنة، عنن يزيند بنن أبني حبينر، عنن عنراك بنن 

مال ، قال: سمعت نوفل بن معاوية وهنو جنال  منع عبند هللا بنن عمنر بسنوق المديننة يقنول: سنمعت 

: "  يقول: " لا ةك من فاتته فكأنما وتر أهله وماله" فقال ابنن عمنر: قنال رسنول هللا  رسول هللا

 هي العصر".

 وهذغ الرواية إ  كانت محفولة دلت على سماع عراك للحديث من نوفل وابن عمر.

 وقال البيهقي: الحديث محفول عنهما جميعاً  رواغ عراك عنهما، أماباغاً او سماعاً.

 وهذا يدل على توقفه في سماع عراك له منهما.

 

* * * 

 باب -15

 من ترك الْصر

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام: أبنا يحينى بنن أبني كاينر، عنن أبني قابنة، عنن  -553

في غزو ة في يوم  ي غيم، فقنال: بكنروا بصنا ة العصنر  فنإ  النبني  أبي الملي ، قال : كنا مع بريد ة

  ."قال:"من ترك لا ة العصر فقد حب  عمله 

قد سبق القول مبسوطا في حبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكار بعض المحارم في 

د ة فيه " كتار االيما " ، وبينا أ  أكار السلف واألمة على القول بذل ، وإمرار االحاديث الوار

على ما جاءت من غير تعسف في تأوياتها، وبينا أ  العمل إ ا أطلق لم يدخل فيه االيما  وإنما 

يراد به أعمال الجوارح، وبهذا فارق قول السلف قول الخوارن  فإنهم أحبطوا بالكبير ة اإليما  

 ]والعمل[، وخلدوا بها في النار، وهذا قول باطل.

سننلف علننى مننا قننالوغ، فاضننطربوا فنني تأويننل هننذا الحننديث ومننا وأماالمتننأخرو  فلننم يوافقننوا ال

 أنبهه، وأتوا بأنواع من التكلف والتعسف.

 فمنهم من قال: ترك لا ة العصر يحب  عمل  ل  اليوم.

ومنهم من قال: إنما يحب  العمل الذي هو تل  الصنا ة التني تركهنا فيفوتنه أجرهنا، وهنذا هنو 

 الذي  كرغ ابن عبد البر.

 االقوال، ولي  في اإلخبار به فائد ة: وهو من أضعف

ومنهم من حمل هذا الحديث على ا  منن تنرك لنا ة واحند ة متعمنداً حتنى يخنرن وقتهنا فإننه 

 يصير بذل  كافراً مرتداً، كما يقول  ل  من يقوله ممن يرى أ  ترك الصا ة كفر.

 وهذا يسق  فائد ة تخصيص العصر بالذكر، فإ  سائر الصلوات عندغ كذل . 

 روي تقييد تركها بالتعمد:وقد 

فروى عباد بن راند،  عن الحسن وأبي قابة  أنهما كانا جالسنين، فقنال أبنو قابنة: قنال أبنو 

 : " من ترك لا ة العصر متعمداً حتى تفوته فقد حب  عمله". الدرداء: قال رسول هللا 

 خرجه اإلمام أحمد.

 وأبو قابة لم يسمع من أبي الدرداء.

 .، عن أبي قابة، عن أم الدرداء، عن النبي -وهو متروك -أبي عياشورواغ أبا  بن 

وروى راننند أبننو محمنند، عننن نننهر بننن حونننر، عننن أم النندرداء، عننن أبنني النندرداء، قننال: 

 : " ال تترك لا ةً مكتوبةً متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة". أولاني خليلي

 خرجه ابن ماجة.

 ه: " فقد كفر".وخرجه البزار، ولفظ
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وهننذا ممننا اسننتدل بننه علننى كفننر تننارك الصننا ة المكتوبننة متعمننداً  فإنننه لننم يفننرق بننين لننا ة  

 ولا ة.

وروى إسماعيل بن عياش، عن لفوا  بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفينر، عنن 

 وجل".فذكرغ بنحوغ، وقال: " فقد برئت منه  مة هللا عز  - معا  بن جبل، قال: أولاني خليلي 

 خرجه اإلمام أحمد.

، عن يون  بن ميسنر ة، عنن أبني إدرين ، عنن -وهو ضعيف -عمرو بن واقد -أيضا -ورواغ

 معا .

 خرجه الطبراني ومحمد بن نصر المروزي.

من طريق سيار بن عبد الرحمن، عن يزيند بنن قنو ر، عنن سنلمة  -أيضا -وخرجه المروزي

حوغ، وقال: " فمن تركهنا متعمنداً فقند خنرن منن بن -بن نري ، عن عباد ة بن الصامت، عن النبي 

 الملة".

 وقال البخاري في " تاريخه" : ال يعرف إسنادغ.

قنال : " ال تتركني الصنا ة متعمنداً  فإننه منن تنرك  وروى مكحول عن أم أيمنن، أ  النبني 

 الصا ة متعمداً فقد برئت منه  مةُ هللا ورسوله".

 خرجه اإلمام أحمد.

 م يلق أم أيمن.وهو منقطع  مكحول ل

 مرساً. - ورواغ غير واحد   عن مكحول، عن النبي 

ورواغ عبد الرزاق، عن محمد بن راند، عنن مكحنول، عنن رجنل، عنن أبني  ر، عنن النبني 

. 

قال عبد الرزاق: وأبنا ني. من أهل الشام، عنن مكحنول، قنال: ومنن برئنت مننه  منة هللا فقند 

 كفر.

، عن أبي يحيى الكاعني، عنن جبينر بنن نفينر، عنن -فوفيه ضع -ورواغ أبو فرو ة الرهاوي

 بمعناغ. - ، عن النبي  أميمة موال ة النبي 

 خرجه محمد بن نصر المروزي.

يعنني:  -و كر عن محمد بن يحيى الذهلي، أنه قال: هذغ هني أم أيمنن، فقنال أبنو فنرو ة: أميمنة

 أنه أخطأ في تسميتها.

 فأسانيد هذا الحديث كلها غير قوية.

ديث بريد ة، فصحي ، وقد رواغ عن يحيى بن أبي كاير: هشنام الدسنتوائي واألوزاعني، وأماح

 فأماهشام فرواغ كما خرجه البخاري من طريقه، وأمااألوزاعي فخالفه في إسنادغ ومتنه.

أماإسنادغ: فقيل فينه : عنن األوزاعني: حندثني يحينى، وثنني أبنو قابنة: حندثني أبنو المهناجر، 

 عن بريد ة.

 ا الوجه اإلمام أحمد وابن ماجة.وخرجه من هذ

وقننال اإلمنننام أحمننند فننني روايننة مهننننا: هنننو خطنننأ مننن األوزاعننني، والصنننحي  حنننديث هشنننام 

أ  أبننا المهنناجر ال ألننل لننه، إنمنا هننو أبننو المهلننر عننم أبنني قابننة، كننا   -أيضننا –الدسنتوائي. و كننر 

ننه لني  منن روايتنه، األوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ، و كرغ في هنذا اإلسنناد منن ألنله خطنأ، فإ

 إنما هو من رواية أبي الملي ، وكذا قاله اإلمام أحمد في رواية ابنه عبد هللا.

، كمنا رواغ هشنام، عنن  ، عنن أبني المني  ، عنن أبني قابنة ، عن يحيى وقيل: عن األوزاعي

 يحيى.

 وخرجه من هذا الوجه االسماعيلي في " لحيحه".
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 بريد ة. وقيل : عن األوزاعي، عن يحيى ، عن ابن

وقيل: عنن الانوري، عنن األوزاعني، عنن يحينى، عنن أبني قابنة، عنن بريند ة، بشينر واسنطة 

 بينهما.

 وهذا كله مما يدل على اضطرار األوزاعي فيه، وعدم ضبطه.

في غزو ة، فقنال: " بكنروا  وأمامتنه، فقال األوزاعي فيه: إ  بريد ة قال: كنا مع رسول هللا 

 من فاتته لا ة العصر فقد حب  عمله".بالصا ة في اليوم الشيم فإنه 

 كذل  خرجه اإلمام أحمد وابن ماجة واإلسماعيلي وغيرهم.

فخالف هشأمافي  ل   فإ  هشأماقال في روايته: إ  أبا الملي  قال: كنا منع بريند ة فني غنزو ة 

قنال: " منن تنرك لنا ة العصنر فقند   في يوم غيم، فقال : بكروا بصا ة العصنر  فنإ  رسنول هللا 

   عمله".حب

فلم يرفع منه غير هذا القدر، وجعل الذين كنانوا معنه فني الشنزو ة فني ينوم الشنيم، والنذي أمنر 

 بالتكبير بصا ة العصر هو بريد ة ، وهو الصحي .

واللفظ الذي رواغ األوزاعي لنو كنا  محفولناً لكنا  دلنياً علنى تنأخير العصنر فني غينر ينوم 

 الشيم، ولكنه وهم.

ريد ة فيما بعد وبور عليه: " بار : التبكير بالصنا ة فني ينوم غنيم وقد خرن البخاري حديث ب

"، ثم خرن فيه حديث بريد ة ، عن معا  بن فضالة، عن هشام، فذكرغ كما خرجه هاهنا، غير أننه لنم 

 يذكر: " في غزو ة"، وقال فيه : عن بريد ة : " بكروا بالصا ة"، ولم يقل: " لا ة العصر".

، وكننا  حننق هننذغ لقننول برينند ة، ال لمننا رواغ عننن النبنني  قننال اإلسننماعيلي: جعننل الترجمننة

 االمر بتعجيل العصر في اليوم الشيم.  الترجمة أ  يكو  الحديث المقرو  بها ما فيه عن النبي 

ثم  كر حديث األوزاعي بإسننادغ ولفظنه، ثنم قنال: فنإ  كنا  هنذا اإلسنناد ال يصن  عنندغ كنا  

 ترك هذغ الترجمة أولى.

ري قول بريد ة في يوم غيم: " بكروا بالصا ة"، ولهذا ساق الرواية التي فيها وإنما أراد البخا

 كر الصا ة، ولم يسقه كما ساقه في هذا البار بتخصيص لا ة العصر، يشير إلى أننه يسنتحر فني 

الشيم التبكير بالصلوات والقول بنالتبكير لجمينع الصنلوات فني ينوم الشنيم ممنا ال يعنرف بنه قائنل منن 

يرد بريد ة  ل  إنما أراد لنا ة العصنر خالنة، وال يقتضني القيناس  لن ، فنإ  التبكينر  العلماء، ولم

بالصننلوات فنني الشننيم مطلقننا يخشننى منننه وقننوع الصننا ة قبننل الوقننت، وهننو محننذور، واألفضننل أ  ال 

 يصلي الصا ة حتى يتيقن دخول وقتها.

 فإ  غلر على لنه، فهل يجوز له الصا ة حينئذ، أم الل فيه قوال : 

 هما: أنه جائز، وهو قول الاوري والشافعي وأكار ألحابنا.أحد

 والااني: ال يجوز حتى  يتيقن، وهو وجه أللحابنا وألحار الشافعي.

واستدل األولو : بأ  جماعة من الصحابة للوا ثم تبين لهم أنهم للوا قبل الوقت، فأعنادوا 

هناد، وغلنر علنى لننهم دخنول ، منهم : ابن عمر وأبو موسى، وهنذا يندل علنى أنهنم لنلوا عنن اجت

 الوقت من غير يقين.

 وقال الحسن: نكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس، فأمر مؤ نه فأقام الصا ة.

 خرجه ابن أبي نيبة.

وقال ابو داود: " بار : المسافر يصلي ويش  في الوقت"، ثم خرن من حنديث المسنحان بنن 

فني السنفر، فقلننا: زالنت الشنم ، أو لنم تنزل،  بني موسى، أ  أنسا حدثنه، قنال: كننا إ ا كننا منع الن

 للى الظهر ثم ارتحل .
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والمنصو  عن أحمد: أنه ال يصلي الظهنر حتنى يتنيقن النزوال فني حضنر وال سنفر، وكنذا 

 قال إسحاق في الظهر والمشرر والصب   أل  هذغ الصلوات ال تجمع إلى ما قبلها.

منة تسنمية الظنن الشالنر يقيننا، ولعنل هنذا ولكن وقع في كام مالن  وأحمند وغيرهمنا منن األئ

 منه. وهللا اعلم.

 وقد اختلف العلماء في الصا ة في يوم الشيم:

فقال الشافعي: ويحتناط ويتنوخى أ  يصنلي بعند الوقنت أو يحتناط بتأخيرهنا منا بيننه وبنين أ  

 يخاف خرون الوقت. وقال إسحاق نحوغ.

دخننول الوقننت، إال فنني حننال يسننتحر  وال يسننتحر عننند الشننافعي التنناخير فنني الشننيم مننع تحقننق

 التاخير في الصحو كشد ة الحر ونحوغ.

 رواية عن أحمد. -أيضا –وحكى بعض ألحابنا مال  ل  عن الخرقي، وحكاغ 

 وعن أبي حنيفة رواية باستحبار تاخير الصلوات كلها مع الشيم.

يم، وهنو وقالت طائفة: يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المشرر ويعجل العشناء منع الشن

عنن الحسنن واألوزاعني، ونقلنه ابنن منصنور عنن  -أيضنا -قول أبي حنيفة والاوري وأحمند، وحكني

 إسحاق.

 وقال النخعي: كانوا يؤخرو  الظهر ويعجلو  العصر، ويؤخر المشرر في يوم الشيم.

 قال ابن المنذر: روينا عن عمر، أنه قال: إ ا كا  يوم الشيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.

 ألحابنا: يستحر  ل  مع تحقق دخول الوقت. قال

 واختلفوا في تعليل  ل :

فمنهم من علل باالحتياط لدخول الوقنت، ولنو كنا  األمنر كنذل  السنتوت الصنلوات كلهنا فني 

 التأخير.

ومنهم من علل بأ  يوم الشيم يخشى فينه وقنوع المطنر، ويكنو  فينه رين  وبنرد غالبنا، فيشنق 

تين فني وقتنين، فنإ ا أخنر األولنى وقندم الاانينة خنرن لهمنا خروجناً الخرون إلنى الصناتين المجمنوع

 واحداً، فكا   ل  أرفق به، وهذا قول القاضي أبي يعلى وألحابه.

واختلفننوا: هننل يخننتص  لنن  بمننن يصننلي جماعننة، أو تعننم الرخصننة مننن يصننلي وحنندغل وفيننه 

 وجها :

فني ينوم الشنيم وتعجينل ومن المتأخرين من قال: المعننى فني تنأخير األولنى منن المجمنوعتين 

الاانية: أ  تعجيل األولى منهما عن الوقت غير جائز، وتعجيل الاانية جائز في حال الجمع، والجمنع 

يجوز عند أحمد لنعذار، واالنتباغ في الوقنت ننوع عنذر  فلهنذا اسنتحر تنأخير األولنى حتنى يتنيقن 

 في الوقت المشترك فكا  اولى. دخول الوقت دو  الاانية، فهذا احتياط للوقت لكن مع وقع الصا ة

ينؤخر الظهنر  -أيضنا –وقد نص أحمد على ا  المسافر حال انتباغ الوقت عليه فني الصنحو 

ويعجل العصر  لهذا المعنى، وهو يدل على ا  التفريق بين المجمنوعتين فني وقنت األولنى ال يضنر 

 لمواقيت".وأ  نية الجمع ال تشترط، وقد سبقت اإلنار ة إلى  ل  في أول " أبوار ا

على أنه يجنوز تعجينل الاانينة منن المجمنوعتين، وإ  لنم يتنيقن دخنول وقتهنا،  -أيضا –ويدل 

ويستحر تأخير االولنى منهمنا حتنى يتنيقن دخنول وقتهنا فني السنفر والشنيم، وهنذا أننبه بكنام اإلمنام 

 أحمد.

ومننن ألننحابنا مننن اسننتحر تننأخير الظهننر وتعجيننل العصننر فنني الشننيم دو  المشننرر لمننا فنني 

 تأخيرها من الكراهة  فإ  وقتها مضيق عند كاير  من العلماء، والمنصو  عن أحمد خافه.

وروي عن ابن مسعود، قنال: إ ا كنا  ينوم الشنيم فعجلنوا الظهنر والعصنر، وأخنروا المشنرر 

 واإلفطار.
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قنال: "  وعن عبد العزيز بن رفيع، قنال: عجلنوا لنا ة العصنر  فإننه بلشننا ا  رسنول هللا 

 يعني: لا ة في اليوم الشيم.–صا ة" عجلوا ال

 : " عجلوا الصا ة في يوم غيم، وأخروا المشرر". وفي رواية، قال: قال رسول هللا 

يعنني: أخنر حتنى يظلنم  -وكا  الربيع بن خايم إ ا كا  ينوم غنيم قنال لمؤ ننه: أغسنق، أغسنق

 الوقت.

 وروي استحبار التبكير بالصا ة في اليوم الشيم من وجوغ:

حمنند بننن نصننر المننروزي فنني " كتننار الصننا ة" بإسننناد فيننه ضننعف عننن أبنني سننعيد فخننرن م

ً  -الخدري : " ابتندار الصنا ة فني  -فذكر منها -، قال: " أربع من كن فيه بلش حقيقة اإليما "-مرفوعا

 اليوم الدجن".

ً  -، عن أبني الندرداء-أيضا -وخرن ابن وهر في " مسندغ" بإسناد ضعيف ، قنال: " -مرفوعنا

 صا ة في اليوم الدجن من حقيقة اإليما ".تعجيل ال

ولنى ابننه  -رضني هللا عننه -وروى ابن سعد في " طبقاته" بإسننادغ، أ  عمنر بنن الخطنار

 عند موته بخصال اإليما ، وعد منها: تعجيل الصا ة في يوم الشيم.

وقال األوزاعي، عن يحيى بن أبي كاير: ست من كن فينه فقند اسنتكمل اإليمنا ، فنذكر منهنا: 

 التبكير بالصا ة في اليوم الشيم.

* * * 

 

 

 باب -16

 فضل الالة الْصر

 فيه حدياا :

 أحدهما:

 قال:

حدثنا الحميدي: ثنا مروا  بن معاوية: ثننا إسنماعيل، عنن قني ، عنن جرينر بنن  -554

، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: " إنكنم سنترو  ربكنم كمنا تنرو   عبد هللا ، قال: كنا عند النبي 

ذا القمر، ال تضامو  في رييته، فإ  استطعتم أ  ال تشلبوا علنى لنا ة قبنل طلنوع الشنم ، وقبنل ه

 [.39]ق:  َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُو ِ الشَّْمِس َوقَْبَل اْلغُُروبِ غروبها فافعلوا". ثم قرأ  

 قال إسماعيل: افعلوا ال تفوتنكم.

منين لربهم في اآلخر ة، كما دل علنى  لن  قولنه تعنالى:  هذا الحديث نص في ثبوت ريية المؤ

  ُوُجررروه  يَْوَمتِرررٍذ اَاِضرررَرة اإلى َرب َِهرررا اَررراِظَرة  : [، ومفهنننوم قولنننه فننني حنننق 22،23]القيامنننة

 [.15]المطففين:  َكال إِاَُّهْم َعْن َرب ِِهْم يَْوَمتٍِذ لََمْحُجوبُونَ الكفار:

 في السخظ دل على أ  أولياءغ يرونه في الرضا.قال الشافعي وغيرغ: لما حجر أعداءغ 

واألحاديث في  ل  كاير ة جداً، وقد  كر البخاري بعضها في أواخر " الصحي "  في       " 

كتار التوحيد" ، وقد أجمع على  ل  السلف الصال  من الصحابة والتابعين لهم بإحسا  من اإلئمة 

 وأتباعهم.

الجهميننة والمعتزلننة ونحننوهم ممننن يننرد النصننو   وإنمننا خننالف فيننه طوائننف أهننل البنندع مننن

الصحيحة لخياالت فاسد ة ونبهات باطلة، يخيلها لهم الشيطا ، فيسرعو  إلى قبولها منه، وينوهمهم 

أ  هذغ النصو  الصحيحة تستلزم باطاً، ويسميه تشبيها أو تجسيما، فينفرو  مننه، كمنا خينل إلنى 

عظيم لجنار الرر، وأنه ال يتولل إليه من غير وسنائ  المشركين قبلهم أ  عباد ة األوثا  ونحوها ت
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تعبنند فتقننرر إليننه زلفننا، وأ   لنن  أبلننش فنني التعظننيم واالحتننرام، وقاسننه لهننم علننى ملننوك بننني خدم، 

 فاستجابوا لذل ، وقبلوغ منه.

وإنما بعث هللا الرسل وانزل الكتر إلبطال  ل  كله، فمن اتبع ما جاءوا به فقند اهتندى، ومنن 

 أو عن نيء  منه واعترض فقد ضل.أعرض عنه 

 وقوله: " كما ترو  هذا القمر" نبه الريية بالريية، ال المرئي بالمرئي سبحانه وتعالى.

 وإنما نبه الريية بريية البدر  لمعنيين:

 أحدهما: أ  ريية القمر ليلة البدر ال يش  فيه وال يمترى.

 والااني: يستوي فيه جميع الناس من غير مشقة.

المريسي ونحوغ ممن ضل وافترى على هللا ، أ  هذا الحديث ينرد  لمنا يتضنمن منن وقد لن 

 التشبيه، فضل وأضل. واتفق السلف الصال  على تلقي هذا الحديث بالقبول والتصديق.

 قال يزيد بن هارو : من كذر بهذا الحديث فهو بريء من هللا ورسوله.

 .وقال وكيع: من رد هذا الحديث فاحسبوغ من الجهمية

 وكا  حسين الجعفي إ ا حدب بهذا الحديث قال: زعم المريسي.

 وقوله: " ال تضامو  في رييته".

 قال الخطأبي: " ال تضامو " ، روي على وجهين:

مفتوحة التاء، مشدد ة الميم. وألله تتضامو ، أي : ال يضام بعضنكم بعضناً، أي: ال ينزاحم، 

يريد أنكم ترو  ربكم وكل واحد مننكم وادع فني من الضم، كما يفعل الناس في طلر الشيء الخفي، 

 مكانه، ال ينازعه فيه احد.

مننن الضننيم، أي : ال يضننيم بعضننكم بعضننا فيننه .  -بضننم التنناء -واآلخننر: مخفننف: تضننامو 

 انتهى.

، قنال: ومعناهنا: -بضم التاء، وتشديد الميم -و كر ابن السمعاني فيه رواية ثالاة:" تضامو "

 فت  التاء مع تشديد الميم معناها: ال تزاحمو . ال تزاحمو ، قال: ورواية

 وقوله: " كما ترو  القمر ليلة البدر" يقوي المعنى األول.

وجاء التصري  به في رواية أبي رزين العقيلي، أنه قال: يارسنول هللا ، أكلننا ينرى ربنه ينوم 

القمر مخليناً بنه ل " قنال: : " ألي  كلكم ينظر إلى  القيامةل وما خيةُ  ل  في خلقهل فقال رسول هللا 

 بلى، قال: " فاهلل أعظم".

 خرجه اإلمام أحمد.

وخرجه ابنه عبد هللا في " المسند" بسياق مطول جنداً، وفينه  كنر البعنث والنشنور، وفينه : " 

، فتنظرو  إليه وينظر إليكم". قال: قلت: ينا رسنول هللا، -أو من مصارعكم -فتخرجو  من األلواء

ض وهنو ننخص واحند، ينظنر إليننا وننظنر إلينهل قنال: " أنبئن  بمانل  لن  ، وكيف ونحن منلء األر

الشم  والقمر، خية منه لشير ة، ترونهما ويريانكم ساعة واحد ة، ال تضارو  فني رييتهمنا، ولعمنر 

و كنر  -إله  لهو أقدر على أ  يراكم وترونه من أ  ترونهمنا ويرينانكم، ال تضنارو  فني رييتهمنا"

 بقية الحديث.

 حاكم وقال: لحي  اإلسناد.وخرجه ال

وقد  كر أبو عبد هللا بن مندغ إجماع أهل العلم على قبول هذا الحنديث ونقنل عبناس الندوري، 

 عن ابن معين أنه استحسنه.

وقوله: " فإ  استطعتم أ  ال تشلبوا علنى لنا ة قبنل طلنوع الشنم  وقبنل غروبهنا فنافعلوا". 

الفجر ولا ة العصر، وفيه إنار ة إلى عظم قندر  أمر بالمحافظة على هاتين الصاتين، وهما لا ة
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هاتين الصاتين، وأنهما أنرف الصوات الخم ، ولهذا قيل في كنل منهمنا: إنهنا الصنا ة الوسنطى، 

 والقول بأ  الوسطى غيرهما ال تعويل عليه.

وقد قيل في مناسبة األمر بالمحافظة على هاتين الصناتين عقينر  كنر الريينة: أ  أعلنى منا 

ة ريية هللا عز وجل، وأنرف ما في الدنيا من األعمال هاتا  الصاتا ، فالمحافظة عليهمنا في الجن

 يرجى بها دخول الجنة وريية هللا عز وجل فيها.

فنني  –إ  ننناء هللا  –كمننا فنني الحننديث اآلخننر: " مننن لننلى البننردين دخننل الجنننة"، وسننيأتي 

 موضعه.

صا ة منع اإليمنا ، فمنن ال يصنلي فلني  وقيل: هو إنار ة إلى أ  دخول الجنة إنما يحصل بال

َمرا َسرلََكُكْم فِري  بمسلم، وال يدخل الجنة بل هو منن أهنل الننار، ولهنذا قنال أهنل الننار لمنا قينل لهنم :

 [.43،  42] المدثر: َس ََرا قَالُوا لَْم اَُك ِمَن اْلُمَصل ِينَ 

وجه هللا عز وجل  ويظهر وجه خخر في  ل ، وهو: أ  أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في

مرتين بكر ة وعشياً، وعموم أهل الجنة يرونه في كل جمعة في يوم المزيد، والمحافظة على هاتين 

الصاتين على ميقاتهما ووضوئهما وخشوعهما وخدابهما يرجى به أ  يوجر النظر إلى هللا عز 

 وجل في الجنة في هذين الوقتين.

 قال: سمعت ابنن عمنر يقنول: قنال رسنول هللا ويدل على هذا ما روى ثوير بن أبي فاختة، 

: " إ  أدنى أهل الجنة منزلنة لمنن ينظنر إلنى جناننه وأزواجنه ونعيمنة وخدمنه وسنررغ مسنير ة ألنف 

ُوُجروه  يَْوَمتِرٍذ   :سنة، وأكرمهم على هللا من ينظر إلى وجهه غندو ةً وعشنياً"، ثنم قنرأ رسنول هللا 

 [.23، 22لقيامة: ]ااَاِضَرة ا إلى َرب َِها اَاِظَرة ا

موقوفناً علنى ابنن عمنر. وثنوير  -أيضنا -خرجه اإلمام أحمد والترمذي، وهذا لفظنه. وخرجنه

 فيه ضعف.

 ً  ، وفي إسنادغ ضعف.-أيضا -وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برز ة األسلمي مرفوعا

 وقاله غير واحد من السلف، منهم : عبد هللا بن بريد ة وغيرغ.

الصاتين تكو  سبباً لريية هللا في الجنة فني مانل هنذين النوقتين، كمنا  فالمحافظة على هاتين

أ  المحافظة على الجمعة سبر لريية هللا في يوم المزيد فني الجننة، كمنا قنال ابنن مسنعود: سنارعوا 

إلى الجمعات  فإ  هللا يبرز ألهل الجنة في كنل جمعنة علنى كاينر منن كنافور أبنيض، فيكوننو  مننه 

 تبكيرهم إلى الجمعات.في الدنو على قدر 

 وروي عنه مرفوعاً.

 خرجه ابن ماجة.

وروي عن ابن عباس، قال: من دخل الجنة من أهنل القنرى لنم ينظنر إلنى وجنه هللا  ألنهنم ال 

 يشهدو  الجمعة.

 خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في " كتار الشافي" بإسناد ضعيف.

ً  -وقد روي من حديث أن   رين ربهن في الجنة في يومي العيدين".: " إ  النساء ي-مرفوعا

 والمعنى في  ل : أنهن كن يشاركن الرجال في نهود العيدين دو  الجمع.

[ 39]ق:  َوَسررب ِْح بَِحْمررِد َرب ِررَك قَْبررَل ُطلُررو ِ الشَّررْمِس َوقَْبررَل اْلغُررُروبِ  وقولننه: ثننم قننرأ : 

 . الظاهر أ  القارح لذل  هو النبي 

بن أبي أنيسة، عنن إسنماعيل بنن أبني خالند، عنن جرينر البجلني فني وقد روي من رواية زيد 

 اآلية. - َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب ِكَ  هذا الحديث: ثم قرأ رسول هللا 

 خرجه أبو إسماعيل األنصاري في " كتار الفاروق".

 وقد قيل: إ  هذغ الكلمة مدرجة، وإنما القارح هو جرير بن عبد هللا البجلي.
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فنذكر الحنديث،  -في " لنحيحه" عنن أبني خيامنة، عنن منروا  بنن معاوينةوقد خرجه مسلم 

 [.39]ق:  َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُو ِ الشَّْمِس َوقَْبَل اْلغُُروبِ وقال في خخرغ: ثم قرأ جرير: 

 وكذا رواغ عمرو بن زرار ة وغيرغ، عن مروا  بن معاوية، وأدرجه عنه خخرو .

 الحديث الااني:

حنندثنا عبنند هللا بننن يوسننف: أبنننا مالنن ، عننن أبنني الزننناد، عننن األعننرن، عننن أبنني  -555

، قننال: " يتعنناقبو  فننيكم مائكننة بالليننل، ومائكننة بالنهننار، ويجتمعننو  فنني هريننر ة، عننن النبنني 

: كينف تنركتم -وهنو أعلنم بهنم –لا ة الفجر ولا ة العصنر، ثنم يعنرن النذين كنانوا فنيكم، فيسنألهم 

 تركناهم وهم يصلو ، وأتيناهم وهم يصلو ".عباديل فيقولو : 

قوله: " يتعاقبو  فيكم مائكة" جمع فيه الفعل مع إسنادغ إلى لاهر، وهو مخنرن علنى اللشنة 

المعروفة بلشة " أكلوني البراغينث"، وقند عرفهنا بعنض متنأخري النحنا ة بهنذا الحنديث، فقنال:" هني 

 لشة يتعاقبو  فيكم مائكة".

 تداول، والمعنى: أ  كل مائكة تأتي تعقر األخرى. والتعاقر: التناور وال

 وقد دل الحديث على أ  مائكة الليل غير مائكة النهار.

وقد خرجا في "الصحيحين" من حديث الزهنري، عنن سنعيد وأبني سنلمة، عنن أبني هرينر ة، 

رينر ة: ، قال: " تجتمع مائكة الليل، ومائكة النهنار فني لنا ة الفجنر". ثنم يقنول أبنو ه عن النبي

 [.78]اإلسراء:  إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا اقرءوا إ  نئتم :

ففي هذغ الرواية:  كر اجتماعهم في لا ة الفجر، واستشهد أبنو هرينر ة بقنول هللا عنز وجنل: 

إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا  :[.78] اإلسراء 

ً  -ءوقد روي في حديث من رواية أبي الدردا  ، انه يشهدغ هللا ومائكته.-مرفوعا

 وفي رواية: " مائكة الليل ومائكة النهار".

 خرجه الطبراني وابن مندغ وغيرهما.

فيها مائكة الليل  -أيضا–فقد يكو  تخصيص لا ة الفجر لهذا، ولا ة العصر يجتمع 

 والنهار، كما دل عليه حديث األعرن، عن أبي هرير ة.

 مرساً.- ث حميد الطويل، عن بكر المزني، عن النبي وقد روي نحوغ من حدي

 وهؤالء المائكة، يحتمل أنهم المعقبات، وهم الحفظة، ويحتمل أنهم كتبة األعمال.

،  إِنَّ قُرْرآَن اْلفَْجرِر َكراَن َمْشرُهوًداوروى أبو عبيد ة، عن أبيه عبد هللا بن مسعود، في قولنه: 

 الحرسا  مائكة الليل ومائكة النهار.قال: يعني لا ة الصب ، يتدارك فيه 

وقال إبراهيم، عن األسود بن يزيند: يلتقني الحارسنا  منن مائكنة اللينل ومائكنة النهنار عنند 

لننا ة الصننب ، فيسننلم بعضننهم علننى بعننض، ويحيننى بعضننهم بعضنناً، فتصننعد مائكننة الليننل وتبسنن  

 مائكة النهار.

كنا اللينل، وملكنا النهنار، يجيئنا  وينذهبا ، قال ابن المبارك: وكل بنابن خدم خمسنة أمناك: مل

 والخام  ال يفارقه لياً وال نهاراً.

وممن قال: إ  مائكة الليل ومائكة النهار تجتمع في لا ة الفجر، وفسر بذل  قنول هللا عنز 

وقك [: مجاهنندك ومسننر78سننراء: ]اإل َوقُررْرآَن اْلفَْجررِرَّإِنَّ قُررْرآَن اْلفَْجررِرم َكرراَن َمْشررُهوًداوجننل : 

 وغيرهما.

 قال ابن عبد البر: واأللهر أ   ل  في الجماعات . قال: وقد يحتمل الجماعات وغيرها.

:" إ ا أمن اإلمنام فنأمنوا، فمنن وافنق تأميننه تنأمين المائكنة   قلت: يشهد لنول قول النبي 

 غفر له ما تقدم من  نبه".
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  المائكنة تتنأ ى ممنا يتنأ ى مننه من أكل الاوم أ  يشهد المسنجد، وتعليلنه: أ  ونهى النبي 

 بنو خدم.

وقد بور البخاري على اختصاله بالجماعات في " أبوار لا ة الجماعة"، كما سيأتي في 

 إ  ناء هللا تعالى. -موضعه

ويشهد الااني: أ  المصلي ينهى عن أ  يبصق فني لناته عنن يميننه  أل  عنن يميننه ملكناً، 

 ادي.وال يفرق في هذا بين مصلي جماعة وفر

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -17

 من أدرك من الْصر ركْة قبل الغروب

 فيه ثاثة أحاديث:

 األول:

حندثنا أبنو نعنيم: ثنننا ننيبا ، عنن يحيننى، عنن أبني سنلمة، عننن أبني هرينر ة: قننال  -556

:" إ ا أدرك أحدكم سجد ة من لا ة العصر قبل أ  تشرر الشنم  فلينتم لناته، وإ ا  رسول هللا 

 لا ة الصب  قبل أ  تطلع الشم  فليتم لاته".أدرك سجد ة من 

، ولفظنه:" منن أدرك منن  وقد خرجه فيما بعد من وجه خخنر عنن أبني هرينر ة، عنن النبني 

الصب  ركعة قبل أ  تطلع الشم  فقد أدرك الصنب ، ومنن أدرك ركعنة منن العصنر قبنل أ  تشنرر 

 الشم  فقد أدرك العصر".

لبنار: أ  وقنت العصنر يمتند إلنى غنرور الشنم   ومقصود البخاري بهذا الحديث في هنذا ا

ولهذا جعله مدركا لها بإدراك ركعة منها قبل غرور الشم ، فإدراكها كلهنا قبنل الشنرور أولنى أ  

 يكو  مدركاً لها.

وقد سبق قول من قنال: إ  وقنت العصنر إلنى غنرور الشنم ، مننهم: ابنن عبناس وعكرمنة، 

 وهو رواية عن مال  والاوري وهو قول إسحاق.

-قال إسحاق: خخر وقتها للمفرط، ولاحر عذر هو قدر ما يبقى إلى غنرور الشنم  ركعنة

 :نقله عنه ابن منصور.

 وحكي ماله عن داود.

 وروي عن أبي جعفر محمد بن علي ما يشبهه.

 وهو وجه ضعيف للشافعية مبني على قولهم: إ  الصا ة كلها تقع أداء كما سيأتي.

 تاخير حتى يبقى من الوقت ركعة.والصحي  عندهم: أنه ال يجوز ال
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على ا  تأخيرهنا إلنى أ  يبقنى  -كمذهبنا ومذهر األكارين وأكار العلماء -وإ  قيل: إنها أداء

قدر ركعة قبل الشنرور ال يجنوز لشينر أهنل األعنذار، وهنو قنول األوزاعني والشنافعي وأحمند وأبني 

 ثور وحكاغ عن العلماء.

حه" منن حنديث عبند هللا بنن عمنرو، عنن النبني وقد دل على  ل  ما خرجه مسلم في " لنحي

 ." قال: " وقت العصر ما لم تصفر الشم ، 

قنال: " تلن   ومن حديث العاء بنن عبند النرحمن، عنن أبينه، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني 

لا ة المنافق، يجل  يرقر الشم  حتى إ ا كانت بين قرني الشنيطا  قنام فنقنر أربعنا، ال ينذكر هللا 

 اً".فيها إال قلي

أو  -بمعناغ، وزاد: "حتى إ ا النفرت الشنم  فكاننت بنين قرنني الشنيطا  -وخرجه أبو داود

 و كر باقيه. -على قرني الشيطا "

فهذا يدل على ]أ [ تأخيرها إلى بعد النفرار الشنم  وتضنيقها للمشنرر غينر جنائز لمنن ال 

 عذر له.

يتم لناته، وال إعناد ة  وأجمع العلماء على ا  من للى بعض العصر ثم غربت الشم  أنه

 عليه.

 وأجمعوا على أ  عليه إتمام ما بقي منها، وهو يدل على أ  المراد بإدراكها إدراك وقتها.

واختلفوا في الواقع منها بعد غرور الشم : هل هو أداء، أو قضاءل وفيه وجها  أللحابنا 

 والشافعية:

 أحدهما: أنه قضاء، وهو قول الحنفية  لوقوعه خارن الوقت.

 : " فقد أردكها". والااني: أنه أداء، وهو أل  عند ألحابنا والشافعية  لقوله 

 وللشافعية وجه خخر: أنها كلها تكو  قضاء، وهو ضعيف.

 هذا كله إ ا أدرك في الوقت ركعة فصاعداً، فإ  أدرك دو  ركعة ففيه للشافعية طريقا :

 أيضا. -أحدهما: أنه على هذا الخاف

 يع قضاء، وبه قطع أكارهم.والااني: أ  الجم

 وأمامذهر ألحابنا:

فقنال أكانرهم: ال فنرق بننين أ  يندرك فني الوقننت ركعنة أو منا دونهننا ، حتنى لنو أدرك تكبيننر ة 

 اإلحرام كا  كإدراك ركعة.

 واستدلوا بحديث " من أدرك سجد ة"، وقالوا: المراد به قدر سجد ة.

 من هذا الحديث وهللا اعلم.وفيه نظر  فإ  السجد ة يراد بها الركعة، وهو المراد 

وحكى بعضهم رواية عن أحمد، أنه ال يكو  مدركا لها في الوقت بدو  إدراك ركعة كاملنة، 

وبذل  جزم ابن أبي موسى في " إرنادغ"، وجعله مذهر أحمد ولم يح  عننه فينه خافناً، فعلنى هنذا 

 ل األوزاعي.ينبشي أ  يكو  الجميع قضاء إ ا لم يدرك في الوقت ركعة، وهو لاهر قو

 

 

 الحديث الااني:

 قال:

حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن نهار، عن سالم  -557

يقنول: " إنمنا بقنايكم فيمنا سنلف منن األمنم  بن عبد هللا، عن أبيه، أنه أخبرغ، أننه سنمع رسنول هللا 

ورا ة التنورا ة، فعملنوا بهنا حتنى إ ا قبلكم كما بين لا ة العصنر إلنى غنرور الشنم ، أوتني أهنل التن

انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثنم أوتني أهنل اإلنجينل اإلنجينل، فعملنوا إلنى لنا ة 
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العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرخ ، فعملننا إلنى غنرور الشنم ، فأعطيننا 

أعطيت هؤالء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطناً  قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتأبين: أي ربنا،

قيراطاً، ونحن أكار عماًل قال هللا : هل للمتكم منن أجنركم منن ننيءل قنالوا: ال. قنال: فهنو فضنلي 

 أوتيه من أناء".

: أتبناع موسنى -وهللا أعلنم -: " إنمنا بقنايكم فيمنا سنلف منن األمنم قنبلكم" إنمنا أراد بنهقوله 

 ، وقننننننند سنننننننمى هللا بنننننننني إسنننننننرائيل بنننننننانفرادهم أممنننننننا، فقنننننننال:وعيسنننننننى عليهمنننننننا السنننننننام

 ْْنَرراُهْم فِرري األَْرِض أَُمًمررا  لنن  بعمننل أهننل  [  ولهننذا فسننر النبنني 168] األعننراف: َوقَطَّ

التوار ة بها إلى انتصاف النهار، وعمل أهل اإلنجيل بنه إلنى العصنر، وعمنل المسنلمين بنالقرخ  إلنى 

 غرور الشم .

: حديث أبي موسى الذي خرجه البخاري بعد هذا، ولفظه: " مال -أيضا -ويدل على  ل 

و كر الحديث، كما  -المسلمين واليهود و النصارى كمال رجل أستأجر قوما يعملو  له إلى الليل"

 إ  ناء هللا. -سيأتي

وإنما قلنا: إ  هذا هو المراد من الحديث  أل  مد ة هذغ األمة بالنسبة إلى مد ة الندنيا منن أولهنا 

ى خخرها ال يبلش قدر ما بين العصر إلى غرور الشم  بالنسبة إلى ما مضنى منن النهنار، بنل هنو إل

 أقل من  ل  بكاير.

 وينندل عليننه لننريحا: مننا خرجننه اإلمننام أحمنند والترمننذي مننن حننديث أبنني سننعيد، أ  النبنني 

عة إال أخبرننا للى بهم لا ة العصر يوماً بنهار، ثم قام خطيباً، فلنم يندع ننيئاً يكنو  إلنى قينام السنا

فذكر الحديث بطوله، وقال في خخرغ: قال : وجعلنا نلتفت إلى الشم  هل بقي منهنا ننيء، فقنال  -به

 : " اال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إال كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه".رسول هللا 

 وقال الترمذي : حديث حسن.

والشننم  علننى  نننا جلوسننا عننند النبنني وخننرن اإلمننام أحمنند مننن حننديث ابننن عمننر، قننال: ك

قعيقعا  بعد العصر، فقال: " ما أعماركم في أعمار من مضى إلى كمنا بقني منن النهنار فيمنا مضنى 

 منه".

ومننن حننديث ابننن عمننر، أنننه كننا  واقفننا بعرفننات ينظننر إلننى الشننم  حننين تنندلت ماننل التننرس 

ال:" أيها النناس، لنم يبنق منن وهو واقف بمكاني هذا، فق للشرور، فبكى، وقال:  كرت رسول هللا 

 دنياكم فيما مضى إال كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه".

: " بعانت أننا والسناعة كهناتين"، وقنر  ويشهد لذل  من األحاديث الصنحيحة: قنول النبني 

 بين ألبعيه السبابة والوسطى.

هرينر ة بمعنناغ منن حنديث أبني  -أيضنا -خرجاغ في " الصحيحين" من حديث أنن ، وخرجناغ

 وسهل بن سعد.

 وخرجه مسلم بمعناغ من حديث جابر.

، قننال: " بعاننت فنني نفنن   وخننرن الترمننذي مننن حننديث المسننتورد بننن نننداد، عننن النبنني 

 أللبعيه: السبابة والوسطى. -الساعة، فسبقتها كما سبقت هذغ هذغ"

ميعناً، إ  ، قنال: " بعانت أننا والسناعة ج وفي " مسند اإلمام أحمد" عن بريد ة ، عن النبني 

 كادت لتسبقني".

أيضننا: ثنننا أبننو ضننمر ة: حنندثني أبننو حننازم، ال أعلمننه إال عننن سننهل بننن –وروى اإلمننام أحمنند 

وفرق كذا بين ألبعيه الوسنطى والتني تلني -، قال: " مالي ومال الساعة كهاتين" سعد، عن النبي

مال الساعة كمانل رجنل اإلبهام، ثم قال: " مالي ومال الساعة كمال فرسي رها "، ثم قال: "مالي و

 : " أنا  اك". بعاه قومه طليعة، فلما خشي أ  يسبق االح باوبه أتيتم أتيتم". ثم يقول رسول هللا 
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 وكننننل هننننذا النصننننو  تنننندل علننننى ننننند ة اقتننننرار السنننناعة، كمننننا دل عليننننه قولننننه تعننننالى:

  ُالسَّررراَعةُ َواْاَشرررقَّ اْل ََمرررر ِْ َِ ِنَسرررابُُهمْ اْقَِررر [، وقولنننه تعنننالى: 1]القمنننر: اْقََِربَررر  َرَب ِللنَّرررا

 [.1نبياء:]األ

وقر  بين السبابة والوسنطى بقنرر زماننه  -: " بعات أنا والساعة كهاتين" وقد فسر قوله 

من الساعة ، كقرر السبابة من الوسنطى ، وبنأ  زمنن بعاتنه تعقبنه السنعة منن غينر تخلنل نبني خخنر 

الحانننر، يحشننر الننناس علننى قنندمي، وأنننا  بينننه وبننين السنناعة، كمننا قننال فنني الحننديث الصننحي :" أنننا

 العاقر".

يعنني: ا  بعناهم وحشنرهم يكنو   -فالحانر: الذي يحشر الناس لبعاهم يوم القيامة علنى قدمنه

 عقير رسالته، فهو مبعوب بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم.

 الساعة.والعاقر: الذي جاء عقير األنبياء كلهم، ولي  بعدغ نبي، فكا  إرساله من عنما

، قال: " بعات بالسيف بنني يندي السناعة حتنى  وفي " المسند" ، عن ابن عمر، عن النبي 

 يعبد هللا وحدغ ال نري  له".

وأنار بالسبابة والوسطى، بأ  المراد: كفضل إحنداهما  -وفسر قتاد ة وغيرغ قوله: " كهاتين"

 يعني: كفضل الوسطى على السبابة. –على األخرى 

ير الطبري: أ  فضنل منا بنين السنبابة والوسنطى نحنو نصنف سنبع، وكنذل  وقد  كر ابن جر

قدر ما بين لا ة العصر في أوس  نهارها باإلضافة إلى باقي النهار نصف سنبع الينوم تقريبناً، فنإ  

 كانت الدنيا سبعة خالف سنة، فنصف يوم خمسمائة سنة.

ً  -وقد روي في  ل  حديث ابن زمل فني خخرهنا  سننة، وأننه أ  الدنيا سنبعة خالف  -مرفوعا

 ألفاً.

 وإسنادغ ال يص .

ويشهد لهذا الذي  كنرغ ابنن جرينر: منا خرجنه أبنو داود منن حنديث أبني ثعلبنة الخشنني، عنن 

 ، قال: " لن يعجز هللا هذغ األمة من نصف يوم".النبي 

 وروي موقوفاً، ووقفه أل  عند البخاري وغيرغ.

، قنال: " إنني ألرجنو أ  ال ، عنن النبني بإسنناد منقطنع عنن سنعد -أيضنا–وخرن أبنو داود 

 يعجز امتي عند ربهم أ  يؤخرهم نصف يوم". قيل لسعد: كم نصف يومل قال: خمسمائة سنة.

رجا ألمته تاخير نصف ينوم، فأعطناغ هللا رجناءغ وزادغ  وإ  ل  هذا، فإنما يدل على أنه 

ابنن جرينر منن تقندير  لن  بنصنف عليه، فإنا اآل  في قرير رأس الامانمائة من الهجر ة، ومنا  كنرغ 

سننبع يننوم علننى التحدينند ال يصننل ، وقنند  كننر غيننرغ أ  المسننبحة سننتة أسننباع الوسننطى طننوالً، فيكننو  

بينهما من الفضنل سنبع كامنل، و لن  ألنف سننة، علنى تقندير أ  تكنو  الندنيا سنبعة خالف سننة،  وأ  

 فضل بينهما سبعاً كاماً.ال يص ، وال يبلش ال -أيضا –في خخرها ألفاً، وهذا  بعاة النبي 

 ا  ناء هللا . -وقيل: إ  قدر الفضل بينهما نحو من ثمن، كما سنذكرغ

قال: " بعات أنا والسناعة كهناتين". قنال: وضنم  وفي " لحي  مسلم" عن أن ، أ  النبي 

 السبابة والوسطى.

ة رواية وقد سبق في رواية اإلمام أحمد، أنه فرق بينهما، وقد  كر بعضهم على تقدير لح

التفريق ا  فرن ما بين األلابع الخمسة ستة اماال فرجة ما بين السبابة والوسطى، وحجم 

األلابع الخم  ضعف ما بين المسبحة والوسطى، فيكو  حجم األلابع الخم  مع الفرن األربع 

 الواقعة بينهم ثمانية أجزاء فرجة ما بين السبابة والوسطى جزء منها.

وبين الساعة قدر ثمن الدنيا، وهو ثمانمائة وخم  وسنبعو   ما بينه ويئول المعنى إلى أ  

 سنة على تقدير ما تقدم  كرغ.
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إنمننا بقننايكم فيمننا سننلف مننن األمننم كمننا بننين لننا ة العصننر ): )قننال: ويعتضنند  لنن  بقولننه 

(، فإ  ما بين العصر والشرر قرير من ثُمن زما  دور ة الفل  التامنة منر ةً واحند ة، وهني (والمشرر

 بعة وعشرو  ساعة. انتهى ما  كرغ.أر

وأخذ بقاء ما بقي من الندنيا علنى التحديند منن هنذغ النصنو  ال يصن   فنإ  هللا اسنتأثر بعلنم 

الساعة، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، وهو منن مفنات  الشينر الخمن  التني ال يعلمهنا إال هللا  ولهنذا 

علنى  وجننه  وإنمنا خنرن هنذا منن النبني  (.()منا المسنؤول عنهنا بنأعلم منن السنائل): قنال النبني 

 التقرير للساعة من غير تحديد لوقتها.

مننع منند ة أمننة موسننى وعيسننى علننيهم  وقنند قنندمنا أ  المننراد بهننذا الحننديث منند ةُ أمننة محمنند 

السام، فمد ة هذغ األمم الااب كيوم تام، ومد ة ما مضى من األمم في أول الدنيا كليلة هذا اليوم  فنإ  

نهار، وقند خلنق قبلنه علنى ألن  القنولين، وتلن  الليلنة السنابقة كنا  فيهنا نجنوُم تضنيء الليل سابق لل

فنيهم قمنرك منينر، وهنو إبنراهيم الخلينل  -أيضنا–ويهتدى بها، وهم األبيياء المبعوثو  فيهنا، وقند كنا  

لنف عليه السام، إمام الحنفاء ووالدُ األنبيناء، وكنا  بنين خدم وننوح ألنف سننة، وبنين ننوح وإبنراهيم أ

سنة، وبين إبراهيم وموسى عليه السام ألف سننة. قنال  لن  غينر واحند منن المتقندمين، حكناغ عننهم 

 الواقدي.

و كنننر بعنننض علمننناء أهنننل الكتنننار أ  منننن خدم إلنننى إبنننراهيم ثاثنننة خالف وثاثمائنننة وثمنننا  

وعشرو  سنة، ومن إبراهيم إلى خرون موسى من مصنر خمسنمائة وسنبع وسنتو  سننة، و كنر إ  

 إلننى مولنند المسنني  خمسننة خالف وخمسننمائة سنننة، ومننن مولنند المسنني  إلننى هجننر ة محمنند  مننن خدم

سننتمائة وأربننع عشننر سنننة، ومننن خدم إلننى الهجننر ة سننتة خالف سنننة ومائننة وأربننع عشننر ة سنننة، ومننن 

خنرون بنني أسننرائيل إلنى الهجننر ة ألفنا  ومائتننا  وتسنع وسنبعو  سنننة، ولكنن إنمننا يؤرخنو  بالسنننة 

 الشمسية ال القمرية.

 وأماابتداء رسالة موسى عليه السام فكانت كابتداء النهنار، فنإ  موسنى وعيسنى ومحمنداً 

 هم ألحار الشرائع والكتر المتبعة واألمم العظيمة.

ْيُِروِنا َوُطروِر ِسرينِيَنا َوَهرذَا اْلبَلَرِد  وقد أقسم هللا بمواضع رساالتهم فني قولنه: َوالِ ِريِن َوالزَّ

 [3-1. ]التين: األَِميِنا

 (.()جاء هللا من طور سيناء، وأنرق من ساعير، واستعلن من جبال فارا )وفي التورا ة: 

سراجاً منيراً  أل  نورغ للدنيا كنور الشم  وأتم وأعظم وأنفع، فكاننت  ولهذا سمي محمداً 

مند ة عمنل بننني إسنرائيل إلننى لهنور عيسنى كنصننف النهنار األول، ومنند ة عمنل أمنة عيسننى كمنا بننين 

ر، ومند ة عمنل المسنلمين كمنا بنين العصنر إلنى غنرور الشنم ، وهنذا أفضنل أوقنات الظهر والعصن

 النهار.

ولهذا كانت الصا ة الوسطى هي العصر على الصحي   وأفضنل سناعات ينوم الجمعنة وينوم 

 .عرفة من العصر إلى غرور الشم ، فلهذا كا  خيُر قرو  بني خدم القر  الذي بعث فيه محمد 

 مرفوعاً. –حديث أبي هرير ة  وقد خرن البخاري  ل  من

وقد أعطى هللا تعالى من عمل بالتورا ة واإلنجيل قيراطاً قيراطناً، وأعطنى هنذغ االمنة لعملهنم 

 قيراطين.

فقال الخطأبي: كا  كل من األمم الااثة قد استؤجر ليعمل تمام النهار بقينراطين، فلمنا عجنز 

مند ة أعطنى قيراطناً واحنداً، وهنذغ األمنة قند كل واحد من األمتين قبلها، وانقطع عن عمله في وس  ال

 أتمت مد ة عملها فكمل لها أجرها.

وقد جاء في رواية أخرى من حديث ابن عمر، أ  كل طائفة منهم استؤجرت لتعمل إلنى مند ة 

 انتهاء عملها على ما حصل لها من األجر.
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 فقال الخطأبي: لفظه مختصر، وإنما أخبر الراوي بما خل إليه األمر فق .

 إ  ناء هللا. –ما قال نظر، وسيأتي الكام عليه في الحديث الاالث وفي

وعجز اليهود والنصارى عن إتمام المد ة هو بما حصل لهم مما ال ينفع معه عمل، منع البقناء 

على ما هم عليه من النس. والتبنديل، منع تمكننهم منن إتمنام العمنل باإليمنا  بالكتنار النذي أننزل بعند 

 كتابهم.

 (.(أكار عماً وأقل أجراً  نحن)وقولهم: )

أماكار ة عمل اليهود فظاهر  فإنهم عملوا إلى انتصاف النهار، وأماالنصارى فإنهم عملوا 

 من الظهر إلى العصر، وهو نظير مد ة عمل المسلمين.

فاستدل بذل  من قال: إ  أول وقت العصر مصير كل نيء ماليه، وهم ألحار أبي حنفينة، 

ت العصر مصير لل كل نيء ماله لكا  مد ة عملهم ومد ة عمل المسنلمين قالوا: ألنه لو كا  أول وق

 سواء.

وأجننار عننن  لنن  مننن قننال: إ  أول وقننت العصننر مصننير لننل الشننيء مالننه مننن ألننحابنا 

 والشافعية وغيرهم بوجوغ:

منها: أ  أحاديث المواقيت مصنرحة بنأ  أول وقنت العصنر مصنير لنل الشنيء مالنه، وهنذا 

مساق ضرر األماال، واألماال مظنة التوسع فيها، فكا  األخنذ بأحادينث   الحديُث إنما ساقه النبي

 توقيت العصر المسوقة لبيا  الوقت أولى.

 (، أ  عمل مجموع الفريقين أكار.()أكار عماً )ومنها: أ  المراد بقولهم: 

 ( ومجموع الفريقين لهم قيراطا  كأجر هذغ األمة.()وأقل أجراً )فإ  قيل: فقد قالوا: 

: لكن القيراطا  في مقابلة عمل كاير، فإنهما عما ثاثة أرباع النهنار بقينراطين، وعمنل قيل

 المسلمو  ربع النهار بقيراطين، فلذل  كا  أولئ  أقل أجراً.

ومنهنا: أ  وقنت العصننر إ ا سنق  مننن أولنه مند ة التأهننر للصنا ة بنناأل ا  واإلقامنة والطهننار ة 

المساجد، لار الباقي منه إلى غنرور الشنم  أقنل ممنا والستار ة ولا ة أربع ركعات والمشي إلى 

 بين الظهر والعصر.

إنما أراد أ  أمته عملت من زمن فعل لا ة العصنر المعتناد ال منن  وحقيقةُ هذا: أ  النبي 

 أول دخول وقتها.

ومنها: أ  كار ة العمل ال يلزم منه طول المد ة، فقند يعمنل األنسنا  فني مند ة قصنير ة أكانر ممنا 

 في مد ة طويلة. يعمل غيرغ

وقد ضعف هذا  بأ  لناهر الحنديث ينردغ، ويندل علنى اعتبنار طنول المند ة وقصنرها، إال أ  

 يقال: كنى عن كار ة العلم وقلته بطول المد ة وقصرها، وفيه بعد.

وقد روى هشام بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي لال ، عن ابن عبناس، قنال: كنا  بنين موسنى 

لم يكن بينهما فتر ة، وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بنني إسنرائيل وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة، و

ألنف سننة وتسنع وسنتو  سننة، بعنث  سوى من أرسل من غيرهم، وكا  بين مياد عيسى والنبني 

في أولها ثاثنة أنبيناء، وكاننت الفتنر ة التني لنم يبعنث هللا فيهنا رسنوالً أربعمائنة سننة وأربنع وثمنانو  

 سنة.

 يعتمد عليه.هذا إسناد ضعيف، ال 

وإنما يص   ل  على تقدير أ  يكو  بين عيسى ومحمد أنبياء، والحديث الصنحي  يندل علنى 

 ( عن سلما ، أ  مد ة الفتر ة كانت ستمائة سنة.(لحي  البخاري)أنه لي  بينهما نبي، ففي )

سنتة خالف سننة، تننقص ثمنا   وقد  كر قوم: أ  منن لند  خلنق خدم إلنى وقنت هجنر ة النبني 

 سنين.
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 ال خخرو : بينهما أربعة خالف وستمائة واثنا  وأربعو  سنة وأنهر. وق

 واختلفوا في مد ة بقاء الدنيا جميعها:

 فروي عن ابن عباس، أنها جمعة من جمع اآلخر ة، سبعة خالف سنة. 

 وعن كعر ووهر، أنها ستة خالف سنة.

سنة، وال يعلم منا  وعن مجاهد وعكرمة، قاال: مقدار الدنيا من أولها إلى خخرها خمسو  ألف

 : مضننننننى منننننننه ومننننننا بقنننننني إال هللا عننننننز وجننننننل، وأ   لنننننن  هننننننو اليننننننوم الننننننذي قننننننال هللا فيننننننه

  ٍْمِسيَن أَْلَف َسنَة َِ وُح إِلَْيِه فِي يَْوٍ  َكاَن ِمْ َداُرهُ  ُْْرُ  اْلَمالئَِكةُ َوالرُّ  [4.]المعارن: تَ

 (.(تفسيرغ)خرجه ابن أبي حاتم في )

عمر الذي خرجه البخاري هاهنا يدل على أ  مد ة الندنيا كلهنا كينوم وقد قدمنا: أ  حديث ابن 

وليلة، وأ  مد ة األمم الااب ألحار الشرائع المتبعة قرير من نصف  ل ، وهو قدر يوم تنام، وأ  

مد ة اليهود منه إلى لهور عيسى حيث كانت أعمالهم لالحة تنفعهم عند هللا كما بنين لنا ة الصنب  

حيث كانت أعمالهم لالحة مقبولنة كمنا بنين  النصارى إلى لهور محمد إلى لا ة الظهر، ومد ة 

لا ة  الظهر والعصر، ومد ة المسلمين منه من لا ة العصر إلى غرور الشم ، و ل  في الزما  

 المعتدل قدر ربع النهار، وهو قدر ثمن الليل والنهار كما سبق  كرغ وتقديرغ.

، ومند ة البناقي منهنا إلنى ينوم القيامنة، ال يعلمنه لكن مد ة الماضي من الدنيا إلى بعانة محمند 

 على الحقيقة إال هللا عز وجل، وما يذكر في  ل  فأنما هو لنو  ال تفيد علماً.

وكا  مقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا البار: أ  وقت العصر يمتد إلى غنرور 

الشننم ، وإنمنا ضننرر  الشنم   ألننه جعننل عمنل المسننلمين مسنتمراً مننن وقنت العصنر إلننى غنرور

المال لهم بوقت لا ة العصر، واستمرار العمنل إلنى خخنر النهنار السنتمرار مند ة وقنت العصنر إلنى 

غرور الشم ، وأ   ل  كله وقت لعملهم، وهو لنا ة العصنر، فكمنا أ  مند ة لناتهم تسنتمر إلنى 

تقننوم  حتننى غننرور الشننم ، فكننذل  منند ة عملهننم بننالقرخ  فنني النندنيا مسننتمر مننن حننين بعننث محمنند 

 عليهم الساعة ويأتي أمر هللا وهم على  ل .

 الحديث الاالث:

 قال:

حدثنا أبو كرير: ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي برد ة، عن أبني موسنى، عنن  -558

)مال المسلمين واليهود والنصارى كمال رجنل اسنتأجر قومناً يعملنو  لنه عمناً إلنى )، قال: النبي 

ر، فقالوا: ال حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر خخنرين، فقنال: أكملنوا بقينة الليل، فعملوا إلى نصف النها

يومكم ولكم الذي نرطت، فعملنوا حتنى إ ا كنا  حنين لنا ة العصنر قنالوا: لن  منا عملننا، فاسنتأجر 

 (.(قوماً فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشم  واستكملوا أجر الفريقين

يقين اليهننود والنصننارى أبطلننوا عملهننم ولننم لنناهر هننذغ الروايننة: ينندل علننى أ  كنناً مننن الفننر

يسقطوا أجرهم فلم يستحقوا نيئاً، وهذا بخاف ما في حديث ابن عمر الماضي أنهنم أعطنوا قيراطناً 

 قيراطاً.

وقد يحمل حديث ابن عمر على من مات قبل نس. دينه وتبديله، وكنا  عملنه علنى دينن حنق، 

سن.، فاسنتمر علنى عملنه، فإننه قند أحنب  عملنه وحديث أبي موسى هذا علنى منن أدركنه التبنديل والن

 وأبطل أجرغ، فلم يستحق نيئاً من األجر.

إِنَّ  فإ  قيل: فمنن منات قبنل التبنديل والنسن. منؤمن، لنه أجنرغ عنند هللا، كمنا قنال هللا تعنالى:

ِ َوا رابِتِيَن َمرْن آَمرَن بِراوَّ رِر َوَعِمرَل اَلراِلًحا فَلَُهرْم الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ِِ ْليَرْوِ  اخ

ررررررررررررْوف  َعلَررررررررررررْيِهْم َوال ُهررررررررررررْم يَْحَزاُررررررررررررونَ  َِ  ]البقننننننننننننر ة:  أَْجررررررررررررُرُهْم ِعْنررررررررررررَد َرب ِِهررررررررررررْم َوال 
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قيل: هو كذل ، وإنما لهم أجر واحد علنى عملهنم  ألننه ننرط لهنم  لن ، كمنا جناء فني رواينة 

، وهنذغ األمنة ننرط لهنا علنى اتمنام عمنل أخرى لريحة من حديث أيور، عن نافع، عنن ابنن عمنر

 بقية اليوم أجرا .

(  ألنه لما بطل عملهما وسق  أجرهما، وعمنل المسنلمو  ()فاستكملوا أجر الفريقين)وقوله: 

بقيننةَ النهننار علننى قيننراطين، فكننأنهم أخننذوا القيننراطين منهمننا واسننتحقوا مننا كننا  لهمننا علننى عملهمننا 

َ َوآِمنُروا بَِرُسروِلِه يُرْمتُِكْم ِكْفلَرْيِن ِمرْن  وحازوغ دونهما، ولهذا قال تعالى:  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ ُوا َّللاَّ

ْْلَرَم أَْهرُل اْلِكَِرابِ  ُ َغفُرور  َرِنريم  لرتال يَ  أاَل يَْ رِدُروَن َرْنَمِِِه َويَْجَْْل لَُكْم اُوًرا تَْمُشوَن بِِه َويَْغِفْر لَُكْم َوَّللاَّ

ُ ذُو اْلفَْضرِل اْلَِْظريِم  َعلَى َشرْيٍي ِمرنْ  ِ يُْمتِيرِه َمرْن يََشراُي َوَّللاَّ ِ َوأَنَّ اْلفَْضرَل بِيَرِد َّللاَّ ]الحديند:  فَْضرِل َّللاَّ

 [  ولهذا اعترف أهل الكتار أنهم لم يظلموا من أجرهم نيئاً.29، 28

 )أ  اليهنود اسنتؤجرت لتعمنل إلنى الظهنر علنى قينراط، والنصنارى إلنى)وفي حديث أيور: 

(، وهذا لنحي   فنإ  كناً منن الطنائفتين أننعر بنسن. ديننه وتأقيتنه، واننه يعمنل (العصر على قيراط

 عليه إلى أ  يأتي نبي خخر بكتار خخر مصدق له، وإ  لم يذكر لهم  ل  الوقت معيناً.

وقد تنازع أهل األلول فيمن أمر أ  يعمل عمناً إلنى وقنت غينر معنين، ثنم أمنر بتنرك  لن  

فَاْعفُوا َوااْلرفَُحوا َنَِّرى يَرأْتَِي  بشيرغ: هل هو نس. في حقه، أم الل مال قوله تعالى:  العمل، والعمل

ُ بِأَْمِرهِ   [.109]البقر ة:  َّللاَّ

وفي الجملة، فاستحقاق اليهود والنصارى قيراطاً واحداً على عملهم وإحباط أجرهم وإبطالنه 

 هو بالنسبة إلى طائفتين منهم، ال إلى طائفة واحد ة.

وقد اسنتدل ألنحابنا بحنديث أبني موسنى علنى أ  منن اسنتؤجر لعمنل فني مند ة معيننة، فعمنل 

بعضه في بعض المد ة، ثم ترك العمل في باقي المد ة باختيارغ من غير عنذر، أننه قند أسنق  حقنه منن 

 األجر ة، وال يستحق منها نيئاً.

وقت لا ة : أ  ضرر المال لعمل المسلمين من -أيضا –ومقصود البخاري بهذا الحديث 

العصر إلى غرور الشم  يؤخذ منه بقاء وقت لا ة العصر وامتدادغ إلى غرور الشم ، كما 

 سبق.

* * * 

 

 باب -18

 وقِ المغرب

 وقال عطاء: يجمع المريض بين المشرر والعشاء.

قد سبق الكام على جمع المريض مستوفى في الكام على حديث ابن عباس في الجمع لشينر 

 عذر.

 البار أربعة أحاديث: وخرن في هذا

 الحديث األول:

 قال:

حدثنا محمند بنن مهنرا : ثننا الوليند: ثننا األوزاعني: حندثني أبنو النجانني منولى  -559

، قال: سنمعت رافنع بنن خنديج قنال: كننا نصنلي المشنرر منع النبني  -هو: عطاء بن لهير  –رافع 

.فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ، 

المشنرر، ولنم  غير واحند منن الصنحابة فني لناتهم منع النبني  وقد روي هذا المعنى عن

 ( من غير هذغ الطريق.()الصحيحين)يخرن في 
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وقد روى نعبة، عن أبي بشر، عن حسا  بن بال، عن رجال من أسنلم منن ألنحار النبني 

 أنهم كانوا يصلو  مع النبي    ثم يرجعو  إلنى أهلنيهم إلنى أقصنى المديننة يرمنو ، يبصنرو ،

 ع سهامهم.مواق

 خرجه النسائي.

وخرجننه اإلمننام أحمنند عننن هشننيم، عننن أبنني بشننر، عننن علنني بننن بننال الليانني، عننن ننناس مننن 

األنصار، قالوا: كننا نصنلي منع رسنول هللا المشنرر، ثنم ننصنرف فنترامنى حتنى ننأتي ديارننا، فيمنا 

 يخفى علينا مواقع سهامنا.

 غ.بنحو –من رواية أبي عوانة، عن أبي بشر  -أيضا–وخرجه 

 (.()تاريخه): قاله البخاري في  -وهو أنبه من رواية نعبة 

 وروى الزهنري، عنن رجنل مننن أبنناء النقبناء، عننن أبينه، قنال: كنننا نصنلي منع رسننول هللا 

 يعني: قباء. –المشرر، ثم ننصرف فننظر إلى مواقع النبل، وبينهم نحو من ميل 

ى موقنع نبلنه، قينل للزهنري: كنم كنا  وفي رواية: ثم نخرن إلى منازلنا، وإ  أحدنا لينظنر إلن

 منازلهمل قال: ثلاا ميل.

( مننن حننديث جننابر، قننال: كنننا نصننلي مننع ()لننحيحه)وخننرن اإلمننام أحمنند وابننن خزيمننة فنني 

 المشرر، ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل. رسول هللا 

م نرجنع إلنى بنحنوغ، إال أننه قنال: ثن –وخرجه اإلمام أحمند منن رواينة ابنن عقينل، عنن جنابر 

 منازلنا وهي ]على قدري[ ميل وأنا أبصر موقع النيل.

 لصا ة المشرر، ولهذا كانت تسمى لا ة البصر. وهذا كله يدل على ند ة تعجيل النبي 

حنين جناء خبنر  كما خرجه اإلمام أحمد من رواية أبي طريف الهذلي، قال: كنت مع النبي 

 ى لو أ  رجاً رمي لرأى موقع نبله.أهل الطائف، فكا  يصلي بنا لا ة البصر، حت

 قال اإلمام أحمد: لا ة البصر: هي لا ة المشرر.

 الحديث الااني:

ثنا محمد بن بشار: ثنا محمند بنن جعفنر: ثننا ننعبة، عنن سنعد بنن إبنراهيم، عنن  -560

 محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحجان، فسألنا جابر بن عبد هللا، فقال: كنا  النبني 

يصلي الظهر بالهاجر ة، والعصر والشم  نقينة، والمشنرر إ ا وجبنت، والعشناء أحيانناً وأحيانناً، إ ا 

 يصليها بشل . - أو كا  النبي  –رخهم اجتمعوا عجل، وإ ا رخهم أبطئوا أخر، والصب  كانوا 

يعننني:  –المشننرر إ ا وجبننت  مقصننودغ مننن هننذا الحننديث فنني هننذا البننار: لننا ة النبنني 

ِْ ُجنُوبَُهرا فَُكلُروا ِمْنَهرا وجوبها: سقوطها، كقولنه تعنالى: ، و-الشم  [، 36]الحنج:  فَرذذا َوَجبَر

 والمعنى : إ ا سق  قر  الشم  و هر في األرض وغار عن أعين الناس.

 الحديث الاالث:

حدثنا المكي بن إبراهيم: ثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: كننا نصنلي  -561قال: 

 مشرر إ ا توارت بالحجار.ال مع النبي 

هذا ]أحد[ ثاثيات البخاري، والضمير يعود إلى غير منذكور، وهنو الشنم ، وقريننة لنا ة 

رافِنَاُت اْلِجيَراُد  المشرر تدل عليه، وهو كقوله تعالى في قصة سليما :  ِ الصَّ إِْذ ُعِرَض َعلَْيِه بِاْلَِْشي 

ُِ ُنبَّ اْلَ ْيِر َعنْ  [، فحنذف 31 ،32] :   ِذْكِر َرب ِري َنَِّرى تَرَواَرْت بِاْلِحَجرابِ  فَ َاَل إِا ِي أَْنبَْب

 كر الشم  لداللة العشي عليها، والمعني بتواريها بالحجار: تواري قرلنها عنن أعنين الننالرين، 

 بما حجبها عنها من األرض.

يصلي المشرر إ ا غربنت الشنم  وتنوارت  وخرن مسلم حديث سلمة، ولفظه: كا  النبي 

 ار.بالحج
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 وخرجه أبو داود، ولفظه: كا  يصلي ساعة تشرر الشم ، إ ا غار حاجبها.

وهننذا الحننديث والننذي قبلننه ينندال  علننى أ  مجننرد غيبوبننة القننر  ينندخل بننه وقننت لننا ة 

 : حكاغ ابن المنذر وغيرغ.-المشرر، كما يفطر الصائم بذل ، وهذا إجماع من أهل العلم

ببقاء الحمر ة الشديد ة في السماء بعد سنقوط قنر   قال ألحابنا والشافعية وغيرغ: وال عبر ة

 الشم  وغيبوبته عن األبصار.

ومنننهم مننن حكننى روايننة عننن أحمنند باعتبننار غيبوبننة هننذغ الحمننر ة، وبننه قننال المنناوردي مننن 

 الشأافعية. وال يص   ل .

 وأماإ  بقي نيء من نعاعها على الجدرا  أو تل  الجبال فابد من  هابه. 

 م، أنهم اعتبروا مع مشير الشم  طلوع النجم، ولم يسمهم.وحكى الطحاوي عن قو

والظاهر: أنه قول طائفة من أهل البدع كالروافض ونحوهم، ولم يقل أحد من العلمناء المعتند 

 بهم.

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد بن المسير، قنال: كتنر 

 رر حتى تشتب  النجوم.عمر إلى أمراء األمصار: ال تصلوا المش

وهننذا إنمننا ينندل علننى اسننتحبار  لنن ، وقنند روي عننن عمننر خنناف  لنن  موافقننة لجمهننور 

 الصحابة.

 واألحاديث واآلثار في كراهة التأخير حتى يطلع النجم كاير ة جداً:

ومن أجودها: ما روى ابن إسحاق: ثنا يزيد بن أبي حبير، عنن مرثند بنن عبند هللا، قنال: قندم 

ر غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المشنرر، فقنام إلينه أبنو أينور، فقنال علينا أبو أيو

)ال تنزال أمتني )يقنول:  له: ما هذغ الصنا ة ينا عقبنةل قنال: ننشلنا. قنال: أماسنمعت منن رسنول هللا 

 ل(ما لم يؤخروا المشرر إلى أ  تشتب  النجوم( –أو قال:  على الفطر ة  –بخير 

 ( والحاكم ولححه.()لحيحه)و داود وابن خزيمة في خرجه اإلمام أحمد وأب

وقد خولف ابن إسحاق في إسنادغ، فرواغ حيو ة بن نري ، عن يزيد ابن أبي حبير، عن أسلم 

 أبي عمرا ، عن أبي أيور، قال: كنا نصلي المشرر حين تجر الشم .

 .ورواغ ابن لهيعة، عن يزيد، ورفعه إلى النبي 

 أل .وقال أبو زرعة: حديث حيو ة 

 .وخرن اإلمام أحمد معناغ من حديث السائر بن يزيد، عن النبي 

 .وخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلر، عن النبي 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه أخر ليلة المشرر حتنى طلنع نجمنا ، فنأعتق رقبتنين 

 كفار ة لتأخيرغ.

 الشفناري، قنال: لنلى بننا رسنول هللا  فأماالحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي بصنر ة

)إ  هذغ الصا ة عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حنافظ عليهنا كنا  لنه أجنرغ )العصر، فقال: 

 (، والشاهد النجم.(مرتين، وال لا ة بعدها حتى يطلع الشاهد

 فقد اختلف العلماء في تأويله:

هنو قنول منن كنرغ  لن  منن فمنهم من حمله على كراهنة التنفنل قبنل المشنرر حتنى تصنلى، و

( إنمنا هنو نهني عنن التنفنل بعند العصنر فيسنتمر النهني حتنى ()ال لا ة بعدها)العلماء، وقال: قوله: 

 تصلى المشرر، فإ ا فرغ منها حينئذ جاز التنفل، وحينئذ تطلع النجوم غالباً.

ألننه ومنهم من قال: إنمنا أراد أ  النهني ينزول بشنرور الشنم ، وإنمنا علقنه بطلنوع الشناهد 

 مظنة له، والحكم يتعلق بالشرور نفسه.
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ومننهم مننن زعنم أ  الشنناهد نجنم خفنني يننراغ منن كننا  حديند البصننر بمجنرد غننرور الشننم ، 

 فرييته عامة لشروبها.

 وزعم بعضهم: أ  المراد بالشاهد الليل، وفيه بعد.

 وقند أجمننع العلمناء علننى أ  تعجيننل المشنرر فنني أول وقتهنا أفضننل، وال خنناف فني  لنن  مننع

 الصحو في الحضر، إال ما روي عن عمر كما تقدم، وروي عنه خافه من وجوغ.

فأمافي الشيم ففيه اختاف سبق  كرغ، وأمافي السفر فيسنتحر تأخيرهنا ليلنة النحنر بالمزدلفنة 

 .من دفع من عرفة حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة كما فعل النبي 

 –مزدلفنة اخنتاف ينذكر فني موضنع خخنر وفي لحة لاتها في طريقه قبل ولوله إلنى ال

 إ  ناء هللا.

 وأمافي غير تل  الليلة في السفر فيجوز تأخيرها للجمع بينها وبين العشاء.

وقال مال : يصلي المقيم المشرر إ ا غربت الشم ، والمسافر ال بأس أ  يمد مياً ثنم يننزل 

 فيصلي.

 أيضا. - وقد روي  ل  عن ابن عمر. وروي عن النبي 

ذل  رخص الاوري في تأخيرها في السنفر دو  الحضنر، وقنال: كنانوا يكرهنو  تأخيرهنا وك

 ]في الحضر دو  السفر[.

 وهل يستحر أ  يفصل بين خ ا  المشرر وإقامتها بجلسة خفيفةل فيه قوال :

 أحدهما: يستحر، وهو قول النخعي والاوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد.

ا بسكتة بقدر ثاب خيات قائماً  أل  مبناها على التعجيل، والقنائم وقال أبو حنيفة: يفصل بينهم

 أقرر إليه، فإ  ولل اإلقامة باأل ا  كرغ عندغ.

 والقول الااني: ال يستحر الفصل بجلوس وال غيرغ  أل  وقتها مضيق، وهو قول مال .

بنين  ي وقال أحمد: الفصل بينهما بقدر ركعتين كمنا كنانوا يصنلو  النركعتين فني عهند النبن

 إ  ناء هللا تعالى. –األ ا  واإلقامة للمشرر. كما سيأتي في موضعه 

 وعند الشافعي وألحابه: يفصل بينهما فصاً يسيراً بقعد ة أو سكوت ونحوهما.

 الحديث الرابع:

 قال:

ثنا خدم: ثنا نعبة ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن زيد، عن عبند هللا بنن  -562

 سبعاً جميعاً، وثمانياً جميعاً. النبي  عباس، قال: للى

 ( والكام عليه مستوفى.()بار: تأخير الظهر إلى العصر)قد سبق هذا الحديث في 

ومقصود البخاري بتخريجه في هذا البار: أ  يستدل به على جواز تأخير المشرر إلنى خخنر 

لنناها مننع العشنناء  وقتهننا قبننل غننرور الشننفق، وأ  وقتهننا ممتنند إلننى غننرور الشننفق، فننإ  النبنني 

جميعاً في الحضر من علة، وقد حمله طائفة من العلماء على أنه أخر المشرر إلى خخر وقتها، وقندم 

العشنناء فنني أول وقتهننا، كننذل  حملننه عليننه أبننو الشننعااء وعمننرو بننن دينننار، وأحمنند فنني روايننة عنننه، 

 وتبوير البخاري هنا يدل عليه.

 متداد وقت المشرر إلى مشير الشفق.وعلى هذا التقدير، فهو دليل لاهر على ا

( عنن عبند هللا بنن ننقيق، قنال: خطبننا ابنن ()لنحي  مسنلم)ويدل على  ل  لريحاً: منا فني 

عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشم  وبندت النجنوم، فجعنل النناس يقولنو : الصنا ة الصنا ة. 

قنال ابنن عبناس: أتعلمنني السننة قال: فجاءغ رجل من بني تميم، ال يفتر وال يناني: الصا ة الصنا ة، ف

 جمع بين الظهر والعصر، والمشرر والعشاء. ال أم ل ل! ثم قال: رأيت رسول هللا 
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قال عبد هللا بن نقيق: فحاك فني لندري منن  لن  ننيء، فأتينت أبنا هرينر ة فسنألته، فصندق 

 مقالته.

أبنو وممنن  هنر إلنى أ  وقنت المشنرر يمتند إلنى مشينر الشنفق: الحسنن بنن حني والانوري و

(، والشافعي في قول له رجحه طائفة من ألحابه، وأحمد وإسحاق وأبنو (الموطأ)حنيفة ومال  في )

 ثور، وروي عن ابن عباس وغيرغ.

)إ ا لننليتم )، قننال: وخننرن مسننلم مننن حننديث عبنند هللا بننن عمننرو بننن العننا ، عننن النبنني 

 .(المشرر، فإنه وقت إلى أ  يسق  الشفق(

 .(قت المشرر ما لم يسق  ثور الشفق(و): )-أيضا –وفي رواية له 

 (.(وقت لا ة المشرر ما لم يشر الشفق): )-أيضا –وفي رواية له 

 وقد اختلف في رفعه ووقفه.

 –عنن مواقينت الصنا ة  منن حنديث بريند ة، أ  سنائاً سنأل النبني  –أيضنا  –وخرن مسنلم 

الشننم ، وفنني اليننوم  فننذكر الحننديث بطولننه، وفيننه: أنننه لننلى فنني اليننوم األول المشننرر حننين وجبننت

 (.(ما بين ما رأيت وقت)الااني للى قبل أ  يقع الشفق، وقال: )

وخرن اإلمام أحمد والترمذي من حنديث محمند بنن فضنيل، عنن األعمنش، عنن أبني لنال ، 

)وإ  أول وقنت )فنذكر الحنديث، وفينه:  –( ()إ  للصا ة أوالً وخخراً ): عن أبي هرير ة، عن النبي 

 (.(م ، وإ  خخر وقتها حين يشير األفقالمشرر حين تشرر الش

 وله علة، وهي أ  جماعة رووغ عن األعمش، عن مجاهد، قال: كا  يقال  ل .

وهنننذا هنننو الصنننحي  عنننند ابنننن معنننين والبخننناري والترمنننذي وأبننني حننناتم والبنننزار والعقيلننني 

 والدارقطني وغيرهم.

ويصننلي ثنناب و هننر طائفننة إلننى أ  للمشننرر وقتنناً واحننداً حننين تشننرر الشننم ، ويتوضننأ 

 ركعات، وهو قول ابن المبارك، ومال  في المشهور عنه، واألوزاعي، والشافعي في لاهر مذهبه.

المشرر في اليومين في وقنت واحند، ولنلى بنه سنائر  واستدلوا: بأ  جبريل للى بالنبي 

 الصلوات في وقتين.

 وزعم األثرم أ  هذغ األحاديث أثبت، وبها يعمل.

بالمديننة، فهنو  قال: قد ل  حديث بريد ة، وكا   ل  من فعنل النبني  ومن قال: يمتد وقتها،

 متأخر عن أحاديث لا ة جبريل.

 بين  ل  بقوله، وهو أبلش من بيانه بفعله. وفي حديث عبد هللا بن عمرو: أ  النبي 

)إنمنا التفنري  فني اليقظنة، أ  ينؤخر لنا ة )فني حنديث أبني قتناد ة:  ويعضدغ: عموم قولنه 

(، خننرن مننن عمننوم  لن  الصننب  بالنصننو  واإلجمنناع، بقنني مننا عننداها (قننت األخننرىحتنى ينندخل و

 داخاً في العموم.

أمر من حضرغ العشاء بتقديمه على الصا ة، ولوال اتساع وقت المشرر لكنا   وأل  النبي 

 تقديم العشاء تفويتاً للمشرر عن وقتها لنكل، وهو غير جائز.

فني وقنت المشنرر للعنذر باالتفناق منن القنائلين: بنأ   وأل  الجمع بين المشرر والعشاء جائز

وقتهننا واحنند، وال يمكننن الجمننع بينهمننا فنني وقننت المشننرر إال مننع امتننداد وقتهننا واتسنناعه لوقننوع 

 الصاتين.

( لهنذا (يجمع المريض بين المشنرر والعشناء)ولعل البخاري إنما لدر البار بقول عطاء: )

 المعنى الذي أنرنا إليه. وهللا أعلم.

 تى غار الشفق، فات وقت المشرر بإجماع من سمينا  كرغ.وم
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وروي عن عطاء وطاوس: ال يفنوت حتنى يفنوت العشناء بطلنوع الفجنر، وحكني رواينة عنن 

 ، واألحاديث المذكور ة ترد  ل .-أيضا  –مال  

واختلفنوا فني الشننفق النذي يفننوت وقنت المشننرر بمشيبنه: هننل هنو الحمننر ة، أو البيناضل علننى 

 قولين.

 اوري ومال  والشافعي: أنه الحمر ة.ومذهر ال

 ومذهر أبي حنيفة والمزني: أنه البياض.

 إ  ناء هللا تعالى. –واختلف قول أحمد وألحابه في  ل ، وسنذكرغ فيما بعد 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -19

 من كره أن ي ال للمغرب: الْشاي

ين: ثننا عبند هللا حدثنا أبو معمر عبد هللا بن عمنرو: ثننا عبند النوارب، عنن الحسن -563

)ال تشلبنننكم األعننرار علننى اسننم لنناتكم )قننال:  بننن برينند ة: حنندثني عبنند هللا المزننني، أ  ا لنبنني 

 (. قال: وتقول األعرار: هي العشاء.(المشرر

 رضي هللا عنه. –عبد هللا المزني، هو: ابن مشفل 

 وغيرهم.وقد استدل بهذا الحديث من كرغ تسمية المشرر العشاء، وهو قول الشافعي 

: وقال ألحابنا: ال يكرغ  ل ، واستدلوا بأ  العشاء تسمى العشاء اآلخنر ة، كمنا قنال النبني 

 .(أيما امرأ ة ألابت بخوراً فا تشهد معنا العشاء اآلخر ة())

 خرجه مسلم.

 وسيأتي بعض األحاديث المصرحة بذل ، فدل على أ  المشرر العشاء األولى.

 آلخر ة ألنها خخر الصلوات، ال أل  قبلها عشاء أخرى.وأجار بعضهم بأ  ولف العشاء با

 وقد حكي عن االلمعي، انه أنكر تسميتها العشاء اآلخر ة، وال يلتفت إلى  ل .

لنلى العصنر ينوم األحنزار بنين العشناءين:  ( عنن علني، أ  النبني ()لحي  مسنلم)وفي 

 المشرر والعشاء.

 بالمشرر أفضل، ونحن نقول بذل .قال ألحابنا: وحديث أبن مشفل يدل على أ  تسميتها 
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ومن متأخريهم من قال: حديث ابن مشفل إنما يدل على النهي عن أ  يشلر اسم العشناء علنى 

المشرر حتى يهجر اسم المشرر، أو يقل تسنميتها بنذل ، كمنا هني عناد ة األعنرار، فأمناإ ا لنم يشلنر 

 عليها هذا االسم فا يتوجه النهي حينئذ إليه.

فننإ ا سنميت بننذل  منن غيننر أ  يهجنر تسننميتها  -أيضنا -مى لنا ة البصننر  وقند تقنندم أنهنا تسنن

 بالمشرر، ويشلر تسميتها بذل   جاز.

 

*** 

 

 باب -20

 ً  ذكر الْشاي والِْمة، ومن رآه واسْا

منرادغ: أ  العشنناء اآلخننر ة تسننمى العشناء، وتسننمى العتمننة، وأنننه يجنوز تسننميتها بالعتمننة مننن 

 اء أفضنننننننل اتباعننننننناً لقنننننننول هللا عنننننننز وجنننننننل: غينننننننر كراهنننننننة، وإ  كنننننننا  تسنننننننميتها بالعشننننننن

  َِشاي ِْ ِْْد اَلالِة اْل  [.58]النور:   َوِمْن بَ

وهذا قول كاير من العلماء، أو اكارهم، وهو لاهر كام أحمد، وقول أكار ألحابه، وكذا 

(: أحر إلي أ  ال تسمى العشاء اآلخر ة عتمة، وهو قول كاير من ألحابه، ()األم)قال الشافعي في 

 كارهم.أو أ

 ومنهم من قال: يكرغ أ  تسمى عتمة، وهو وجه ضعيف أللحابنا.

وقد روي عن طائفة من السلف، منهم: ابن عمر وكا  يكرهه كراهة نديد ة، ويقول أول منن 

 ابنه سالم وابن سيرين. –أيضا  –سماها بذل  الشيطا . وكرهه 

، ن عمنر، عنن النبني وخرن مسلم من حديث عبد هللا بن أبي لبيند، عنن أبني سنلمة، عنن ابن

 .(ال تشلبنكم األعرار على اسم لاتكم، أال إنها العشاء، وهم يعتمو  باإلبل()قال: )

)ال تشلبنكم األعنرار علنى اسنم لناتكم العشناء، فإنهنا فني كتنار ): -أيضا  –وفي رواية له 

 (.(هللا العشاء، وإنها تعتم بحار اإلبل

 كذا رواغ ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة.

 ابن أبي لبيد كا  يتهم بالقدر. وقال العقيلي: كا  يخالف في بعض حدياه.و

 وتابعه عليه ابن أبي ليلى، عن أبي سلمة، وابن أبي ليلى لي  بالحافظ. 

 مرساً. - ورواغ عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي سلمة، عن النبي 

ً  –وقيل: عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسير، عن أبي هرير ة   .مرفوعا

 خرجه ابن ماجه. ولي  بمحفول.

 .: عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي -أيضا –وفيه 

 وفي إسنادغ جهالة.

وقد حمله بعض ألحابنا على كراهة نفي الكمال دو  الكراهة، وحمله بعضهم علنى كراهنة 

 هجرا  اسم العشاء وغلبة اسم العتمة علها كفعل اإلعرار.

ال يندل علنى كراهنة تسنميتها بشينرغ، كمنا أ  هللا تعنالى سنمى  وتسميتها في كتار هللا بالعشناء

 لا ة الصب  لا ة الفجر، وال يكرغ تسميتها لا ة الصب .

خرن البخاري في هذا البار حديااً مسنداً، و كر فيه أحاديث كاير ة تعليقاً، وقد خنرن عامتهنا 

 في مواضع أخر من كتابه، فقال:

الصنا ة علنى المننافقين العشناء والفجنر(. وقنال: )لنو  أثقنل): )وقال أبو هرير ة، عن النبني 

 .(يعلمو  ما في العتمة والفجر(
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(، وخنرن قبلنه فني ()بنار: فضنل لنا ة العشناء فني جماعنة)حديث أبي هرير ة قد أسندغ في 

ً  –( من حديث أبي هرير ة (بار: فضل التهجير إلى الظهر)) لنو يعلمنو  منا فني العتمنة ): ) -مرفوعا

 ( ثم قال البخاري:( ا )بار: األستهمام على األ)في  –أيضا (. وخرجه (والصب 

َشررررررايِ  فاالختيننننننار أ  يقننننننول: العشنننننناء  لقننننننول هللا:  ِْ ررررررِد اَلررررررالِة اْل ْْ  ]النننننننور: َوِمررررررْن بَ

 58.] 

 قال: 

 عند لا ة العشاء، فأعتم بها. ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناور إلى النبي 

(، وخرجنه فني ()بنار: فضنل العشناء)بناً فني حنديث أبني موسنى هنذا قند خرجنه بعند هنذا قري

(، فدل على أ  هذغ الصيشة عندغ ال تقتضي ضعفاً فيمنا (ويذكر)مواضع أخر، وقد علقه هنا بقوله: )

 علقه بها، وأنه يعلق بها الصحي  والضعيف، إال أ  أغلر ما يعلق بها ما لي  على نرطه.

 ثم قال:

 اء.]بالعش وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي 

 [ بالعتمة.وقال بعضهم: عن عائشة أعتم النبي 

 (.()أعتم بالعشاء)(، ولفظ: ()بار: فضل العشاء)حديث عائشة خرجه في 

 (، بلفظ حديث عائشة.(بار: النوم قبل العشاء)وحديث ابن عباس خرجه في )

ليلننة بصنا ة العشنناء، وهني التنني  )أعنتم رسنول هللا )وخنرن مسنلم حننديث عائشنة، ولفظننه: 

 .(دعى العتمة(ت

 بالعتمة. وخرن النسائي حديث عائشة وابن عباس، وعندغ فيهما: أعتم رسول هللا 

 لا ة العتمة. وخرن أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، قال: للينا مع رسول هللا 

 في لا ة العتمة. ومن حديث معا  بن جبل، قال: أبقينا النبي 

 ثم قال البخاري:

 يصلي العشاء. لنبي وقال جابر: كا  ا

 أيضا. –حديث جابر قد خرجه البخاري في البار الذي بعد هذا، وقد خرجه فيما مضى 

 قال: 

 يؤخر العشاء. وقال أبو برز ة: كا  رسول هللا 

)وكنا  يسنتحر )( ولفظنه: ()بار: وقت العصنر)حديث أبي برز ة هذا خرجه فيما مضى في 

 (.(أ  يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة

 ثم قال:

 العشاء اآلخر ة. وقال أن : أخر رسول هللا 

 .(أخر العشاء()حديث أن  هذا خرجه النسائي، وخرجه البخاري في مواضع، ولفظه: )

لصننا ة العشنناء  وخننرن مسننلم مننن حننديث ابننن عمننر، قننال: مكانننا ليلننة ننتظننر رسننول هللا 

 اآلخر ة.

 ثم قال البخاري:

 المشرر والعشاء. بي وقال ابن عمر وأبو أيور: للى الن

بننين المشننرر والعشنناء بالمزدلفننة، وقنند خرجننه البخنناري فنني  وحنندياهما فنني جمننع النبنني 

 أيضا. –(. وخرجه مسلم ()كتار الحج)

 وأماالحديث الذي أسندغ في هذا البار:

 فقال:
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حدثنا عبدا : أبنا عبد هللا: ثنا يون ، عن الزهري: قال سالم: أخبرنني عبند هللا،  -564

، ثنم أنصنرف فأقبنل -وهي التي يدعو الناس العتمنة –ليلة لا ة العشاء  للى لنا رسول هللا  قال:

)أرأيتكم ليلتكم هذغ، فإ  راس مائنة سننة ]منهنا[ ال يبقنى ممنن هنو علنى لهنر األرض )علينا، فقال: 

 .(أحد(

ز ة، في هذا الحديث: أ  لا ة العشاء يدعوها الناس العتمة، وكذا في حديث عائشة وأبني بنر

، وكنا  ابنن عمنر وغينرغ وهذا كله على انتهار اسمها بين الناس بالعتمة، وهنو النذي نهنى النبني 

 يكرهونه أ  يشلر عليها اسم العتمة حتى ال تسمى بالعشاء إال نادراً.

ً  –وأماإ ا غلر عليها اسم العشاء، ثم سميت  بالعتمنة بحينث ال ينزول بنذل  غلبنة اسنم  -أحياننا

 –كمنا سنماها هللا بنذل  فني كتابنه  –ا غير منهني عننه، وإ  كنا  تسنميتها بالعشناء العشاء عليها، فهذ

 أفضل.

(، فمنرادغ بنذل : ()ال يبقنى علنى رأس مائنة سننة منن تلن  الليلنة أحند)من أنه:  وأماما قاله 

انخنرام قرننه ومنوت أهلننه كلهنم الموجنودين منننهم فني تلن  الليلنة علننى األرض، وبنذل  فسنرغ أكننابر 

 لي بن أبي طالر وابن عمر وغيرهما.الصحابة كع

ومن لن أنه أراد بذل  قيام الساعة الكبرى فقد وهم، وإنما اراد قيام ساعة األحياء حينئذ 

وموتهم كلهم، وهذغ الساعة الوسطى، والساعة الصشرى موت كل أنسا  في نفسه، فمن مات فقد 

 قامت ساعته الصشرى، كذا قاله المشير ة بن نعبة وغيرغ.

*** 

 

 باب-21

 وقِ الْشاي إذا اجِمع الناَ أو تأِروا

حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا نعبة، عن سعد بنن إبنراهيم، عنن محمند ابنن عمنرو  -565

 ، فقال: كنا  النبني ، قال: سألنا جابر بن عبد هللا عن لا ة النبي -وهو: ابن الحسن بن علي  –

 ا وجبننت، والعشنناء إ ا كاننر الننناس يصننلي الظهننر بالهنناجر ة، والعصننر والشننم  حيننة، والمشننرر إ

 عجل، وإ ا قلوا اخر، والصب  بشل .

هذا الحديث: دليل على أ  األفضل في لا ة اإلمام العشناء اآلخنر ة مراعنا ة حنال المنأمومين 

المصنلين فنني المسننجد، فننإ  اجتمعننوا فنني أول الوقنت فاألفضننل أ  يصننلي بهننم فنني أول الوقننت، وإ  

حتنى يجتمعنوا  لمنا فني  لن  منن حصنول فضنل كانر ة الجماعنة،  تأخروا فاألفضل أ  يؤخر الصا ة

 ولئا يفوت لا ة الجماعة لكاير من المصلين.

قنول عطناء وأبني حنيفنة، وأحمند،  -أيضا –وتبوير البخاري: يدل على استحبار  ل ، وهو 

نص عليه في رواية األثرم، قنال: يؤخرهنا منا قندر بعند أ  ال يشنق علنى النناس، وهنو المنذهر عنند 

 قاضي أبي يعلي في )كتار الجامع الكبير( من غير خاف.ال

 ومن األلحار من حكى رواية اخرى عن أحمد: أ  تأخيرها أفضل بكل حال.

والصحي : ما قاله القاضي، وأ  المنذهر أ  تأخيرهنا أفضنل، إال أ  يشنق علنى المنأمومين، 

 أو يشق على من كا  يصلي وحدغ.

ا  أو منفننرداً، إال أ  يشننق عليننه أو علننى الجماعننة وقننال عطنناء: األفضننل تأخيرهننا، إمأماكنن

 فيصليها وسطاً ال معجلة وال مؤخر ة.

 خرجه مسلم بإسنادغ عنه في )لحيحه(.

 وروي أ  عمر كتر إلى أبي موسى كتاباً، وقال فيه: للي العشاء ما لم تخف رقاد الناس.

 خرجه البيهقي.
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يندل علنى أننه كنا  يراعني حنالهم إ ا  : )إنه لوقتها، لنوال أ  أننق علنى أمتني(وقول النبي 

 نق عليهم التأخير إلى وقتها األفضل.

، أنه ولى معا  بن جبل لمنا بعانه إلنى النيمن: )أ  تعجنل العشناء فني وقد روي عن النبي 

 الصيف، وتؤخرها في الشتاء(، و ل  مراعا ة لحال المأمومين.

شننافعي فنني اسننتحبار تننأخير : إ  قننولي ال-مننن أعيننا  الشننافعية –وقنند قننال ابننن أبنني هريننر ة 

العشاء وتقديمها ليسا على قولين، بل على حالين: فإ  علم من نفسنه أننه إ ا أخرهنا ال يشلبنه ننوم وال 

 كسل استحر تأخيرها، وإال فتعجيلها، وجمع بين األحاديث بهذا.

وضعف الشاني قوله في  ل ، ورد عليه لاحر )نرح المهذر(، ورج  منا قالنه ابنن أبني 

 قال: هو لاهر، أو األرج . وهللا أعلم.هرير ة، و

 

* * * 

 باب -22

 فضل الْشاي
 فيه حدياا :

 األول:

حدثنا يحينى بنن بكينر: ثننا اللينث، عنن عقينل، عنن ابنن ننهار، عنن عنرو ة، أ   -566

ليلة بالعشاء، و ل  قبل أ  يفشو اإلسام، فلنم يخنرن حتنى  عائشة أخبرته، قالت: أعتم رسول هللا 

لنسناء والصنبيا ، فخنرن، فقنال ألهنل المسنجد: )منا ينتظرهنا أحند منن أهنل األرض قال عمنر: ننام ا

 غيركم(.

رضي هللا عنهنا  –: )ما ينتظرها أحد من أهل األرض غيركم(، قد فهمت منه عائشة قوله 

 أ  الصا ة لم يكن يجتمع لها بشير المدينة. –

إال بالمديننة(، ولعنل هنذا وقد خرجه البخاري في موضع خخر، وفيه: قال: )وال يصلى يومئنذ 

، كمسنجد قبناء مدرن من قول الزهري أو عرو ة، وقد كا  يصنلي بالمديننة فني غينر مسنجد النبني 

 وغيرغ من مساجد قبائل األنصار.

 : أنه ال يصليها أحد من أهل األديا  غير المسلمين.وقد روي ما يدل على أ  مراد النبي 

كنم، عنن ننافع، عنن ابنن عمنر، قنال: مكاننا ففي )لحي  مسلم( من حنديث منصنور، عنن الح

لصا ة عشاء اآلخر ة، فخرن إليننا حنين  هنر ثلنث اللينل أو بعندغ، فنا   ات ليلة ننتظر رسول هللا 

ندري أنيء نشله في أهله أو غير  ل ل فقال حين خرن: )إنكنم لتنتظنرو  لنا ة منا ينتظرهنا أهنل 

السنناعة(، ثننم أمننر المننؤ   فأقننام الصننا ة ديننن غيننركم، ولننوال أ  ياقننل علننى أمتنني لصننليت بهننم هننذغ 

 وللى.

 وخرن اإلمام أحمد منن رواينة عالنم، عنن زر، عنن ابنن مسنعود، قنال: أخنر رسنول هللا 

لا ة العشاء، ثم خرن إلى المسجد، فإ ا الناس ينتظرو  الصا ة، فقنال: )أماإننه لني  منن أهنل هنذغ 

لَْيُسروا َسرَواًي ِمرْن أَْهرِل  هنؤالء اآلينات:  األديا  أحد ينذكر هللا هنذغ السناعة غينركم(، قنال: وأنزلنت

ة  قَائَِمة    [.113]خل عمرا :  اْلِكَِاِب أُمَّ

 وخرجه يعقور بن نيبة في )مسندغ(، وقال: لال  اإلسناد.

وخرن اإلمام أحمد وأبو داود من رواية عالم بن حميند السنكوني، أننه سنمع معنا  بنن جبنل 

، فتننأخر حتننى خننرن، فقننال: )أعتمننوا بهننذغ الصننا ة  فننإنكم قنند فنني لننا ة العتمننة قننال: رقبنننا النبنني 

 فضلتم بها على سائر األمم، ولم تصلها أمة قبلكم(.

 وعالم هذا  وثقه ابن حبا  والدارقطني، وهو من ألحار معا .

This file was downloaded from QuranicThought.com



74 

أخنر  وخرن أبو مسنلم الكجني فني )سنننه( منن حنديث الشنعبي، قنال: بلشنني أ  رسنول هللا 

ى  هر من الليل ما ناء هللا، ثم جناء، فقنال: )هنذغ الصنا ة لنم يعطهنا أحند لا ة العشاء  ات ليلة حت

فمن كا  طالباً إلى هللا عز وجل حاجة آلخر ة أو دنينا فليطلبهنا فني هنذا  -أو غيركم –من األمم قبلكم 

 الصا ة(.

وقد دلت هذغ األحاديث على فضل  كر هللا تعالى في األوقات التني يشفنل عمنوم النناس فيهنا، 

 فضل التهجد في وس  الليل على غيرغ من األوقات  لقلة من يذكر هللا في تل  الحال. ولهذا

: أي قينام اللينل أفضنلل قنال: )جنوف اللينل وفي )المسند( عنن أبني  ر، قنال: سنألت النبني 

 وقليل فاعله(. –أو نصف الليل  –الشابر 

لنرر منن العبند فني ، قال: )أقرر ما يكو  اوفي الترمذي عن عمرو بن عبسة، عن النبي 

 جوف الليل اآلخر، فإ  استطعت أ  تكو  ممن يذكر هللا في تل  الساعة فكن(.

قال بعض السلف:  اكر هللا في الشافلين كمال الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولوال من يذكر هللا 

 في غفلة الناس هل  الناس.

هللا فني الشنافلين كالنذي  : ) اكنر-مرفوعناً  –ورويناغ مرفوعاً بإسناد ضعيف، عن ابنن عمنر 

يقاتل عن الفارين، و اكر هللا في الشافلين كالشجر ة الخضراء في وس  الشجر الذي تحات ورقه من 

)والنذاكر هللا فني الشنافلين يشفنر لنه بعندد كنل رطنر ويناب ،  –والصنريد: البنرد الشنديد  –الصريد( 

 و اكر هللا في الشافلين يعرف مقعدغ من الجنة(.

 ي:الحديث الاان

حدثنا محمد بن العاء: ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي برد ة، عن أبي موسنى،  -567

بالمديننة،  قال: كنت أنا وألحابي الذين قدموا معني فني السنفينة ننزوالً فني بقينع بطحنا ، والنبني 

أننا وألنحابي، ولنه  عنند لنا ة العشناء كنل ليلنة نفنر مننهم، فوافقننا النبني  فكا  يتنناور النبني 

فصنلى بهنم، فلمنا  بعض الششل في بعض أمرغ، فأعتم بالصا ة، حتى أبهار الليل، ثم خنرن النبني 

قضى لناته قنال لمنن حضنرغ: )علنى رسنلكم، أبشنروا، إ  منن نعمنة هللا علنيكم أننه لني  أحند منن 

أو قننال: )مننا لننلى هننذغ السنناعة أحنند غيننركم(، ال أدري أي  –الننناس يصننلي هننذغ السنناعة غيننركم( 

 .قال أبو موسى: فرجعنا فرحى، وفرحنا بما سمعنا من رسول هللا  –قال الكلمتين 

 : المكا  الذي فيه نجر من ضرور نتى. -في اللشة  –البقيع 

 وبطحا : أحد أودية المدينة المشهور ة، وهي ثاثة: بطحا ، والعقيق، وقنا ة.

وأهل اللشنة يقولوننه وبطحا : يقوله أهل الحديث بضم أوله، وسكو  ثانيه، وقيل: بفت  أوله، 

 :  كرغ لاحر )معجم البلدا (.-بفت  أوله وكسر ثانيه، وقالوا: ال يجوز فيه غير  ل  

وقولننه: )أعننتم بالصننا ة( أي أخرهننا، ومنننه قيننل: )قننرى عنناتم( إ ا لننم يقنندم العجالننة للضننيف، 

 وأبطأ عليه بالطعام.

 بهر ة كل نيء وسطه.: قاله األلمعي وغيرغ، وقالوا: -ومعنى: )أبهار الليل( انتصف 

وقيل: معناغ: استنار الليل ]باستهام[ طلوع نجومه بعد أ  تذهر فحمة اللينل وللمتنه بسناعة، 

 وهذا بعيد.

أو )منا لنلى هنذغ السناعة أحند  –وقوله: )لي  أحند منن النناس يصنلي هنذغ السناعة غينركم( 

 أيضا. -مينيحتمل أنه أراد به أهل األديا ، كما تقدم وأنه أراد به المسل –غيركم( 

 وفي هذا الحديث والذي قبله: دليل على استحبار تأخير العشاء.

وفي حديث أبي موسى: داللة على جواز تأخيرها إلى انتصاف الليل، وسيأتي القول في  ل  

 إ  ناء هللا تعالى. –مبسوطاً 

* * * 
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 باب -23

 ما يكره من النو  قبل الْشاي
وهننار الاقفنني: ثنننا خالنند الحننذاء، عننن أبنني حنندثنا محمنند بننن سننام: ثنننا عبنند ال -568

 كا  يكرغ النوم قبل العشاء والحديث بعدها. المنهال، عن أبي برز ة، أ  رسول هللا 

 قد اخذ بظاهر هذا الحديث طائفة من العلماء، وكرهوا النوم قبل العشاء بكل حال.

 قال ابن المبارك: أكار األحاديث على  ل .

عمر وابن عباس، وأبي هرير ة، وعن مجاهد، وطاوس،  ورويت الكراهة عن عمر، وابن

وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسير، وعطاء، والنخعي، وهو قول ألحار الشافعي، وحكي عن 

 : حكاغ ابن عبد البر.-مال  وأبي حنيفة والشافعي 

 و كرغ ابن أبي موسى من ألحابنا مذهباً لنا، وهو قول الاوري.

م قبننل العشنناء وإ  وكننل بننه مننن يوقظننه مننن روايننة الفقيننر وروي عننن ابننن عمننر كراهننة النننو

 وغيرغ، عنه.

وعن مجاهد: أل  أللي لا ة العشاء قبل أ  يشير الشفق وحندي أحنر إلني منن أ  أننام ثنم 

 أدركها مع اإلمام.

 كذا رواغ عبد الكريم البصري، عنه.

 العشاء(.قال: )ال نامت عين رجل نام قبل أ  يصلي  ، أ  النبي -أيضا –وروى عنه 

 وعبد الكريم هذا، ضعيف.

وروى عبد هللا بن عبد الرحمن بن يعلي الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنن 

 قبل العشاء اآلخر ة وال سمر بعدها. عائشة، قالت: ما نام رسول هللا 

 خرجه ابن ماجه.

. وقنال الندارقطني: وعبد هللا هذا، قنال ابنن معنين: لنويل . وقنال البخناري: مقنارر الحنديث

 يعتبر به. وقال النسائي: لي  بالقوي.

وروى يحيى بن سليم، عن هشام بن عرو ة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول هللا 

 .نائماَ قبل العشاء وال متحدثاً بعدها 

  كرغ األثرم، وضعفه من أجل يحيى بن سليم، وقال: لم يروغ غيرغ. 

 كذا قاله.

   في )لحيحه( من طريق جعفر بن سليما ، عن هشام. وخرجه ابن حبا

، عنن ابنن -وهنو متنروك  –وخرجه البزار من طريق محمد بن عبند هللا بنن عبيند بنن عمينر 

، قال: )من نام قبل العشاء فا وزاد فيه، في أوله: عن النبي  –أبي مليكة، عن عرو ة، عن عائشة 

 أنام هللا عينه(.

 ا روي عن عمر من قوله.وهذا ال يابت مرفوعاً، وإنم

وروى ابن وهنر فني )مسنندغ(، قنال: أخبرنني مخرمنة بنن بكينر، عنن أبينه، أ  عائشنة زون 

عنن األنسنا   يرقند عنن العشناء قبنل أ  يصنليل قنال: )ال نامنت  ، قالت: سئل رسنول هللا النبي 

 ثاب مرات. –عينه( 

 وخرجه بقي بن مخلد من طريقه.

 وعائشة.وهو منقطع بين بكير بن األنج 

 بمعناغ. –وخرجه بقي من وجه خخر ضعيف، عن عائشة، مرفوعاً 
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 باب -24

 النو  قبل الْشاي لمن غلب

 خرن فيه حدياين:

 األول:

 قال:

: -هو ابن بنال –حدثنا أيور بن سليما  بن بال: حدثني أبو بكر، عن سليما   -569

 ، عنن عائشنة، قالنت: أعنتم رسنول هللا ثنا لال  بن كيسا ، قال: أخبرني ابن ننهار، عنن عنرو ة

بالعشاء حتى ناداغ عمر: الصا ة، نام النساء والصبيا . فخرن فقال: )منا ينتظرهنا منن أهنل األرض 

 أحد غيركم(.

قال: وال يصلى يومئذ إال بالمدينة، قنال: وكنانوا يصنلو  فيمنا بنين أ  يشينر الشنفق إلنى ثلنث 

 الليل األول.

ن أبي أوي ، وهذا الحديث من جملنة نسنخة تنروى بهنذا اإلسنناد، )أبو بكر( هو عبد الحميد ب

 قد سبق بعضها.

إلنى خخنرغ. الظناهر أننه  –وقوله: )قال: وال يصلى يومئذ إال بالمدينة( قال: )وكانوا يصلو ( 

 مدرن من قول الزهري.

وقد خرن هذا الحديث مسلم بندو  هنذا الكنام فني خخنرغ منن رواينة ينون  وعقينل، عنن ابنن 

 وزاد فيه: و ل  قبل أ  يفشو اإلسام في الناس. نهار،

 وقد خرجه البخاري قبل هذا من حديث عقيل كذل .

وخرجه فيمنا ينأتي فني أواخنر الصنا ة فني )بنار: وضنوء الصنبيا (: حندثنا أبنو اليمنا : أبننا 

 نعير، عن الزهري.

يث بمعنناغ. فنذكر هنذا الحند –ثم قال: وقال عياش: ثنا عبد األعلى: ثننا معمنر، عنن الزهنري 

وفيه: قال: )إنه لي  أحد من أهل األرض يصلي هذغ الصا ة غينركم(. ولنم يكنن يومئنذ يصنلي غينر 

 أهل المدينة.

ثننم خرجننه فنني البننار الننذي يليننه: )بننار: خننرون النسنناء إلننى المسنناجد( عننن أبنني اليمننا ، عننن 

يمنا بنين أ  يشيننر ننعير، وقنال فني حديانه: وال يصنلي يومئنذ إال بالمدينننة، وكنانوا يصنلو  العتمنة ف

 الشفق إلى ثلث الليل.

 وخرجه النسائي من طريق نعير، عن الزهري.

ومنن طريننق محمند بننن حميننر، عنن ابننن أبني عبلننة، عننن الزهنري، بننه، وزاد فينه: )ولننم يكننن 

 يصلي يومئذ إال بالمدينة(. ثم قال: )للوها فيما بين أ  يشير الشفق إلى ثلث الليل(.

 قال: ولفظه لمحمد بن حمير.

، وهنذا غينر محفنول  والظناهر أننه مندرن منن قنول الزهنري. وهللا فجعله منن قنول النبني 

 أعلم.

وقد خرجه الطبراني في )مسند إبراهيم بن ]أبي[ عبلة( من غير وجه، عن محمد بن حمينر، 

 وفيه: )وكانوا يصلونها(، وهذا يبين أنه مدرن.

قنال: )منا  لني أ  رسنول هللا وعند مسلم فيه زياد ة اخنرى مرسنلة. قنال ابنن ننهار: و كنر 

 للصا ة(. و ل  حين لاح عمر بن الخطار. كا  لكم أ  تنأزروا رسول هللا 

وهذا يدل على أ  في هذا الحديث ألفالاً أرسلها الزهري، وكاننت تلن  عادتنه أننه يندرن فني 

 أحادياه كلمات يرسلها أو يقولها من عندغ.
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منن مشينر الشنفق إلنى ثلنث اللينل، وهنذا القندر  وفي هذا ما يستدل به على وقت العشاء، وأنه

متفق على أنه وقت للعشاء، وأ  المصلي فيه مصل للعشاء فني وقتهنا، إال منا حكناغ ابنن المننذر عنن 

 النخعي: أ  وقت العشاء إلى ربع الليل، ونقله ابن منصور عن إسحاق.

 واختلفوا: فيمن للى بعد  هار ثلث الليل، وفيمن للى قبل الشفقل 

 إ  ناء هللا. –من للى بعد ثلث الليل فسيأتي الكام عليه في موضعه من الكتار فأما

 وأماتقديم لا ة العشاء على مشير الشفق:

فحكى طائفة من العلماء اإلجماع على أ  من للى العشاء قبل مشير الشنفق فعلينه اإلعناد ة  

 ألنه مصل في غير الوقت، وحكي فيه خاف نا .

م، عننن مجاهنند، أنننه قننال: أل  ألننلي لننا ة العشنناء وحنندي قبننل أ  وقند تقنندم عننن عبنند الكننري

 يشير الشفق أحر إلي من أ  أنام ثم أدركها مع اإلمام.

 خرجه أبو نعيم في )كتار الصا ة( له.

 وعبد الكريم، هو أبو أمية، ضعيف جداً، مع أ  البخاري حسن الرأي فيه.

 ير الشفقل قال: ال أدري.وقال حرر: سئل أحمد عن الرجل يصلي المشرر قبل أ  يش

وروى اإلمام أحمد: ثنا عبد هللا بنن الحنارب المخزومني: ثننا ثنور بنن يزيند، عنن سنليما  بنن 

فننذكر حننديث لننا ة جبريننل بننه فنني  - موسننى، عننن عطنناء بننن أبنني ربنناح، عننن جننابر، عننن النبنني 

 اليومين، وقال في األول: )ثم للى العشاء قبل غيبوبة الشفق(.

 مخالف لسائر الروايات.قال البيهقي: هذا 

وقد خرجه النسائي عن عبيند هللا بنن سنعيد، عنن المخزومني بنه، وقنال فني األول: )والعشناء 

 حين غار الشفق(.

، وفني كنام مجاهند وأحمند -علنى تقندير كوننه محفولناً  –وقد يحمل الشفق في هذا الحنديث 

 مشرر.على البياض، أو يكو  مجاهد يرى أ  وقت العشاء يدخل بدخول وقت ال

 وقد اختلف العلماء في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء: هل هو البياض، أو الحمر ةل

 فقال طائفة: هو الحمر ة، وهو قول ابن عمر، وأبي هرير ة، وابن عباس.

وروي عننن عمننر وعلنني وعبنناد ة بننن الصننامت ونننداد بننن أوس وقننول كايننر مننن التننابعين، 

  والشافعي وإسنحاق وأبني يوسنف ومحمند وأبني ومذهر الاوري واألوزاعي والحسن بن حي ومال

 ثور.

 مرفوعاً. –ورواغ عتيق بن يعقور، عن مال ، عن نافع، عن ابن عمر 

 خرجه الدارقطني وغيرغ.

 ورفعه وهم.

 نيء. وقال البيهقي في )كتار المعرفة(: ال يص  فيه عن النبي 

ت المشنرر إلنى أ  وفي )لحي  ابن خزيمة( في حنديث عبند هللا بنن عمنرو المرفنوع: )ووقن

 تذهر حمر ة الشفق(.

 وقد أعلت هذغ اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر ألحار نعبة.

 وقال طائفة: الشفق البياض الباقي بعد الحمر ة.

 -أيضنا –وروي عن عمر بن عبند العزينز، وقنو قنول أبني حنيفنة، وزفنر، والمزنني، وروي 

 عن الاوري واألوزاعي.

حمد فالمشهور عند القاضي أبي يعلي ومن بعدغ من ألحابه أ  مذهبه أ  الشفق وأمااإلمام أ

 الحمر ة حضراً وسفراً.
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وقد نص أحمد في رواية األثرم فيمن للى العشاء في الحضر قبنل مشينر البيناض: يجزئنه، 

 ولكن أحر إلي أ  ال يصلي في الحضر حتى يشير البياض.

ضنر البيناض، وفني السنفر الحمنر ة وهنو النذي ونقل عنه جمهور ألحابه: أ  الشنفق فني الح

 كرغ الخرقي في )كتابه(، قال: أل  في الحضر قد تنأزل الحمنر ة فيواريهنا الجندرا ، فنيظن أنهنا قند 

 غابت، فإ ا غار البياض فقد تيقن.

 وحمل القاضي ومن بعدغ هذا على مجرد االحتياط واالستحبار دو  الوجور.

أحمند: أ  الشنفق البيناض فني السنفر والحضنر،  ومن األلحار من حكى رواية أخنرى عنن

 وال يكاد يابت عنه.

وقال ابن أبي موسى: لم يختلف قول أحمد: أ  الشنفق الحمنر ة فني السنفر، واختلنف قولنه فني 

 الحضر على روايتين.

ونقل ابن منصور في )مسائله(، قال: قلت ألحمد: ما الشفقل قال: في الحضر البياض، وفني 

الحمر ة  أل  في السفر يجمع بين الصاتين جد به السير أو لم يجد، فنإ ا جمنع السفر أرجو أ  يكو  

 بينهما فا يبالي متى لاها.

وهذا تعليل خخر بجواز الجمع بين الصاتين، وهو يدل على جنواز جمنع التقنديم منع التفرينق 

 بين الصاتين، وعلى أنه ال يشترط للجمع نية الجمع، وقد سبق التنبيه على  ل .

قصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا البار: أ  منن ننام قبنل لنا ة العشناء مشلوبناً وم

على  ل  من غير تعمد لنه فإننه ال يندخل فني النهني، أل  النهني إنمنا هنو عنن تعمند  لن ، فأمنامن لنم 

 يتعمدغ فا يتوجه إليه النهي.

 الحديث الااني:

 قال:

ن جننريج: أخبرننني نننافع: ثنننا عبنند هللا بننن حندثنا محمننود: ثنننا عبنند الننرزاق: أبنننا ابن -570

نشل عنها ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسنجد، ثنم اسنتيقظنا، ثنم رقندنا، ثنم  عمر، أ  رسول هللا 

 ، ثم قال: )لي  أحد من أهل األرض ينتظر الصا ة غيركم(.استيقظنا، ثم خرن علينا النبي 

ال يخشنى أ  يشلبنه الننوم عنن وقتهنا، وقند وكا  ابن عمر ال يبالي أقندمها أم أخرهنا، إ ا كنا  

 كا  يرقد قبلها.

 قال ابن جريج: قلت لعطاء، فقال: سنمعت ابنن عبناس يقنول: أعنتم رسنول هللا  -571

 ليلة بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطار، فقال: الصا ة.

كننأني أنظننر إليننه اآل  يقطننر رأَسننهُ منناًء،  قننال عطنناء: قننال ابننن عبنناس: فخننرن رسننول هللا 

 واضعاً يدغ على رأسه، فقال: )لوال أ  أنق على أمتي ألمرتهم أ  يصلوها هكذا(.

يدغ علنى رأسنه كمنا أنبنأغ ابنن عبناس.ل فبندد لني عطناء  فاستابت عطاء: كيف وضع النبي 

ضنمها يمنر بهنا كنذل  بين ألابعه نيئاً من تبديد، ثم وضع أطنراف ألنابعه علنى قنر  النرأس، ثنم 

على الرأس حتى مست إبهامه طرف األ   ممنا يلني الوجنه علنى الصندغ وناحينة اللحينة، ال يقصنر 

 وال يبطش إال كذل ، وقال: )لوال أ  أنق على أمتي ألمرتهم أ  يصلوها كذل (.

 عنها، ولم يكن عمداً. في حديث ابن عمر أ  تأخيرها ليلتئذ كا  لششل نشل النبي 

لصننا ة العشنناء اآلخننر ة،  ة لمسننلم عنننه، قننال: مكانننا  ات ليلننة ننتظننر رسننول هللا وفنني رواينن

و كنر  –فخرن إلينا حين  هر ثلث الليل أو بعدغ قلياً، فا ندري أنيء نشله في أهله أو غير  ل ل 

 بقية الحديث.
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أخنر ليلنة  وخرجه اإلمام أحمد منن رواينة فلني ، عنن ننافع، عنن ابنن عمنر، أ  رسنول هللا 

فنذكر  –عشاء حتى رقدنا، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثنم اسنتيقظنا، وإنمنا حبسننا لوفند  جناءغ، ثنم خنرن ال

 الحديث.

 من رواية األعمش، عن أبي سفيا ، عنن جنابر، قنال: جهنز رسنول هللا  –أيضا  –وخرن 

جيشنناً ليلننة حتننى  هننر نصننف الليننل أو بلننش  لنن ، ثننم خننرن،  فقننال: )قنند لننلى الننناس ورقنندوا وأنننتم 

 تنتظرو  هذغ الصا ة، أماإنكم لم تزالوا في لا ة ما انتظرتموها(.

وقوله: )حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، ثنم رقندنا ثنم اسنتيقظنا(. إدخنال البخناري لنه فني 

هذا البار يدل على أنه يرى أ  رقود من رقد إنما كنا  عنن غلبنة لنم يكنن تعمنداً وقند كنا  الصنحابة 

 ار الصلوات.ينامو  عن غلبة في انتظ

وقد خرن البخاري فيما بعد حديث عبد العزينز بنن لنهير، عنن أنن ، قنال: أقيمنت الصنا ة 

 يناجي رجاً في جانر المسجد فما قام إلى الصا ة حتى نام القوم. والنبي 

وفي )لحي  مسلم( عن حمناد بنن سنلمة، عنن ثابنت، عنن أنن ، قنال: أقيمنت لنا ة العشناء 

 ثم للوا. –أو بعض القوم  –يناجيه حتى نام القوم  لنبي فقال رجل: لي حاجة، فقام ا

فحالل ما  هر إليه البخاري، وبور عليه: أنه يكرغ النوم قبنل العشناء إال لمنن غلنر، وهنو 

قريننر مننن قننول مننن قننال: يكننرغ النننوم قبلهننا مطلقنناً كمننا سننبق  فننإ  النننوم المشلننور عليننه ال يولننف 

 بالكراهة.

دل علنى  لن ، وأننه إنمنا ننام النسناء والصنبيا  لضنعفهم وقلنة وفي حديث عائشة المتقدم ما ين

 ضب  نفوسهم عن النوم دو  الرجال.

وقد  هر قوم من العلماء إلى جواز تعمد النوم قبلها، كما فني رواينة البخناري، أ  ابنن عمنر 

 كا  يرقد قبلها

 يوقظه. وروى أيور، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كا  ينام قبل العشاء ويوكل من أهله من

فننذهر بعننض أهلهننا  –يعننني: قبننل العشنناء  –وروى زفننر بننن الحننارب أنننه نننام عننند عائشننة 

 يوقظه، فقال: دعوغ  فإنه في وقت ما بينه وبين نصف الليل.

وقال أبنو حصنين، عنن ألنحار ابنن مسنعود، أنهنم كنانوا يننامو  قبنل العشناء. وقنال: وكنا  

 األسود ينام بين المشرر والعشاء في رمضا .

ل حجان: قلت لعطاء: إ  أناساً يقولو : من نام قبل العشاء، فنا نامنت علينهل فقنال: بنئ  وقا

 ما قالوا.

عننن علنني وخبننار وأبنني وائننل وعننرو ة وسننعيد بننن جبيننر، وابننن سننيرين  –أيضننا  –وروي 

 وغيرهم.

 وقال الحاكم: كانوا يفعلو   ل .

ثنا ابنن أبني ليلنى، عنن ابنن وروى اإلمام أحمد في )المسند(: ثنا يحيى بن سنعيد األمنوي، حند

، قالننت: قننال علنني: كنننت رجنناً نئومنناً، وكنننت إ ا -وكانننت سننرية لعلنني  –األلننبهاني، عننن جنند ة  لننه 

عنن  لن ،  ، فسنألت رسنول هللا -ثم قال يحيى بن سعيد: فأنام  –لليت المشرر وعلي ثيأبي نمت 

 فرخص لي. 

 وروي موقوفاً، وهو أنبه.

ا ، عن ابن أبي ليلى، عن عبد هللا بن عبد هللا، عنن جندغ، عنن رواغ أبو بكر الحنفي، عن سفي

 علي، أنه كا  يتعشى ثم يلتف في ثيابه، فينام قبل أ  يصلي العشاء.

 كرغ ابن أبي حاتم، وقال: سألت أبي عنهل فقال: هو عبد هللا بن عبند هللا النرازي، عنن جدتنه 

 أسيلة، عن علي، وغل  من قال: عن جدغ.
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ي )كتار الصا ة(: ثنا إسرائيل، عن حجان، عن عبد هللا ابنن عبند هللا، عنن وروى أبو نعيم ف

 ، أنه كا  ينام قبل العشاء، فإ ا قام كا  أنش  له.-وكانت تحت رجل من ألحار النبي  –جدته 

من وجه خخر، رويناغ من طريق سوار بنن مصنعر، عنن المنهنال، عنن  –مرفوعاً  –وروي 

، عن علي، قال: قلت: يا رسول هللا إني رجل نئوم، وقد نهينت عنن الننوم -أبو عبد هللا –أبي عبد هللا 

 قبل العشاء، وعن السمر بعدهال فقال: )إ  يوقظ  فا بأس(.

 سوار، متروك الحديث، ورفعه ال يابت.

 : نقله عنه حنبل.-ونص أحمد على جواز النوم قبل العشاء

عننن الننوم قبننل العشنناء اآلخننر ةل  وقنال عبنند هللا: سننألت أبني عننن الحننديث الننذي نهنى النبنني 

 فقال: كا  ابن عمر ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه من نومه.

 وهذا هو المذهر عند القاضي أبي يعلي وألحابه.

وحكى الترمنذي فني )جامعنة( عنن بعضنهم، أننه رخنص فني الننوم قبنل العشناء فني رمضنا  

 خالة.

ينننام فنني رمضننا  مننا بننين المشننرر وهننذا مننأخو  ممننا روى إبننراهيم، عننن األسننود، أنننه كننا  

والعشنناء، ولعننل مننن خننص  لنن  برمضننا  رأى أ  قيننام ليلننه يسننتحر مننن أول الليننل بخنناف سننائر 

 الشهور  فإ  المستحر فيها التهجد بعد هجعة بعد لا ة العشاء.

و كر عبند النرزاق بإسننادغ، عنن الحسنن، قنال: كنا  النناس يقومنو  فني رمضنا ، فيصنلو  

 الليل، وينصرفو  وعليهم ربع. العشاء إ ا  هر ربع

وهذا يدل على أنهم كانوا يؤخرو  العشناء إلنى خخنر وقتهنا المختنار ثنم يقومنو  عقينر  لن . 

 ومن فعل هذا فإنه يحتان أ  ينام قبل لا ة العشاء لينش  للقيام.

واستدل من لم يكرغ النوم قبل العشاء إ ا كا  لنه منن يوقظنه بنأ  النذي يخشنى منن الننوم قبنل 

اء هو خوف فنوات وقتهنا المختنار، أو فنوات الصنا ة منع الجماعنة وهنذا ينزول إ ا كنا  لنه منن العش

 يوقظه للوقت أو للجماعة.

لما عرس منن خخنر اللينل وأراد الننوم وخشني أ  تفوتنه الصنا ة  ويدل على  ل : أ  النبي 

ينة ألنحابه وجلن  قال: )من يكلؤنا الليلة ال نرقد عنن لنا ة الصنب ل( قنال بنال: أننا، فننام هنو وبق

بال يرقر لهم الصب ، حتى غلبته عيناغ، فدل على أ  الننوم قبنل الصنا ة وإ  قنرر وقتهنا إ ا وكنل 

 من يوقظه غير مكروغ.

وفي  ل  دليل على جواز إيقال النائم للصا ة المكتوبة، وال سنيما إ ا ضناق وقتهنا، وقند تقندم 

 أ  أحمد استدل به.أ  ابن عمر كا  ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه، و

وهننذا ينندل علننى أ  أحمنند يننرى إيقننال النننائم للصننا ة المكتوبننة مطلقنناً، ولننرح بننه بعننض 

 ألحابنا، وهو قول الشافعية وغيرهم.

 وقال الشافعية: إنه يستحر، السيما إ  ضاق الوقت.

كنا   أ  النبني [، وبن2]المائند ة:  َوتََْراَواُوا َعلَرى اْلبِرر ِ َوالَِّْ رَوى واستدلوا بقوله تعنالى: 

 يوقظ عائشة لتوتر.

لصنا ة الصنب ،  وبما روى أبنو داود منن حنديث أبني بكنر ة، قنال: خرجنت منع رسنول هللا 

 فكا  ال يمر برجل إال ناداغ بالصا ة، أو حركه برجله.

 كا  يطرق علياً وفاطمة بالليل، ويوقظهما للصا ة. أ  النبي  -أيضا –ويدل عليه 

 د الزوجين اآلخر بالليل للصا ة.وورد الحث على إيقال أح

 فإ ا استحر إيقال النائم لصا ة التطوع، فالفرض أولى.

This file was downloaded from QuranicThought.com



81 

إ ا خرجنا لصنا ة الصنب  أيقظنا النناس للصنا ة. وقند  -رضني هللا عنهمنا –وكا  عمر وعلي 

 رضي هللا عنهما. –روي  ل  في خبر مقتل عمر وعلي 

عننن الصننا ة  نننوم النبنني وقنند خننرن البخنناري فنني )التننيمم( حننديث عمننرا  بننن حصننين فنني 

إ ا نام لم نوقظه حتى يكو  هو يستيقظ، ألنا ال ندري ما يحديث لنه فني  بطوله، وفيه: وكا  النبي 

 و كر الحديث. –نومه 

وهذا يفهم منه أنهم كا  يوقظ بعضهم بعضاً للصا ة  فنإ  هنذا المعننى غينر موجنود فني حنق 

 .أحد غير النبي 

حابنا إلننى أنننه ال يننوقظ النننائم للصننا ة إال عننند تضننايق وقنند  هننر بعننض المتننأخرين مننن ألنن

الوقت، وبعضهم إلى أنه ال يوقظه بحال ألنه غير مكلف، ويلزمه أ  ال يذكر الناسني بالصنا ة  فإننه 

 أيضا. –معفو عنه 

 ومن ألحابنا من حكى هذا االختاف في لزوم إيقاله وعدم لزومه، وهذا أنبه.

ال أحد من أعنوا  الظلمنة للصنا ة، لمنا يخشنى منن تسنلطه وكا  سفيا  الاوري ينهى عن إيق

 على الناس بالظلم.

 وهذا يدل على أنه يرى إيقال من ال يخشى منه األ ى للصا ة. وهللا أعلم.

وحمل أبن خزيمة حنديث النهني عنن الننوم قبنل الصنا ة علنى منا إ ا عجلنت الصنا ة فني أول 

لمنا خنرن إلنيهم ليلنة  وطال تأخيرها  أل  النبي وقتها، والجواز على ما إ ا أخرت إلى خخر وقتها 

 تأخيرها وقد ناموا لم ينكر عليهم النوم حينئذ.

ويشبه هذا قول الليث بن سعد، قال: إنما معنى قول عمر: فا نامنت عيننه: منن ننام قبنل ثلنث 

 الليل.

وفنني حننديث ابننن عبنناس الننذي خرجننه البخنناري هاهنننا زينناد ة خرجهننا مسننلم، وهنني: قننال ابننن 

 أخرها ليلتئذل قال: ال أدري. : قلت لعطاء: كم  كر ل  أ  النبي جريج

 قول عطاء: في وقت استحبار لا ة العشاء. -أيضا –وفيه 

 وقد  كرنا مذهبه في  ل  فيما مضى.

 

 ا ا ا

 

 باب -25

 وقِ الْشاي إلى اصف الليل

 يستحر تأخيرها. وقال أبو برز ة: كا  النبي 

 تقدم بألفال مختلفة. حديث أبي برز ة، قد خرجه فيما

كنا  يسنتحر أ  ينؤخر منن  ففي رواية عوف، عن أبي المنهال، عن أبي بنرز ة، أ  النبني 

 العشاء التي تدعونها العتمة.

كا  ال يبنالي بتنأخير العشناء  وفي رواية نعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برز ة، أ  النبي 

 إلى ثلث الليل. ثم قال: إلى نطر الليل.

 قال نعبة: ثم لقيته مر ة، فقال: أو ثلث الليل. وفي رواية:

 فقد روى نعبة أ  أبا المنهال ن : هل كا  تأخيرغ للعشاء إلى ثلث الليل أو نصفهل

 وكذا خرجه مسلم من حديث نعبة.

وخرجه من حديث حماد بن سلمة، عن أبي المنهال، وقال في حدياه: كا  يؤخر العشناء إلنى 

 ثلث الليل.
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أي:  –العشناء حتنى ابهنار اللينل  حنديث أبني موسنى فني تنأخير النبني  –أيضنا  –وقد تقدم 

 توس  وانتصف.

 قال البخاري:

حدثنا عبد الرحيم المحاربي: ثنا زائد ة، عنن حميند الطوينل، عنن أنن ، قنال: أخنر  -572

لا ة العشناء إلنى نصنف اللينل، ثنم لنلى، ثنم قنال: )قند لنلى النناس ونناموا، أمناإنكم فني  النبي 

 انتظرتموها(.لا ة ما 

وزاد ابن أبي مريم: أبنا يحيى بن أينور: حندثني حميند: سنمع أنسنا: كنأني أنظنر إلنى وبنيص 

 خاتمه ليلتئذ.

 هذا الحديث لري  في تأخير العشاء إلى نصف الليل.

 وعبد الرحيم المحاربي، هو: ابن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وكا  أفضل من أبيه.

ور، عنه تعليقاً  ألنه  كر فيه سماع حميد له من أن ، فزال منا وإنما  كر حديث يحيى بن أي

 كا  يتوهم من تدليسه  فإنه قد قيل: إ  أكار رواياته عن أن  مدلسة.

وقد تقدم عن اإلسماعيلي، أنه قال في المصريين: إنهم يتسامحو  فني لفظنة اإلخبنار بخناف 

 أهل العراق. ولفظة السماع قرير من  ل .

ي هذا الحديث في )اللباس( من رواية يزيد بن زريع، عن حميد، قال: سنئل وقد خرن البخار

 فذكرغ. –خاتماً  أ ن : هل اتخذ النبي 

ورواغ يزيد بن هارو ، عن حميد، عنن أنن ، وزاد فينه: فجعنل النناس يصنلو ، فخنرن وقند 

 و كر باقي الحديث. –بقيت عصابة، فصلى بهم، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه 

 بن منيع في )مسندغ(، عن يزيد كذل .  خرجه أحمد

 مختصراً. –وخرجه البخاري في )بار: يستقبل اإلمام الناس(. وكذا مسلم 

 وقد روي هذا الحديث عن أن  من وجوغ أخر:

وخرجه البخاري في أواخر )المواقيت( من حديث الحسن، عن أن ، قال: نظرنا رسنول هللا 

  ،فجاء فصلى لنا، ثم خطبننا، فقنال: )أال إ  النناس قند لنلوا  ات ليلة، حتى كا  نطر الليل يبلشه

 ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في لا ة  ما انتظرتم الصا ة(.

ليلنة حتنى كنا  قرينر منن  وخرن مسلم من حديث قتاد ة، عن أن ، قال: نظرنا رسول هللا 

 في يدغ من فضة. نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيض خاتمه

، فقال: أخنر رسنول ومن حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، أنهم سألوا أنساً عن خاتم النبي 

العشاء  ات ليلة إلى نطر الليل، أو كاد يذهر نطر الليل، ثم جاء فقال: )إ  الناس قند لنلوا  هللا 

أنظر إلى وبنيص خاتمنه منن وناموا، وإنكم لم تزالوا في لا ة  ما انتظرتم الصا ة(. قال أن : كأني 

 فضة، ورفع إلبعه اليسرى بالخنصر.

 وفي تأخير العشاء إلى نصف الليل أحاديث أخر، لم تخرن في )الصحي (. 

وروى داود بن أبي هند، عن أبي نضر ة، عن أبي سعيد الخدري، قال: للينا منع رسنول هللا 

 ( :فأخننذنا لننا ة العتمننة، فلننم يخننرن حتننى مضننى نحننو مننن نننطر الليننل، فقننال ،)خننذوا مقاعنندكم

مقاعنندنا، فقننال: )إ  الننناس قنند لننلوا وأخننذوا مضنناجعهم، وإنكننم لننن تزالننوا فنني لننا ة مننا انتظننرتم 

 الصا ة، ولوال ضعف الضعيف، وسقم السقيم ألخرت هذغ الصا ة إلى نطر الليل(.

 خرجه اإلمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه وابن خزيمة في )لحيحه(.

علننى نننرط مسننلم، إال أ  أبننا معاويننة رواغ عننن داود، فقننال: عننن أبنني نضننر ة، عننن  وإسنننادغ

 جابر.
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: قالنه أبنو زرعنة، وابنن أبني -والصوار: قول سائر ألحار داود في قولهم: عن أبي سعيد 

 حاتم، والدارقطني وغيرهم.

: )لوال أ  أنق على أمتني وقد سبق في حديث ابن عباس الذي خرجه البخاري قول النبي 

 ألمرتهم أ  يصلوا هكذا(.

وهذا مما استدل به من قال: إ  تعجيل العشاء أفضل  ألنه لم يأمرهم بالتأخير، بنل أخبنر أننه 

 لوال أنه يشق عليهم ألمرهم. وما كا  ليؤثر ما يشق على أمته، فلذل  لم يأمرهم.

خر، وكذل  قوله: )لوال ضنعف الضنعيف، وسنقم السنقيم ألخنرت(، فإننه يندل علنى أننه لنم ينؤ

 وإ ا كا  األمر بذل  مستلزماً للمشقة فهو ال يأمر بما يشق عليهم.

كا  يراعي حال المأمومين في تأخير العشاء وتقديمها، فنإ  اجتمعنوا عجنل،  وقد تقدم أنه 

 وإ  أبطئوا أخر.

وقنند أجننار عننن  لنن  مننن قننال باسننتحبار التننأخير: أ  المنتفنني هننو  أمننر اإليجننار، دو  أمننر 

 في السواك. االستحبار، كما

وقد خرن النسائي الحديث، وقنال فينه: )لنوال أ  أننق علنى أمتني ألمنرتهم أ  ال يصنلوها إال 

 هكذا(.

وينندل علننى  لنن  أ  )لننوال( تقتضنني جملتننين: اسننمية، ثننم فعليننة، فيننرب  امتننناع الاانيننة فيهمننا 

 ر.بوجود األولى، واألولى هنا: خوف المشقة، وهو موجود، فالاانية منتفية، وهو األم

ولي  األمر لريجار  ألنه ندر إلى تأخيرها، والمندور منأمور بنه  وأل  فني حنديث معنا ، 

 ، قال: )اعتموا بهذغ الصا ة(.عن النبي 

 خرجه أبو داود.

 وهذا أمر.

 وهاهنا مسألتا  يحتان إلى  كرهما:

 المسألة األولى:

أم األفضل مراعا ة حنال  هل تأخير العشاء إلى خخر وقتها المختار أفضلل أم تعجيلها أفضلل

 المأمومينل

 فيه ثاثة أقوال:

 أحدها: أ  تعجيلها أفضل، وهو أحد قولي الشافعي، بل أنهرهما، وقول مال .

وفنني )المدونننة( عنننه: أنننه قننال: أحننر للقبائننل تأخيرهننا قلننياً بعنند مشيننر الشننفق، وكننذل  فنني 

 الحرس، وال تؤخر إلى ثلث الليل.

عن مال  أنه يستحر ألهل مساجد الجماعات أ  ال يعجلنوا بهنا  وقال ابن عبد البر: المشهور

 في أول وقتها، إ ا كا   ل  غير مضر بالناس، وتأخيرها قلياً عندغ أفضل.

 وروي عنه: أ  أول الوقت أفضل في كل الصلوات إال الظهر في ند ة الحر.

، واسنتدل بمنا ورج  الجوزجاني القول باستحبار تعجيل العشاء، وادعى أ  التأخير منسنوخ

أخنر لنا ة  روى حماد بن سلمة، عن علي بن زيند، عنن الحسنن، عنن أبني بكنر ة، أ  رسنول هللا 

، فقال أبو بكر الصديق: لو عجلنت ينا رسنول هللا -وفي رواية: ثما  ليال  –العشاء اآلخر ة تسع ليال 

 كا  أمال لقيامنا بالليل، فكا  بعد  ل  يعجل.

 خرجه اإلمام أحمد.

 د جدعا ، لي  بالقوي.وعلي بن زي

 وروى سويد بن غفلة، قال: قال عمر: عجلوا العشاء قبل أ  يكسل العامل.
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وقال مكحول: كا  عباد ة بن الصامت ونداد بن أوس إ ا غابت الحمر ة ببيت المقندس لنلوا 

 العشاء.

 خرجهما أبو نعيم.

 وهذا منقطع.

ه( عننن أكاننر أهنل العلننم مننن والقنول الانناني: أ  تأخيرهنا أفضننل، وحكنناغ الترمنذي فنني )جامعن

 الصحابة والتابعين.

الجماعنة، فكنا   –يعنني: ابنن مسنعود  –قال عبد النرحمن بنن يزيند: كننت أننهد منع عبند هللا 

 يؤخر العشاء.

 ]هنننننود: ُزلَفًرررررا ِمرررررْن اللَّْيرررررلِ وكنننننا  ابنننننن عبننننناس يسنننننتحر تنننننأخير العشننننناء، ويقنننننرأ: 

 114.] 

وقينل: إننه ننص  –والشنافعي فني أحند قولينه وممن رأى تأخير العشاء: أبو حنفية وألحابه، 

 ، وأحمد وإسحاق.-على  ل  في أكار كتبه الجديد ة

 وعلى هذا  فقال ألحابنا وألحار الشافعي: يكو  تأخيرها إلى خخر وقتها المختار أفضل.

والمنصو  عن أحمد: أ  تأخيرها في الحضر حتى يشير البياض  ألنه يكو  بذل  مصنلياً 

 متفق عليه.بعد مشير الشفق ال

وهذا يدل على أ  تأخيرها بعد مشير البياض ال يستحر مطلقاً، أو يكو  مراعى بقندر منا ال 

 : كما نقله عنه األثرم.-يشق على الجيرا  

قال األثرم: قلت ألبي عبد هللا: قدر كم تأخير العشاء اآلخر ةل قال: ما قدر ما يؤخر بعد أ  ال 

 يشق على الجيرا .

ير واحد على أننه يسنتحر للحاضنر تنأخير العشناء حتنى يشينر البيناض فقد نص في رواية غ

من غير اعتبار للمشنقة، وننص علنى أننه يسنتحر التنأخير مهمنا قندر بحينث ال يشنق علنى الجينرا ، 

 فيحمل هذا على ما بعد مشير الشفق األبيض.

أ   ويدل على لحة هذا، وأ  التنأخير ال يكنو  علنى الندوام إلنى نصنف اللينل وال إلنى ثلانه:

لم يؤخر على الدوام العشاء إلى خخر وقتها، وإنما أخرها ليلة واحد ة أو ليالي يسنير ة، وننق  النبي 

يشنق علنيهم، بنل كنا  يراعني   ل  على ألحابه فأخبرهم أنه وقتها لوال أ  يشق عليهم، ولم يكن 

 التخفيف.

 ا رخهم ابطئوا أخر.ولهذا ل  عنه، أنه كا  أحياناً وأحياناً: إ ا رخهم اجتمعوا عجل، وإ 

 أيضا. –وحديث أبي بكر المتقدم يدل على مال  ل  

 - وخرن ابن خزيمة في )لحيحه( وغيرغ من حديث أبي مسعود األنصناري، عنن النبني 

 فذكر مواقيت الصا ة، وقال: ويصلي العشاء حين يسود األفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس.

اً قلياً، ولم يكن يؤخرهنا إلنى خخنر وقتهنا: منا خرجنه كا  يؤخرها دائم ومما يدل على أنه 

يصنلي الصنلوات نحنواً منن  مسلم من رواينة سنماك، عنن جنابر بنن سنمر ة، قنال: كنا  رسنول هللا 

 لاتكم، وكا  يؤخر العتمة بعد لاتكم نيئاً، وكا  يخف.

أنا أعلنم  وخرن اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث النعما  بن بشير، قال:

 يصليها لسقوط القمر لاالاة. ، كا  رسو هللا -يعني: العشاء –الناس بوقت هذغ الصا ة 

 وفي رواية اإلمام أحمد: كا  يصليها بعد سقوط القمر في الليلة الاالاة من أول الشهر.

 أو ليلة رابعة. –وفي رواية له: كا  يصليها مقدار ما يشير القمر ليلة ثالاة 

 ن نعبة، ولم يذكر الرابعة غيرغ.وهذا الش  م

 يعني: في  كر الرابعة. –قال أحمد: وهم فيه 
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ومما يدل على اعتبار حنال المنأمومين، وأننه ال يشنق علنيهم: منا روى أسنامة ابنن زيند، عنن 

، فنإ ا جناء أم معا  بن عبد هللا بن خبير، عن جابر بن عبد هللا، قال: كا  معا  يتخلنف عنند النبني 

، فأرسنل عنهم معا  ليلة فصلى سليم وحدغ وانصرف، فأخبر معا   ل  رسول هللا  قومه، فاحتب 

إلى سليم، فسأله عنن  لن ، فقنال: إنني رجنل أعمنل نهناري، حتنى إ ا أمسنيت أمسنيت ناعسناً، فيأتيننا 

إلنى  معا  وقد أبطأ علينا، فلما أبطنأ علنيأ أمسنيت، ثنم انقلبنت إلنى أهلني. قنال: فأرسنل رسنول هللا 

 ال تكن فاتنا تفتن الناس، ارجع إليهم فصل بهم قبل أ  يناموا(.معا : )

 خرجه البزار.

يقنول: )منا  وخرجه الخرائطي من حديث عاما  بن أبي العا ، قنال: سنمعت رسنول هللا 

 بال رجال ينفرو  عن هذا الدين، يمسو  بعشاء اآلخر ة(.

 وإسنادغ ضعيف.

 ل أ  يكسل العامل، وينام المريض.وقال سويد بن غفلة: قال عمر: عجلوا العشاء قب

فقنند تبننين بهننذا أ  هننذا القننول الاالننث، وهننو مراعننا ة حننال المننأمومين فنني التننأخير الكايننر دو  

 اليسير، هو األرج  في هذا المسألة.

 وقد عقد له البخاري باباً منفرداً، سبق  كرغ والكام عليه.

 المسألة الاانية:

 ال:في خخر وقت العشاء اآلخر ة، وفيه أقو

 أحدها: ربع الليل، حكاغ ابن المنذر عن النخعي، ونقله ابن منصور، عن إسحاق.

والقول الااني: إلى ثلث اللينل، روي  لن  عنن عمنر، وأبني هرينر ة وعمنر ابنن عبند العزينز، 

وهو المشهور عن مال ، وأحد قولي الشافعي، بل هو أنهرهما، ورواية عن أحمد، وقنول أبني ثنور 

 وغيرغ.

، وهنو قنول الانوري -أيضنا –لث: إلى نصف الليل، وروي عن عمر بن الخطنار والقول الاا

والحسن بن حي وابن المبارك وأبي حنفية، والشافعي في قوله اآلخر، وأحمد فني الرواينة األخنرى، 

 أيضا. –وإسحاق، وحكي عن أبي ثور 

 وتبوير البخاري هاهنا يدل عليه.

ذا المسنألة علنى أننه أراد أ  أول ابتندائها وحمل ابن سريج من ألحار الشافعي قوليه فني هن

ثلث الليل، وخخر انتهائها نصفه، وبذل  جمع بين األحاديث الوارد ة في  ل ، ولم يوافق على ما قالنه 

 في هذا.

 والقول الرابع: ينتهي وقت العشاء إلى طلوع الفجر.

ء طلنوع رواغ ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، وعن أبي هرير ة، قنال: إفنراط لنا ة العشنا

 الفجر.

 وهو قول داود.

ورواغ ابن وهر، عن مالن ، إال أ  ألنحابه حملنوغ علنى حنال أهنل األعنذار  فنإ  قنول منن 

 قال: خخر وقتها ثلث الليل أو نصفه، إنما أراد وقت االختيار.

وقالوا: يبقى وقت الضرور ة ممتداً إلى طلوع الفجر، فلو استيقظ ننائم، أو أفناق مشمنى علينه، 

ئض، أو بلش لبي، أو أسنلم كنافر بعند نصنف اللينل لنزمهم لنا ة العشناء، وفني لنزوم أو طهرت حا

 لا ة المشرر لهم قوال  مشهورا  للعلماء.

وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف: أ  المرأ ة إ ا طهرت قبل طلوع الفجر للت المشنرر 

 .وحكي ماله عن الفقهاء السبعة، وهو قول أحمد -أيضا –والعشاء، وعن ابن عباس 

 وقال الحسن وقتاد ة وحماد والاوري وأبو حنيفة ومال : يلزمهم العشاء دو  المشرر.
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 وللشافعي قوال ، ألحهما: لزوم الصاتين.

واختلفوا في تأخير العشاء اختياراً إلى بعد نصف الليل: فكرهه األكارو ، مننهم: مالن  وأبنو 

 حنيفة.

 وأللحابنا وجها  في كراهته وتحريمه.

 حار الشافعي: هو وقت جواز.وقال عامة أل

واستدل من لنم يحرمنه بمنا فني )لنحي  مسنلم( منن حنديث ابنن جنريج: أخبرنني المشينر ة بنن 

 ات ليلة حتنى  حكيم، عن أم كلاوم بنت أبي بكر، أنها أخبرته، عن عائشة، قالت: أعتم رسول هللا 

 وال أ  أنق على أمتي(. هر عامة الليل، ونام أهل المسجد، ثم خرن فصلى، فقال: )إنه لوقتها، ل

وهنذا إ  كننا  محفولنناً دل علننى اسننتحبار التنأخير إلننى النصننف الانناني، وال قائننل بننذل ، وال 

 يعرف له ناهد.

وإنما يتعلق بهذا من يقول: يمتد وقت العشاء المختنار إلنى طلنوع الفجنر، كمنا روي عنن ابنن 

خير إلى النصف الااني، هذا ممنا ال عباس، وهو قول  داود وغيرغ، إال أنهم ال يقولو  باستحبار التأ

عنند  يعرف به قائل، واألحاديث كلهنا تندل علنى خناف  لن ، مانل أحادينث لنا ة جبرينل بنالنبي 

 مشير الشفق في اليوم األول، وفي الااني إلى ثلث الليل، وقوله: )الوقت ما بين هذين(.

، فنأمرغ أ  يشنهد معنه عنن وقنت العشناء ومال حديث بريد ة الذي فيه أ  سائاً سنأل النبني 

الصا ة، فصلى بهم في أول مر ة العشاء لما غار الشفق، وفي الاانية إلى ثلث الليل، وقنال: )منا بنين 

 هذين وقت(.

 وقد خرجه مسلم.

 وخرن نحوغ من حديث أبي موسى.

قنال: )وقنت العشناء إلنى نصنف  من حديث عبد هللا بن عمرو، أ  النبي  –أيضا  –وخرن 

 الليل(.

ه يدل علنى أ  منا بعند  لن  لني  بوقنت، والمنراد: أننه لني  بوقنت اختينار، بنل وقنت وهذا كل

 ضرور ة.

و هر االلطخري من ألحار الشافعي إلى أ  الوقت بالكلية يخنرن بنصنف اللينل أو ثلانه 

 ويبقى قضاء.

 وقد قال الشافعي: إ ا  هر ثلث الليل ال أراها إال فائتة.

 تيار خالة. وهللا أعلم.وحمله عامة ألحابه على فوات وقت االخ

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 باب -26

 فضل الالة الفجر
 وفيه حدياا :
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 األول:

حدثنا مسدد: ثنا يحيى، عن إسماعيل: ثننا قني ، قنال لني جرينر بنن عبند هللا: كننا  -573

 –إ  نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: )أماإنكم سترو  ربكم كما ترو  هذا ال تضنامو   عند النبي 

في رييته، فإ  استطعتم أ  ال تشلبوا على لا ة قبل طلوع الشم  وقبنل غروبهنا  –هو  أو ال تضا

 .َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُو ِ الشَّْمِس َوقَْبَل اْلغُُروبِ فافعلوا(. ثم قال: 

قد سبق هذا الحديث والكام عليه في )بار: فضل لا ة العصر(، ولي  في هذغ الرواية 

ما في الرواية السابقة، إال الش  في )تضامو  أو تضاهو (، وقد سبق تفسير:  زياد ة على

 تضامو .

: أنكم ال تشنبهو  بنه عنند رييتنه -وهللا أعلم  –وأما)تضاهو (: فإ  كانت محفولة، فالمعنى 

 نيئاً من خلقه  فإنه سبحانه وتعالى ال مال له وال عدل وال كفء.

جدعا ، عن عمنار ة القرنني عنن أبني بنرد ة، عنن أبني ويشهد لهذا: ما روى علي بن زيد بن 

، قال: )يجمع هللا األمم في لعيد واحد ينوم القيامنة، ثنم يأتيننا ربننا ونحنن علنى موسى، عن النبي 

مكا  مرتفع فيقول: من أنتمل فنقول: نحن المسنلمو . فيقنول: منا تنتظنرو . فنقنول: ننتظنر ربننا عنز 

فنقنول: نعنم  إننه ال عندل لنه، فيتجلنى لننا ضناحكاً، فيقنول: وجل، فيقول: وهل تعرفو  إ  رأيتمنوغل 

 أبشروا معانر المسلمين  فإنه لي  منكم أحد إال جعلت في النار يهودياً أو نصرانياً مكانه(.

 خرجه اإلمام أحمد.

وخرجه أبو بكنر اآلجنري فني كتنار )التصنديق بنالنظر(، ولفظنه: )فيقولنو : إ  لننا ربناً كننا 

ننرغ. قنال: وتعرفوننه إ ا رأيتمنوغل فيقولنو : نعنم. فيقنال لهنم: وكينف تعرفوننه ولنم  نعبدغ في الدنيا لم

 –تروغل قالوا: إنه ال نبه له، فيشكف لهم الحجار، فينظرو  إلى هللا عز وجل، فيخرو  لنه سنجداً( 

  كر الحديث.

وروى أبو حمة محمد بن يوسف: حدثنا أبو قر ة الزبيدي، عنن مالن  بنن أنن ، عنن زيناد بنن 

يقول: )إ ا كا  يوم القيامنة  د، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد هللا، يقول: سمعت رسول هللا سع

فذكر الحديث بطوله، إلى أ  قال: )حتى يبقى المسنلمو ،  –جمعت األمم، ودعي كل أناس بإمامهم( 

ل: منن فيقف عليهم، فيقول: منن أننتمل فيقولنو : نحنن المسنلمو . قنال: خينر اسنم وخينر داعينة. فيقنو

نبيكمل فيقولو : محمد، فيقول: ما كتنابكمل فيقولنو : القنرخ ، فيقنول: منا تعبندو ل فيقولنو : نعبند هللا 

وحدغ، ال نري  له. قال: سينفعكم  ل  إ  لدقتم. قالوا: هذا يومنا الذي وعدنا. فيقنول: أتعرفنو  هللا 

 : نعلنم أننه ال عندل لنه. قنال: إ  رأيتموغل فيقولو : نعم. فيقنول: وكينف تعرفوننه ولنم تنروغل فيقولنو

فيتجلننى لهننم تبننارك وتعننالى، فيقولننو : أنننت ربنننا تباركننت أسننمايك، ويخننرو  لننه سننجداً، ثننم يمضنني 

 النور بأهله(.

 خرجه أبو إسماعيل األنصاري في )كتار الفاروق(.

وروى نعبة، عنن إسنماعيل بنن أبني خالند حنديث جرينر بنن عبند هللا، وقنال فني روايتنه: )ال 

 رييته(. تضارو  في

 .وكذا في رواية أبي سعيد وأبي هرير ة، عن النبي 

 وقد خرن حدياهما البخاري في خخر )كتابه(.

 ورويت: )تضارو ( بتشديد الراء وتخفيفها.

فمننن رواغ بالتشننديد، فننالمعنى: ال يخننالف بعضننكم بعضنناً فيكذبننه، كمننا يفعننل الننناس فنني رييننة 

ه مضننار ة إ ا خالفتننه، ومنننه سننميت الضننر ة لمخالفتهننا األنننياء الخفيننة علننيهم كاألهلننة. يقننال: ضنناررت

 األخرى.

 :  كرغ الهروي.-وقيل: المعنى: ال تضايقو ، والمضار ة: المضايقة 
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ومن رواغ بتخفيف الراء، فهي من الضير، والضير: الضر، يقال: ضارغ يضنيرغ ويضنروغ، 

 إ ا ضرغ. وهي قريبة من المعنى إلى األولى.

: )هل تمارو  في القمر ليلة البدر لني  دوننه سنحارل( النبي وفي رواية أبي هرير ة، عن 

 قالوا: ال. قال: )فهل تمارو  في الشم  لي  دونها سحارل( قالوا: ال. قال: )فإنكم ترونه كذل (.

 وفسر قوله: )هل تمارو ( بأ  المعنى: هل تشكو ، والمرية: الش .

رييتهمنال فكمنا ال يحصنل لكنم  ويحتمل أ  يكو  المراد: هل يحصل لكم تمنار واخنتاف فني

 في رييتهما تمار  واختصام، فكذل  ريية هللا عز وجل.

 والتماري والتنازع إنما يقع من الش  وعدم اليقين، كما يقع في ريية األهلة.

ا هكنذ َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبَل ُطلُو ِ الشَّْمِس َوقَْبَل ُغُروبِهاوقوله في هذغ الرواية: )ثم قال: 

، وفني الرواينة َوَسرب ِحْ ، وتلن  إنمنا هني بنالواو طنهفي هذغ الرواية، وهذا إنار ة إلى  خية سور ة 

[. وهنو إننار ة إلنى خينة 39]ق:  َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك قَْبرَل ُطلُرو ِ الشَّرْمِس َوقَْبرَل اْلغُرُروبِ السابقة 

 وهي بالفاء كما في الرواية. قسور ة 

 الحديث الااني:

حدثنا هدبة بنن خالند: ثننا همنام: حندثني أبنو جمنر ة، عنن أبني بكنر، عنن أبينه، أ   -574

 قال: )من للى البردين دخل الجنة(. رسول هللا 

 وقال ابن رجاء: حدثنا همام، عن أبي جمر ة، أ  أبا بكر بن عبد هللا بن قي  أخبرغ بهذا.

ر بنن عبند هللا، عنن أبينه، عنن حدثنا إسحاق: ثنا حبا : ثنا همنام: ثننا أبنو جمنر ة، عنن أبني بكن

 ماله. - النبي 

 )أبو جمر ة(، هو: نصر بن عمرا  الضبعي، وهو بالجيم والراء المهملة.

وقند خنرن هنذا الحنديث مسننلم عنن هندار بنن خالند، وهننو هدبنة النذي خرجنه عننه البخنناري، 

 ونسر فيه أبا جمر ة، فقال: حدثني أبو جمر ة الضبعي.

ري إلى انه أبو بكر بن أبي موسى األننعري عبند هللا بنن قني ، أبو بكر، فقد أنار البخا وأما

 واستشهد له بشيئين:

أحدهما: رواية ابن رجاء التي  كرها تعليقاً، عنه، عن همام، عن أبي جمر ة، أ  أبنا بكنر بنن 

 عبد هللا بن قي  أخبرغ.

ر بن عبند والااني: أنه أسندغ من رواية حبا  بن موسى، عن همام: ثنا أبو جمر ة، عن أبي بك

 وهو: ابن أبي موسى عبد هللا بن قي . –هللا 

بهنذا اإلسنناد،  –وخرجه مسلم من طريق بشر بن السري عمنرو بنن عالنم، قناال: ثننا همنام 

 ونسبا أبا بكر، فقاال: ابن أبي موسى.

 وإنما احتيج إلى هذا  الختاف وقع بين الحفال في نسبة أبي بكر هذا:

أبني موسنى، وتصنرف الشنيخين فني )لنحيحهما( يندل علنى  فمنهم من قال: هو أبو بكنر بنن

  ل .

 ومنهم من قال: هو أبو بكر بن عمار ة بن رييبة.

واستدلوا بما خرجه مسلم من رواية وكيع، عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختنار، 

الننار  يقنول: )لنن يلنج سمعوا من أبي بكر بن عمار ة بن رييبة، عن أبيه، قال: سنمعت رسنول هللا 

يعننني: الفجننر والعصننر. وعننندغ رجننل مننن أهننل  –أحنند لننلى قبننل طلننوع الشننم  وقبننل غروبهننا( 

ل قال: نعنم. قنال الرجنل: وأننا أننهد أنني سنمعته البصر ة، فقال له: أنت سمعت هذا من رسول هللا 

 ، سمعته أ ناي، ووعاغ قلبي.من رسول هللا 
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بيننه والرجننل البصننري. وزاد مننن حننديث ابننن عمننار ة بننن رييبننة، عننن أ –أيضننا –وخرجننه 

 بالمكا  الذي سمعته منه. البصري: قال: سمعته من رسول هللا 

فمنن هننا قنال بعضننهم: أبنو بكنر النذي روى أبننو جمنر ة هنو ابنن عمننار ة بنن رييبنة، عنن أبيننه 

 عمأار ة بن رييبة، أل  معنى الحدياين متقارر.

بكننر الننذي روى حننديث قننال ابننن أبنني خيامننة فنني )كتابننه(: سننألت يحيننى بننن معننين عننن أبنني 

)البردين(: من أبوغل قال: يرو  أننه أبنو بكنر بنن أبني موسنى  فلنذل  اسنتشربوغ. قنال: فقنال لنه أبني: 

يشبه أ  يكو : أبو بكر بن عمنار ة بنن رييبنة  ألننه ينروي عنن أبينه عمنار ة: )منن لنلى قبنل الشندا ة 

 وقبل غرور الشم (.

أبننو بكننر بننن عمننار ة  أل  معنننى وقننال لننال  بننن محمنند، عننن علنني بننن المننديني: هننو عننندي 

الحدياين واحند. قينل لنه: إ  أبنا داود الطيالسني وهدبنة نسنباء، فقناال: عنن أبني بكنر بنن أبني موسنىل 

 فقال: ليسا ممن يضب  هذا  حدثاغ بهز وحبا  ولم ينسباغ.

قال أبو بكر الخطير: قد نسبه جماعة عن همام، منهم: بشر بن السري، وعبد هللا بن رجناء، 

 بن عالم وللناسر فضل تعرف وبيا  على من لم ينسبه.وعمرو 

قال: وكا  عفا  بنسبه كذل  حتى قال لنه بلبنل وعلني بنن المنديني: إننه أبنو بكنر بنن عمنار ة، 

 فترك نسبته، وقال: عن أبي بكر، عن أبيه.

ونقننل البرقنناني عننن النندارقطني، أنننه كننا  يقننول: هننو أبننو بكننر بننن عمننار ة بننن رييبننة، وعننن 

 ن مطين ماله.اإلسماعيلي ع

وقال أبو الحسن ]العقيلي[: اختلف فيه، فاألقوى أنه ابو بكنر بنن أبني موسنى األننعري، عنن 

 أبيه. ويقال: هو أبو بكر بن عمار ة بن ريبية، عن أبيه.

 يعني: الدارقطني رحمه هللا. –وكذل  قال مطين، وإليه كا  يميل نيخنا أبو الحسن 

 هما يصليا  في برد النهار من أوله وخخرغ.و)البردا (: لا ة الصب  والعصر  ألن

 وأماالظهر فتسمى الهجير كما في حديث أبي برز ة  ألنها تصلي بالهاجر ة.

منن حنديث فضنالة اللياني، وأننه  ويقال للعصر والفجر: العصرا   كذل  روي عنن النبني 

 ولاغ بالمحافظة عليهما.

، ندر ابن سفيا ، عنن النبني ولا ة الصب  من لاها فهو في  مة هللا، كما في حديث ج

 قال: )من للى الصب  فهو في  مة هللا، فا تخفروا هللا في  مته(

 خرجه مسلم.

زياد ة: )فإنه من يطلبه من  مته بشيء يدركه، ثنم يكبنه علنى وجهنه  –أيضا  –وفي رواية له 

 في نار جهنم(.

 أيضا. –وقد روي ماله في لا ة العصر 

الفتن( عن عبد العزيز الدراوردي، عن زيد ابن أسنلم، عمنن خرجه نعيم بن حماد في )كتار 

قال: )من للى الصب  كا  في جوار هللا حتنى يمسني، ومنن لنلى العصنر  حدثه، أ  رسول هللا 

كا  في جوار هللا حتى يصب ، فا تخفروا هللا في جوارغل فإنه من أخفر هللا في جوارغ طلبنه هللا، ثنم 

 ي: في جهنم.أ –أدركه، ثم كبه على منخرغ( 

 

 ا ا ا

 

 باب -27

 وقِ الفجر
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[ 58]النننور:  ِمررْن قَْبررِل اَلررالِة اْلفَْجرررِ  لننا ة الفجننر تسننمى لننا ة الفجننر  قننال تعننالى: 

 [. 78]اإلسراء:  َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا وقال: 

 وتسمى لا الصب ، واألحاديث بذل  كاير ة.

ي: وال أحننر أ  تسننمى لننا ة الشنندا ة، وكرهننه بعننض ألننحابه، وال دليننل لقولننه، قننال الشننافع

يصننليها بشلنن (،  واألحاديننث تنندل علننى خافننه، وقنند سننبق حننديث جننابر: )والصننب  كننا  النبنني 

كا  ينصرف منن لنا ة الشندا ة حنين يعنرف الرجنل جليسنه، ويقنرأ  وحديث أبي برز ة، )أ  النبي 

 يدل على ند ة التشلي  بها.فيها بالستين إلى المائة(، وهذا 

 وخرن البخاري في هذا البار ثاثة أحاديث:

 الحديث األول:

حدثنا عمرو بن عالم: ثنا همام، عن قتاد ة، عنن أنن ، أ  زيند بنن ثابنت حدثنه،  -575

 ثم قاموا إلى الصا ة. أنهم تسحروا مع النبي 

 يعني: خية. –قلت: كم كا  بينهمال قال: قدر خمسين أو ستين 

حدثنا الحسن بن الصباح: سمع روح بن عبناد ة: ثننا سنعيد، عنن قتناد ة، عنن أنن   -576

 فصليا. وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي هللا  بن مال ، أ  النبي 

قلت ألن : كم بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصا ةل قنال: قندر منا يقنرأ الرجنل 

 خمسين خية.

: تبيين االختاف في إسناد هذا الحنديث علنى قتناد ة، فهمنام جعلنه عنن قتناد ة مقصود البخاري

 عن أن  عن زيد بن ثابت، وسعيد بن أبي عروبة جعله عن قتاد ة عن أن  من مسندغ.

وقد خرجه البخاري في )الصيام( من حديث هشنام الدسنتوائي، عنن قتناد ة ومسنلم منن رواينة 

 ، عن أن ، عن زيد.هشام وهمام وعمر بن عامر، كلهم عن قتاد ة

 وفي رواية البخاري: )كم بين األ ا  والسحورل قال: قدر خمسين خية(.

 وقال عفا  وبهز بن أسد، عن همام في حدياه: قلت لزيد: كم بين  ل ل

 فصرح بأ  المسؤل زيد.

 وقد خرجه عنهما اإلمام أحمد.

ال في حدياه: )أنن  وكذا رواغ خالد بن الحارب، عن سعيد، عن قتاد ة، عن أن  عن زيد، وق

 القائل: كم كا  بينهما(.

 فخالف خالد سائر ألحار سعيد في  كرغ زيداً في اإلسناد.

وقد خرجه اإلسماعيلي في )لحيحه(، وقال: يحتمل أ  يكنو  أنن  سنأل زينداً فنأخبرغ، وأ  

ل: عنن يكو  قتاد ة أو غيرغ سأل أنساً فأرسل له قدر ما كا  بينهما، كمنا أرسنل ألنل الخبنر، ولنم يقن

 زيد.

وهذا يدل على أ  الصوار عندغ: أ  الحديث عن أن ، عن زيد، فهو من مسنند زيند، ال منن 

 مسند أن .

 ورواغ معمر، عن قتاد ة كما رواغ سعيد، جعله من مسند أن .

 خرجه النسائي من طريقه.

: )ينا أنن ، إنني أريند -و لن  عنند السنحر  - ولفظ حدياه: عنن أنن ، قنال: قنال رسنول هللا 

لصيام، أطعمني نيئاً(، فأتيتنه بتمنر وإنناء فينه مناء، و لن  بعند منا أ   بنال. قنال: )ينا أنن ، انظنر ا

رجاً يأكل معي(، فدعوت زيند بنن ثابنت، فجناءغ، فقنال: )إنني ننربت ننربة منن سنويق، وأننا أريند 

إلنى  : )وأنا أريد الصيام(، فتسحر معه، ثم قنام فصنلى ركعتنين، ثنم خنرنالصيام. فقال رسول هللا 

 الصا ة.
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بصنا ة  ومقصود البخاري بهذا الحنديث فني هنذا البنار: االسنتدالل بنه علنى تشلني  النبني 

 الفجر  فإنه تسحر ثم قام إلى الصا ة، ولم يكن بينهما إال قدر خمسين خية.

 وأكار الروايات تدل على أ   ل  قدر ما بين السحور والصا ة.

 أ   ل  قدر ما بين ]األ ا  و[ السحور. وفي رواية البخاري المخرجة في )الصيام(:

 وهذغ لريحة بأ  السحور كا  بعد أ ا  بال بمد ة قراء ة خمسية خية.

وفي رواية معمر: أنه لم يكن بين سحورغ ولا ة الفجر سوى ركعتي الفجر، والخرون إلنى 

 المسجد.

 للى يومئذ الصب  حين بزغ الفجر. وهذا مما يستدل به على أنه 

نحو حنديث زيند، لكننه اسنتدل بنه علنى تنأخير السنحور، وأننه  فة، عن النبي وقد روى حذي

 كا  بعد الفجر.

فروى عالم، عن زر بن حبيش، قنال: تسنحرت، ثنم انطلقنت إلنى المسنجد، فمنررت بمننزل 

حذيفة بن اليما ، فدخلت عليه، فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال: اد  فكل. فقلت: إني أريد 

وأنا أريد الصوم، فأكلنا ونربنا، وأتيننا المسنجد، فأقيمنت الصنا ة، فقنال حذيفنة: هكنذا  الصوم. فقال:

 . قلت: أبعد الصب ل قال: نعم، هو الصب  غير أ  لم تطلع الشم .فعل بي رسول هللا 

 خرجه اإلمام أحمد.

، هننو النهننار إال أ  وخننرن منننه النسننائي وابننن ماجننه: أ  حذيفننة قننال: تسننحرت مننع النبنني 

 م  لم تطلع.الش

 وقد روي من غير وجه، عن حذيفة.

 قال الجوزجاني: هو حديث أعيا أهل العلم معرفته.

وقد حمل طائفة منن الكنوفيين، مننهم: النخعني وغينرغ هنذا الحنديث علنى جنواز السنحور بعند 

 طلوع الفجر في السماء، حتى ينتشر الضوء على وجه األرض.

 ء على ريوس الجبال.وروي عن ابن عباس وغيرغ: حتى ينتشر الضو

 ومن حكى عنهم، أنهم استباحوا األكل حتى تطلع الشم  فقد أخطأ.

 وأدعى طائفة: أ  حديث حذيفة كا  في أول اإلسام ونس..

ومن المتأخرين من حمل حديث حذيفة علنى أننه يجنوز األكنل فني نهنار الصنيام حتنى يتحقنق 

 طلوع الفجر، وال يكتفي بشلبة الظن بطلوعه.

ى  لن  أحمند وغينرغ  فنإ  تحنريم األكنل معلنق بتبنين الفجنر، وقند قنال علني بعند وقد نص عل

 لاته للفجر: اآل  تبين الخي  األبيض من الخي  األسود من الفجر.

وأنه يجوز الدخول في لا ة الفجر بشلبة لن طلوع الفجنر كمنا هنو قنول أكانر العلمناء علنى 

 ما سبق  كرغ.

فينه لنا ة الفجنر، إ ا غلنر علنى الظنن طلنوع  وعلى هذا، فيجنوز السنحور فني وقنت تجنوز

 الفجر، ولم يتيقن  ل .

وإ ا حملنا حديث حذيفة على هذا، وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر، فيكو  دخولهم في 

 الصا ة عند تيقن طلوعه وهللا أعلم.

ونقننل حنبننل عننن أحمنند، قننال: إ ا نننور الفجننر وتبننين طلوعننه حلننت الصننا ة، وحننرم الطعننام 

 رار على الصائم.والش

وهذا يندل علنى تازمهمنا، ولعلنه يرجنع إلنى أننه ال يجنوز الندخول فني الصنا ة إال بعند تنيقن 

 دخول الوقت.
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وقد روي عن ابن عباس وغيرغ من السنلف تنازم وقنت لنا ة الفجنر وتحنريم الطعنام علنى 

 الصائم.

ل حنين حنرم في الينوم األو وروي في حديث ابن عباس المرفوع، أ  جبريل للى بالنبي 

 الطعام على الصائم.

وقد خرن البخاري في )الحج( حنديث ابنن مسنعود، أننه قنال بالمزدلفنة حنين طلنع الفجنر: إ  

 كا  ال يصلي هذغ الساعة إال هذغ الصا ة في هذا المكا  من هذا اليوم. رسول هللا 

ئنل يقنول: لنم وفي رواية له: أنه للى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: قد طلع الفجنر، وقا

قال: )إ  هاتين الصناتين حولتنا عنن وقتهمنا فني هنذا المكنا   يطلع الفجر، ثم قال: إ  رسول هللا 

 المشرر والعشاء فا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا، ولا ة الفجر هذغ الساعة(.

لنم تكنن عادتنه أننه يصنلي الفجنر سناعة بنزوغ الفجنر، وإنمنا  وهذا كله يدل على أ  النبني 

  ل  بمزدلفة يوم النحر. وهللا أعلم. فعل

 الحديث الااني:

 قال:

حدثنا إسماعيل بن أبي أوي ، عن أخيه، عن سنليما ، عنن أبني حنازم، أننه سنمع  -577

سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي، ثم يكو  سرعة بي أ  أدرك لا ة الفجر منع رسنول هللا 

. 

  بن عامر.رواغ عن أبي حازم: سليما  بن بال وعبد هللا

 ، كحديث زيد بن ثابت الذي قبله.-أيضا –لصا ة الفجر  وفيه: داللة على تعجيل النبي 

 الحديث الاالث:

حدثنا يحيى بنن بكينر: حندثنا اللينث، عنن عقينل، عنن ابنن ننهار، قنال: أخبرنني  -578

لفجننر عننرو ة بننن الزبيننر، أ  عائشننة أخبرتننه، قالننت: كننن نسنناء المؤمنننات يشننهد  مننع النبنني لننا ة ا

 متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصا ة، ال يعرفهن أحد من الشل .

 )المروط(: األكسية، وقد سبق تفسيرها.

 و)التلفع(: تشطية الرأس.

بالعين، كرواينة  –، والمشهور عنه: )متلفعات( أيضا  -بفائين –وروي عن مال : )متلففات( 

 األكارين.

 ن يحيى بن سعيد، عن عمر ة، عن عائشة.والحديث عند مال ، ع

 أيضا. –وقد خرجه من طريقه البخاري في موضع خخر من )كتابه( ومسلم 

منن رواينة فلني ، عنن عبند النرحمن بنن القاسنم، عنن أبينه، عنن  –أيضنا  –وخرجه البخناري 

 بنحوغ. –عائشة 

منع هنذا فكنا  بنالفجر، فإننه كنا  يطينل فيهنا القنراء ة، و والحديث: يدل علنى تشلني  النبني 

 ينصرف منها بشل .

فننإ  قيننل: ففنني حننديث أبنني بننرز ة، أنننه كننا  ينصننرف مننن لننا ة الشنندا ة حننين يعننرف الرجننل 

 جليسه، وهذا يخالف حديث عائشة.

قيننل: ال اخننتاف بينهمننا، فننإ  معرفننة الرجننل رجنناً يجالسننه فنني للمننة الشلنن  ال يلننزم منننه 

 متباعد ة عنه. معرفته في  ل  الوقت أمرأ ة منصرفة متلفعة بمرطها،

وروى الشننافعي حننديث أبنني بننرز ة فنني كتننار )اخننتاف علنني عبنند هللا(، عننن ابننن عليننة، عننن 

كنا  يصنلي الصنب ، ثنم ننصنرف ومنا يعنرف  عوف، عن أبي المنهال، عن أبي بنرز ة، أ  النبني 

 الرجل منا جليسه.
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عنرف الرجنل قال البيهقي: هذا الكتار لم يقرأ على الشنافعي، فيحتمنل أ  يكنو  قولنه: )ومنا ي

 منا جليسه( وهما من الكاتر  ففي سائر الروايات: )حتى يعرف الرجل منا جليسه(. انتهى.

 والظاهر: أ  أبا برز ة أراد أ  الرجل إنما كا  يعرف جليسه إ ا تأمل وردد فيه نظرغ.

وهنو  ويدل عليه: أحاديث أخر، منها: حديث قيلة بنت مخرمة، أنها قدمت على رسول هللا 

الناس لا ة الشدا ة، وقد أقيمت حين انشنق الفجنر، والنجنوم ننابكة فني السنماء، والرجنال ال يصلي ب

 تكاد تتعارف مع للمة الليل.

 خرجه اإلمام أحمد.

 وهو إخبار عن حال الصا ة دو  االنصراف منها.

فصنليت  وروى أبو داود الطيالسي وغينرغ منن رواينة حرملنة العنبنري، قنال: أتينت النبني 

 ، فلما قضى الصا ة نظرت في وجوغ القوم، ما أكاد أعرفهم.معه الشدا ة

وخرن البزار واإلسماعيلي من رواية حرر بن سريج، عن محمد بن علي ابنن حسنين، عنن 

الصنب ، ومنا يعنرف  محمد بن الحنفية، عن علي بن أبني طالنر، قنال: كننا نصنلي منع رسنول هللا 

 بعضنا وجه بعض.

أس، ووثقه ابن معين. قال أبو حاتم: لني  بقنوي  منكنر حرر بن سريج، قال أحمد: لي  به ب

 عن الاقات.

 وفي البار أحاديث أخر.

 والكام هاهنا في مسألتين:

 المسألة األولى:

 في وقت الفجر:

 أماأول وقتها: فطلوع الفجر الااني، هذا مما ال اختاف فيه.

 ا قبل طلوع الفجر.وقد اعاد أبو موسى وابن عمر لا ة الفجر لما تبين لهما أنهما للي

وروى ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: الفجر فجرا : فجر يطلع بليل، يحل فينه 

الطعام والشرار وال يحل فيه الصا ة. وفجر تحنل فينه الصنا ة ويحنرم فينه الطعنام والشنرار، وهنو 

 الذي ينتشر على ريوس الجبال.

 فرفعه.ورواغ أبو أحمد الزبيري، عن سفيا ، عن ابن جريج، 

 خرجه من طريقه ابن خزيمة وغيرغ.

 : قاله البيهقي وغيرغ.-والموقوف أل  

وروى ابن أبي  ئر، عن الحارب بن عبد الرحمن، عنن محمند بنن عبند النرحمن بنن ثوبنا ، 

، قننال: )الفجننر فجننرا ، فننإ  الفجننر الننذي يكننو  كننذنر السننرحا  فننا يحننل عننن جننابر عننن النبنني 

 .الصا ة فيه وال يحرم الطعام(

 مرساً من غير  كر: جابر.  -بهذا اإلسناد –وروي عن ابن أبي  ئر 

 قال البيهقي: هو أل .

وأمناخخر وقنت الفجنر: فطلنوع الشنم ، هننذا قنول جمهنور العلمناء منن السنلف والخلننف، وال 

يعرف فيه خاف، إال عن االلنطخري منن الشنافعية، فإننه قنال: إ ا أسنفر الوقنت جنداً خنرن وقتهنا 

 ولارت قضاء.

 : )من أدرك ركعة من الفجر قبل أ  تطلع الشم  فقد أدركها(.ويرد قوله: قول النبي 

، قنال: )وقنت لنا ة الصنب  منن وفي )لحي  مسلم( عنن عبند هللا بنن عمنرو، عنن النبني 

 طلوع الفجر ما لم تطلع الشم (.

 : )وقت الفجر ما لم يطلع قر  الشم  األول(.-أيضا –وفي رواية له 
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 ية:المسألة الاان

 في أ  األفضل: هل هو التشلي  بها في أول وقتها، أم اإلسفار بهال وفيه قوال :

أحدهما: أ  التشلي  بهنا أفضنل، وروي التشلني  بهنا عنن أبني بكنر، وعامنا ، وعلني، وابنن 

مسعود، وأبي موسى، وابن عمر، وابن الزبير، وأن  بن مال ، وأبي هرير ة، ومعاوينة، وعمنر بنن 

ول اللينث، واألوزاعني، ومالن ، والشنافعي، وأحمند فني إحندى النروايتين عننه، عبد العزيز، وهنو قن

 وإسحاق، وأبي ثور، وداود.

 وقد  كرنا في هذا البار عامة أحاديث التشلي  بالفجر.

و هننر خخننرو  إلننى أ  اإلسننفار بهننا أفضننل، وروي اإلسننفار بهننا عننن عامننا ، وعلنني وابننن 

 مسعود.

األوزاعي: حدثني مشيث بنن سنمي، قنال: لنليت منع روى األوزاعي: حدثني نهي  بن يريم 

عبد هللا بن الزبير الصب  بشل ، فلما سلم أقبلت علنى ابنن عمنر، فقلنت: منا هنذغ الصنا ةل قنال: هنذغ 

 وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عاما . لاتنا، كانت مع رسول هللا 

 خرجه ابن ماجه.

 قال: هو حديث حسن. و كر الترمذي في )علله( عن البخاري، أنه

 وقال يزيد األودي: كنت أللي مع علي لا ة الشدا ة، فتخيل إلى أنه يستطلع الشم .

 وقال علي بن ربيعة: سمعت علياً يقول: يابن التياح، أسفر أسفر بالفجر.

وقال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد، عنن عبند هللا بنن مسنعود، أننه كنا  يسنفر بصنا ة 

 الشدا ة.

 ع بن جبير: كتر عمر إلى أبي موسى أ  لل الفجر إ ا نور النور.وقال ناف

 وممن كا  يرى التنوير بها: الربيع بن خايم وسعيد بن جبير، وكا  النخعي يسفر بها.

  كر  ل  كله أبو نعيم في )كتار الصا ة( بأسانيدغ.

 وقال: رأينا سفيا  يسفر بها.

مال: سفيا  والحسن ابن حني وأبني حنيفنة  وممن رأى اإلسفار بها: طاوس وفقهاء الكوفيين،

 وألحابه.

علنى  وروى وكيع، عن سفيا ، عن حماد، عنن إبنراهيم، قنال: منا اجتمنع ألنحار محمند 

 نيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر.

 وروى ابن أبي نيبة بإسنادغ، عن أبي الدرداء، قال: أسفروا بهذغ الصا ة، فإنه أفقه لكم.

ار: بمنا روى عالنم بنن عمنر بنن قتناد ة، عنن محمنود ابنن لبيند، عنن واستدل من رأى اإلسنف

 ، قال: )أسفروا بالفجر  فإنه أعظم لنجر(.رافع بن خديج، عن النبي 

 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.

 وقال: حديث حسن لحي .

 وخرجه ابن حبا  في )لحيحه(.

 وقال العقيلي: إسنادغ جيد.

 ألثرم: لي  في أحاديث هذا البار أثبت منه.قال ا

 يشير إلى أ  في البار أحاديث وهذا أثبتها، وهو كما قال.

:  وأجار من يرى التشلي  أفضل عن هذا بأجوبة 

منها: تضعيفه، وسل   ل  بعض ألحابنا الفقهاء، وسلكه ابن عبد البر، وقال: مدار الحنديث 

 .على عالم بن عمر بن قتاد ة، ولي  بالقوي

 كذا قال  وعالم هذا مخرن حدياه في )الصحيحين(، وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة.
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 وقد يعلل هذا باالختاف في إسنادغ على عالم بن عمر بن قتاد ة:

 فرواغ ابن إسحاق وابن عجا ، عن عالم، عن محمود بن لبيد، عن رافع كما تقدم.

 ورواغ زيد بن أسلم، عن عالم بن عمر، واختلف عنه:

فرواغ أبو غسا ، عن زيد بن أسلم، عن عالم، عن محمود بن لبيد، عن رجال من قنوم منن 

 قال: )ما أسفرتم بالصب ، فإنه أعظم لنجر(. األنصار، أ  رسول هللا 

 وخرجه من طريقه النسائي كذل .

ورواغ يعقور بن عبد الرحمن القاري، عن زيد بن أسلم، عن عالم، عن رجنال منن قومنه، 

 لم يذكر: محمود بن لبيد. -  عن النبي

ولنم  –ورواغ هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن رجال منن الصنحابة 

 يذكر: عالماً.

 مرساً. –ورواغ وكيع، عن هشام، عن زيد 

 .ورواغ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن النبي 

 د.وخرجه من طريقه اإلمام أحم

 وروي عن نعبة، عن أبي داود، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن رافع.

 قال البزار: أبو داود هذا، هو: الجزري، لم يسند عنه نعبة إال هذا.

 وقال أبو حاتم الرزاي: ني. واسطي مجهول.

 ورواغ بقية، عن نعبة، عن داود البصري، عن زيد.

 و بعيد.وزعم بعضهم: أنه داود بن أبي هند، وه

 وزيد بن أسلم لم يسمع من محمود بن لبيد.

 .ورواغ يزيد بن عبد المل ، عن زيد بن أسلم، عن أن ، عن النبي 

 : قاله الدارقطني وغيرغ.-وهو وهم

ورواغ إسحاق الحنيني، عن هشام بن سعد، عن زيند بنن أسنلم، عنن ابنن بجيند الحنارثي، عنن 

 .جدته حواء، عن النبي 

 : قاله الدارقطني، وأنار إليه األثرم وغيرغ.-حنيني، وهو وهم منهلم يتابع عليه ال

 .ورواغ فلي  بن سليما ، عن عالم بن عمر بن قتاد ة، عن أبيه، عن جدغ، عن النبي 

 قال البزار: ال نعلم أحداً تابع فليحاً على هذا اإلسناد.

قالننه  :-والصننوار مننن الخنناف علننى زينند بننن أسننلم، عننن عالننم، عننن محمننود، عننن رافننع

 الدارقطني.

قلت: أماابن إسحاق وابن عجا  فروياغ عن عالم بهذا اإلسناد، وأمازيد فناختلف عننه كمنا 

ترى، وال نعلم أحداً قال عنه مال قول ابن إسحاق وابن عجا ، فكيف يكو  هو الصوار عن زيندل  

 الحفظ. فرجع األمر إلى ما رواغ ابن إسحاق وابن عجا ، عن عالم وليسا بالمبرزين في

 ومنها: تأويله، واختلف المتأولو  له:

فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرغ: المراد باإلسفار: أ  يتبين الفجر ويتضن ، فيكنو  نهيناً 

 عن الصا ة قبل الوقت، وقبل تيقن دخول الوقت.

و كر الشافعي: أنه يحتمل أ  بعض الصحابة كنا  يصنلي قبنل الفجنر الاناني، فنأمر بالتنأخير 

 بين الفجر وتيقنه.إلى ت

ورد  ل  بعضهم بأ  قوله: )هو أعظم لنجر( يدل على أ  في ترك هنذا اإلسنفار أجنراً، وال 

 أجر في الصا ة قبل وقتها إال بمعنى أنها تصير نافلة.
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ومنهم من قال: أمروا أ  ال يدخلوا في لا ة الفجر حتى يتيقنوا طلوع الفجر، وقيل لهم: هنو 

 لظن بدخوله.أفضل من الصا ة بشلبة ا

وهننذا جننوار مننن يقننول بجننواز النندخول فنني الصننا ة إ ا غلننر علننى الظننن دخننول وقتهننا مننن 

ألحابنا كالقاضي أبي يعلي وغيرغ، وأكار ألحار الشافعي، وحملوا حديث ابنن مسنعود فني تقنديم 

 الصا ة يوم النحر بالمزدلفة على أنه لاها يومئذ بشلبة لن دخول الوقت. النبي 

 دل على أنه ال يدخل في الصا ة حتى يتيقن دخول وقتها كما سبق.وكام أحمد ي

كنا   ومن ألحابنا من حمل حديث ابن مسعود في الصا ة بالمزدلفة علنى أ  عناد ة النبني 

بعنند تننيقن طلننوع الفجننر تننأخير الصننا ة بقنندر الطهننار ة والسننعي إلننى المسننجد، ولننم يننؤخر هننذا القنندر 

 بالمزدلفة. وهذا أنبه.

فسر اإلسفار المأمور بنه بتبنين الفجنر: بنأ  العنرر تقنول: أسنفرت المنرأ ة  واستدل بعض من

 عن وجهها إ ا كشفته وأبانت عنه فدل على أ  اإلسفار هو التبيين والظهور.

وفنني هننذا نظننر  فإنننه ال يعننرف فنني اللشننة أسننفرت المننرأ ة عننن وجههننا، إنمننا يقننال: سننفرت، 

 سننننننفر، وأسننننننفر  قننننننال تعننننننالى:وأمااإلسننننننفار فإنمننننننا يقننننننال فنننننني الفجننننننر والصننننننب ، يقننننننال: 

   َْبحِ إذا أَْسفَر [، ومعناغ أضاء وأنار، ويقال: أسفر وجهه منن السنرور، إ ا 34]المدثر:  َوالصُّ

ُوُجرروه  يَْوَمتِررٍذ  إ  سننر اسننتنار وجهننه كأنننه فلقننة قمننر. ومنننه قولننه تعننالى:  أنننار، كمننا كننا  النبنني 

[ فلنني  معنننى قولننه: )أسننفروا بننالفجر( إال 39، 38]عننب :  ُمْسررِفَرة ا َضرراِنَكة  ُمْسَِْبِشررَرة  

 أنيروا به.

لكن: هل المراد إنار ة األفنق بطلنوع الفجنر فينه ابتنداء، أم إننار ة األرض بظهنور الننور علنى 

 وجههال هذا محل نظر.

 وخلفائه الراندين. وحمله على األول أقرر  ألنه موافق فعل النبي 

 لاهرغ أو لريحه، وهو حسن.وعلى هذا المعنى يحمل كام أحمد، بل هو 

 ويدل عليه: ما روى مسلم المائني، عنن مجاهند، عنن قني  بنن السنائر، قنال: كنا  النبني 

 و كر الحديث:  –يصلي الصب  إ ا يششى النور السماء 

 خرجه الطبراني.

وقننال خخننرو : بننل اإلسننفار يكننو  باسننتدامته الصننا ة، ال بالنندخول فيهننا، فينندخل فيهننا بشلنن ، 

 ى يخرن منها وقد أسفر الوقت.ويطيلها حت

مننن ألننحابنا: أبننو حفننص البرمكنني  –أيضننا  –وقنند روي هننذا المعنننى عننن عطنناء، وقالننه 

 والقاضي أبو يعلي في )خافه الكبير(، ورجحه الطحاوي.

كننا  ينصننرف مننن لننا ة الفجننر حتننى يعننرف  ويعضنند هننذا: حننديث أبنني بننرز ة، أ  النبنني 

 المائة.الرجل جليسه، ويقرأ فيها بالستين إلى 

وقد رد هذا القول على من قاله كاير منن العلمناء، مننهم: الشنافعي وابنن عبند البنر والبيهقني، 

كننا  ينندخل فيهننا بشلنن ، ويخننرن منهننا بشلنن   لحننديث  وقنال: أكاننر األحاديننث تنندل علننى أ  النبنني 

 ة، عائشة وغيرغ، وكذل  أكار ألحابنا، وإ  كنا  مننهم منن كنا  يخنرن منهنا بإسنفار ويطينل القنراء

 أيضا. –كما روي عن الصديق لما قرأ بالبقر ة، وعن عمر 

 وقد روي أ  عمر هو الذي مد القراء ة في الفجر، وروي عن عاما  أنه تبعه على  ل .

 وروي عن علي، أنه كا  يقصر فيها القراء ة، ولعله لما كا  يسفر بها.

 ا . ومن الناس من ادعى أ  في هذغ األحاديث ناسخاً ومنسوخاً، وهم فرقت

 فرقة منهم ادعت أ  األحاديث في اإلسفار منسوخة.
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واستدلوا بما في حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عرو ة، عن بشير ابن أبي مسنعود، 

فذكر حديث المواقيت بطوله، وقال في خخنرغ: ولنلى الصنب  منر ة بشلن ،  - عن أبيه، عن النبي 

  ل  التشلي  حتى مات، لم يعد إلى أ  يسفر. ثم للى مر ة أخرى فأسفر بها، ثم كانت لاته بعد

 خرجه أبو داود.

 مرساً. –وقد تقدم أ  أسامة تفرد به بهذا اإلسناد، وإنما ألله: عن الزهري 

 وفرقةً ادعت أ  أحاديث التشلي  منسوخة باإلسفار، منهم: الطحاوي.

ننة، ثنم لمنا أتمنت كنا  يشلن  بنالفجر قبنل أ  تنتم الصنلوات لمنا قندم المدي وزعم: أ  النبني 

 الصلوات أربعاً أربعاً أطال في قراء ة الفجر، وغل  بها حينئذ.

وأخذغ من حديث عائشة الذي  كرناغ في أول )الصا ة(: أ  الصنلوات أتمنت بالمديننة أربعناً، 

 وأقرت الفجر لطول القراء ة.

ن اإلتمام، وهذا في غاية البعد، ولم ترد عائشة أنه حينئذ نرعت طول القراء ة فيها عوضاً ع

أننه كنا   وإنما أخبرت أنها تركت على حالها لما فيها من طول القراء ة، ولم ينقنل أحند عنن النبني 

يخفف القراء ة في الفجر ثم أطالها، وال أنه لما كا  يخففها كا  يسفر بها، وكنل هنذغ لننو  ال يصن  

 منها نيء.

د يشنق علنيهم التشلني ، وال واختلف القنائلو  باسنتحبار التشلني  بهنا إ ا كنا  جينرا  المسنج

 يجتمعو  في المسجد إال عند اإلسفار: هل األفضل حينئذ التشلي ، أم اإلسفارل

فقالت: طائفة: التشلي  افضل بكل حنال وهنو قنول مالن  والشنافعي وحكني رواينة عنن أحمند 

 وقالت طائفة: اإلسفار حينئذ أفضل، وهو منصو  أحمد في رواية غير واحد من ألحابه.

القاضني أبنو يعلني فني )خافنة الكبينر( ]و[ فني )جامعنه الكبينر( منذهر أحمند رواينة وجعله 

 واحد ة، ولم يح  عنه في  ل  خافاً في هذين الكتأبين، وهما من خخر كتبه.

 حال المأمومين في العشاء اآلخر ة، وقد سبق. واستدلوا بحديث جابر في مراعا ة النبي 

  بنن جبنل لمنا أرسنله إلنى النيمن، فنأمرغ أ  يشلن  ، أنه أمر بذل  معناوقد روي عن النبي 

بالفجر في الشتاء  لطول الليل واستيقال الناس في أول الوقنت، وأ  ينؤخر فني الصنيف، أل  النناس 

 ينامو  لقصر الليل فيه.

 وحمل بعض ألحابنا أحاديث األمر باإلسفار على حالة تأخير المأمومين.

  تننار ةً، ويؤخرهننا تننار ة، وعننن جماعننة مننن ، أنننه كننا  يعجننل الصننبوقنند روي عننن النبنني 

 السلف.

فروى اإلمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا أبو ننعبة الطحنا  جنار األعمنش، عنن أبني 

ربيع، قنال: قلنت البنن عمنر: إنني ألنلي معن  الصنب ، ثنم التفنت فنا أرى وجنه جليسني، ثنم أحيانناً 

 يصليها. ألليها كما رأيت رسول هللا  يصلي، وأحببت أ  تسفرل قال: كذل  رأيت رسول هللا 

 وهذا إسناد ضعيف.

 نقل البرقاني، عن الدارقطني، قال: أبو نعبة: متروك، وأبو الربيع: مجهول.

وروينا من طريق أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدغ، عن علي، قنال: 

 هذين وقت، لئا يختلف المؤمنو (. يصلي الفجر فيشل  ويسفر، ويقول: )ما بين كا  رسول هللا 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: أبو خالد الواسطي هو عمنرو بنن خالند، 

 ضعيف الحديث جداً.

فننذكر  –مننن الصننا ة  وروى بيننا  الرقاننني، قننال: قلننت ألننن : حنندثني عننن وقننت نبنني هللا 

 لى أ  ينفس  البصر، كل  ل  وقت.حديث المواقيت، وقال: كا  يصلي الشدا ة عند الفجر إ
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بيا  هذا، هو: ابنن جنندر، يكننى أبنا سنعيد. وقنال أبنو داود: ال أعلنم لنه إال حنديث المواقينت. 

 وقال ابن معين: هو مجهول.

 وله ناهد من وجه  خخر أقوى منه.

 خرجه اإلمام أحمد والنسائي من طريق نعبة، عن أبي لدقة، عن أن ، قال: كا  النبني 

 فجر إلى أ  ينفس  البصر.يصلي ال

 وأبو لدقة مولى أن ، أثنى عليه نعبة خيراً، ووثقه النسائي.

 رضي هللا عنهم. –وممنى روي عند التشلي  واإلسفار: عمر وعاما  وعلي وابن مسعود 

قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكنر بنن عيناش، عنن أبني حصنين، عنن خرننة بنن الحنر، قنال: كنا  

 عمر يشل  بالفجر وينور.

وحدثنا سيف بن هارو ، عن عبد المل  بنن سنلع، عنن عبند خينر، قنال: كنا  علني يننور بهنا 

 أحياناً، ويشل  بها أحياناً.

 وفعل هؤالء يحتمل أمرين:

أحدهما: أ  يكو   ل  على حسر مراعا ة حال المأمومين في تقديمهم وتنأخيرهم، وقند روي 

 هذا لريحاً عن عمر.

 ير عندهم سواء في الفضل.والااني: أ  يكو  التقديم والتأخ

قال ابن عبد البر:  هر طائفة إلى أ  أول الوقنت وخخنرغ سنواء فني الفضنل  لقولنه: )منا بنين 

 هذين وقت(.

 قال: ومال إلى  ل  بعض ألار مال ، و هر إليه أهل الظاهر، وخالفهم جمهور العلماء.

ن المسنلمين علنى أ  هذا  مع أنه حكى عن داود أ  التشلي  بالفجر أفضل، وحكى االتفاق من

 التعجيل بالمشرر أفضل، من يقول: لها وقت، ومن يقول: إ  وقتها متسع إلى العشاء.

مننن يقننول بننأ  التشلنني  أفضننل مننن اإلسننفار: هننل حكمننه كلننه واحنند، أو  –أيضننا  –واختلننف 

 مختلفل

، ثم يبقى وقت الجواز إلنى -أي أضاء –فقال ألحار الشافعي: خخر وقت االختيار إ ا أسفر 

 طلوع الشم .

وقال االلطخري منهم: يخرن الوقت باإلسفار جداً، فتكنو  الصنا ة معنه قضناء، وقند سنبق 

 حكاية قوله والرد عليه.

يعني: الحمر ة التني  –وقال بعض الشافعية: يكرغ تأخير الصب  بشير عذر إلى طلوع الحمر ة 

 قبيل طلوع الشم .

 واختلف ألحابنا في  ل :

، أننه مختار إلى طلوع الشنم   أل  أبنا موسنى روى عنن النبني  فمنهم من قال: وقتها كله

سأله سائل عن وقت الصا ة، فصلى بهم في يومين، فقدم في األول، ]وأخنر فني الاناني[، وأخنر فني 

 اليوم الااني الصب  حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشم  أو كادت.

 خرجه مسلم.

 وقد سبق عن علي بن أبي طالر نحو  ل .

ومنننهم مننن قننال: يننذهر وقننت االختيننار باإلسننفار، ويبقننى وقننت اإلدراك إلننى طلننوع الشننم ، 

 وهو قول القاضي أبي يعلي في )كتابه المجرد(.

 وقد روي عن أحمد ما يدل على كراهة التأخير إلى اإلسفار الفاحش.

 قال إسحاق بن هانئ في )مسنائله(: خرجنت منع أبني عبند هللا منن المسنجد فني لنا ة الفجنر،

وكا  محمد بن محرز يقيم الصا ة، فقلت ألبي عبد هللا: هذغ الصا ة على مال حديث رافع بن خنديج 
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في اإلسفارل فقال: ال، هذغ لا ة مفرط  إنمنا حنديث رافنع فني اإلسنفار أ  ينرى ضنوء الفجنر علنى 

 الحيطا . قال:

 وسمعت أبا عبد هللا يقول: الحديث في التشلي  أقوى.

تعننارض األحاديننث يعمننل بنناألقوى منهننا، وأحاديننث التشلنني  أقننوى  يشننير أحمنند إلننى أنننه مننع

 إسناداً وأكار.

وكذل  الشافعي أنار إلى ترجي  أحاديث التشلي  بهنذا، وعضندغ: موافقناً لناهر القنرخ  منن 

 األمر بالمحافظة على الصلوات.

 وقد حمل أحمد حديث رافع في اإلسفار في هذغ الرواية على لاهرغ، لكنه فسر اإلسفار

 بريية الضوء على الحيطا ، وجعل التأخير بعدغ تفريطاً، وهذا خاف ما يقول ألحابنا.

وروى ابن القاسم، عن مال ، أ  خخر وقتها اإلسفار. وكذل  روى ابن عبند الحكنم، عننه، أ  

 خخر وقتها اإلسفار األعلى.

 وهذا يشبه قول االلطخري، إال أ  يكو  مرادغ خخر وقت االختيار.

ى أ  اإلسفار أفضل فا كراهة عندهم في التأخير إلى قرير طلوع الشم ، وهو وأمامن ير

 أفضل عندهم، وهو قول الاوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وألحابه.

واستدل من كرغ التأخير إلى ند ة اإلسفار بما روى الحارب بن وهر، عن أبي عبند النرحمن 

ي مسنكة منا لنم يعملنوا بنااب: منا لنم ينؤخروا : )ال تنزال أمتني فنالصنابحي، قال: قال رسنول هللا 

المشرر انتظار الظام مضاها ة اليهود، ومنا لنم ينؤخروا الفجنر إمحناق النجنوم مضناها ة النصنارى، 

 وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها(.

 خرجه اإلمام أحمد، وهو مرسل.

 ي  بوقت.وإ  ثبت حمل على اجتماع األمة على  ل   فإنه يخشى أ  يظن أ  ما قبل  ل  ل

 يعني: لم يسمع منه. –والحارب بن وهر، قال البخاري: روايته عن الصنابجي مرسلة 

* * * 

 

 باب -28

 من أدرك من الفجر ركْة
حدثنا عبد هللا بن مسلمة: عن مال ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار وعنن  -579

قال: )من أدرك من الصنب   بسر بن سعيد وعن األعرن، يحدثونه عن أبي هرير ة، أ  رسول هللا 

ركعة قبل أ  تطلع الشم  فقد أدرك الصب ، ومن أدرك ركعنة منن العصنر قبنل أ  تشنرر الشنم  

 فقد أدرك العصر(.

هذا الحديث نص في أ  من للى الفجر قبل طلوع الشم  فإنه مندرك لوقتهنا  فإننه إ ا كنا  

 ركها كلها قبل الطلوعلمدركاً لها بإدراكه منها ركعة قبل طلوع الشم ، فكيف إ ا أد

فإ  قال فائل: نحمله على أهل األعذار والضرورات، كما حملتم قوله: )من أدرك ركعنة منن 

 العصر قبل أ  تشرر الشم  فقد أدركها( على حال الضرور ة.

قلنا: في العصر قد دل دليل على كراهنة التنأخير إلنى النفرار الشنم ، ولنم يندل دلينل علنى 

 اإلسفار.كراهة تأخير الفجر إلى 

: )فقند أدركهنا( فني )بنار: منن أدرك ركعنة منن العصنر قبنل وقد  كرنا معننى قنول النبني 

 الشرور(.

 وقد فسرغ اإلمام أحمد بإدراك وقتها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



100 

وجمهور العلماء على أ  تأخير لا ة الفجر حتى يبقى منها مقدار ركعة قبل طلنوع الشنم  

 كي جوازغ عن إسحاق وداود.لشير ضرور ة غير جائز، وقد نص عليه اإلمام أحمد، وح

 وتقدم ماله في لا ة العصر.

وقد سبق الحديث في )بار: من أدرك ركعة من العصر قبل الشرور( من حديث أبني سنلمة، 

، قال: )إ ا أدرك أحدكم سجد ة من العصر قبل أ  تشنرر الشنم  فلينتم عن أبي هرير ة، عن النبي 

 طلع الشم  فليتم لاته(.لاته، وإ ا أدرك سجد ة من لا ة الصب  قبل أ  ت

وقنند روى النندراوردي عننن زينند بننن أسننلم حننديث أبنني هريننر ة الننذي خرجننه البخنناري هاهنننا 

باإلسننناد الننذي رواغ عنننه مالنن ، ولفننظ حدياننه: )مننن أدرك مننن الصننب  ركعننة قبننل أ  تطلننع الشننم  

 ً بعند منا  وركعة بعد ما تطلع فقد ادركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبنل أ  تشنرر الشنم  وثاثنا

 تشرر فقد أدركها(.

مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن األعرن وعطاء، عن أبي هرينر ة، عنن  -أيضا–ورواغ 

 في لا ة الصب  بمعنى رواية الداروردي. -النبي 

قال: )منن  ورواغ أبو غسا ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي هرير ة، أ  رسول هللا 

غرور الشم ، ثنم لنلى منا بقني بعند غنرور الشنم  فلنم تفتنه للى سجد ة واحد ة من العصر قبل 

العصر، ومن للى سجد ة من الصب  قبل طلوع الشنم ، ثنم لنلى منا بقني بعند طلنوع الشنم  فلنم 

 تفته الصب (.

وروى سنعيد بننن أبنني عروبننة، عننن قتنناد ة، عننن خنناس، عننن أبنني رافننع، عننن أبنني هريننر ة أ  

 صب  قبل أ  تطلع الشم  فصل إليها اخرى(.قال: )إ ا ادركت ركعة من لا ة ال رسول هللا 

 خرجه اإلمام أحمد.

 بنحوغ، ولرح فيه بسماع قتاد ة من خاس. –ورواغ همام عن قتاد ة 

، قنال: ورواغ هشام الدستوائي، عن قتاد ة، عن عزر ة بن تميم، عن أبي هرير ة، عنن النبني 

 اخرى(.)إ ا للى أحدكم ركعة من لا ة الصب  ثم طلعت الشم  فليصل إليها 

وفي هذغ النصو  كلها: دليل لري  على أ  من للى ركعة من الفجر قبل طلوع الشم  

ثم طلعت الشم  أنه يتم لاته وتجزئه، وكذل  كل من طلعت عليه الشم  وهو فني لنا ة الفجنر 

فإنه يتم لاته وتجزئه، وكذل  كل من طلعت عليه الشم  وهو فني لنا ة الفجنر فإننه ينتم لناته 

 هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.وتجزئه، و

وروى الشننافعي: اخبرنننا ابننن عيينننة، عننن ابننن نننهار، عننن أننن ، أ  أبننا بكننر لننلى بالننناس 

 الصب ، فقرأ سور ة البقر ة، فقال له عمر: كادت الشم  أ  تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

قنال: لنليت منع عمنر بنن الخطنار الفجنر، وروى عالم األحول، عن أبي عاما  النهندي، 

فلمننا سننلم لننن الرجننال  وو العقننول أ  الشننم  طلعننت، فلمننا سننلم قننالوا: يننا أميننر المننؤمنين، كننادت 

 الشم  تطلع، فتكلم بشيء لم أفهمه، فقلت: أي نيء قالل فقالوا: قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

ي، قنال: كنا  أبنو هرينر ة يقنول: وروى األوزاعي: حدثني يحيى بن سعيد، عنن سنعيد المقبنر

من نام أو غفل عن لا ة الصب  فصنلى ركعنة منن لنا ة الصنب  قبنل أ  تطلنع الشنم  واألخنرى 

 بعد طلوعها فقد أدركها. وقال في العصر كذل .

 وممن  هر إلى  ل  من العلماء: مال  والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

 عيدها.وكذل  قال الاوري، إال أنه قال: يستحر أ  ي

 وقال أبو حنيفة وألحابه: تبطل لاته  ألنه دخل في وقت نهي عن الصا ة فيه.

فبطلت لاته، بناء علنى ألنلين لهنم:  أحندهما: أ  منا وقنع منهنا بعند طلنوع الشنم  يكنو  

 قضاًء. والااني: أ  الفوائت ال تقضى في أوقات النهي.
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 وأماالجمهور فخالفوا في األللين.

اف فيما يقع من الصا ة خارن الوقت إ ا وقع أولها فني الوقنت: هنل هنو وقد تقدم  كر االخت

 : )فقد أدركها(.قضاء، أو الل وأ  لاهر مذهر الشافعي وأحمد ال يكو  قضاء  لقول النبي 

وأماقضنناء الفوائننت فنني أوقننات النهنني، فخننالف فيننه جمهننور العلمنناء، وأجننازوغ عمنناً بعمننوم 

 فليصلها إ ا  كرها(.قوله: )من نام عن لا ة أو نسيها 

وقالوا: إنما النهي عن النفنل، ال عنن الفنرض، ولهنذا يجنوز أ  يصنلي بعند النفرار الشنم  

ودخول وقت النهي لا ة العصر الحاضر ة، وقد وافق عليه أبو حنيفنة وألنحابه، وإنمنا خنالف فينه 

 بعض الصحابة.

اء المبتندأ بنه فني وقنت وعلى تقدير تسليم منع القضاء في أوقات النهني، فإنمنا  اك فني القضن

النهي، فأم المستدام فا يدخل في النهي  فإ  القواعد تشهد بأنه يشتفر في االسنتدامة منا ال يشتفنر فني 

 االبتداء.

وعلى هذا  فنقول في النفل كذل ، وأ  من كا  في نافلة فندخل علينه وقنت نهني عنن الصنا ة 

 نا، ولرح به ابن عقيل منهم.لم تبطل لاته ويتمها، وهو لاهر كام الخرقي من ألحاب

وقد روى محمد بن سنا  العوقي: حدثنا همام: ثنا قتاد ة، عن النضر بنن أنن ، عنن بشنير بنن 

، قال: )من للى ركعنة منن الصنب  ثنم طلعنت الشنم  فليصنل نهي ، عن أبي هرير ة، عن النبي 

 الصب (.

-بشير هنذا اإلسنناد –اد ة قال البيهقي في )خافياته(: هذا لي  بمحفول، إنما المحفول: عن قت

كما تقدم، وإنما المحفول بهذا اإلسناد: حديث: )من لم يصنل ركعتني الفجنر حتنى  –: )فليتم لاته( 

 طلعت الشم  فليصلها(. انتهى.

وقد خرن الترمذي في )جامعه( حديث همام، عن قتاد ة، عن النضر بن أنن ، عنن بشنير بنن 

 صل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشم (.: )من لم ي-مرفوعاً  –نهي ، عن أبي هرير ة 

ثم قال: لم يروغ عن همام بهنذا اإلسنناد نحنو هنذا إال عمنرو بنن عالنم الكنبني، والمعنروف 

قنال: )منن  من حديث قتاد ة: عن النصر بن أن ، عن بشير بن نهين ، عنن أبني هرينر ة، أ  النبني 

 ك الصب (. انتهى.أدرك ركعة من لا ة الصب  قبل أ  تطلع الشم  فقد أدر

وإ ا كا  هذا معروفاً بهذا اإلسناد عن قتاد ة، فلم يهم فينه محمند بنن سننا ، وإنمنا غينر بعنض 

لفظننه حيننث قننال: )فليصننل الصننب (، وهننو روايننة بننالمعنى الننذي فهمننه مننن قولننه: )فليننتم لنناته(، 

 ومرادغ: فليتم لا ة الصب ، وليستمر فيها.

ه اإلمام أحمد: حدثنا بهنز، قنال: ثننا همنام: ثننا قتناد ة، والحديث الذي أنار إليه الترمذي خرج

قنال همنام: وجندت فني كتنأبي: عنن بشنير  -عن النضر بن أن ، عن بشير بن نهي ، عن أبي هرير ة

قنال:  بن نهي ، وال ألنه إال عن النضر بن أن ، عن بشير بنن نهين ، عنن أبني هرينة عنن النبني 

 الشم ، فليتم لاته(.، ثم طلعت -يعني: ركعتي الصب   –)من للى 

عن عبد الصمد، عن همام: ثنا قتاد ة، عنن النضنر بنن أنن ، عنن بشنير بنن  –أيضا  –ورواغ 

، قال: )من لنلى منن الصنب  ركعنة ثنم طلعنت الشنم  فليصنل نهي ،  عن أبي هرير ة عن النبي 

 اليها أخرى(.

وهشأماالدسنتوائي هكذا روى همام، عن قتاد ة هذا الحديث، وقد تقدم أ  سعيد بن أبي عروبة 

 رويا ألل الحديث عن قتاد ة، واختلفا في إسنادغ.

قننال ابننن أبنني حنناتم: سننألت أبنني عننن اخننتافهم علننى قتنناد ةل فقننال أبنني: أحسننر الااثننة كلهننا 

 لحاحاً، وقتاد ة كا  واسع الحديث، وأحفظهم سعيد قبل أ  يختل ، ثم هشام، ثم همام.

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



102 

* * * 

 

 باب -29

 من أدرك من الصا ة ركعة

حدثنا عبد هللا بن يوسنف: أبننا مالن ، عنن ابنن ننهار، عنن أبني سنلمة ابنن عبند  -580

 قال: )من أدرك ركعة من الصا ة فقد أدرك الصا ة(. الرحمن،  عن أبي هرير ة، أ  رسول هللا 

روى بعضهم هذا الحديث عن مالن ، وقنال فينه: )منن أدرك ركعنة منن العصنر(، وهنو وهنم 

 )من أدرك ركعة من الصا ة(. على مال ، وإنما حديث مال :

وخرجه مسلم، عن عبد بن حميد: ثنا عبد النرزاق، قنال: ثننا معمنر، عنن الزهنري، عنن أبني 

 بمال حديث مال ، عن زيد بن أسلم. - سلمة، عن أبي هرير ة، عن النبي 

 يعني: الحديث الذي خرجه البخاري في البار الماضي.

 يعني: عن معمر. –ل عنه و كر الدارقطني في )العلل( أنه لي  بمحفو

 و كر أنه عبد الرزاق رواغ بخاف  ل .

يعنني:  –عن محمد بن أبني حفصنة وسنفيا  بنن حسنين، عنن الزهنري  -أيضا –قال: وروي 

 بذكر العصر والفجر.

 والمحفول: عن الزهري في حديث: )من أدرك ركعة من الصا ة(.

 وقد اختلف في معنى  ل :

قت الصنا ة، كمنا فني حنديث عطناء بنن يسنار وبسنر بنن سنعيد فقالت طائفة: معناغ: إدراك و 

 واألعرن، عن أبي هرير ة الذي سبق في البار الماضي.

وقد روى هذا الحنديث المنذكور فني هنذا البنار عمنار بنن مطنر، عنن مالن ، وقنال فينه: )فقند 

 أدرك الصا ة ووقتها(.

 به.  قال ابن عبد البر: لم يقله عن مال  غير عمار، وهو مجهول ال يحتج

 وقالت طائفة معناغ: إدراك الجماعة.

ويشهد له. ما خرجه مسلم من رواية يون ، عنن ابنن ننهار، ولفظنه: )منن أدرك ركعنة منن 

 الصا ة مع اإلمام فقد أدرك الصا ة(.

 وهؤالء لهم في تفسير إدراك الجماعة قوال :

 أحدهما:

 أ  المراد إدراك فضل الجماعة وتضعيفها.

م هذا الحديث، عن الزهري، عن سعيد، عن أبني هرينر ة، عنن النبني وروى نوح بن أبي مري

.)قال: )من أدرك اإلمام جالساً قبل أ  يسلم فقد أدرك الجماعة وفضلها ، 

 خرجه الدارقطني.

 وقال: نوح متروك.

في إسنادغ، فإنه عن أبني  -أيضا–وقد وهم في لفظه، وخالف جميع ألحار الزهري، ووهم 

 لمسير.سلمة ال عن سعيد بن ا

 مع أنه قد روي عن مال  واألوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، ولي  بمحفول.

وروى أبو الحسنن ابنن جولنا فني )مسنند األوزاعني(: حندثنا أحمند بنن محمند بنن يحينى بنن 

حمز ة: ثنا أبي: عن أبيه يحيى بن حمز ة: حدثني األوزاعي، أننه سنأل الزهنري عنن رجنل أدرك منن 

: )منن أدرك منن ثني أبو سلمة، أ  أبا هرير ة قنال: قنال رسنول هللا لا ة الجمعة ركعةل فقال: حد

 لا ة ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة(.
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 غير محفول. -أيضا–وهذا اللفظ 

 وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمز ة، ضعفوغ   كرغ الحاكم أبو أحمد في )كتار الكنى(.

ذا الحديث، عن مال ، وقال في ه -وأسمه: عبيد هللا بن عبد المجيد –وروى أبو علي الحنفي 

 حدياه: )فقد أدرك الفضل(.

 قال ابن عبد البر: ال أعلم أحداً من الروا ة قاله عن مال  غيرغ.

قال: ورواغ نافع بن يزيد، عن يزيد بن الهاد، عن عبد الوهار بن أبي بكر، عن ابنن ننهار، 

الصنا ة فقند أدرك الصنا ة قنال: )منن ادرك ركعنة منن  عن أبي سلمة، عن أبي هرينر ة، أ  النبني 

 وفضلها(.

لم يقله أحد عن ابن نهار غير عبد الوهار هذا، ولي  ممن يحتج  -أيضا –قال: وهذا اللفظ 

 به على ألحار ابن نهار.

قال: وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد، عنن ابنن الهنادي، عنن ابنن ننهار، فلنم ينذكر فني 

 ة.اإلسناد: )عبد الوهار(، وال جاء بهذغ اللفظ

 وقد اختلف العلماء في ما يدرك به فضل الجماعة مع اإلمام:

 فقالت طائفة: ال يدرك بدو  إدرك ركعة تامة  لظاهر الحديث.

وقد رواغ قر ة بن عبند النرحمن، عنن الزهنري، عنن أبني سنلمة، عنن أبني هرينر ة، وزاد فينه: 

 )قبل أ  يقيم اإلمام للبه(.

 ني.خرن حدياه ابن خزيمة في )لحيحه( والدارقط

، وقنر ة هنذا مختلنف فني أمنرغ، وتفنرد بهنذا -أيضنا–ولي  هنذا اللفنظ بمحفنول عنن الزهنري 

الحنننديث عننننه يحينننى بنننن حميننند بهنننذغ الزيننناد ة، وقننند أنكرهنننا علينننه البخننناري والعقيلننني وابنننن عننندي 

 والدارقطني وغيرهم.

 وحكي هذا القول عن مال : أنه ال يدرك الجماعة بدو  ركعة.

 لحابنا مذهباً ألحمد، ولم يح  فيه خافاً.و كرغ ابن أبي موسى من أ

وهننو قننول عطنناء، حتننى قننال: إ ا سننلم إمامننه، فننإ  ننناء تكلننم، فلننم يكننن فنني لننا ة، قنند فاتتننه 

 الركعة.

 خرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.

، قننال: )مننن أدرك الركعننة فقنند أدرك وخننرن أبننو داود مننن حننديث أبنني هريننر ة، عننن النبنني 

 الصا ة(.

 كم ولححه.وخرجه الحا

 وفي إسنادغ من ضعف.

وخرجه الطبراني وغيرغ من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بنن األزهنر، عنن أبينه، عنن 

 .النبي 

 وإسنادغ جيد.

 قال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي: ال أعلم له علة.

هنو قنول أبني وقالت طائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبير ة اإلحرام قبل سام اإلمام، و

 وائل.

 وقال قتاد ة: إ  ابن مسعود أدرك قوماً جلوساً في خخر لاتهم، فقال: قد أدركتم إ  ناء هللا.

وهو مذهر الشافعي، والمشهور عن أحمد عند القاضي أبي يعلي وأتباعنه، حتنى قنال بعنض 

 ألحابنا: هو إجماع من العلماء، ال نعلم فيه خافاً  ولكن لي  بإجماع كما تقدم.
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وروى ابن عدي من طريق محمد بن جابر، عن أبا  بن طارق، عن كاينر بنن نننظير، عنن 

، قال: )من أدرك ركعة من الصا ة فقند أدرك فضنل الجماعنة، ومنن عطاء، عن جابر، عن النبي 

أدرك اإلمام قبل أ  يسلم فقد أدرك فضل الجماعة(. قال: وكنا نتحندب أ  منن أدرك قبنل أ  يتفرقنوا 

 الجماعة. فقد أدرك فضل

 ولي  هذا بمحفول، وأبا  بن طارق ومحمد بن جابر ضعيفا .

وقد رواغ ابن علية، عن كاير بن ننظير، عنن عطناء، عنن أبني هرينر ة، قنال: إ ا انتهنى إلنى 

القوم وهم قعنود فني خخنر لناتهم فقند دخنل فني التضنعيف، وإ ا انتهنى النيهم وقند سنلم اإلمنام، ولنم 

 يتفرقوا فقد دخل في التضعيف.

قال عطاء: وكا  يقال: إ ا خرن من بيته وهنو يننويهم، فنأدركهم أو لنم يندركهم فقند دخنل فني 

 التضعيف.

 وهذا الموقوف أل .

 وكذا قال أبو سلمة: من خرن من بيته قبل أ  يسلم اإلمام فقد أدرك.

ومعنى هذا كله: أننه يكتنر لنه ثنوار الجماعنة  لمنا نواهنا وسنعى إليهنا، وإ  كاننت قند فاتتنه، 

 نوى قيام الليل ثم نام عنه، ومن كا  له عمل فعجز عنه بمرض أو سفر، فإنه يكتر له أجرغ. كمن

، قنال: )منن ويشهد لهذا: ما خرجه أبو داود والنسنائي منن حنديث أبني هرينر ة، عنن النبني 

توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد للوا، أعطاغ هللا مانل أجنر منن لناها وحضنرها، 

 من أجرهم نيئاً(.ال ينقص  ل  

يقنول:  وخرن أبو داود من حديث سعيد بن المسير، عن رجل منن األنصنار، سنمع النبني 

)إ ا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإ  أتني المسنجد وقند 

فنأتم للوا بعضاً وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كنا  كنذل ، فنإ  أتنى المسنجد وقند لنلوا 

 الصا ة كا  كذل (.

يقنول: )منن توضنأ للصنا ة  وخرن النسائي في هذا البار من حديث عاما : سمعت النبني 

فاسبش الوضوء، ثم مشى إلى الصا ة المكتوبة، فصاها مع الناس، أو منع الجماعنة، أو فني المسنجد 

 غفر له  نبه(.

كعنة تامنة  أل  الجماعنة وال خاف عن الشافعي وأحمند أ  الجمعنة ال تندرك بندو  إدراك ر

 نرط لها، وهذا مما يقوي بأ  الجماعة ال تدرك بدو  إدراك ركعة.

 والقول الااني:

أ  المراد بنإدراك الركعنة فني الجماعنة إدراك جمينع أحكنام الجماعنة، منن الفضنل، وسنجود 

 السهو، وحكم اإلتمام، وهذا مذهر مال .

آلخر لم يلزمه اإلتمام، وإ  أدرك معنه ركعنة فعلى هذا  إ ا أدرك المسافر المقيم في التشهد ا

تامة فأكار لزمه اإلتمام، وإ ا خرن من بلدغ مسافراً وقد بقي عليه من وقت الصا ة قدر ركعة قصنر 

الصا ة، وإ  كا  أقل من قدر ركعة أتمها، وإ ا أدرك المسبوق مع اإلمام ركعة لزمه أ  يسجد معنه 

 يدركه، وإ  لم يدرك معه ركعة لم يلزمه السجود له. لسهوغ، سواء أدركه في  ل  السهو أو لم

 هذا كله مذهر مال .

 ووافقه الليث واألوزاعي في مسألة سجود السهو.

في المسافر إ ا أدرك من لا ة المقيم أقل منن ركعنة فندخل  –في رواية عنه  –ووافقه أحمد 

 معه أ  له أ  يقصر.

 وأبي حنيفة.والمشهور عنه أنه يلزمه اإلتمام كقول الشافعي 
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وكذا قال طائفنة منن ألنحابنا فني ائتمنام المفتنرض بالمتنفنل، ومنن يصنلي فرضناً خلنف منن 

يصلي فرضاً خخر، أنه إ  أدرك معه دو  ركعة جاز ائتمامه به  ألنه لم يدرك معنه منا يعتند بنه منن 

 لا ة، وإ  أدرك معه ركعة فصاعداً لم يجز إئتمامة به.

درك ركعننة مننن الصننا ة فقنند أدرك الصننا ة( ينندخل فنني وقالننت طائفننة اخننرى: قولننه: )مننن أ

 عمومه إدراك الوقت بالنسبة إلى أداء الصا ة، وإدراك الجماعة كما تقدم.

إدرك قدر ركعة من وقت الوجور إ ا زال عذر المعذور في خخر وقنت  -أيضا –ويدخل فيه 

 الصا ة.

لقضاء، وإ  لم يبق فلو طهرت من حيضها في خخر الوقت وقد بقي منه قدر ركعة لزمها ا

 منه قدر ركعة فا قضاء عليها.

وهذا قول مال  والليث، وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، حكاها أبو الفت  الحلواني 

 وغيرغ.

والمشننهور عننن الشننافعي وأحمنند: أنننه يعتبننر إدراك قنندر تكبيننر ة اإلحننرام مننن الوقننت إ ا زال 

 العذر.

 ي والاوري.وهو قول أبي حنيفة، وحكي عن األوزاع

وكذا المشهور عند ألحار أحمد من مذهر أحمد فيما إ ا طرأ العذر بعند دخنول الوقنت فني 

 أوله.

وقالت طائفة منن ألنحابنا كنابن بطنة وابنن أبني موسنى: يعتبنر فني أول الوقنت  هنار وقنت 

 يمكن فيه أداء الصا ة كلها، وهو قول الشافعي وإسحاق.

ر تكبينننر ة فيمنننا إ ا زال العنننذر فننني خخنننر الوقنننت والقنننوال  للشنننافعي فننني اعتبنننار ركعنننة وقننند

 كالحائض تطهر.

فإ  طرأ العذر في أوله كالطاهر تحيض، فنلحابنا طريقا : أحدهما: أنه على الخاف في 

 : يعتبر  هار قدر الصا ة بكمالها.-وهو الصحي  المشهور عندهم –زواله في خخر الوقت. والااني 

 ما قاله ابن بطة وابن أبي موسى من ألحابنا.فإ  طرأ العذر قبل  ل  فا قضاء، ك

وفرقننوا بننين أول الوقننت وخخننرغ، فننإ  أول الوقننت إ ا لننم يمننض قنندر الننتمكن مننن الفعننل كننا  

اإللزام بالفعل تكليفاً بما ال يطاق، وأمافي خخر الوقت فيمكن فعل منا أدركنه فني الوقنت، ويكملنه بعند 

 الوقت، ويكو  كله أداء على ما سبق تقريرغ.

، فقالوا: لني   لن  -وهو المشهور عند ألحابنا –امن سوى بين الصورتين في الوجور وأم

تكليفاً لما ال يطاق، فإنا ال نكلف من طرأ عليه العذر بالفعل في الوقت الذي ال يتمكن فيه، بنل يلزمنه 

 في  مته ويجر عليه القضاء.

وقنت خاليناً منن العنذر وخرن ابن سريج قوالً خخر: انه ال يجنر القضناء حتنى يندرك جمينع ال

 من نص الشافعي على المسافر إ ا سافر في أثناء الوقت فله القصر.

وفرق أكار ألحابه بينهما، بأ  المسافر والمقيم كاهما تجر عليه الصا ة، لكن المسنافر لنه 

القصر إ ا للى في السفر، وإ  لزمته الصا ة قبل  ل  في الحضر اعتباراً في لنفة الصنا ة بحنال 

ا في وقتها، كما لو كا  في أول الوقت قادراً على القيام أو الطهار ة بالماء ثم عجز عن  ل  فني أدائه

 خخرغ، فإنه يصلي قاعداً وبالتيمم.

ومذهر الحسن وابن سيرين وحماد، واألوزاعي، وأبي حنيفة في المشهور عنه، أنه ال 

 قضاء، وإ  وجد المانع في خخر الوقت.

 نقله ابن عبد البر، ولم يذكر عنه خافه. :-ورواغ ابن وهر، عن مال 
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وفي )تهذير المدونة(: أ  منذهر مالن : ال قضناء إال أ  يتضنايق الوقنت عنن الفعنل، ويبقنى 

 منه قدر ركعة، ثم يوجد بعد  ل ، أل  تركها قبل  ل  جائز.

 وهو رواية زفر، عن أبي حنيفة.

 أثناء الوقت مبني على أللين:وهذا االختاف عنهم فيما إ ا تجدد المانع من الصا ة في 

 أحدهما: أ  الصا ة: هل تجر بأول الوقت وجوباً موسعاً، أم الل

فقال األكارو : تجر بأوله، وهنو المحكني عنن مالن ، والشنافعي، وأحمند، وبعنض ألنحار 

 أبي حنيفة.

وقال أكار ألحابه: تجر بآخرغ إ ا بقي من الوقت قندر منا يتسنع لتلن  الصنا ة، أل  منا قبلنه 

 وز تركها فيه، فا يولف فيه بالوجور.يج

 ومنهم من قال: ال تجر حتى يبقى من الوقت قدر تكبير ة واحد ة.

 ومن الناس من يحكي هذغ األقوال الااثة ثاب روايات عن أبي حنيفة.

ومن ألحابنا من قال: تجر في جزء منه غير معين، وهو ما يقنع فينه فعنل الصنا ة، فتكنو  

 فار ة.أجزاء الوقت كخصال الك

والااني: هي يستقر الوجور في الذمة بما يجر بنه الصنا ة، وهنو أول جنزء منن الوقنت عنند 

من يرى  ل ، أم ال يستقر الوجور حتنى يمضني منن الوقنت مقندار منا يفعنل فينه، أم ال يسنتقر حتنى 

عل يبقى من الوقت مقدار ما يتسع لفعل الصا ة، أم ال يستقر حتى يخرن خخر الوقت سالماً من الموانن

 فهذغ أربعة أقوال.

واألول: هو المشهور عند ألحابنا، و كروا أنه المنصو  عن أحمد، وقد نص أحمند علنى 

قنول بعنض الشنافعية،  -أيضنا –أ  المرأ ة إ ا حاضت بعد دخنول الوقنت قلنياً فعليهنا القضناء، وهنو 

 وحكي عن الاوري و طائفة من السلف.

 ن أبي موسى.والااني: قول الشافعي وإسحاق وابن بطة واب

 والاالث: قول مال ، ورواية زفر عن أبي حنيفة.

 والرابع: قول أبي حنيفة ومن وافقه كاألوزاعي وابن سريج من الشافعية.

وأماإ ا زال العذر في خخر الوقت، فاألكارو  على أنه لو زال قبنل خنرون الوقنت ولنو بقندر 

وأبني حنيفنة، والشنافعي فني أننهر  تكبير ة وجبت تل  الصنا ة بنه، وهنو قنول الانوري، واألوزاعني،

 قوليه، وأحمد في لاهر مذهبه.

وقال طائفة: يعتبر أ  يدرك من الوقت قدر ركعنة، وهنو قنول مالن ، واللينث، والشنافعي فني 

 قوله اآلخر، وحكي رواية عن أحمد  لمفهوم الحديث المخرن في هذا البار.

  ة بكمالها من الوقت.وحكي عن بعضهم، انه اعتبرها هنا للوجور إدراك قدر الصا

 وهذغ طريقة ضعيفة في مذهر الشافعي وأحمد، وحكي عن زفر.

والمروي عن الصحابة يدل على القول األول  فإنه روي عن عبد النرحمن ابنن عنوف وابنن 

عبنناس وأبنني هريننر ة، فنني الحننائض تطهننر قبننل طلننوع الفجننر: تصننلي المشننرر والعشنناء. زاد عبنند 

 بل غرور الشم  للت الظهر والعصر.الرحمن وابن عباس: وإ ا طهرت ق

 ولم يفرقوا بين قليل من الوقت وكاير.

 

* * * 

 باب -30

 الصالة بْد الفجر نِى ترتفع الشمس

 فيه حديث عن عمر، وابن عمر، وأبي هرير ة: فحديث عمر:
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 قال فيه:

حدثنا حفص بن عمر: ثنا هشام، عنن قتناد ة، عنن أبني العالينة، عنن ابنن عبناس،  -581

نهى عن الصنا ة بعند  ، أ  رسول هللا -وأرضاهم عندي عمر –عندي رجال مرضيو  قال: نهد 

 الصب  حتى تشرق الشم ، وبعد العصر حتى تشرر.

حدثنا مسدد: ثنا يحيى، عن نعبة، عن قتاد ة: سمعت أبا العالية، عن ابن عباس، قال: حندثني 

 ناس بهذا .

 من أبي العالية. إنما أعادغ من طريق نعبة لتصري  قتاد ة فيه بالسماع

وقنند قننال نننعبة: لننم يسننمع قتنناد ة مننن أبنني العاليننة إال ثاثننة أنننياء: هننذا الحننديث، وحننديث ابننن 

: )ال ينبشي ألحد أ  يقول: أنا خير من يون  بن متي(، وحنديث علني: )القضنا ة عباس، عن النبي 

 ثاثة(.

 تعليقاً. – كرغ أبو داود والترمذي في )كتأبيهما( عن نعبة 

في )الصنحيحين( لقتناد ة عنن أبني العالينة، حنديث ابنن عبناس فني )دعناء الكنرر(،  وقد خرن

 ليلة اإلسراء األنبياء. وحدياه: في ريية النبي 

 :  كرغ العقيلي.-وقد روي هذا الحديث من حديث الحسن، عن أبي العالية، ولي  بمحفول

خبرنني بنذل  وقول ابن عباس: نهد عندي رجال مرضيو  وأرضاهم عندي عمنر، معنناغ: أ

 وحدثني به، ولم يرد أنهم أخبروغ به بلفظ الشهاد ة عندغ.

وهذا ما استدل به من يسنوي بنين لفنظ اإلخبنار والشنهاد ة، وقند ننص علينه أحمند فني الشنهاد ة 

بالجنة للصحابة الذين روي أنهم في الجنة  فإ  من الناس من قال: يقال: إنهم فني الجننة، وال نشنهد، 

 د نهد.فقال أحمد: إ ا قال فق

 وسوى بين القول والشهاد ة في  ل .

وأمافي أداء الشهاد ة عند الحاكم، فاعتبر أكار ألحابنا لفظ الشهاد ة، و كر القاضي أبو يعلني 

 في موضع احتماالً خخر، بأنه ال يشترط  ل .

ً  –وكا  ابن عباس يروي  منا ننهدغ وسنمعه مننه، ويقنول: أننهد علنى  ، عنن النبني -أحياننا

كمنا قنال  لن  فني روايتنه لخطبنة العيند، وقند سنبق حديانه بهنذا فني )كتنار العلنم( فني ، رسول هللا 

 )بار: عظة اإلمام النساء وتعليمهن(.

وقولننه: )نهننى عننن الصننا ة بعنند الصننب  حتننى تشننرق الشننم (، أول هننذا الوقننت المنهنني عننن 

الصب  هو الفجنر،  الصا ة فيه إ ا طلع الفجر، وهو المراد بقوله في هذغ الرواية: )بعد الصب (  فإ 

ْبحِ إذا تَنَفَّسَ كما قال تعالى:  رْبُح [، وقال: 18]التكوير:  َوالصُّ ْبُح أَلَْيَس الصُّ إِنَّ َمْوِعَدُهْم الصُّ

 [.81]هود:  بِ َِريبٍ 

 وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: نهى عن الصا ة بعد الفجر حتى تطلع الشم 

 النهي عن الصا ة إ ا طلع الفجر. وهذا قول جمهور العلماء: أ  أول وقت

 وروي معنى  ل  عن ابن عمر وابن عباس وعبد هللا بن عمرو وأبي هرير ة.

 وقال النخعي: كانوا يكرهو   ل .

 وكرهه سعيد بن المسير، قال: هو خاف السنة.

، والعنناء بننن زينناد وحمينند ابننن عبنند -]قننال[: ومننا سننمعت فيننه بشننيء –وعطنناء والحسننن 

 الرحمن.

 هر الاوري ومال  وأبي حنيفة وأحمد في لاهر مذهبه.وهو مذ

 و كر أبو نصر بن الصباغ من الشافعية: أنه لاهر مذهر الشافعي.
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وحكننى الترمننذي فنني )جامعننه( أ  أهننل العلننم أجمعننوا عليننه، وكرهننوا أ  يصننلي الرجننل بعنند 

 طلوع الفجر إال ركعتي الفجر.

، قنال: )ال لنا ة ن عمر، عنن النبني وخرن اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث اب

 بعد الفجر إال سجدتين(.

 وله طرق متعدد ة عن ابن عمر.

 .وخرن الطبراني والدارقطني والبزار نحوغ من حديث عبد هللا بن عمرو، عن النبي 

 .وخرن الطبراني نحوغ من حديث ابن المسير، عن أبي هرير ة، عن النبي 

 وله عنه طرق.

 مرساً، وهو أل .وروي عن ابن المسير 

 ومراسيل ابن المسير أل  المراسيل.

إ ا طلننع الفجننر ال يصننلي إال  وفنني )لننحي  مسننلم(، عننن حفصننة، قالننت: كننا  رسننول هللا 

 ركعتين خفيفتين.

وخرن اإلمام أحمد من حديث نهر بن حونر، عن عمرو بن عبسنة، قنال: قلنت: ينا رسنول 

ر، ثنم الصنا ة مكتوبنة مشنهود ة حتنى يطلنع الفجنر، هللا، أي الساعات أفضلل قال: )جوف الليل اآلخن

 فإ ا طلع الفجر فا لا ة، إال الركعتين حتى تصلي الفجر(.

 وخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بنن عبسنة، عنن النبني 

 بمعناغ، وقال فيه: )فصل ما بدا ل  حتى يطلع الصب ، ثم انته حتى تطلع الشم (. -

 النسائي، وعندغ: )حتى تصلي الصب (.وخرجه 

 فقد تعارضت الروايتا  في حديث عمرو بن عبسة.

: )إ  بناالً ينؤ   بلينل حتنى ومما يدل على أ  وقت النهي يدخل بطلوع الفجر: قول النبي 

 يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم(.

 وقد خرجاغ في )الصحيحين( من حديث ابن مسعود.

 المصلي بالليل يمس  عن الصا ة ويكف عنها. فإ  معنى: )يرجع قائمكم(: أ 

وقنند رخننص طائفننة مننن العلمنناء فنني بعننض الصننلوات بعنند طلننوع الفجننر، قبننل لننا ة الفجننر، 

 كالوتر ولا ة الليل.

 روي عن عمر وعائشة في لا ة الليل.

 وإلى  ل   هر مال  في الوتر وقضاء لا ة الليل.

 وروي عن عطاء.

ن أبي موسى مذهر أحمد جواز قضاء لا ة الليل فينه ونص أحمد عليه في الوتر، وحكى اب

 بشير خاف حكاغ في المذهر، وحكى الخاف في بقية  وات األسبار، كتحية المسجد وغيرها.

 وقال خخرو : ال يدخل وقت النهي حتى يصلي الفجر.

 ورويت الرخصة في الصا ة قبل لا ة الفجر عن الحسن وطاوس.

 عي من مذهبه: الرخصة في  ل ، حتى يصلي الفجر.والمشهور عند عامة ألحار الشاف

 وحكي رواية عن أحمد.

: ينا رسنول هللا، أخبرنني عننن وفني )لنحي  مسنلم( عنن عمنرو بنن عبسننة، أننه قنال للنبني 

الصا ةل فقال: )لل لا ة الصب ، ثم أقصنر عنن الصنا ة حتنى تطلنع الشنم ، حتنى ترتفنع  فإنهنا 

 و كر الحديث. –سجد لها الكفار( تطلع حين تطلع بين قرني نيطا ، وحيئذ ي

وهننذا إنمننا ينندل بمفهومننه، وقنند عننارض مفهومننه منطننوق الروايننات األولننى، فيقنندم المنطننوق 

 عليه.
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وقوله: )حتى تشرق الشنم ( هكنذا الرواينة: )تشنرق( بضنم التناء وكسنر النراء، منن قنولهم: 

 أنرقت الشم .

منن قنولهم: ننرقت الشنم ، وزعم بعضهم: أ  الصوار: )تشرق( بفت  التاء، وضنم النراء، 

 إ ا طلعت.

 قال: ومعنى أنرقت: أضاءت ولفت.

 قال: والمناسر هنا  كر طلوعها، ال  كر إضاءتها ولفائها.

وهننذا لنني  بشننيء، والصننوار: )تشننرق(، والمعنننى: حتننى ترتفننع الشننم ، كمننا بننور عليننه 

 البخاري.

: سنعيد، عنن النبني والنهي يمتد إلى أ  ترتفع وتضيء ويصفو لونها، كما فني حنديث أبني 

 إ  ناء هللا. –)ال لا ة بعد الصب  حتى ترتفع الشم (. وسيأتي 

مننع أ  كننا الحنندياين قنند روي فيننه: )حتننى تطلننع الشننم (، وهننو مننن روايننة بعننض رواتننه 

 بالمعنى الذي فهمه منه. وهللا أعلم.

 وحديث ابن عمر:

 قال البخاري:

قال: أخبرني أبي، قال: أخبرنني ابنن حدثنا مسدد: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام،  -582

 : )ال تحروا بصاتكم طلوع الشم  وال غروبها(.عمر، قال: قال رسول هللا 

: )إ ا طلننع حاجننر الشننم  قننال: وحنندثني ابننن عمننر، قننال: قننال رسننول هللا  -583

 فأخروا الصالة حتى ترتفع، وإ ا غار حاجر الشم  فاخروا الصا ة، حتى تشير(.

 تابعه: عبد ة.

ديث عبد ة الذي أنار إلى متابعته: قند خرجنه فني )كتنار بندء الخلنق(: أخبرننا عبند ة، عنن وح

: )إ ا طلنع حاجنر الشنم  فندعوا هشام بن عرو ة، عن أبيه، عن ابن عمنر، قنال: قنال رسنول هللا 

الصا ة حتى تبرز، وإ ا غار حاجر الشم  فدعوا الصا ة حتى تشينر، ال تحيننوا بصناتكم طلنوع 

 أو )الشيطا (، ال أدري أي  ل  قال هشامل –بها  فإنها تطلع بين قرني نيطا ( الشم  وال غرو

 بنحوغ. –وخرجه مسلم من رواية وكيع وابن نمير ومحمد بن بشر، كلهم عن هشام 

 وفي رواية له: )فإنها تطلع بقرني الشيطا (.

 عليه فيه: وإنما احتان البخاري إلى  كر المتابعة في هذا اإلسناد  أل  عرو ة قد اختلف

 وهما حدياا : حديث: )ال تحروا بصاتكم(، وحديث: )إ ا طلع حاجر الشم (.

  -وقد روى ابن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: حنديث: )إ ا طلنع حاجنر الشنم (

 الحديث، ووهم في قوله: )عن عائشة(.

 مرساً. –ورواهما عن مال  وعرو ة، عن هشام، عن أبيه 

، عنن النبني -أو: ابنن عمنرو –ر، عن هشام، عنن أبينه، عنن ابنن عمنر وروى مسلمة بن قعن

.)حديث: )ال تحروا : 

 : ]رواغ[ الدارقطني.-والصحي : قول القطا  ومن تابعه

 و كر ابن عبد البر أ  أيور بن لال  رواغ، عن مال ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

 العلم. قال: وأيور هذا لي  ممن يحتج به، ولي  بالمشهور بحمل

: حديث: النهي عنن وروى ابن لهيعة، عن أبي األسود، عن عرو ة، عن عائشة، عن النبي 

 الصا ة عند الطلوع والشرور.

 خرجه اإلمام أحمد.
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ً  –وروى ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبينر، عنن عنرو ة، عنن عائشنة  : إ ا -موقوفنا

 طلع حاجر الشم .

 والصوار: حديث عرو ة، عن ابن عمر.

 من قال: )عن عائشة( فقد وهم:  كرغ الدارقطني وغيرغ.و

فننإ  عننرو ة عننن عائشننة سلسننلة معروفننة يسننبق إليهننا لسننا  مننن ال يضننب  ووهمننه، بخنناف: 

 عرو ة، عن ابن عمر، فإنه غرير، ال يقوله إال حافظ متقن.

 ورواغ الدراوردي، عن هشام، عن أبيه، عن سالم، عن أبيه.

 أيضا. –: قاله الدارقطني -يتابع عليه  ووهم في قوله: )عن سالم(، ولم

 واختلف في معنى قوله: )تطلع بين قرني الشيطا ( على قولين:

 أحدهما: أنه على لاهرغ وحقيقته.

، قننال: )إ  الشننم  تطلننع بننين قرننني نننيطا ، فننإ ا وفنني حننديث الصنننابحي، عننن النبنني 

فارقها، فإ ا دنت  –أو قال: )زالت  –ارتفعت فارقها، فإ ا كانت في وس  السماء قارنها فإ ا دلكت( 

 للشرور قارنها، فإ ا غربت فارقها، فا تصلوا هذغ الساعات الااب(.

 خرجه مال  وأحمد والنسائي وابن ماجه.

وروى أبو بكر الهذلي، عن عكرمة، عنن ابنن عبناس: إ  الشنم  إ ا طلعنت أتاهنا ملن  عنن 

عنن الطلنوع، فتطلننع بنين قرنينه،  فيحرقننه هللا  هللا يأمرهنا بنالطلوع، فيأتيهننا ننيطا  يريند أ  يصنندها

فيهنا، ومننا غربنت الشننم  قن  إال خننرت هلل سناجد ة، فيأتيهننا ننيطا  يرينند أ  يصندها عننن الشننرور، 

: )منا طلعنت إال بنين قرنني ننيطا ، وال غربنت فتشرر بين قرنيه، فيحرقه هللا تحتها، و ل  قوله 

 إال بين قرني نيطا (.

 خرجه ابن عبد البر.

 لي، متروك الحديث.والهذ

وأهل هذا القول، مننهم منن حمنل القنر  علنى لناهرغ، وقنال: يمكنن أ  يكنو  للشنيطا  قنر  

 يظهرغ عند طلوع الشم  وغروبها.

 ومنهم من قال: المراد بقرنيه جانبي رأسه، وإليه ميل ابن قتيبة.

منننن والقنننول الاننناني: أ  المنننراد بطلوعهنننا وغروبهنننا بنننين قرنننني الشنننيطا : منننن يسنننجد لهنننا 

المشركين، كما في حديث عمرو بن عبسة المتقندم، )إنهنا تطلنع بنين قرنني الشنيطا ، وحينئنذ يسنجد 

 لها الكفار(.

]المجادلنة:  أُْولَتِرَك ِنرْزُب الشَّرْيَطانِ والقر : األمة. ونسبه إلنى الشنيطا   لطناعتهم إيناغ، كمنا قنال: 

19.] 

 قد[ طلع.ومنه: قول خبار في القصا  لرنكار عليهم: هذا قر  ]

ورج  هذا القول كاير من المتأخرين أو أكارهم، وفيه نظر  فإ  حديث عمرو بن عبسة 

يدل على أ  طلوعها بين قرني الشيطا  غير سجود الكفار لها  وأل  الساجدين للشم  ال 

 ينحصرو  في أمتين فق .

: قالنه -سل  وقالت طائفة: معنى: )بين قرني الشيطا (: أ  الشيطا  يتحرك عند طلوعها ويت

 إبراهيم الحربي، ورجحه بعضهم بأنه يقال: أنا مقر  لهذا األمر، أي: مطيق له.

 وهذا بعيد جداً. وهللا أعلم.

 وحديث أبي هرير ة:

 قال البخاري:
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حنندثنا عبينند بننن إسننماعيل، عننن أبنني أسننامة، عننن عبينند هللا، عننن خبيننر بننن عبنند  -584

نهنى عنن بيعتنين، وعنن لبسنتين،  سول هللا الرحمن، عن حفص بن عالم، عن أبي هرير ة، أ  ر

وعن لاتين: نهى عن الصا ة بعد الفجر حتى تطلع الشنم ، وبعند العصنر حتنى تشنرر الشنم ، 

وعننن انننتمال الصننماء، وعننن االحتبنناء فنني ثننور واحنند، يفضنني فرجننه إلننى السننماء، وعننن المنابننذ ة 

 والمامسة.

 .النهي عن انتمال الصماء واالحتباء سبق الكام عليه

 والنهي عن المنابذ ة والمامسة موضعه البيع.

 وأماالنهي عن الصاتين، فهو موافق لحديث عمر المتقدم.

*** 

 

 باب -31

 ال يِحرى الصالة قبل غروب الشمس

 فيه أربْة أناديث:
 األول

 حدثنا عبد هللا بن يوسف: أنا مال ، عنن ننافع، عنن ابنن عمنر، أ  رسنول هللا  -585

 دكم فيصلي عند طلوع الشم ، وال عند غروبها(.قال: )ال يتحرى أح

هكذا في رواية البخاري: )ال يتحرى(، على أنه خبر أريد به النهي. وفي رواية لمسلم: )ال 

 يتحر(، على أنه نهي.

 وهذا الحديث موافق لرواية عرو ة، عن ابن عمر، كما تقدم.

 ابن عمر، أ  رسول هللا عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن  -أيضا –وقد روى هذا الحديث 

 نهى أ  يصلى مع طلوع الشم ، أو مع غروبها.

 خرجه النسائي من طريق خالد، عنه.

، أننه ورواغ يحيى بن سليم وعبد الرحيم بنن سنليما ، عنن عبيند هللا، عنن ننافع، عنن النبني 

 نهى عن الصا ة بعد الصب  حتى تطلع الشم ، وبعد العصر حتى تشرر الشم .

 : قاله أبو حاتم الرازي وغيرغ. -كر وهو حديث من

و كر الدارقطني أنهما وهما في إسنادغ على عبيد هللا بنن عمنر  فنإ  عبيند هللا إنمنا روى هنذا 

 المتن عن خبير بن عبد الرحمن، عن حفص بن عالم، عن أبي هرير ة كما سبق.

ل: )ال ، قناابن أبي  ئر، عنن مسنلم الخيناط، عنن ابنن عمنر، عنن النبني  –أيضا  –وروى 

 لا ة بعد العصر حتى تشرر الشم ، وال بعد الصب  حتى ترتفع الشم  وتضحى(.

 مسلم، وثقه ابن معين وغيرغ.

وهذا غرير عن ابن عمر، بل منكنر  فإننه ال يصن  عننه رواينة فني النهني عنن الصنا ة بعند 

 إ  نناء هللا –الفجر والعصنر  فقند لن  عننه أننه رخنص فني  لن ، كمنا خرجنه البخناري، وسنيأتي 

 تعالى.

 الحديث الااني:

حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: ثنا إبراهيم بن سعد، عن لال ، عن ابن ننهار،  -586

يقنول:  قال: حدثني عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سنمعت رسنول هللا 

 )ال لا ة بعد الصب  حتى ترتفع الشم ، وال بعد العصر حتى تشير الشم (.

 قد روي هذا عن أبي سعيد من وجوغ متعدد ة:و
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وخرجه البخاري في )الصيام( من طريق عبد الملن  بنن عمينر، عنن قزعنة، عنن أبني سنعيد 

، قال: )ال لا ة بعد الصب  حتى تطلع الشم ، وال بعد العصنر حتنى تشنرر الخدري، عن النبي 

 الشم (.

، أننه نهنى عنن عنن النبني  ومن حديث عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبني سنعيد،

 لا ة بعد الصب  والعصر.

 الحديث الاالث:

 قال:

حدثنا محمد بن أبا : ثنا غندر: ثنا نعبة، عنن أبني التيناح، قنال: سنمعت حمنرا   -587

فما رأيناغ يصنليها،  بن أبا  يحدب، عن معاوية، قال: إنكم لتصلو  لا ة، لقد لحبنا رسول هللا 

 ركعتين بعد العصر.يعني: ال –ولقد نهى عنها 

قال اإلسماعيلي: قد رواغ عاما  بنن عمنر، عنن ننعبة، عنن أبني التيناح، عنن معبند الجهنني، 

 جعل بدل حمرا : معبدا.–عن معاوية 

 قلت: غندر مقدم في ألحار نعبة على عاما  بن عمر وغيرغ.

 قال أحمد: ما في ألحار نعبة أقل خطأ من غندر.

مند فني )مسنندغ( عنن غنندر وحجنان، عنن ننعبة، عنن أبني وقد توبع عليه  فخرجه اإلمنام أح

 التياح، عن حمرا .

 وكذا رواغ نبابة بن سوار وقراد أبو نوح، عن نعبة.

ورواغ أبننو داود الطيالسنني، عننن نننعبة، قننال: أخبرننني أبننو التينناح، عننن معبنند الجهننني، قننال: 

فمنا رأينناغ يصنليها،  خطر معاوية، فقال: أال ما بال أقوام يصلو  لا ة، قند لنحبت رسنول هللا 

 يعني: الركعتين بعد العصر. –وقد سمعناغ نهى عنها 

 وهذغ متابعة لعاما  بن عمر.

 قال البيهقي: كأ  أبا التياح سمعه منهما. وهللا أعلم.

 الحديث الرابع:

 قال:

حدثنا محمد بن سام: ثنا عبد ة، عن عبيد هللا، عن خبير بن عبند النرحمن، عنن  -588

عنن لناتين: بعند الفجنر حتنى تطلنع  ن أبني هرينر ة، قنال: نهنى رسنول هللا حفص بن عالنم، عن

 الشم ، وبعد العصر حتى تشرر.

 وهذا الحديث سبق في البار الماضي بأتم من هذا السياق.

ومقصود البخاري بهذا:  كر الوقتين الضيقين المنهي عن الصا ة فيهما، وهما: عند غنرور 

 الشم ، وعند طلوعها.

 ار الذي قبله:  كر الوقتين المتسعين، وهما: بعد الفجر، وبعد العصر.ومقصودغ بالب

 فهذغ أربعة أوقات:

الوقت األول: أوله: طلوع الفجر عند جمهور العلماء، ومنهم من قال: االنصراف منن لنا ة 

 الفجر.

 وقد سبق  كر هذا االختاف في البار الماضي.

 وخخرغ: اخذ الشم  في الطلوع.

 وله: أخذ الشم  في الطلوع، وهو بدو حاجبها، كما في حديث ابن عمر.والوقت الااني: أ

 وخخرغ: أ  ترتفع الشم ، كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما.

ً  –وجاء من حديث ابن مسعود   : )حتى ترتفع وتبيض(.-مرفوعا
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 خرجه الهيام بن كلير بإسناد فيه انقطاع.

: )حتنى ترتفنع قيند رمن  أو ، عن النبني -رأو مر ة بن كع –وجاء في حديث كعر بن مر ة 

 رمحين(.

 خرجه اإلمام أحمد.

 وفي إسنادغ اختاف.

، بإسنناد حديانه النذي خرجنه وخرجه اإلسماعيلي من حديث عمر بن الخطار، عن النبني 

 البخاري هاهنا، ولكن متنه بهذا اإلسناد منكر غير معروف.

رخنني أبنو بشنير األنصناري لناحر النبني  وفي )مسند اإلمام أحمد( عن سعيد بن نافع، قال:

  وأنا أللي لا ة الضحى حين طلعت الشنم ، فعنار  لن  علني، ونهناني، وقنال: إ  رسنول هللا

 .) قال: )ال تصلوا حتى ترتفع الشم   فإنها تطلع في قرني الشيطا 

 وسعيد بن نافع، روى عن جماعة من الصحابة، و كرغ ابن حبا  في )ثقاته(.

ي من حديث عبد الرحمن بن البيلمناني، عنن عمنرو بنن عبسنة، أننه سنأل النبني وخرن النسائ

 هننل مننن سنناعة أقننرر مننن هللال قننال: )نعننم  جننوف الليننل اآلخننر، فصننل مننا بنندا لنن  حتننى تصننلي :

و كنر  –الصب ، ثم انته حتى تطلع الشم ، فما دامت كأنها جحفة حتى تنتشر، ثم لل منا بندا لن ( 

 الحديث.

، وفينه: حديث أبي أمامة الباهلي، عن عمرو بن عبسة، عنن النبني  من –أيضا  –وخرجه 

 قال: )فدع الصا ة حتى ترتفع قيد رم ، ويذهر نعاعها(.

 أو رمحين(. –وخرجه أبو داود، وعندغ: )ثم أقصر حتى تطلع الشم  قيد رم  

وقال سفيا ، عن هشام، عنن ابنن سنيرين: تحنرم الصنا ة إ ا طلعنت الشنم  حتنى تكنو  قيند 

 لة، وتحرم إ ا تشيرت حتى تشرر.نخ

 والوقت الاالث: أوله: إ ا فرغ المصلي من لا ة العصر.

 وخخرغ: دخول الوقت الرابع.

 والوقت الرابع: خخرغ: تكامل غرور الشم  بشير خاف.

حتنى يطلنع الشناهد(،  –يعنني: العصنر  –ولم يرد ما يخالف هذا إال حديث: )ال لا ة بعندها 

 وهو النجم.

كرغ، وأ  منن الفقهناء منن تعلنق بنه فني قولنه بكراهنة التنفنل قبنل لنا ة المشنرر، وقد سبق  

 وهو قول أبي حنيفة وغيرغ.

وقال إسحاق: لا ة النركعتين قبنل المشنرر رخصنة، فنا ينزاد حينئنذ علنى ركعتنين وليسنت 

 بسنة، نقله عنه ابن منصور.

الفجنر ولننا ة ويكنو  عننندغ منا بعنند غنرور الشننم  وقبنل لننا ة المشنرر، كمننا بنين طلننوع 

 الصب ، ال يزاد فيه على ركعتين.

 وأماأوله: ففيه قوال :

أحنندهما: أنننه اخننذ الشننم  فنني الشننرور حتننى تتكامننل  لحننديث ابننن عمننر: )إ ا غننار حاجننر 

 الشم  فدعوا الصا ة حتى تشير(.

 وهذا قول الحنفية، وأكار ألحابنا وغيرهم.

سنيرين، وحكني عنن مالن  والشنافعي والااني: أوله: إ ا الفرت الشم ، وقد تقندم عنن ابنن 

وإسحاق، وحكاغ ابن المنذر عن أهل الرأي، ورجحه بعنض ألنحابنا، ومننهم منن حكاهمنا روايتنين 

 عن أحمد.
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ورأى نري  رجاً يصلي حين ألفارت الشم ، فقال: أنهوغ أ  يصلي  فنإ  هنذغ سناعة ال 

 تحل فيها الصا ة.

لنم يستشنهد لنه إال بنالنهي عنن الصنا ة بعند  وتبوير البخاري هاهنا يشنهد لهنذا القنول، ولكننه

 العصر، وفيه نظر  فإنه يجعل الوقتين وقتاً واحداً.

، أننه نهنى عنن الصنا ة حنين تضنيف وإنما يسنتدل لنه بحنديث عقبنة بنن عنامر، عنن النبني 

 الشم  للشرور حتى تشرر.

 خرجه مسلم.

 ومعنى: تضيف للشرور: تميل إليه.

، أننه قنال ، عن النبني -أو مر ة بن كعر –كعر بن مر ة  وفي رواية لرمام أحمد من حديث

، وال لنا ة حتنى -أو رمحنين –بعد زوال الشم : )ثم الصا ة مقبولة حتى تكو  الشنم  قيند رمن  

 تشرر الشم (.

، قال: )إ ا تندلت الشنم  للشنرور من حديث عمرو بن عبسة، عن النبي  -أيضا –وخرن 

 فأقصر عن الصا ة حتى تشير الشم (.

 إ  ناء هللا تعالى. –نذكرغ بتمامه فيما بعد وس

فأماالوقتا  الضيقا  عند طلوع الشنم  وغروبهنا، فجمهنور العلمناء علنى النهني عنن التنفنل 

بالصننا ة فيهمننا، وقنند حكنناغ غيننر واحنند إجماعنناً، ولكننن روي عننن ابننن الزبيننر، أنننه كننا  يصننلي عننند 

 غرور الشم .

: سألت أبا مجلز عن النركعتين عنند غنرور فخرن النسائي من طريق عمرا  بن حدير، قال

الشم ل فقال: كا  عبد هللا بن الزبير يصليهما، فأرسل إليه معاوية: ما هاتا  الركعتا  عند غنرور 

كنا  يصنلي ركعتنين قبنل  الشم ، فاضطر الحديث إلى أم سنلمة، فقالنت أم سنلمة: إ  رسنول هللا 

 أرغ يصليهما قبل وال بعد. العصر، فششل عنهما فركعهما حين غابت الشم ، ولم

وروى محمد بن حيي بن يعلي بن أمينة، عنن أبينه، قنال: رأينت يعلني بنن أمينة لنلى قبنل أ  

، تصنلي قبنل أ  تطلنع الشنم ل قنال تطلع الشم ، فقينل لنه: أننت رجنل منن ألنحار رسنول هللا 

فني أمنر  يقول: )إ  الشم  تطلع بنين قرنني ننيطا ، فنن  تطلنع وأننت يعلي: سمعت رسول هللا 

 هللا خير من أ  تطلع وأنت الغ(.

 خرجه اإلمام أحمد.

ومحمد بن حيي بن يعلي بن أمينة، قنال ابنن المنديني: هنو مجهنول. قنال: وأبنوغ معنروف، قند 

 روي عنه.

مع أ  يعلي إنما كانت لاته قبنل طلنوع الشنم ، لكنن تعليلنه يقتضني عندم كراهنة الصنا ة 

 عند طلوعها.

هما: بعد الفجر، وبعند العصنر، فناختلف العلمناء: فمننهم منن قنال: ال وأماالوقتا  المتسعا ، و

 بأس بالصا ة فيهما، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة:

 منهم: ابن عمر.

 وقد خرن البخاري قوله في البار االتي.

 ومنهم: عائشة.

أ   ففي )لحي  مسلم( عن طاوس، قنال: قالنت عائشنة: وهنم عمنر، إنمنا نهنى رسنول هللا 

 ى طلوع الشم  وغروبها.يتحر

 أي: فيما روى من النهي عن الصا ة بعد الفجر وبعد العصر. –ومعنى قولها: وهم عمر 
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وفنني )لننحي  ابننن حبننا ( مننن روايننة نننعبة، عننن المقنندام بننن نننري ، عننن أبيننه، قننال: سننألت 

عننن الصننا ة إ ا طلعننت  عائشننة عننن الصننا ة بعنند العصننر، فقالننت: لننل  إنمننا نهننى رسننول هللا 

 ، وإ ا غربت الشم .الشم 

 ومنهم: بال.

روى قي  بن مسلم، عن طارق بن نهار، عن بال، قال: لم يكن ينهى عن الصا ة إال عنند 

 طلوع الشم ، فإنها تطلع بين قرني الشيطا .

 وخرجه اإلمام أحمد.

 وخرجه ابن أبي نيبة، وعندغ: )عند غرور الشم (.

 عن أحد التفريق بينهما.والظاهر: استواء الطلوع والشرور، وال يعلم 

واختنار ابننن المنننذر أ  أوقننات النهني ثاثننة: وقننت الطلننوع، ووقنت الشننرور، ووقننت الننزوال 

 خالة.

وممن رخص في الصا ة بعد العصر والشم  مرتفعة: علي بن أبي طالر، والزبينر، وتمنيم 

ن بشنير، وأم الداري، وأبنو أينور، وأبنو موسنى، وزيند بنن خالند الجهنني، وابنن الزبينر، والنعمنا  بن

 رضي هللا عنهم. –سلمة 

ومن التابعين: األسود، ومسروق، ونري ، وعمرو بنن ميمنو ، وعبند النرحمن بنن األسنود، 

 وعبيد ة، واألحنف بن قي ، وطاوس.

 وحكاغ ابن عبد البر، عن عطاء، وابن جريج، وعمرو بن دينار.

 قال: وروي عن ابن مسعود نحوغ.

 د لا ة الصب .ولم يعلم عن أحد منهم الرخصة بع

 وهو قول داود، فيما حكاغ ابن عبد البر.

 وحكي رواية عن أحمد:

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد: هنل تنرى بأسناً أ  يصنلي الرجنل تطوعناً بعند 

 العصر والشم  بيضاء مرتفعةل قال: ال نفعله، وال نعير فاعله.

 قال: وبه قال أبو حنيفة.

رأى جوازغ، بنل رأى أ  منن فعلنه متنأوالً، أو مقلنداً لمنن تأولنه ال  وهذا ال يدل على أ  أحمد

 ينكر عليه، وال يعار قوله  أل   ل  من موارد االجتهاد السائش.

ومما استدل بنه منن  هنر إلنى  لن : منا رواغ هنال بنن يسناف، عنن وهنر بنن األجندع، عنن 

   مرتفعة(.، قال: )ال تصلوا بعد العصر، إال أ  تصلوا والشمعلي، عن النبي 

 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود.

 والنسائي، وعندغ: )إال أ  تكو  الشم  بيضاء نقية مرتفعة(.

 وابن خزيمة وابن حبا  في )لحيحهما(.

 وثبته ابن المنذر.

 –ووهننر بننن األجنندع، قننال محمنند بننن يحيننى الننذهلي: لنني  بمجهننول  قنند روى عنننه الشننعبي 

 أيضا.

 ى ركعتين بعد العصر.لل بأ  النبي  -أيضا -واحتجوا

 وقد خرجه البخاري فيما بعد.

، أنننه قننال: )إ  وخنرن النسننائي منن حننديث أبنني أمامنة، عننن عمننرو بنن عبسننة، عننن النبني 

)فكننن  فننإ  الصننا ة  –يعننني: جننوف الليننل  –اسننتطعت أ  تكننو  ممننن يننذكر هللا فنني تلنن  السنناعة( 

و كنر الحنديث، وقنال فينه:  –طا ( مشهود ة محضور ة إلى طلوع الشم   فإنها تطلع بين قرني الشي
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و كنر الحنديث، وقنال فينه: )ثنم تشينر بنين  –يعنني: بعند أ  يفنئ الشنيطا (  –)ثم الصنا ة مشنهود ة( 

 قرني نيطا (.

، بنحوغ من حديث سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة، عن النبني  –وخرجه اإلمام أحمد 

وقال فيه: )فإ ا فاء الفيء فصل، فنإ   : )فصل حتى تطلع الشم (،-في  كر جوف الليل –وقال فيه 

الصا ة محضور ة مشهود ة حتى تدلى الشم  للشرور، فنإ ا تندلت فأقصنر عنن الصنا ة حتنى تشينر 

 الشم (.

وهنذا كلنه تصنري  بجنواز الصنا ة بعند العصننر وبعند الفجنر  ولكنن فني هنذغ الرواينات  فننإ  

فينه: أننه أمنرغ أ  يقصنر عنن مسلماً خرن حديث عمرو بن عبسة من طريق أبي أمامة عننه، و كنر 

 الصا ة بعد لا ة الصب  حتى تطلع الشم ، وبعد لا ة العصر حتى تشرر.

 وكذا في أكار الروايات.

 وهذغ زياد ة لحيحة، سقطت في تل  الروايات.

و هر أكار العلماء إلى النهي عن الصا ة بعد الفجر حتى تطلع الشم ، وبعند العصنر حتنى 

ت عن عمر بن الخطار، وكا  يضرر من للى بعد العصر، وكنذل  تشرر الشم ، وهذا هو الااب

، وهو  قول ابنن عبناس ومعاوينة، وروي عنن ابنن عمنر وجماعنة -أيضا –روي عن خالد بن الوليد 

 من الصحابة.

وحكاغ الترمذي عن أكار أهل العلم منن الصنحابة ومنن بعندهم، وهنو قنول مالن  واألوزاعني 

 د وإسحاق وأبي ثور.والاوري وأبي حنيفة والشافعي وأحم

وفنني )لننحي  مسننلم( عننن المختننار بننن فلفننل، قننال: سننألت أننن  بننن مالنن  عننن التطننوع بعنند 

 العصر، فقال: كا  عمر يضرر األيدي على لا ة بعد العصر.

وروى األعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كنرغ عمنر الصنا ة بعند العصنر، وأننا 

 أكرغ ما كرغ عمر.

لنهي عن الصا ة بعد الصب  حتى تطلع الشم ، وبعند العصنر حتنى ا وقد ل  عن النبي 

تشرر كما سبق  ل  من حديث عمر وغيرغ من الصحابة، الذي رواغ عنهم ابن عباس، ومنن حنديث 

 أبي هرير ة، وأبي سعيد، ومعاوية.

وخرن مسلم من حديث عمنرو بنن عبسنة، ومنن حنديث أبني بصنر ة فني الصنا ة بعند العصنر 

 كحديث معاوية.

ر مننن جعننل مننا بعنند الفجننر والعصننر وقننت نهنني حننرم الصننا ة فيننه إلننى طلننوع الشننم  وأكانن

وغروبها في الجملة، وإ  أجاز بعضهم في النوقتين الطنويلين للتنزينه، روي  لن  لنريحاً عنن ابنن 

 سيرين.

وسبر هذا: أ  المقصود بالنهي باأللالة هو وقت الطلوع والشرور  لما في السنجود حينئنذ 

كفار في الصنور ة، وإنمنا نهنى عنن الصنا ة قبنل  لن  سنداً للذريعنة  لنئا يتندرن من مشابهة سجود ال

بالصا ة فينه إلنى الصنا ة فني وقنت الطلنوع والشنرور. وقند جناء  لن  لنريحاً عنن غينر واحند منن 

 الصحابة والتابعين.

وروى ابننن جننريج: سننمعت أبننا سننعد األعمننى يخبننر، عننن رجننل، يقننال لننه: السننائر مننولى 

بنن خالند، أ  عمنر رخغ يركنع بعند العصنر ركعتنين، فمشنى إلينه فضنربه بالندر ة الفارسيين، عن زيد 

وهو يصلي، فلما انصرف قال: دعها يا أمير المؤمنين، فوهللا ال أدعها أبنداً بعند إ  رأينت رسنول هللا 

  يصليهما، فجل  إليه عمنر، فقنال: ينا زيند، لنوال أنني أخشنى أ  يتخنذها النناس سنلماً إلنى الصنا ة

 لم أضرر فيهما. حتى الليل،

 وخرجه اإلمام أحمد.
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 وفي إسنادغ رجا  غير معروفين.

أو  –وروى الليننث بننن سننعد، عننن أبنني األسننود، عننن عننرو ة، أنننه قننال: أخبرننني تمننيم الننداري 

أ  تميماً الداري ركع ركعتين بعد نهني عمنر بنن الخطنار عنن الصنا ة بعند العصنر، فأتناغ  -أخبرت

ميم أ  اجل ، وهو في لاته، فجلن  عمنر حتنى فنرغ تمنيم منن عمر، فضربه بالدر ة، فأنار إليه ت

لاته، فقال لعم: لم ضربتنيل قال: ألن  ركعت هاتين الركعتين، وقند نهينت عنهمنا. قنال: فنإني قند 

. فقال عمر: إنه لي  بني أيهنا النره ، ولكنني اخناف أ  لليتهما مع من هو خير من  رسول هللا 

أ   صر إلى المشرر حتى يمروا بالساعة التي نهنى رسنول هللا يأتي بعدكم قوم يصلو  ما بين الع

 يصلوا فيها، كما وللوا ما بين الظهر والعصر.

 خرجه الطبراني.

، عنن أبني أسنامة، عنن هشنام بنن عنرو ة، عنن أبينه، قنال: -مختصنراً  –وخرجنه اإلمنام أحمند 

ي، فقننال: ال خننرن عمننر علننى الننناس يضننربهم علننى السننجدتين بعنند العصننر، حتننى مننر بتمننيم النندار

 . فقال عمر: لو أ  الناس كانو كهيئت  لم أبال.أدعهما  لليتهما مع خير من ، رسول هللا 

 ورواية عرو ة عن عمر مرسلة.

وخرن الحاكم منن رواينة هشنام بنن حجينر، قنال: كنا  طناوس يصنلي ركعتنين بعند العصنر، 

أ  يولننل  لنن  إلننى غننرور فقننال لننه ابننن عبنناس: اتركهمننا، فقننال: إنمننا نهنني عنهمننا أ  تتخننذ سننلماً 

 الشم .

قد نهى عن لا ة بعد العصر، ومنا نندري أتعنذر علينه أم تنؤجر  أل   قال ابن عباس: فإ  النبي 

ُ َوَرُسرررولُهُ أَْمرررًرا أَْن يَُكررروَن لَُهرررْم اْلِ يَرررَرةُ هللا يقنننول:   َوَمرررا َكررراَن ِلُمرررْمِمٍن َوال ُمْمِمنَرررٍة إذا قََضرررى َّللاَّ

 [.36]األحزار: 

ن قال: إ  النهي عنها كا  سداً لذريعة الصا ة في وقت الكراهة األلنلي، فنا يكنو  وقول م

عنهننا كنا  نهيننه للتحنريم، وإ  كننا  معلناً بسنند  غيننر لنحي   فإنننه إ ا ثبنت نهنني النبني  –محرمناً 

الذريعة، كما نهى عن ربا الفضنل معلناً بسند الذريعنة لربنا النسنيئة، وكنل منهمنا محنرم، وكمنا نهنى 

 قليل ما أسكر كاير ة، ألنه  ريعة إلى السكر، وكاهما محرم، ونظائر  ل . عن نرر

والذين حرموا الصا ة بعد الفجر والعصر اتفقوا على تحريم التنفل الذي ال سنبر لنه، وأمامنا 

له سبر كتحية المسجد ونحوها فلهم فيه قوال  مشهورا : أجازغ الشافعي، ومنعه أبو حنيفة ومالن ، 

 وايتا .وعن أحمد فيه ر

ولذل  اختلفت الرواية عن مال  فنيمن لنلى ركعتني الفجنر فني بيتنه، ثنم دخنل المسنجد: هنل 

يصلي ركعتين، أم الل وأجاز سنجود النتاو ة فني هنذا الوقنت، وأمابعند لنا ة الفجنر فنا يفعنل عنندغ 

 نيء من  ل  في المشهور عنه.

 وعنه رواية أخرى: يفعل سجود التاو ة، ولا ة الكسوف خالة.

)سنننن أبنني داود( بإسننناد فيننه نظننر، عننن ابننن عمننر، أنننه نهننى عننن سننجود الننتاو ة بعنند  وفنني

ومنع أبني بكنر وعمنر وعامنا ، فلنم يسنجدوا حتنى تطلنع  الصب ، وقال: لنليت خلنف رسنول هللا 

 الشم .

وأماقضاء الفرائض الفائتة، فأجازغ األكارو ، مننهم: مالن  والشنافعي وأحمند اسنتدالالً بنامر 

ركعة من الصب  ثم طلعنت علينه الشنم  أ  ينتم لناته. ومننع  لن  أبنو حنيفنة،  من للى النبي 

 إ  ناء هللا. –وقد سبق  كرغ، ويأتي فيما بعد 

فأمافروض الكفاية كصا ة الجناز ة، فيجوز فعلها في الوقتين المتسعين عند الجمهور، ومننهم 

 من حكاغ إجماعاً كابن المنذر وغيرغ.
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فني  –ين قنوال ، همنا روايتنا  عنن مالن  وأحمند، ومننع أحمند وفي فعلها فني النوقتين الضنيق

من فعلها بعد لا ة الفجر حتنى تطلنع الشنم  وترتفنع، اتباعناً لمنا روي فني  لن  عنن  –رواية عنه 

 ابن عمر.

وكننذا روى ابننن القاسننم عننن مالنن ، أنننه ال يصننلي علننى الجنننائز إ ا الننفرت الشننم  حتننى 

 .تشرر، وإ ا أسفر الضوء حتى ترتفع الشم 

وهنذا يرجنع إلنى أ  وقنت االختينار يخنرن باإلسنفار ويندخل وقنت الكراهنة. وعلنى مانل هنذا 

 أيضا. –ينبشي حمل المروي عن أحمد 

 وينبشي على هذا القول أ  يكو  أول وقت النهي عن الصا ة إسفار الوقت جداً.

 وعن الليث، قال: ال يصلي على الجناز ة في الساعة التي تكرغ فيها الصا ة.

األوزاعني والانوري وأبنو حنيفنة منن الصنا ة علنى الجنناز ة فني النوقتين الضنيقين دو  ومنع 

 الواسعين.

وأجازغ الشافعي في جميع األوقات  ألنه يرى أ  النهي يختص بنالتطوع المطلنق النذي لني  

 له سبر.

 ا ا ا

 

 

 

 

 

 باب -32

 من لم يكره الصالة إال بْد الْصر والفجر

 د، وأبو هرير ة.رواغ عمر، وابن عمر، وأبو سعي

معنى هذا البار أنه ال تكرغ الصا ة إال بعد العصر والفجر، فا تكنرغ فني وقنت قينام الشنم  

 في وس  النهار قبل الزوال.

يعنني: أنهنم رووا النهني عنن الصنا ة –وقوله: رواغ عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبنو هرينر ة 

ة إال فني النهني عنن الصنا ة فني وقنت بعد الفجر والعصر، سوى ابن عمر  فإنه لم تص  عنه الرواي

 الطلوع والشرور خالة.

 ومرادغ: أ  أحداً منهم لم يرو النهي عن الصا ة في وقت خخر غير هذغ األوقات.

 ثم قال:

حدثنا أبو النعما : ثنا حماد، عن أيور، عن ننافع، عنن ابنن عمنر، قنال: ألنلي  -589

و نهنار منا نناء، غينر أ  ال تتحنروا طلنوع كما رأيت ألحابي يصلو ، ال أنهى أحنداً يصنلي بلينل أ

 الشم  وال غروبها.

ووجه استدالله بهذا على مرادغ: أ  ابن عمنر أخبنر أننه ال ينهنى أحنداً يصنلي فني سناعة منن 

ليل أو نهار، غير أنه ال يتحرى طلوع الشم  وال غروبها، وأنه يصلي كما رأى ألحابه يصنلو ، 

يصلو  في كل وقت من لينل أو نهنار، سنوى  محمد  وهذا يشعر بأنه رأى ألحابه، وهم ألحار

 وقت الطلوع والشرور.

  فإننه يعلنم أ  أبناغ كنا  ينهنى عنن الصنا ة بعند -رضي هللا عننه –وهذا عجير من ابن عمر 

 العصر ويضرر على  ل .
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وقد روي عن عمر من وجوغ، أنه نهى عن سنجود النتاو ة ولنا ة الجنناز ة بعند الصنب  قبنل 

 طلوع الشم .

 روي مال قول ابن عمر مرفوعاً:وقد 

رويناغ فني كتنار )ولنايا العلمناء( البنن زبنر منن طرينق منروا  بنن جعفنر، عنن محمند بنن 

إبراهيم بنن خبينر، عنن جعفنر بنن سنعد، عنن خبينر بنن سنليما ، عنن أبينه سنليما  بنن سنمر ة، عنن 

نصلي أي ساعة  كا  يأمرنا أ  سمر ة، قال: هذغ ولية سمر ة إلى بنيه، فذكر فيها: إ  رسول هللا 

نئنا منن اللينل أو النهنار، غينر أننه أمرننا أ  نجتننر طلنوع الشنم  وغروبهنا، وقنال: )إ  الشنيطا  

 يشير معها حين تشير، ويطلع معها حين تطلع(.

 

 وهذغ نسخة، خرن منها أبو داود في )سننه( أحاديث.

 ن سعد.وخرجه البزار في )مسندغ( عن خالد بن يوسف السمتي، عن أبيه، عن جعفر ب

 ويوسف بن خالد السمتي، ضعيف جداً.

وقد اختلف العلماء في وقت قيام الشم  في نصف النهار قبل زوالها: هل هو وقت نهي عن 

 الصا ة، أم الل

فقالت طائفنة: لني  هنو وقنت نهني، كمنا أننار إلينه البخناري، وهنو قنول مالن ، و كنر أننه ال 

 وهم يجتهدو  ويصلو  نصف النهار. يعرف النهي عنه، قال: وما أدركت أهل الفضل إال

 وروي عنه، أنه قال: ال أكرهه وال أحبه.

هذا منع أننه روى فني )الموطنأ( حنديث الصننابحي فني النهني عننه، ولكننه تركنه لمنا رخغ منن 

 عمل أهل المدينة.

وممن رخص في الصا ة فينه: الحسنن، وطناوس، واألوزاعني فني رواينة عننه، وهنو لناهر 

 ا.كام الخرقي من ألحابن

وقال خخنرو : هنو وقنت نهني ال يصنلي فينه، وهنو قنول أبني حنيفنة، والانوري، والحسنن بنن 

 حي، وابن المبارك، وأحمد، وابن المنذر.

 نهى عنه. وقال: ثبت أ  رسول هللا 

 ونهى عنه عمر بن الخطار.

 وقال ابن مسعود: كنا ننهى عنه.

 وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقو   ل .

 مسلم في )لحيحة( حدياين في النهي عن الصا ة في هذا الوقت: وقد خرن

أحنندهما: حننديث أبنني أمامننة، عننن عمننرو بننن عبسننة، قننال: قلننت: يننا رسننول هللا، أخبرننني عننن 

الصا ةل قال: )لل لا ة الصنب ، ثنم أقصنر عنن الصنا ة حتنى تطلنع الشنم ، حتنى ترتفنع  فإنهنا 

ا الكفننار، ثننم لننل  فننإ  الصننا ة مشننهود ة تطلننع حننين تطلننع بننين قرننني نننيطا ، وحينئننذ يسننجد لهنن

محضور ة حتى يستقل الظل بالرم ، ثم أقصر عن الصا ة  فإ  حينئذ تسجر جهنم، فإ ا أقبنل الفنيء 

فصننل  فننإ  الصننا ة مشننهود ة محضننور ة حتننى تصننلي العصننر، ثننم أقصننر عننن الصننا ة حتننى تشننرر 

 الشم   فإنها تشرر بين قرني الشيطا ، وحينئذ يسجد لها الكفار(.

الانناني: حننديث موسننى بننن علنني بننن ربنناح، عننن أبيننه: سننمعت عقبننة بننن عننامر يقننول: ثنناب و

ينهانا أ  نصلي فيهن، وأ  نقبر فيهن موتاننا: حنين تطلنع الشنم  بازعنة  ساعات كا  رسول هللا 

حتننى ترتفننع، وحننين يقننوم قننائم الظهيننر ة حتننى تميننل الشننم ، وحننين تضننيف الشننم  للشننرور حتننى 

 تشرر.

 يث أخر:وفي المعنى أحاد
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 منها: حديث الصنابحي، وقد  كرناغ فيما تقدم.

فننذكر الحننديث، وفيننه: )ثننم  - ، أ  النبنني -أو مننر ة بننن كعننر -ومنهننا: حننديث كعننر بننن مننر ة

 الصا ة  مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرم ، ثم ال لا ة حتى تزول الشم (.

 خرجه اإلمام أحمد.

، قنال: )ال أبني أمامنة، عنن النبني منن حنديث لينث، عنن ابنن سناب ، عنن  -أيضنا –وخرن 

تصلوا عند طلوع الشم   فإنها تطلع بين قرني نيطا ، ويسنجد لهنا كنل كنافر، وال نصنف النهنار، 

 فإنها عند سجر جهنم(.

: قالنه ابنن معنين -وليث، هو: ابن أبي سليم. وعبد الرحمن بن ساب ، لم يسمع من أبي أمامنة 

 وغيرغ.

 ، كما تقدم.عه من عمرو بن عبسة، عن النبي والصحي : أ  أبا أمامة إنما سم

 .وقد روي، عن ليث، عن ابن ساب ، عن أخي أبي أمامة، عن النبي 

وروى ابننن وهننر، أخبرننني عينناض بننن عبنند هللا، عننن سننعيد المقبننري، عننن أبنني هريننر ة، أ  

حنديث فنذكر ال –: أمن سناعات اللينل والنهنار سناعة تنأمرني أ  ال ألنلي فيهنال رجاً سال النبي 

بطوله، وفيه: )فإ ا انتصف النهار فأقصر عن الصا ة حتى تمينل الشنم   فإننه حينئنذ تسنعر جهننم، 

وننند ة الحننر مننن فنني  جهنننم. فننإ ا مالننت الشننم  فالصننا ة محضننور ة مشننهود ة متقبلننة حتننى تصننلي 

 و كر الحديث. –العصر( 

 خرجه ابن خزيمة في )لحيحه(.

طرينق ابنن أبني فندي ، عنن الضنحاك بنن وخرجه ابن ماجه وابنن حبنا  فني )لنحيحه( منن 

 فذكرغ بنحوغ. - عاما ، عن المقبري، عن أبي هرير ة، أ  لفوا  بن المعطل سأل النبي 

وخرجه عبد هللا بنن اإلمنام أحمند والحناكم منن رواينة حميند بنن األسنود، عنن الضنحاك، عنن 

 لم يذكر في إسنادغ: أبا هرير ة. –المقبري، عن لفوا  بن المعطل 

 اكم: لحي  اإلسناد.وقال الح

ورواغ الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عو  بن عبند هللا بنن عتبنة، عنن ابنن مسنعود، 

 فذكرغ. - أ  عمرو بن عبسة سأل النبي 

 خرجه الهيام بن كلير في )مسندغ(.

 وهو منقطع  عو  لم يسمع من ابن مسعود.

 يزيد بن عياض.يعني: من قول الضحاك و –قال الدارقطني: قول الليث أل  

قال: وروي عن اللينث، عنن ابنن عجنا ، عنن المقبنري، عنن ابنن المسنير، عنن عمنرو بنن 

عبسة، وهو وهم على الليث  إنمنا روى اللينث فني خخنر الحنديث ألفالناً عنن ابنن عجنا  عنن سنعيد 

 مرساً. –المقبري 

هللا، عنن  قلت: ورواغ ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبير، عنن المقبنري، عنن عنو  ابنن عبند

 عن الصا ة نصف النهار. أبي هرير ة، قال: نهى رسول هللا 

 خرجه الطبراني.

 وابن لهيعة، سيء الحفظ.

: أخبرنا أبو زرعنة الدمشنقي: ثننا يحينى بنن لنال  الوحنالي: ثننا -أيضا –وروى الطبراني 

، أننه  عبيد هللا بن عمرو، عن يون  بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني

نهى عن الصا ة في ثاب ساعات: عند طلنوع الشنم  حتنى تطلنع، ونصنف النهنار، وعنند غنرور 

 الشم .

 وهذا غرير جداً، وكأنه غير محفول.
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وروى عالم عن زر، عن ابن مسعود، قال: إ  الشم  تطلع بين قرني نيطا ، فما ترتفنع 

ت الظهير ة فتحت أبوار النار كلهنا، فكننا قصمة في السماء إال فت  لها بار من أبوار النار، فإ ا كان

 ننهى عن الصا ة عن طلوع الشم ، وعند غروبها، وعند نصف النهار.

 خرجه يعقور بن نيبة السدوسي في )مسندغ(.

وخرجه البزار، ولفظنه: عنن ابنن مسنعود، قنال: نهني عنن الصنا ة بعند العصنر حتنى تشنرر 

تنى تطلنع الشنم ، ونصنف النهنار. قنال: فني ح –أو قال: بعد لنا ة الصنب   –الشم ، وبعد الفجر 

 ند ة الحر.

 : الدرجة، سميت ألنها كسر ة من القصم: الكسر. -بالفت   –القصمة 

وروى اإلسماعيلي من حديث أيور بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارب، عن علي، عن 

 نصنف ، قال: )ال تصلوا قبل طلوع الشم  حتنى تطلنع، وال عنند غروبهنا حتنى تشنرر، والالنبي

 النهار حتى تزول(.

 أيور بن جابر، ضعيف الحديث.

وقالت طائفة: تكرغ الصا ة وس  النهار، إال يوم الجمعة، وهو قول مكحنول واألوزاعني فني 

 رواية، وسعيد بن عبد العزيز وأبي يوسف والشافعي وإسحاق.

 وروى الشافعي فيه حديااً بإسناد ضعيف، عن أبي هرير ة.

ار، عن ثعلبة بن أبي مال  القرلي، أنهم كانوا في زما  عمر بنن وروى مال ، عن ابن نه

 الخطار يصلو  حتى يخرن، فإ ا خرن عمر جل  على المنبر وأ   المؤ نو  جلسوا.

، وخرن أبو داود من حديث ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبني قتناد ة، عنن النبني 

 )إ  جهنم تسجر إال يوم الجمعة(. أنه كرغ الصا ة نصف النهار إال يوم الجمعة، وقال:

 وقال: هو مرسل  أبو الخليل لم يسمع من أبي قتاد ة.

وقنال األثننرم: لنه علننل، ومنهننا: أننه مننن حننديث لينث، ومنهننا: أ  أبنا الخليننل لننم يلنق أبننا قتنناد ة. 

 انتهى.

وأبو الخليل، هو: لال  بن أبي مريم، ومنن زعنم أننه عبند هللا بنن الخلينل لناحر علني فقند 

 وهم.

 قال طاوس: يوم الجمعة لا ة كله.و

 و كر قوله لرمام أحمد، فأنكرغ، وقال: فيصلي بعد العصر حتى تشرر الشم ل!.

 وقالت طائفة اخرى: يكرغ  ل  في الصيف لشد ة الحر فيه، دو  الشتاء، وحكي عن عطاء.

 وفي بعض روايات حديث ابن مسعود المتقدم ما يشهد له.

 نهار في ند ة الحر، وال يحرم.وقال ابن سيرين: يكرغ نصف ال

والمعنى في كراهة الصا ة وقت استواء الشم : أ  جهنم تسعر فيها، فيكو  ساعة  غضنر 

النرر سنبحانه، فهني كسناعة سنجود الكفنار للشنم ، والصنا ة لنلة بنين العبند وربنه  أل  المصننلي 

 م.يناجي ربه، فتجتنر مناجاته في حال غضبه حتى يزول المقتضي لذل . وهللا أعل

* * * 

 

 باب -33

 ما يصلى بْد الْصر من الفوائِ واحوها

بعد العصر ركعتين، وقال: )نشلني ناس منن عبند  وقال كرير، عن أم سلمة: للى النبي 

 القي  عن الركعتين بعد الظهر(.
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هننذا الحننديث اسننندغ فنني أواخننر )كتننار الصننا ة( فنني )اإلنننار ة بالينند فنني الصننا ة(، وفنني 

د عبد القي ( من طريق عمرو بن الحارب، عن بكير، أ  كريباً منولى ابنن )المشازي( في )بار: وف

عبنناس حدثننه، أ  ابننن عبنناس وعبنند الننرحمن ابننن أزهننر والمسننور بننن مخرمننة أرسننلوا إلننى عائشننة، 

فقالوا: أقرأ عليها السام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر  فإنا أخبرنا أنن  تصنليها، وقند 

نهنى عنهنا. قنال ابنن عبناس: وكننت أضنرر منع عمنر النناس عنهمنا. قنال كرينر:  بلشنا أ  النبني 

فدخلت عليها، وبلشتها ما أرسلوني، ]فقالت: سل أم سلمة، فأخبرتهم، فردوني إلنى أم سنلمة بمانل منا 

ينهنى عنهمنا، وإننه لنلى العصنر ثنم دخنل  أرسلوني إلى عائشة[، فقالت أم سنلمة: سنمعت النبني 

ني حرام من األنصار، فصاهما، فأرسنلت إلينه الخنادم، فقلنت: قنومي إلنى علي، وعندي نسو ة من ب

جنبه، فقولي: تقول أم سلمة: يار سول هللا، ألم أسنمع  تنهنى عنن هناتين النركعتينل فنأراك تصنليها، 

فإ  أنار بيدغ فاستأخري، ففعلت الخادم، فأنار بيندغ فاسنتأخرت عننه، فلمنا أنصنرف قنال: )ينا بننت 

ن النركعتين بعند العصنر، إننه أتناني أنناس منن عبند القني  باإلسنام منن قنومهم، أبي أمية، سنألت عن

 فششلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتا (.

 أيضا. –وخرجه مسلم 

 قال الدارقطني في )العلل(: هو أثبت هذغ األحاديث وألحها.

 يشير إلى األحاديث التي فيها  كر عائشة وأم سلمة.

 لاها غير تل  المر ة. سلمة من وجه خخر، أنها لم تر النبي وقد روي عن أم 

خرجه اإلمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أنا معمر، عن يحينى بنن أبني كاينر، عنن أبني سنلمة، 

للى بعد العصر ق  إال مر ة، جاءغ ناس بعد  ، قالت: لم أر رسول هللا عن أم سلمة زون النبي 

د الظهر نيئاً حتنى لنلى العصنر. قالنت: فلمنا لنلى العصنر الظهر، فششلوغ في نيء، فلم يصل بع

 دخل بيتي فصلى ركعتين.

 بمعناغ. –وخرجه النسائي 

 إسناد لحي . -أيضا –وهذا 

وخرجه بقي بن مخلد في )مسندغ( من رواية ابن أبي لبيد، عن أبني سنلمة، قنال: قندم معاوينة 

كعتين بعد العصنرل فقالنت: منا أدري، ر المدينة، فأرسل إلى عائشة. فسألها عن لا ة رسول هللا 

 فذكرت الحديث. –سلوا أم سلمة، فسألوا أم سلمة 

 في  ل  نيء. وهذغ الرواية تدل على أ  عائشة لم يكن عندها عن النبي 

ورواغ الحميدي، عن سفيا  بنن عييننة، عنن أبني لبيند، بنه، وفني حديانه: أ  عائشنة قالنت: ال 

 علم لي، ولكن أ هر إلى أم سلمة.

 عن سفيا . –أيضا  –كذا رواغ الشافعي و

من حديث أبني مجلنز، عنن أم سنلمة، وفينه: قالنت: فركعهمنا حتنى  -أيضا –وخرجه النسائي 

 غابت الشم ، ولم أرغ يصليهما قبل وال بعد.

 وقد سبق بتمامه.

وهذا يدل على أنه لاهما بعد غرور الشم  قبل لا ة المشرر، وحينئذ فنا يبقنى إننكال 

 في  ل .

خرن اإلمام أحمد من طريق عبيد هللا بن عبد الرحمن بن موهنر: حندثني أبنو بكنر بنن عبند و

الرحمن بن الحارب بن هشام، أنه كا  عنند منروا ، فأرسنل إلنى عائشنة: منا ركعتنا  ينذكرهما ابنن 

كا  يصليهما بعد العصنرل فأرسنلت إلينه: أخبرتنني أم سنلمة، فأرسنل  الزبير عن ، أ  رسول هللا 

لمة، فقالت: يشفر هللا لعائشة،  لقد وضعت أمري على غير موضعه، ثم  كرت قصة لنا ة إلى أم س

 لهما، وقالت أم سلمة: وما رأيته لاهما قبلها وال بعدها. النبي 
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: أفنقضنيهما إ ا فاتتنال قنال: )ال(. وسنيأتي فيمنا وقد روى عن أم ]سلمة[، أنها سألت النبي 

 إ  ناء هللا تعالى. –بعد 

ي عننن أم سننلمة مننا يخنالف هننذا، إال أ  إسنننادغ ال يصنن : منن روايننة محمنند بننن حمينند وقند رو

الرازي، عن هارو  بن المشير ة، عن ابن سنعيد، عنن عمنار الندهني، عنن عبند الملن  بنن عبيند ة بنن 

ليصنليهما إ ا لنلى  ربيعة، عن جدته أم سلمة، أنها أمرت بالركعتين بعد العصر، وإ  كا  النبي 

 ل ، مخافة نهرتها، وإ ا لاها في بيته لاها قائماً.مع الناس هو جا

 قال محمد بن حميد: كتر عني أحمد بن حنبل هذا الحديث.

 محمد بن حميد، كاير المناكير، وقد اتهم بالكذر، فا يلتفت إلى تفردغ بما يخالف الاقات.

 ثم أسند حديث عائشة في هذا البار من أربعة أوجه:

 األول:

 قال:

أبو نعنيم: ثننا عبند الواحند بنن أيمنن: حندثني أبني، أننه سنمع عائشنة قالنت: حدثنا  -590

والذي  هر به، ما تركهما حتى لقي هللا، وما لقي هللا حتى ثقل عن الصا ة، وكا  يصنلي كاينراً منن 

يصنليهما، وال يصنليهما فني المسنجد،  ، وكنا  النبني -تعني: الركعتين بعد العصنر  -لاته قاعداً 

 على أمته، وكا  يحر ما يخفف عنهم.مخافة أ  ياقل 

 هذا انفرد به البخاري عن مسلم.

وخرجه اإلسماعيلي في )لحيحه(: )المستخرن على لنحي  البخناري(، وزاد فني روايتنه: 

كنا   فقال لها أيمن: وإ  عمنر كنا  ينهنى عنهنا، يضنرر فيهنال قالنت: لندقت، ولكنن رسنول هللا 

 فة أ  يشق على أمته، وكا  يخفف ما خفف عنهم.يصليها، وكا  ال يصليهسا في المسجد مخا

لصنا ة الضنحى  فإنهنا قالنت: منا رأينت رسنول هللا  وهذا يشنبه اعتنذارها عنن تنرك النبني 

ليدع العمل وهو يحنر أ  يعمنل بنه  يسب  سبحة الضحى ق ، وإني ألسبحها، وإ  كا  رسول هللا 

 خشية أ  يعمل به الناس فيفرض عليهم.

 خرجه مسلم.

 لبخاري أوله.وخرن ا

 الوجه الااني:

 قال:

حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا هشام: أخبرني أبي، قال: قالت عائشة: ابن أختي، منا  -591

 السجدتين بعد العصر عندي ق . ترك النبي 

 وخرجه مسلم من طريق جرير وابن نمير، كاهما عن هشام بن عرو ة، به.

 الوجه الاالث:

 قال:

عيل: ثننا عبند الواحند: ثننا الشنيباني: ثننا عبند النرحمن بننن حندثنا موسنى بنن إسنما -592

يدعهما سراً وال عانية: ركعتنا   األسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ركعتا  لم يكن رسول هللا 

 قبل لا ة الصب ، وركعتا  بعد العصر.

وخرجننه مسننلم مننن طريننق علنني بننن مسننهر، عننن الشننيباني، بننه، ولفظننه: قالننت: لنناتا  مننا 

 في بيتي ق  سراً وال عانية: ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر. رسول هللا  تركهما

و كنر البيننت مننع قولهننا: )سننراً وعانيننة( فيننه إنننكال  فننإ  لننم يكننن  كننر البيننت محفولنناً كننا  

 المعنى: أنه لم يكن يتركهما في المسجد وفي البيت، وهذا يخالف حديث أن  عنها.

 الوجه الرابع:
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 قال:

حنندثنا محمنند بننن عرعننر ة: ثنننا نننعبة، عننن أبنني إسننحاق، قننال: رأيننت األسننود  -593

يننأتيني فنني يننوم بعنند العصننر إال لننلى  ومسننروقاً نننهداً علننى عائشننة، قالننت: مننا كننا  رسننول هللا 

 ركعتين.

 وهو: السبيعي، به بمعناغ. –وخرجه مسلم من طريق غندر، عن نعبة، عن أبي إسحاق 

 حديث ابن الزبير، عن عائشة.وخرجه البخاري في موضع خخر من 

وخرجه مسلم من طريق خخر، من رواية محمد بن أبي حرملة: أخبرني أبنو سنلمة، أننه سنأل 

يصننليهما بعنند العصننرل فقالننت: كننا  يصننليهما قبننل  عائشننة عننن السننجدتين اللتننين كننا  رسننول هللا 

وكنا  إ ا لنلى لنا ة ، فصاهما بعد العصر، ثم أثبتهمنا، -أو نسيهما –العصر، ثم إنه نشل عنهما 

 أثبتها.

 قال إسماعيل: تعني: داوم عليها.

 وخرجننه مننن وجننه خخننر، مننن طريننق طنناوس، عننن عائشننة، قالننت: لننم ينندع رسننول هللا 

: )ال تتحننروا بصناتكم طلننوع الشننم  وال النركعتين بعنند العصنر. فقالننت عائشننة: قنال رسننول هللا 

 غروبها فتصلوا عند  ل (.

لم يكن يصلي في وقت نهى عن الصنا ة  ن عائشة إلى أ  النبي ففي هذغ الرواية: إنار ة م

 فيه  ألنه إنما نهى عن تحري الطلوع والشرور، وكا  يصلي قبل  ل .

وعلننى هننذا  فننا إنننكال فنني جننواز المداومننة عليهننا لمحبتننه المداومننة علننى أعمالننه، كمننا فنني 

 كلية.الرواية التي قبلها  أل   ل  الوقت لي  بوقت نهي عن الصا ة بال

 وقد روي عن عائشة، أنه لم يداوم عليها.

خرجننه الطبراننني مننن روايننة كامننل أبنني العنناء، عننن أبنني يحيننى القتننات، عننن مجاهنند، عننن 

 ركعتا  قبل العصر، فلما انصرف لاهما، ثم لم يصلهما بعد. عائشة، قالت: فاتت رسول هللا 

قينة: حندثني محمند بنن زيناد: وروى بقي بن مخلد في )مسندغ(: حدثنا محمد بن مصنفى: ثننا ب

سمعت عبد هللا بن أبي قي  يقول: سألت عائشة عن الركعتين بعند العصنرل فقالنت: كنا  رسنول هللا 

 .يركعهما قبل الهاجر ة، فنهى عنهما، فركعهما بعد العصر، فلم يركعهما قبلها وال بعدها 

 وهذا إسناد جيد

بنن خمينر، قنال: سنمعت عبند هللا بنن وخرجه اإلمام أحمد عن غندر: حدثنا ننعبة، عنن يزيند 

]أبي[ موسى، قال: دخلت على عائشة، فسألتها عن الولال في الصوم، وسألتها عن النركعتين بعند 

بعننث رجنناً علننى الصنندقة، فجاءتننه عننند الظهننر، فصننلى الظهننر،  العصننرل فقالننت: إ  رسننول هللا 

كنا   للينل  فنإ  رسنول هللا ونشل في قسمته حتى للى العصر، ثم لاها، وقالت: عليكم بقينام ا

 ال يدعه.

قال أحمد: يزيد بن خمير لال  الحديث. قال: وعبد هللا بن أبي موسنى هنذا خطنأ، أخطنأ فينه 

 نعبة، هو: عبد هللا بن أبي قي . انتهى.

 واألمر كما قاله. 

وقد روي عن عبد هللا بن أبي قي ، عن عائشة منن وجنه خخنر، وهنو ننامي حمصني، خنرن 

 له مسلم.

كننا  ينهننى عنهمننا  مننا سننئلت عائشننة عننن الولننال والننركعتين بعنند العصننر، أل  النبنني وإن

ويفعلهما، وحديث عائشة هذا يدل على أنه إنما فعلهما في هذغ المر ة  ولذل  لم تأمر السائل بفعهلما، 

 كنا  ال يدعنه، وهنذا وإنما عدلت إلى أمرغ بقيام الليل، مع أنه ]لم[ يسأل عنه، وأخبنرت أ  النبني 

 يشعر بأ  الصا ة بعد العصر بخاف  ل .
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من رواية معاوية بن لال ، عن عبند هللا بنن أبني قني ، قنال:  –أيضا  –وخرن اإلمام أحمد 

يصننلي ركعتننين بعنند الظهننر،  سننألت عائشننة عننن الننركعتين بعنند العصننرل فقالننت: كننا  رسننول هللا 

 هما حتى مات.فششل عنهما حتى للى العصر، فلما فرغ ركعهما في بيتي، فما ترك

 قال عبد هللا بن أبي قي : فسألت أبا هريرغ عنهل فقال: قد كنا نفعله، ثم تركناغ.

 فخالف معاوية بن لال  محمد بن زياد ويزيد بن خيمر، وقولهما أولى.

 –وقد روي عن عائشة، أنها ردت األمر إلى أم سلمة في  ل ، وقد سبق حديث كرينر عنهنا 

، وحديث أبي بكر بنن عبند النرحمن بنن الحنارب بنن - كرغ الدارقطنيوهو أل  روايات البار كما 

 هشام، أ  عائشة قالت: اخبرتني أم سلمة، وحديث أبي سلمة، عن عائشة وأم سلمة.

وخرن اإلمام أحمد من رواية يزيد بن أبني زيناد، عنن عبند هللا بنن الحنارب، قنال: دخلنت أننا 

ر، فجاء ابن الزبير، فقنال: حندثتني عائشنة، عنن وابن عباس على معاوية، فذكر الركعتين بعد العص

. فأرسل إلى عائشة، فقالت:  اك ما أخبرته أم سلمة، فندخلنا علنى أم سنلمة، فاخبرناهنا رسول هللا 

 قد نهى عنهمال ما قالت عائشة، فقالت: يرحمها هللا، أو لم أخبرها أ  رسول هللا 

، لكن حدثتني أم سنلمة، ه من رسول هللا وفي رواية بهذا اإلسناد: أ  عائشة قالت: لم أسمع

 نهى عنهما. فسألناها، فذكرت القصة، ثم قالت: ولقد حدثتها أ  رسول هللا 

ورواغ حنظلة السدوسي، عن عبند هللا بنن الحنارب، قنال: لنلى بننا معاوينة العصنر، فأرسنل 

اناً، ولنم يكنن عنندغ كنا  يجهنز بع إلى ميموننة رجناً، ثنم أتبعنه رجناً خخنر، فقالنت: إ  رسنول هللا 

لهر، فجاءغ لهر من لهر الصدقة، فجعل يقسمه بينهم، فحبسوغ حتى أرهق العصر، وكا  يصنلي 

قبل العصر ركعتين، أو ما ناء هللا، فصلى العصر ثم رجع، فصلى منا كنا  يصنلي قبلهنا، وكنا  إ ا 

 للى لا ة، أو فعل نيئاً يحر أ  يداوم عليه.

 خرجه اإلمام أحمد.

 ه بهذا اإلسناد: أ  معاوية أرسل إلى عائشة، فأجابته بذل .وفي رواية ل

 وكاهما وهم. وهللا أعلم.

 ورواية يزيد بن أبي زياد له، عن عبد هللا بن الحارب، عن ]ام[ سلمة أل .

 وحنظلة هذا، قال اإلمام أحمد: منكر الحديث. وضعفه ابن معين والنسائي.

 لم يكن يصلي بعد العصر نيئاً. وقد روي عن عائشة ما يدل على أ  النبي 

عننن  ففنني )لننحي  مسننلم( عننن عبنند هللا بننن نننقيق، قننال: سننألت عائشننة عننن لننا ة النبنني 

تطوعهل فقالت: كا  يصلي في بيتي قبل الظهر اربعاً، ثم يخنرن فيصنلي بالنناس، ثنم يندخل فيصنلي 

عشناء، ويندخل ركعتين، وكا  يصلي بالناس المشرر، ثم يدخل فيصنلي ركعتنين، ويصنلي بالنناس ال

بيتي فيصلي ركعتنين، وكنا  يصنلي باللينث تسنع ركعنات فنيهن النوتر، وكنا  إ ا طلنع الفجنر لنلى 

 ركعتين.

ً في بيتها  ألنه لو كا   ل  لذكرته كما  فهذا يدل على أنه لم يكن يصلي بعد العصر نيئا

  كرت لاته في بيتها بعد الظهر والمشرر والعشاء.

 فيه: )وركعتين قبل العصر(. ولم يذكر بعدها نيئاً. وقد خرجه اإلمام أحمد، وزاد

، -وبينني وبينهنا سنتر –وروى سعد بن أوس: حدثني مصدع أبو يحيى، قال: حدثتني عائشنة 

لم يصل لا ة إال اتبعها ركعتين، غير الشدا ة ولا ة العصر  فإنه كا  يجعل النركعتين  أ  النبي 

 قبلهما.

 خرجه بقي بن مخلد.

لنه أ  حنديث عائشنة كاينر االخنتاف واالضنطرار، وقند ردغ بنذل  جماعنة، فقد تبنين بهنذا ك

 منهم: الترمذي واألثرم وغيرهما.
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ومننع اضننطرابه واختافننه فتقنندم األحاديننث الصننحيحة الصننريحة التنني ال اخننتاف فيهننا وال 

 اضطرار في النهي عن الصا ة بعد العصر عليه.

 الجمع بينهما مسال :  وعلى تقدير معارضته لتل  األحاديث، فللعلماء في

 المسل  األول:

أ  حديث عائشة يدل علنى التطنوع المنداوم علينه قبنل الفريضنة وبعندها، إ ا فنات ننيء مننه 

 فإنه يجوز قضايغ بعد العصر.

وقنند روي هننذا المعنننى عننن زينند بننن ثابننت وابننن عبنناس، وإليننه  هننر الشننافعي والبخنناري 

 والترمذي وغيرهم.

يداوم على  ل ، كما في حديث أم سلمة، وقند تبنين أ  عائشنة  لم ورج  أكارهم: أ  النبي 

 رجعت إليها في  ل .

يحنافظ علنى نوافلنه كمنا يحنافظ علنى فرائضنه،  وعلى تقدير أ  يكو  داوم عليها فقد كنا  

 –ويقضي ما فاته منها، كما روي عنه أنه كنا  يقضني منا فاتنه منن الصنيام فني األننهر فني ننعبا  

حتى ال يأتي رمضا  خخر وقد فاته نيء من نوافله  –ما فاتها من رمضا   كما كانت عائشة تقضي

في العام الماضي فلمنا لنلى يومناً ركعتنين بعند العصنر قضناًء لمنا فاتنه منن النوافنل كنا   لن  سنبباً 

 مجوزاً لمداومته على مال  ل .

مانل تلن  وفي هذا نظنر  فإننه لمنا فاتنه لنا ة الصنب  بنالنوم، وقضناها نهناراً لنم ينداوم علنى 

 الصا ة كل يوم، وكذل  لما قضى لا ة العصر يوم الخندق.

واختلننف الشننافعية فننيمن قضننى نننيئاً مننن التطننور فنني وقننت النهنني: هننل لننه المداومننةل علننى 

 وجهين لهم، ألحهما: أنه ال يجوز المداومة.

 لم يداوم على هذغ الصا ة. نه أورج  األكارو : 

هبيننر ة، قننال: سننمعت قبيصننة بننن  ييننر، أ  عائشننة كمننا روى ابننن لهيعننة، عننن عبنند هللا بننن 

 للى عندها ركعتين بعد العصر، فكانوا يصلونها. اخبرت خل الزبير، أ  رسول هللا 

منن عائشنة، إنمنا  قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يشفر هللا لعائشنة، نحنن أعلنم برسنول هللا 

فقعندوا يسنألونه ويفتنيهم حتنى لنلى بهجينر،  كا  كنذل  أل  أناسناً منن األعنرار أتنوا رسنول هللا 

الظهر، ولم يصل ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى للى العصر، فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لنم يصنل 

منن عائشنة، نهنى  بعد الظهر نيئاً، فصاهما بعد العصر، يشفر هللا لعائشة، نحن أعلم برسول هللا 

 عن الصا ة بعد العصر. رسول هللا 

 ئر، عنن سنعيد بنن جبينر، عنن ابنن عبناس، قنال: إنمنا لنلى النبني وروى عطاء بنن السنا

الركعتين بعد العصر  ألنه أتاغ مال فششله عن الركعتين بعند الظهنر، فصناهما بعند العصنر، ثنم لنم 

 يعد لهما.

 خرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وابن حبا  في )لحيحه(.

 

 

 والمسل  الااني:

بعند العصنر، أو فني أوقنات النهني مطلقناً، وهنذا قنول كا  مخصولناً بإباحنة الصنا ة  أنه 

 طائفة من الفقهاء من ألحابنا كابن بطة، ومن الشافعية وغيرهم.

وروى إسننحاق بننن راهويننه فنني )مسننندغ( عننن عبنند الننرزاق، عننن معمننر، عننن أبنني هننارو  

لت: ما العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: رأيت عبد هللا بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، فق

، أننه كنا  يصنلي ركعتنين بعند العصنر فني بيتني، قنال: هذل قال: أخبرتني عائشة عنن رسنول هللا 
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يقنول: )ال لنا ة بعند  فأتيت عائشة، فسألتها، فقالت: لدق، فقلت لها: فأنهد لسنمعت رسنول هللا 

أمنر، يفعل ما  العصر حتى تشرر الشم ، وال لا ة بعد الفجر حتى تطلع الشم (، فرسول هللا 

 ونحن نفعل ما أمرنا.

 أبو هارو ، ضعيف الحديث.

وفعلننه أخننذنا بنهيننه   ولهننذا المعنننى قننال طائفننة مننن العلمنناء: إنننه إ ا تعننارض نهنني النبنني 

الحتمال أ  يكو  فعله خالاً به، كما في نهيه عن نكناح المحنرم منع أننه نكن  وهنو محنرم، إ  ثبنت 

 لال. ل ، وكما كا  يوالل في ليامه، ونهى عن الو

 ، أنه سئل: أنقضيهما إ ا فاتتال قال: )ال(.: ماروي عن النبي  ويعضد هذا

فروى حماد بن سلمة، عن األزرق بن قي ، عن  كوا ، عن أم سنلمة، قالنت: لنلى رسنول 

العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتنين، فقلنت: ينا رسنول هللا، لنليت لنا ة لنم تكنن تصنليهال  هللا 

ني عننن ركعتننين كنننت أركعهمننا بعنند الظهننر، فصننليتهما اآل (. فقلننت: يننا فقننال: )قنندم علنني مننال فشننشل

 رسول هللا، أفنقضيهما إ ا فاتتال قال )ال(.

 خرجه اإلمام أحمد وابن حبا  في )لحيحه(.

 وإسنادغ جيد.

. وعنن  كنوا ، عنن عائشنة، قال الدارقطني: وروي عنن  كنوا ، عنن عائشنة، عنن النبني 

 .عن أم سلمة، عن النبي 

 ضعفه البيهقي بشير حجة في )كتار المعرفة(.وقد 

فنذكرت  –وخرجه في )كتار السنن( من رواية  كوا ، عن عائشة، قالت: حندثتني أم سنلمة 

 الحديث.

 وعالم، وثقه جماعة من األئمة.

وروى زهير بن محمد، عن يزيد بن خصنيفة، عنن سنلمة بنن األكنوع، قنال: كننت أسنافر منع 

 العصر وال بعد الصب  ق .، فما رأيته للى بعد النبي 

 خرجه اإلمام أحمد.

، فقنال: ال أعنرف -يعنني: البخناري –و كرغ الترمذي في )عللنه(، وقنال: سنألت عننه محمنداً 

 ليزيد بن خصيفة سماعاً من سلمة بن األكوع. قال: ولم نعرف هذا الحديث إال من هذا الوجه.

 كذا قال.

سعيد بن سلمة: ثنا يزيند ابنن خصنيفة، عنن  وقد خرجه من طريق سعيد بن أبي الربيع: حدثنا

 فأدخل بينهما: )ابن سلمة(، لكنه لم يسمه. -فذكرغ –ابن سلمة بن األكوع، عن أبيه سلمة 

وقنند خننرن البخنناري فيمننا سننبق حننديث معاويننة، أنننه قننال: إنكننم لتصننلو  لننا ة، لقنند لننحبنا 

 بعد العصر. يعني: الركعتين –فما رأيناغ يصليها، ولقد نهى عنها  رسول هللا 

لنم  ، وأنهنا قالنت: إ  النبني -أيضنا –وقد  كرنا فيما سبق عن عائشة حديااً في هذا المعنى 

 يصل لا ة إال أتبعها ركعتين، غير الشدا ة ولا ة العصر  فإنه كا  يجعل الركعتين قبلهما.

م ، ثن-يعنني: الصنا ة بعند العصنر –يستأن  لدعوى النسن.: بقنول أبني هرينر ة: قند كننا نفعلنه 

 تركناغ.

خرجه اإلمام أحمد من طريق معاوية بن لال ، عن عبد هللا بن أبني قني ، أننه سنأل عائشنة 

 فذكر حدياها. –عن الركعتين بعد العصر 

 قال عبد هللا بن أبي قي : وسألت أبا هرير ة عنهل فقال: قد كنا نفعله، ثم تركناغ.

البار بوجه خخر غير منا تقندم،  ويحتمل عندي: أ  يجمع بين أحاديث عائشة المختلفة في هذا

 وهو:
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 مسل  رابع:

 لم نجد أحداً سبق إليه، وهو محتمل:

لمنا بلشهنا عنن عمنر وغينرغ منن الصنحابة  -رضني هللا عنهنا –فنقول: يمكن أ  تكو  عائشة 

النهي عن الصا ة بعند العصنر حتنى تشنرر الشنم ، لننت أنهنم ينهنو  عنن الصنا ة بمجنرد دخنول 

كاير من العلماء أو أكارهم في النهي عنن الصنا ة بعند الفجنر، أ  النهني  وقت العصر، كما قال  ل 

 يدخل بطلوع الفجر كما سبق  كرغ.

، أننه يصنلي قبننل لنا ة العصنر ركعتننين فني بيتهننا، وكاننت عائشنة عننندها علنم منن النبنني 

لنلى فني بيتهنا منر ة ركعتنين بعند العصنر، فكاننت تنرد  وكا  عندها رواية عن أم سلمة أ  النبي 

 بذل  كله قول من نهى عن الصا ة بعد العصر.

فإ ا وقع التحقيق معها في الصا ة بعد لا ة العصر كما أرسل إليها معاوية يسألها عنن  لن  

بعند لنا ة العصنر لنم تنرغ عائشنة، إنمنا  تقول: ال أدري، وتحيل على أم سنلمة  أل  لنا ة النبني 

فني بيتهنا  و لن  بعند دخنول وقنت العصنر  أخبرتها بنه أم سنلمة، وإنمنا رأت عائشنة لنا ة النبني 

تروي حديث أم سلمة وترسله، وال تسنمي منن حندثها  –احياناً –وقبل لا ة العصر، مع أنها كانت  

 به.

وهننذا وجننه حسننن يجمننع بننين عامننة اخننتاف األحاديننث فنني هننذا البننار، إال أنننه يشننكل عليننه 

 أحاديث:

لننم ينندخل  ائشننة، أ  رسننول هللا منهننا: روايننة يحيننى بننن قنني : اخبرننني عطنناء: أخبرتننني ع

 عليها بعد لا ة العصر إال للى ركعتين.

 خرجه اإلمام أحمد عن محمد بن بكر البرساني، عن يحيى، به.

 ورواغ أحمد بن المقدام وغيرغ، عن محمد بن بكر، ولم يذكروا لفظة: )لا ة(.

ينذكرها، وتنار ةً ال ولعل هذغ اللفظة رواها محمند بنن بكنر بمنا فهمنه منن المعننى، فكنا  تنار ةً 

يننذكرها، فننإ  المتبننادر عننند إطنناق الصننا ة بعنند العصننر الصننا ة بعنند لننا ة العصننر، ال بعنند وقننت 

 العصر، مع احتمال إراد ة المعنى الااني.

 كا  ال يدع ركعتين بعد الصب . ، أ  النبي -أيضا –وقد روي عن عائشة 

 وقد خرجه اإلمام أحمد بهذا اللفظ.

 صب ، ال بعد لاته، بشير إنكال.والمراد: بعد وقت ال

ومنهننا: مننا روى خنناد بننن يحيننى: ثنننا عبنند الواحنند بننن أيمننن: حنندثني أبنني، قننال: دخلننت علننى 

عائشة، فسألتها عن ركعتين بعد العصرل فقالت: والذي  هر بنفسه، ما تركهما حتى لقني هللا. فقنال: 

يصنلي بالنناس  قت، كا  نبني هللا يا أم المؤمنين، فإ  عمر كا  ينهى عنها ويشدد فيهال قالت: لد

العصر، فإ ا فرغ دخل بيوت نسائه فصاهما  لئا يروغ فيجعلوها سننة، وكنا  يحنر منا خنف علنى 

 أمته.

 وهذا تصري  بأنه كا  يصليهما بعد لا ة العصر.

ينأتيني فني  : رواية األسود ومسروق، عن عائشنة، قالنت: منا كنا  النبني -أيضا–ويعضدغ 

 ال للى ركعتين.يوم بعد العصر إ

 وقد خرجه البخاري فيما سبق.

بنحو هذا اللفظ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشنة، قالنت: منا دخنل رسنول  -أيضا–وقد روي 

 بعد العصر إال للى ركعتين عندي. هللا 
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يدخل على عائشنة بعند لنا ة العصنر، كمنا فني حنديث هشنام، عنن أبينه،  وإنما كا  النبي 

إ ا انصرف من العصر ودخنل علنى نسنائه فيندنو منن إحنداهن  ل هللا عن عائشة، قالت: كا  رسو

 و كرت قصة حفصة والعسل. –

 وقد خرجه البخاري في )النكاح(.

ويجار عن  ل  كله: بأ  رواية خناد بنن يحينى قند خالفنه فيهنا أبنو نعنيم، لنم ينذكر منا  كنرغ 

 خاد.

 وقد خرن البخاري حديث أبي نعيم كما سبق دو  حديث خاد.

 كا  يدخل بيوت نسائه فيصليها. د دل على أنه غير محفول: أ  فيه: أ  النبي وق

 وقد ل  عن أم سلمة كما تقدم أنها قالت: لم أرغ لاها إال يوماً واحداً، و كرت سبر  ل .

على نسائه بعد العصر، فذاك كا  يفعله دائمناً أو غالبناً، وعائشنة إنمنا أخبنرت  وأمادخوله 

 ي يومها المختص بها.عما رأته يفعله ف

يدل على  ل : ما خرجه مسلم في )لحيحه( من حديث نعبة، عن أبي إسحاق، عن األسنود 

ومسننروق، قنناال: نشننهد علننى عائشننة أنهننا قالننت: مننا كننا  يومننه الننذي كننا  يكننو  عننندي إال لنناهما 

 تعني: الركعتين بعد العصر. –في بيتي  رسول هللا 

خننتص بهننا الننذي كننا  يكننو  مكاننه عننندها فنني بيتهننا، فكننا  فتبننين بهننذا أنهننا أرادت يومهننا الم

يتوضأ عندها للعصر ويصلي ركعتين، ثم يخرن للصا ة، وربما كا  يندخل بيتهنا فني وقنت العصنر 

 كذل .

فدل هذا: على أ  مرادها: انه كا  يصلي ركعتين بعد دخول وقت العصر، ولكنن  كنا   لن  

مر ومن وافقنه بنالنهي عنن الصنا ة بعند العصنر، قبل لا ة العصر، وكانت تظن أ  هذا يرد قول ع

 وإنما كا  مراد عمر وغيرغ من الصحابة: النهي عن الصا ة بعد لا ة العصر.

والنننتباغ األمننر فنني هننذا علننى كايننر مننن الننناس كننا  كايننر مننن الننروا ة يننروي حننديث عائشننة 

اضنطرار فني بالمعنى الذي يفهمه منه، وال يفرق بنين وقنت العصنر وفعنل العصنر، فوقنع فني  لن  

 الفال الروايات.

أنننه لننلى ركعتننين بعنند لننا ة العصننر، إال يننوم  وقنند لهننر بهننذا أنننه لننم يصنن  عننن النبنني 

ً  –لنناهما فنني بيننت أم سننلمة، وكانننت عائشننة ترويننه عنهننا  ، كمننا فنني حننديث  كننوا  عنهننا، -أحيانننا

 وأحياناً ترسله، كما في حديث أم سلمة عنها.

لمة، أ  عائشة لما أرسل اليهنا معاوينة يسنألها عنن  لن ، وفي رواية ابن أبي لبيد، عن أبي س

في  ل  نيء سمعته منه أو راته يفعله  تشير إلى أنها لي  عندها عن النبي  –قالت: )ال علم لي( 

 ، أنها رأته يفعل  ل .تشير إلى أنها هي التي أخبرت عن النبي  –)ولكن سلوا أم سلمة(  –

بمال حديث أم سنلمة،  عائشة، أنها حدثت عن النبي  وفي رواية محمد بن أبي حرملة، عن

فإ  كا  هذا محفولاً فقد أرسنلت الحندياين عنهنا، ويحتمنل أ  تكنو  أخبنرت عمنا رأتنه، وأ  يكنو  

، فشنشل عنهمنا أو -تعنني: بعند الظهنر –كا  يصلي ركعتين قبنل وقنت العصنر  مرادها: أ  النبي 

، ثننم أثبتهمننا مننن -قننت العصننر، قبننل لننا ة العصننرتعننني: بعنند و -نسننيهما، ثننم لنناهما بعنند العصننر

 حينئذ، فداوم عليهما قبل لا ة العصر وبعد دخول وقت لا ة العصر.

وروايننة ابننن أبنني لبينند أنننبه مننن روايننة ابننن أبنني حرملننة، وكننل منهمننا ثقننة مخننرن لننه فنني 

 )الصحيحين(.

 وقال البيهقي في حديث ابن أبي لبيد: إنه حديث لحي .

البر رواية ابن أبي حرملة على رواية ابن أبي لبيد لموافقتنه فني الظناهر وإنما رج  أبن عبد 

 لما فهمه من سائر الروا ة عن عائشة في الصا ة بعد العصر، وقد بينا الفرق بينهما
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فإ  قيل: فقد فرقت عائشنة بنين ركعتني الفجنر والعصنر، فقالنت: )لنم يكنن يندع ركعتنين قبنل 

ديث األسنود وغينرغ، عنهنا كمنا سنبق، ولنو أرادت الوقنت الفجر، وركعتين بعد العصر(، كما فني حن

 دو  الفعل لسوت بينهما، وقالت: بعد الفجر وبعد العصر.

 فالجوار عنه من وجهين:

ال يندع ركعتننين بعنند الصنب . وقنند خرجننه  أحندهما: أنننه روي عنهنا أنهننا قالننت: كنا  النبنني 

 اإلمام أحمد من رواية ابن المنتشر، عنها.

 يدع ركعتين بعد العصر سواء.فهذا كقولنا: ال 

والااني: أ  ركعتي الفجر لم يكن فيها اختاف بين الصحابة أنها قبل الصنا ة، ولنم يكنن أحند 

، فلنذل  كاننت أحيانناً تقنول: كنا  يصنلي قبنل منهم يصلي بعد الصب  تطوعاً، وال نقلنه عنن النبني 

 الفجر، وأحياناً تقول: بعد الصب   أل  المعنى مفهوم.

كعتا  بعد العصر، فهما اللتا  وقع فيهما االخنتاف بنين الصنحابة، وكنا  كاينر مننهم وأماالر

يصليهما وكا  ابن الزبير قد أناعهما بعد موت عمر، وكا  عمر في خافته ينهنى عنهمنا، ويعاقنر 

لنلى عنندها بعند العصنر  لتنرد  عليهما، وكانت عائشة تخالفه في  لن ، وكاننت تنروي أ  النبني 

 ال يصلى بعد العصر. على من قال:

ولكن لي  في روايتها ما يرد عليهم  ألنهم إنما نهنوا عنن الصنا ة بعند لنالة العصنر، وهني 

لننلى ركعتننين بعنند دخننول وقننت العصننر. ولعننل عمننر كننا  ينهننى عننن  كننا  عننندها علننم أ  النبنني 

ي الصا ة بعد دخول وقت العصر، كما نهى ابنه وغينرغ عنن الصنا ة بعند طلنوع الفجنر سنوى ركعتن

الفجر، وكانت عائشة تنكر  ل  لكنها كانت تسوى بين حكم ما قبل الصا ة وبعدها في الرخصنة فني 

 الصا ة.

أننه لنلى ركعتنين بعند لنا ة العصنر، سنوى منا  فتبين بهذا كله: أنه لنم يصن  عنن النبني 

 روته عنه أم سلمة وحدها.

 ،النبننني فنننإ  قينننل: فقننند سنننبق عنننن زيننند بنننن خالننند وتمنننيم النننداري، أنهمنننا روينننا عنننن 

 نه [ لاهما.أ] 

قيل: لي  إسناد واحد منهما مما يحتج به  أل  حنديث تمنيم منقطنع اإلسنناد، وحنديث زيند بنن 

 أيضا. –خالد فيه مجهوال ، ولعل مرادهما: الصا ة بعد وقت العصر، قبل لا ة العصر 

منع هنذا ، و-أيضنا –ولعل كايراً ممن نقل عنه من الصحابة الصا ة بعند العصنر أرادوا  لن  

 فا يقطع عليهم أنهم أرادوا الصا ة بعد لا ة العصر.

، مننن روايننة أبنني دارس وقنند رويننت الصننا ة بعنند العصننر عننن أبنني موسننى، عننن النبنني 

النصري: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، أنه كا  يصنلي بعند العصنر ركعتنين، ويحندب أ  

 .للى ركعتين بعد العصر في منزل عائشة رسول هللا 

 خرجه بقي بن مخلد.

يصنلي ركعتنين  وخرجه اإلمام أحمد مختصراً، ولفظنه: عنن أبني موسنى، أننه رأى النبني 

 بعد العصر.

 يحتمل أنه رخغ يصلي بعد دخول وقت العصر. -أيضا –وهذا 

 وأبو دارس، اسمه: إسماعيل بن دارس، قال ابن المديني: هو مجهول ال أعرفه.

وقنال منر ة: منا بنه بنأس إنمنا روى حنديااً واحنداً. وقنال أبنو وقال ابن معين: ضعيف الحديث. 

 حاتم: لي  بالمعروف.

 : أبو دراس، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم، وهو واحد.-أيضا –ويقال فيه 
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وله طريق خخر من رواية يحيى بن عالم لاحر أبي عالم: حدثنا محمد ابنن حمنرا  بنن 

كنا  يصنلي  أبي موسنى، عنن أبينه، أ  رسنول هللا عبد هللا: حدثني نعير بن سالم، عن جعفر بن 

 بعد العصر ركعتين، وكا  أبو موسى يصليهما.

 خرجه الطبراني في )األوس (.

 وهذا اإلسناد مجهول ال يعرف.

وروى محمد بن عبيد هللا الكوفي، عن ]أبي[ إسنحاق، عنن البنراء، قنال: غنزوت منع رسنول 

 ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد العصر.ثماني عشر ة غزو ة، فما رأيته تاركاً  هللا 

 غرير منكر، والكوفي، لعله: العرزمي، وهو متروك، وإال فهو مجهول.

 فهذغ أحاديث الصا ة بعد العصر وما فيها.

ويمكن أ  نسل  في حديث عائشة مسلكاً خخر، وهنو: أ  لنا ة النركعتين للنداخل إلنى منزلنه 

 في أسانيدها نظر.حسن مندور إليه، وقد ورد في فضله أحاديث 

مرفوعناً، فني  –فخرن البزار في األمر به، وأنه يمنع مندخل السنوء: حنديااً عنن أبني هرينر ة 

 إسنادغ ضعف.

أو  –قنال: )لنا ة األوأبنين(  وروى األوزاعي، عن عاما  بن أبني سنود ة، أ  رسنول هللا 

 ركعتا  إ ا دخلت بيت ، وركعتا  إ ا خرجت منه(. –قال: )لا ة األبرار 

 ذا مرسل.وه

بيتني قن  إال لنلى  ويروى عن هشام بن عنرو ة، عنن عائشنة، قالنت: منا دخنل رسنول هللا 

 ركعتين.

 قال أبو بكر األثرم: هو خطأ.

 كأنه يشير إلى أنه مختصر من حديث الصا ة بعد العصر.

وممن روي عنه أننه كنا  يصنلي إ ا دخنل بيتنه وإ ا خنرن مننه: عبند هللا بنن رواحنة، وثابنت 

 البناني.

وإ ا كانننت هننذغ لننا ة مسننتحبة فننا يبعنند أ  تلتحننق بننذوات األسننبار فيهننا، كتحيننة المسننجد 

 ونحوها، وفي هذا نظر. وهللا أعلم.

ومقصود البخاري بهذا البار: أنه يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما بعند العصنر، 

 كما يقوله الشافعي.

بن سنعيد األنصناري، قنال: حندثني محمند  لذل : بما روى سعد –أيضا  –وقد احتج الشافعي 

رجنناً يصننلي بعنند لننا ة الصننب   بننن إبننراهيم التيمنني، عننن قنني  بننن عمننرو، قننال: رأى النبنني 

: )لا ة الصب  ركعتا (، فقال: إنني لنم ]أكنن[ لنليت النركعتين اللتنين ركعتين، فقال رسول هللا 

 .قبلها، فصليتهما اآل ، فسكت رسول هللا 

 وأبو داود وابن ماجه والحاكم. خرجه اإلمام أحمد

وقننال الترمننذي: إسنننادغ لنني  بمتصننل  محمنند بننن إبننراهيم التيمنني لننم يسننمع مننن قنني . ورواغ 

 خرن فرأى قيساً. بعضهم عن سعد، عن محمد، أ  النبي 

خرن فنرأى  ، أ  النبي -مرساً  –و كر أبو داود أ  يحيى بن سعيد وأخاغ عبد ربه روياغ 

 قيساً يصلي.

 هو أخوهما. –جدهما وقي  

 –يصننلي  وقنند روى الليننث، عننن يحيننى بننن سننعيد، عننن أبيننه، عننن جنندغ، أنننه جنناء والنبنني 

 فذكرغ.

 خرجه ابن حبا  في )لحيحه( والدارقطني والحاكم.
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 وزعم أنه لحي ، ولي  كذل .

 قال ابن أبي خيامة:  كر عن أبيه، أنه قال: يقال: إ  سعيداً لم يسمع من أبيه قي  نيئاً.

 مرسل. –أيضا  –و فه

 وقد ضعف أحمد هذا الحديث، وقال: لي  بصحي .

 مرسل. - وقد رواغ عبد المل  بن أبي سليما ، عن قي  بن سعد، عن عطاء، عن النبي 

 و كر أبو داود والترمذي: أ  ابن عيينة قال: سمع هذا الحديث عطاًء من سعد بن سعيد.

 فعاد الحديث إلى حديث سعيد المتقدم.

 اغ الضعفاء، فأسندوغ عن عطاء، وإسنادغ وولله وهم:وقد رو

، عن قي .   فرواغ أيور بن سويد، عن ابن جري ، عن عطاء 

 وأيور ضعيف، وهم في إسنادغ له عن قي .

 .ورواغ سعيد بن راند السماك، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي 

 وسعيد هذا، ضعيف.

عن أبينه، عنن عطناء، عنن جنابر، عنن النبني ورواغ محمد بن سليما  بن أبي داود الحراني، 

. 

 ومحمد بن سليما ، يقال له: البومة، ضعيف.

 : قاله أبو حاتم والدارقطني وغيرهما.-والصحي  عن عطاء: المرسل 

وممن  هر إلى هذا الحديث ورخص في لا ة ركعتي الفجر بعد لا ة الفجنر وقبنل طلنوع 

 ما نقله عنه المزني.في –الشم : عطاء وطاوس وابن جريج، والشافعي 

وهننو روايننة عننن أحمنند، واختارهننا لنناحر )المشننني(، وقصننر الجننواز علننى قضنناء ركعتنني 

الفجنر بعندها، وقضناء السننن الراتبنة بعند العصنر، وقضناء النوتر بعند طلنوع الفجنر، لنورود النننص 

 بذل .

 وقد نص أحمد في رواية ابن منصور على جواز قضاء السنن الفائتة بعند العصنر، كمنا فعنل

 .النبي 

 وفي رواية المرو ي على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر.

واختلفت الرواية عنه في قضاء سنة الفجر بعند الصنا ة. والمشنهور عنند أكانر ألنحابنا: أ  

الحكم يتعدى إلى قضاء جميع السنن والرواتر في جميع أوقات النهي، وفعنل جمينع  وات األسنبار 

وحكوا في جواز  ل  كله روايتين عن أحمد في جميع أوقنات  فيها، كصا ة الكسوف وتحية المسجد،

 النهي.

 ولو قيل: إ  الخاف مختص بالوقتين الطويلين دو  األوقات الااثة الضيقة لكا  أقرر.

 وال يعرف ألحمد نص بجواز نيء من  ل  في األوقات الضيقة.

 هذا، والتفريق هو قول إسحاق بين راهويه، وهو متوجه.

أحمنند: أ   لنن  ال يفعننل فنني أوقننات النهنني، وأ  سنننة الفجننر إنمننا تقضننى بعنند والمشننهور عننن 

 طلوع الشم .

حتى نقل عبد هللا بن أحمد، أنه سأل أباغ، فقنال لنه: حكني عنن  أنن  تقنول: يصنليهما إ ا فنرغ 

 من الصا ةل فقال: ما قلت هذا ق .

حسنن التميمني والبن بطة في  ل  مصنف مفرد في مننع  لن ، وهنو اختينار الخرقني وأبني ال

 والقاضي أبي يعلي.

وحكنني جننوازغ عننن أبنني بكننر عبنند العزيننز بننن جعفننر مننن ألننحابنا، ورجحننه طائفننة مننن 

 المتأخرين منهم.
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وقال ابن أبي موسى: األلهر عنه أنه ال يفعل نيئاً من  ل  في وقت النهي، لكنه استانى منن 

  ل  قضاء قيام الليل والوتر بعد طلوع الفجر.

 بن عمر، أنه كا  إ ا فاتته ركعتا الفجر قضاهما من الضحى.وروى نافع، عن ا

 وروى عنه عطية، أنه قضاها بعد الصا ة.

 ورواية نافع أل  عن أحمد وغيرغ.

وممننن قننال: يقضننيها بعنند طلننوع الشننم : القاسننم بننن محمنند واألوزاعنني وأبننو حنيفننة ومالنن  

 وإسحاق وأبو ثور، ونقله البويطي عن الشافعي.

لم، عن همام، عنن قتناد ة، عنن النضنر بنن أنن ، عنن بشنير بنن نهين ، وروى عمرو بن عا

 : )من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما إ ا طلعت الشم (.عن أبي هرير ة، قال: قال رسول هللا 

 خرجه الترمذي وابن حبا  في )لحيحه( والحاكم.

 وقال: لحي  على نرطهما.

ازم، عنن أبني هرينر ة، أ  النبني وروى مروا  بن معاوية، عن يزيد بن كيسنا ، عنن أبني حن

 . للى ركعتي الفجر حتى طلعت الشم 

عنن لنا ة الفجنر، وأننه  قال أبو حاتم الرازي: هذا اللفنظ اختصنرغ منن حنديث ننوم النبني 

استيقظ بعد أ  طلعت الشم ، فصلى ركعتي الفجنر، ثنم لنلى الفجنر، فقند قضنى السننة والفريضنة 

 معها بعد طلوع الشم .

ننام عنن ركعتني الفجنر،  أ  ابنن ماجنه خنرن الحنديث، ولفظنه: إ  النبني ويدل على  لن : 

 فقضاهما بعد ما طلعت ]الشم [.

وخرن ابن بطنة منن رواينة أبني عنامر الخنزاز، عنن ابنن أبني مليكنة، عنن ابنن عبناس، قنال: 

 ، فقال: )أتصلي الفجر أربعاًل(.، فقمت أللي الركعتين، فجذبني النبي لليت الفجر مع النبي 

 ستدل به على منع القضاء بعد الصا ة.وا

وقنند خرجننه اإلمننام أحمنند وابننن حبننا  فنني )لننحيحه( والحنناكم، وعننندهم: أنننه قننام ليصننلي 

 الركعتين بعد إقامة الصا ة.

 وهو الصحي .

ومما يندل علنى مننع قضناء السننن بعند لنا ة الفجنر والعصنر: أ  هناتين الصناتين يعقبهمنا 

بعدهما لا ة لهما كالظهر والمشرر والعشاء، فنإ ا مننع منن  وقت نهي عن الصا ة، فلذل  لم تشرع

الصا ة بعدهما في وقتهما ألجلهما، ولنم يكنن لهمنا سننة راتبنة بعندهما كنذل ، فنن  يمننع منن لنا ة 

 سنة غيرهما بعدهما في وقت النهي مع فوات وقت الصا ة أولى وأحرى.

نا جناز فعنل الفنرض الحاضنر فيهمنا  وهذا بخاف قضاء الفرائض فني هنذغ األوقنات، فإننه لمأ

 أيضا. –ولو في وقت الكراهة جاز قضاء غيرهما من الفرائض 

فتبين بهذا: أ  القضاء تابع لننداء، فحينث جناز أداء الفنرض جناز قضنايغ، وحينث مننع أداء 

 النفل منع من قضائه، بل القضاء أولى بالمنع من األداء.

تاً ألداء سنتها الراتبة، ولي  وقتاً لقضاء ولهذا كا  ما بعد طلوع الفجر إلى لا ة الوقت وق

 نيء من النوافل كما عند كاير من العلماء.

 إلحاقاً للقضاء باألداء. –كما سبق  –ومنهم من رخص في قضاء الوتر وقيام الليل فيه 

* * * 

 باب -34

 الِبكير بالصالة في يو  غيم
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، عنن أبني -أبني كاينرهنو: ابنن  –حدثنا معا  بنن فضنالة: ثننا هشنام، عنن يحينى  -594

قابة، أ  أبا الملي  حدثه، قال: كنا مع بريد ة في يوم  ي غيم، فقال: بكروا بالصا ة  فإ  رسنول هللا 

 .)قأال: )من ترك لا ة العصر فقد حب  عمله 

قنند سننبق هننذا الحننديث فنني )بننار: تننرك لننا ة العصننر(، و كرنننا فيننه: مناقشننة اإلسننماعيلي 

 تبكير بالصا ة في يوم غيم(، وحكم التبكير في الشيم بما فيه كفاية.للبخاري في تبويبه عليه: )ال

* * * 

 باب -35

 األذان بْد ذهاب الوقِ
في قضاء الصلوات الفوائت، وأول األبوار:  –هذا أولها  – كر البخاري أربعة أبوار 

  كأر األ ا  للصا ة الفائتة إ ا قضاها بعد  هر وقتها.

 وقال: 

ميسر ة: ثنا محمد بن فضيل: ثنا حصين، عنن عبند هللا بنن أبني حدثنا عمرا  بن  -595

ليلنة، فقنال بعنض القنوم: لنو عرسنت بننا ينا رسنول هللا. قنال:  قتاد ة، عن أبيه، قال: سرنا مع النبي 

)أخاف أ  تنناوموا عنن الصنا ة(. قنال بنال: ]إنني[ اوقظكنم، فاضنطجعوا، وأسنند بنال لهنرغ إلنى 

وقد طلع حاجر الشم ، فقنال: )ينا بنال، أينن منا  استيقظ رسول هللا راحلته، فشلبته عيناغ، فنام، ف

قلتل( قأال: ما ألقيت علني نومنة مالهنا قن . قنال: )إ  هللا قنبض أرواحكنم حنين نناء، وردهنا علنيكم 

 حين ناء، يا بال، قم فأ   بالناس بالصا ة(، فتوضأ، فلما ارتفعت الشم  وأبياضت قام فصلى.

 وم.)التعري (: النزول للن

 وقيل: يختص بآخر الليل، وحكى ابن عبد البر االتفاق عليه.

وفي الحديث: دليل على أ  من نام قرر وقت الصنا ة وخشني منن أ  يسنتشرق نومنه الوقنت 

حتى تفوته الصا ة، فوكل من يوقظه، أنه يجوز له أ  يننام حينئنذ، وقند  كرننا  لن  فني )بنار: الننوم 

 قبل العشاء(.

نام قرر طلوع الفجر ينام على حالة ال يسنتاقل معهنا فني نومنه، لتكنو  إ ا  وقد كا  النبي 

 أقرر إلى استيقاله.

إ ا عنرس  وقد روى اإلمام أحمد حديث أبني قتناد ة هنذا بسنياق مطنول، وفينه: وكنا  النبني 

 وعليه ليل توسد يمينه، وإ ا عرس الصب  وضع رأسه على كفه اليمنى، وأقام ساعدغ.

 اإلمام أحمد بدو  هذغ الزياد ة. وقد خرجه مسلم من طريق

ولننن جماعننة، أنهننا فنني سننياق حننديث مسننلم، فعزوهننا إليننه، ومنننهم: الحمينندي وأبننو مسننعود 

الدمشقي، حتنى إننه عزاهنا بانفرادهنا إلنى مسنلم، ولعلهنم وجندوها فني بعنض نسن. )الصنحي (. وهللا 

 أعلم.

على أ  النائم تقبض  وقوله: )إ  هللا قبض أرواحكم حين ناء، وردها عليكم حين ناء( يدل

 روحه.

ِْ فِري َمنَاِمَهرا وجلوهذا مطابق لقول هللا عز  ِري لَرْم تَُمر ُ يَََِوفَّى األَْافَُس ِنريَن َمْوتَِهرا َوالَِّ َّللاَّ

ى َرى إلى أََجٍل ُمَسمًّ ِْ ِي قََضى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسُل األُ  [.42]الزمر:   فَيُْمِسُك الَِّ

النننوم وفننا ة، ودل الحننديث علننى أ  النننوم قننبض، ودالً علننى أ  النننف   فنندلت اآليننة علننى أ 

 المتوفا ة هي الروح المقبوضة.

في نومهم عن الصا ة، أنه قال لهم: )إنكم كننتم أمواتناً،  وفي حديث أبي جحيفة، عن النبي 

 فرد هللا إليكم أرواحكم(.

 خرجه أبو يعلي الموللي واألثرم وغيرهما.
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 عند استيقاله من منامه: )الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا(. بي ويشهد لهذا: قول الن

قنال: )إ  هنذغ  ، فني قصنة ننومهم عنن الصنا ة، أ  النبني وفي حنديث أنن ، عنن النبني 

 األرواح جارية في أجساد العباد، فيقبضها إ ا ناء، ويرسلها إ ا ناء(.

 خرجه البزار.

، أنه قال لمنا اسنتيقظوا: )أي بنال(، فقنال بي وفي )لحي  مسلم( عن أبي هرير ة، عن الن

 بنفس . –بأبي ]أنت[ وأمي يا رسول هللا  –بال: أخذ بنفسي الذي أخذ 

وفيه: دليل لمن ال يفرق بين الروح والنف   فإننه أقنر بناالً علنى قولنه: إ  هللا أخنذ بأنفسنهم، 

 مع قوله: )إ  هللا قبض أرواحنا(.

فاتهما مختلفة، فإ ا اتصفت النف  بمحبة الطاعة واالنقياد لها وقد قيل: إ   اتهما واحد ة ول

 نهى روح، وإ  اتصفت بالميل إلى الهوى المضر واالنقياد لها فهي نف .

َُها النَّْفُس اْلُمْطَمتِنَّةُ ، أمامع قيد، كقوله تعالى:-أيضا –وقد تسمى في الحالة األولى نفساً    يَا أَيَِّ

اَمةِ وَ [، وقوله 27]الفجر:  [، وأمامع االطاق، كقول النبي 2]القيامة:   ال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

 .)في يمينه: )والذي نفسي بيدغ 

وفي اآلية والحديث: دلينل علنى أ  قنبض األرواح منن األبندا  ال يشنترط لنه مفارقتهنا للبند  

 بالكلية، بل قد تقبض ويبقى لها به منه نوع اتصال كالنائم.

بذل  على أ  اتصال األرواح باألجساد بعد الموت إلدراك البد  النعيم والعذار، أو ويستدل 

للسؤال عند نزول القبر ال يسمى حيا ة تامة، وال مفارقتها للجسد بعد  ل  موتاً تاماً، وإال لكا  الميت 

 يحيى ويموت في البرزخ مراراً كاير ة.

 السؤال والنعيم أو العذار.وهذا يرد قول من أنكر إعاد ة الروح إلى الجسد عند 

 وبس  القول في هذا يتسع، وقد  كر في موضع خخر.

 حكم هللا في قضائه عليهم بالنوم عن الصا ة: وقد بين النبي 

قنال: )إ  هللا  في قصة نومهم عن الصا ة، أ  النبي  وفي حديث ابن مسعود، عن النبي 

ن[ أراد أ  يكنو  لمنن بعندكم، فهنذا لمنن ننام أو عز وجل لو ناء أ  ال تنناموا عنهنا لنم تنناموا، ]ولكن

 نسي(.

 خرجه اإلمام أحمد.

بإسنادغ، عن ابن عباس، أنه قال عقنر روايتنه لهنذا الحنديث: منا يسنرني بنه  -أيضا –وخرن 

 يعني: للرخصة. –الدنيا وما فيها 

 وفي إسنادغ مقال.

: -وهنو ألن   وقد روي عن مسروق مرساً، وأ  هنذا الكنام فني خخنرغ منن قنول مسنروق،

 قاله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيا .

قنال: )إنمنا أنسنى  ويشبه هذا الحديث: ]ما[  كرغ مالن  فني )الموطنأ(، أننه بلشنه، أ  النبني 

 ألسن(.

 وقد قيل: إ  هذا لم يعرف له إسناد بالكلية.

 ولكن في )تاري. المفضل بن غسا  الشنبني(: حندثنا سنعيد بنن عنامر، قنال: سنمعت عبند هللا

 ألسن(. –أو أسهو  –: )إنما أنسى بن المبارك قال: قالت عائشة: قال رسول هللا 

: )يا بال، قم فأ   للناس بالصا ة( دليل على أ  الصا ة الفائتة يؤ   لها بعد وقتهنا وقوله 

 عند فعلها، وهو مقصود البخاري بهذا.

حننديث عمننرا  بننن  وقنند خننرن البخنناري فنني )أبننوار التمننيم( حننديث النننوم عننن الصننا ة مننن

أو  –لما استيقظ نكوا إليه الذي ألابهم، فقنال: )ال ضنير  حصين، بسياق مطول، وفيه: أ  النبي 
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، ارتحلوا(، فارتحلوا، فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، فتوضأ، وننودي بالصنا ة -ال يضير 

 فصلى بالناس.

عبند هللا ابنن ربناح، عنن أبني وقد خرن مسلم من حديث سليما  بن المشير ة، عنن ثابنت، عنن 

والشننم  فنني لهننرغ. قننال: فقمنننا  قتنناد ة، بسننياق مطننول، وفيننه: فكننا  أول مننن اسننتيقظ رسننول هللا 

فزعين، ثم قال: )اركبوا(، فركبنا، فسنرنا حتنى إ ا ارتفعنت الشنم  ننزل، ثنم دعنا بميضنأ ة، فتوضنأ 

، ثنم لنلى الشندا ة، فصننع ركعتنين وضوءاً دو  وضوء، ثم أ   بال بالصا ة، فصلى رسول هللا 

: أ  عمنرا  بنن حصنين لندق عبند هللا -وفني خخنرغ –و كر بقية الحديث  –كما كا  يصنع كل يوم 

 بن رباح، لما سمعه يحدب به عن أبي قتاد ة.

وخرجه اإلمام أحمد من حديث قتاد ة، عن عبد هللا بن رباح، عن أبي قتاد ة، وقنال فني حديانه: 

 ، ثم تحول من مكانه، فأمرغ فأقام الصا ة، فصلى لا ة الصب .وأمر باالً فأ  ، فصلى ركعتين

فنذكر  -من رواية الزهري، عن سنعيد بنن المسنير، عنن أبني هرينر ة –أيضا  –وخرن مسلم 

: )اقتادوا(، فاقتادوا رواحلهم ننيئاً، ثنم توضنأ هذغ القصة، وقال في خخر الحديث: فقال رسول هللا 

 صا ة، فصلى بهم الصب .، وأمر باالً فأقام الرسول هللا 

 وقد اختلف علي الزهري في ولله بذكر أبي هرير ة، وإرساله عن سعيد بن المسير.

 ولح  أبو زرعة ومسلم ولله، ولح  الترمذي والدارقطني إرساله.

و كر االختاف في  لن  أبنو داود، وخرجنه منن طرينق معمنر مولنوالً، و كنر فني حديانه، 

 للى.قال: فأمر باالً فأ  ، وأقام و

 و كر أبو داود: أ  مالكاً وابن عيينة واألوزاعي وغيرهم لم يذكروا في حدياهم: األ ا .

توضننأ ثنم لننلى  وخرجنه مسننلم منن حننديث أبني حننازم، عنن أبنني هرينر ة، وفيننه: أ  النبني 

 سجدتين، وأقيمت الصا ة فصلى الشدا ة.

عنن أبينه، قنال: كننا وقد خرجه النسائي من حديث عطاء بن السائر، عن بريد بن أبي مريم، 

المنؤ   فنأ  ، ثنم لنلى  فذكر الحديث، وقال فني خخنرغ: فنأمر النبني  –في سفر  مع رسول هللا 

 الركعتين قبل الفجر، ثم أمرغ فأقام، فصلى بالناس.

وخننرن اإلمننام أحمنند وأبننو داود  كننر األ ا  واإلقامننة ولننا ة ركعتنني الفجننر بينهمننا فنني هننذغ 

 .را  بن حصين، عن النبي القصة، من حديث الحسن، عن عم

 والحسن، لم يسمع من عمرا  عند األكارين.

كننذل  مننن حننديث عمننرو بننن أميننة الضننمري. ومننن  -أيضننا –خرجننه اإلمننام أحمنند وأبننو داود 

 .حديث  ي مخبر الحبشي، عن النبي 

 في هذغ القصة. –أيضا  –وخرن اإلمام أحمد  كر األ ا  واإلقامة من حديث إبن مسعود 

ف العلماء فيمن فاتته لا ة وقضاها بعد وقتها: هل يشرع له أ  يؤ   لهنا ويقنيم، أم وقد اختل

 يقيم وال يؤ  ل وفي  ل  أقوال:

أحدها: أنه ينؤ   ويقنيم، وهنو قنول أبني حنيفنة والشنافعي فني أحند أقوالنه، وأحمند فني لناهر 

 مذهبه، وأبي ثور وداود.

ومال ، والشافعي في قنول لنه، وحكني  والااني: يقيم وال يؤ  ، وهو قول الحسن واألوزاعي

 رواية عن أحمد.

 أل  األ ا  لرعام بالوقت وقد فات، واإلقامة للدخول في الصا ة وهو موجود.

 والاالث: إ  أمل اجتماع الناس باأل ا ، وإال فا، وهو قول للشافعي.

 أل  األ ا  إنما يشرع لجمع الناس.
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، وإ  فاته وحدغ أقنام ولنم ينؤ  ، وهنو فعل النبي  والرابع: إ  كانوا جماعة أ   وأقام، كما

 قول إسحاق.

: نقلنه حنرر، -والخام : إ  كا  فني سنفر أ   وأقنام، وإ  كنا  فني حضنر أجزأتنه اإلقامنة 

 عن أحمد.

ومأخذ االختاف بين العلماء: هل األ ا  حق للوقنت، أو حنق ألقامنة الصنا ة المفروضنة، أم 

، أم إ ا كننانوا متفننرقين وكننا  األ ا  -للجماعننة بكننل حننال وعلننى هننذا  فهننو يشننرع –حننق للجماعننة 

 يجمعهمل

 وعلى رواية حرر عن أحمد، فيكتفي بأ ا  أهل المصر عن األ ا  للفائتة.

قننال ألننحابنا والشننافعية: ويشننرع للفائتننة رفننع الصننوت بنناأل ا ، إال أ  يكننو  فنني مصننر 

 ي فا ة، ولم يكن معهم غيرهم.ويخشى التلبي  على الناس، فيسر به، وإنما كا  أ ا  بال ف

إلنى  –وقوله في حديث أبي قتاد ة الذي خرجه البخاري: )فاستيقظ وقد طلنع حاجنر الشنم ( 

 : )فلما ارتفعت الشم  وأبياضت قام فصلى(. -قوله 

 وهذا قد يوهم أنه أخر الصا ة قصدا حتى زال وقت النهي.

وا حنوائجهم وتوضنئوا إلنى وقد خرجه البخاري في خخر )لحيحه( بلفنظ خخنر، وهنو: )فقضن

 أ  طلعت الشم  وأبيضت، فقام فصلى(.

 –وهذا يشعر بأنه لنم يكنن التنأخير قصنداً، بنل وقنع اتفاقناً حتنى كمنل النناس قضناء حنوائجهم 

 ووضوئهم. –وهو كناية عن التخلي 

 سار حتى ارتفعت الشم ، ثم نزل فصلى. وفي رواية مسلم لحديث أبي قتاد ة، أنه 

ن حديث حبير بن أبي حبير، عن عمرو بن هرم، عن جابر بنن زيند، عنن وخرن النسائي م

، فلنم  -أو بعضنها –ثم عرس، فلم يسنتيقظ حتنى طلعنت الشنم   ابن عباس، قال: أدلج رسول هللا 

 يصل حتى ارتفعت الشم ، فصلى، وهي لا ة الوسطى.

 : لنم يكنن فني حبير هنذا، خنرن لنه مسنلم. وقنال أحمند: ال أعلنم بنه بأسناً. وقنال يحينى القطنا

 الحديث بذاك.

 وقد اختلف الناس في قضاء الفوائت في أوقات النهي عن الصا ة الضيقة والمتسعة:

فقالت طائفة: ال يقضي الصا ة فني وقنت نهني ضنيق خالنة، وهنو وقنت الطلنوع والشنرور 

 واالستواء.

 هذا قول أبي حنيفة وألحابه، ورواية عن سفيا  الاوري.

 قتاد ة وابن عباس. وتعلقوا بظاهر حديث أبي

ولذل  قالوا: إ  من طلعنت علينه الشنم  وهنو فني لنا ة الصنب  فسندت لناته، كمنا سنبق 

 كذل .

 وروي عن ابن عباس وكعر بن عجر ة وأبي بكر ة ما يدل على مال  ل .

وحكي عن بعض المتأخرين من ألحابنا، ورواية عن أحمد، أنه ال يقضني الفائتنة فني وقنت 

 نهي.

 مد.وهذا ال يص  عن أح

 وجمهور العلماء: على أ  الفوائت تقضى في كل وقت، سواء كا  وقت نهي أو غيرغ.

 وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأبي  ر.

 وهو مذهر النخعي والاوري واألوزاعي والاوري في رواية، ومال  والشافعي وأحمد.
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لنى النفنل دو  وكل هؤالء رأوا أ  النهي عن الصا ة فني األوقنات المخصولنة إنمنا توجنه إ

بنذل  منن لنلى ركعنة منن الفجنر ثنم طلعنت علينه الشنم  أ  يصنلي معهنا  الفرض، بدليل أمنرغ 

 أخرى، وقد تمت لاته، وقد سبق  كرغ.

 : )من نام عن لا ة أو نسيها فليصلها إ ا أدركها(.بعموم قوله  -أيضا –واستدلوا 

 يرها.وهذا يعم كل وقت  كر فيه، سواء كا  في أوقات النهي أو غ

فننإ  قيننل: فقنند عننارض  لنن  عمننوم النهنني عننن الصننا ة فنني أوقننات النهنني، فإنننه لننم يخننص 

 مفروضة من نافلة.

قيل: تحمله على النافلة ونخص الفرض منن عمومنه  بندليل فنرض الوقنت  فإننه يجنوز فعلنه 

في وقت النهي، كما يصلى العصر في وقت غرور الشم ، وهذا مجمع علينه، ولني  فينه خناف، 

سننمر ة، وبنندليل لمننن طلعننت عليننه الشننم  وهننو يصننلي الفجننر أ  يتمهننا  وأل  العمننومين إ ا إال عننن 

 تعارضا وكا  أحدهما موجباً ملزماً، واآلخر مانعاً حالراً، فإنه يقدم الواجر الملزم، فإنه أحوط.

لما دعا أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي، فلم يجبه حتى سلم، أنكر عليه  ويدل عليه: أ  النبي 

ُسوِل إذا َدَعاُكمْ  أخرغ لرجابة، وقال له: )ألم يقل هللا: ت ِ َوِللرَّ  [.24ل ]األنفال:  اْسَِِجيبُوا ِوَّ

وهذا يدل على أ  عموم النص الموجر الملزم مقدم على عموم النص الحالر المانع، وهو 

 النهي عن الكام في الصا ة.

، فإنها ال تقدم على المانعة الحالر ة  وهذا بخاف النصو  العامة المبيحة، أو النادبة

 ولهذا كا  المرج  أنه ال يصلي في أوقات النهي.

فأمالننا ة الننركعتين واإلمننام يخطننر، كمننا دلننت عليننه السنننة، فإنننه لننم يعننارض نننص األمننر 

 للداخل إلى المسجد بالصا ة نص خخر يمنع الصا ة واإلمام يخطر.

 نع كما يصنع كل يوم.وفي حديث أبي قتاد ة الذي خرجه مسلم، أنه ل

 وهذا يدل على أنه للى الصب  كما كا  يصليها كل يوم من غير زياد ة وال نقص.

 وفي حديث  ي مخبر الحبشي، أنه قال: فصلى غير عجل.

لنلى بهنم الصنب   لن  الينوم، فقنرأ بنأ  وهذا يرد الحديث المروي عن ابن عمر، أ  النبي 

 َقُرررررررْل يَرررررررا أَيَُّهرررررررا اْلَكرررررررافُِرون [، و 1افرو : ]الكننننننن  أََنرررررررد ُ  ]اإلخنننننننا : قُرررررررْل ُهرررررررَو َّللاَّ

[، ثم قال: )لليت بكم بالث القرخ ، وربع القرخ (، وقنال: )إ ا نسنيت لنا ة الفجنر إلنى لنا ة 1 

 العشاء فذكرتها، ]فأابدأ[، فإنها كفارتها(.

 خرجه ابن عدي من رواية جعفر بن أبي جعفر األنجعي، عن أبيه، عن أبن عمر.

 ، قال البخاري فيه: منكر الحديث.وجعفر هذا

وروى أبننو داود فنني )المراسننيل(: ثنننا يوسننف بننن موسننى: ثنننا جريننر، عننن علنني بننن عمننرو 

عن لنا ة الشندا ة اسنتيقظ، فقنال )لنشنيظن الشنيطا  كمنا أغالننا(، فقنرأ  الاقفي، قال: لما نام النبي 

 يومئذ بسور ة المائد ة في لا ة الفجر.

 وهذا غرير جداً.

اديث يدل على أنه جهر في لاته تل  بالقراء ة  فإنه للى كما كا  يصلي كنل ولاهر األح

 يوم، وقد تقدم في كاير من الروايات أنه للى ركعتي الفجر، ولم يذكر  ل  في بعض الروايات.

 وقد اختلف العلماء في قضاء ركعتي الفجر لمن نام عنها حتى تطلع الشم :

ا ة المفروضة، منهم: أبو حنيفة والانوري والحسنن فذهر األكارو  إلى أنها تقضى قبل الص

 بن حي والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود، وهو قول أنهر وغيرغ من ألحار مال .

 وسئل أحمد: هل قال أحد: ال يصلي ركعتي الفجرل قال: ال.

 ركعهما. وقال مال : ال يركع ركعتي الفجر، ويبدأ بالمفروضة. قال: ولم يبلشنا أ  النبي 
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 لن  إنمننا قنال بحسننر مننا بلشنه مننن الروايننات فني هننذا البنار، وقنند لنن  عنند غيننرغ أنننه وما

 ركعهما.

 وقد روي في بعض طرق حديث أبي قتاد ة فني هنذا البنار زيناد ة أخنرى، وهني: أ  النبني 

 بدأ بالوتر فقضاغ.

قال أبو بكر األثرم: ثنا عبد الحميد بن أبنا  الواسنطي: ثننا خالند بنن عمنرو، عنن ننعبة، عنن 

نام، فلم يسنتيقظ حتنى  ، أ  النبي -وعن عبد هللا بن رباح، عن أبي قتاد ة  –ثابت البناني، عن أن  

 ارتفعت الشم ، ثم استيقظ فقام، فأوتر، فصلى الركعتين، ثم للى بألحابه.

 و كر: )أن ( في إسنادغ لي  بمحفول.

 وخالد بن عمرو، هو: القرني األموي الكوفي، ضعيف الحديث جداً.

ر محمد بن يحيى الهمداني في )لحيحه(، قال:: روى قتيبنة، عنن عبند هللا بنن الحنارب، و ك

لمنا أيقظهننم حننر الشننم   عنن ثابننت، عننن بكنر، عننن عبنند هللا بنن ربنناح، عننن أبني قتنناد ة، أ  النبنني 

 أمرهم أ  يوتروا.

 كذا  كرغ تعليقاً، ولم يسندغ.

ً  وقنند قننال اإلمننام أحمنند: لننم يبلشنننا أ  النبنني  مننن التطننوع، إال ركعتنني الفجننر  قضننى نننيئا

 والركعتين بعد العصر.

وهذا يدل على انه لم يابت عندغ قضاء الوتر  ولهذا نص في رواية غينر واحند منن ألنحابه 

 على أنه تقضى السنن الرواتر دو  الوتر.

 وروي عنه رواية أخرى، أنه يقضي الوتر.

 كعاتل على روايتين عنه.وعلى قوله بقضاء الوتر، فهل يقضى ركعة واحد ة، أو ثاب ر

 مأخذهما: أ  الوتر، هل هو الااب، أو الركعة الواحد ة، وما قبلها تطوع مطلقل

 وفي األمر بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر أحاديث متعدد ة يطول  كرها.

 وممن أمر بقضاء الوتر من النهار: علي وابن عمر، وهو قول األوزاعي ومال  وأبي ثور.

يقضيه نهناراً، وال يقضنيه لنياً بعند العشناء إ ا دخنل وقنت وتنر اللينل   وعن األوزاعي، قال:

 لئا يجتمع وترا  في ليلة.

 وعن سعيد بن جبير، قال: يقضيه في الليلة التالية.

 وقالت طائفة: من فاته الوتر وحدغ لم يقضه، ومن فاته الوتر مع لا ة الفجر قضاغ قبلها.

 : نقله عنه حرر.-وهذا قول إسحاق

 رن رواية عن أحمد ماله  ألنه يرى الوتر بعد طلوع الفجر قبل لا ة الشدا ة.ويتخ

 وهل هو قضاء، أو أداءل حكي عنه فيه روايتا .

والقول بأنه أداء يحكنى عنن مالن  وإسنحاق، وهنو قنول كاينر منن السنلف  فإننه قند روي فني 

ي حقنه، ولنو طلنع وقت الوتر أنه من بعند لنا ة الصنب ، فمنن لنم يصنل الصنب  فوقنت النوتر بناق  فن

 الفجر فكذا إ ا لم يصل الشدا ة حتى تطلع الشم .

 للى الصب  يومئذ وللى بعدها الضحى. وروي من حديث ابن مسعود، أ  النبي 

 خرجه الهيام بن كلير في )مسندغ(.

وقد خرن مسلم من حديث سليما  بن المشينر ة، عنن ثابنت، عنن عبند هللا بنن ربناح، عنن أبني 

قال لهم بعدما للى بهم: )لي  في النوم تفنري ، إنمنا التفنري  علنى منن لنم يصنل  قتاد ة، أ  النبي 

الصننا ة حتننى يجننئ وقننت الصننا ة األخننرى، فمننن فعننل  لنن  فليصننلها حننين ينتبننه لهننا، فننإ ا كننا  الشنند 

 فليصلها عند وقتها(.
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قنال لهنم:  ومن حنديث خالند بنن سنمير، ]عنن عبند هللا بنن أبني قتناد ة[، عنن أبينه، أ  النبني 

 من أدرك منكم لا ة الشدا ة من غد لالحاً فليقض معها مالها(.)ف

وقد  هر إلى هذا سعد بن أبي وقا  وسمر ة بن جندر، وأ  من نام عنن لنا ة لناها إ ا 

  كرها، ولاها لمالها من الشد.

 وأنكر  ل  عمرا  بن حصين، وأخذ بقوله جمهور العلماء.

 قاله البخاري والبيهقي وغيرهما. :-وقد قيل: إ  هذغ اللفظة في هذا الحديث وهم

وقيل: معنى قوله: )فليصلها من الشد عند وقتها(، أنه يصلي لا ة الشند الحاضنر ة فني وقتهنا 

 لئا يظن أ  وقتها تشير بصاتها في غير وقتها.

 خالد بن سمير فهم منه غير هذا، فرواغ بما فهمه.]…[ ولكن 

ينا رسنول هللا، أال نعيندها فني وقتهنا منن وروى الحسن، عن عمرا  بن حصنين، أنهنم قنالوا: 

 الشدل قال: )أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكمل(.

 خرجه اإلمام أحمد.

عن مكا  نومه، وأمرغ باالرتحال، فقند روي التعلينل بنذل   وأماما روي من ارتحال النبي 

 بأنه منزل حضرهم فيه الشيطا .

قنال لهنم: )ليأخنذ كنل  رير ة، أ  النبي ففي )لحي  مسلم( من حديث أبي حازم، عن أبي ه

 رجل برأس راحلته  فإ  هذا منزل حضرنا فيه الشيطا ( قال: ففعلنا.

وخرن أبو داود من رواية معمر، عن الزهري، عن ابن المسنير،عن أبني هرينر ة، أ  النبني 

 .)قال لهم: )تحولوا عن مكانكم الذي ألابتكم فيه الشفلة 

فنني موضننع حتننى فاتننه الوقننت عننن موضننعه  لنن  جماعننة مننن  وقنند اسننتحر االنتقننال لمننن نننام

 العلمأاء، منهم: الشافعي وأحمد  لهذغ األحاديث.

وحكى ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا  ل ، وعن قوم أنهم أوجبنوغ فني  لن  النوادي النذي 

 خالة. نام فيه النبي 

 إال بوحي. وقال قوم: ال يستحر  ل   ألنه ال يطلع على حضور الشيطا  في مكا 

 وهذا قول محمد بن مسلمة ومطرف، وابن الماجشو  من المالكية، وأبي بكر األثرم.

وهو ضعيف  فإ  كل نوم استشرق وقت الصا ة حتى فات به الوقت فهو من الشنيطا   فإننه 

 .هو الذي ينوم عن قيام الليل، ويقول للنائم: ارقد، علي  نوم طويل، كما أخبر بذل  النبي 

 الذي نام حتى ألب : )بال الشيطا  في أ نه(.وقال في 

 وأماكم الشياطين ينبشي تجنر الصا ة فيها، كالحمام والحش وأعطا  اإلبل.

: )تحولوا عن مكانكم الذي ألابتكم فيه الشفلة( يدل على أ  كل مكنا  غفنل وأيضا  فقوله 

 بنوم أو غيرغ.  وهللا أعلم. العبد فيه عن الصا ة حتى فات وقتها ينبشي أ  ال يصلي فيه، سواء كا 

توضننأ وركننع ركعتننين فنني  وروى عبنند الننرزاق، عننن ابننن جننريج، عننن عطنناء، أ  النبنني 

 معرسه، ثم سار ساعة، ثم للى الصب .

 قال ابن جريج: قلت لعطاء: أي سفر هول قال: ال أدري.

 وهذا المرسل ممنا يسنتدل بنه علنى لنحة الصنا ة فني موضنع الننوم، وأ  التباعند عننه علنى

 طريق الندر.

وروى وكيع، عن سفيا ، عن سعد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، وقال: للى رسنول هللا 

 .الركعتين بعدما جاوز الوادي، ثم أمر باالً فأ   وأقام، ثم للى الفريضة 

أمنر بناالً فنإ    وروي، عن عطاء بن يسار، أنها كانت في غزو ة تبنوك، وأ  رسنول هللا 

 م مشوا قلياً، ثم أقام فصلوا.في مضجعه  ل ، ث
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وهنو بتبنوك أمنر بناالً أ   وكذا قال يحيى بن أبي كاير، عن أبي سنلمة: اخبنرت أ  النبني 

عنن مكاننه  لن ، ثنم لنلى  يحرسهم لصنا ة الصنب ، فرقندوا حتنى طلعنت الشنم ، فتنحنى النبني 

 الصب .

ننهار، عنن ابنن وضعف ابن عبد البر هذا القنول  فنإ  فني )لنحي  مسنلم( منن حنديث ابنن 

حننين قفننل مننن غننزو ة خيبننر، سننار لننياً حتننى أدركننه الكننرى  المسننير، عننن أبنني هريننر ة، أ  النبنني 

 و كر الحديث بطوله. –عرس 

 كذا في رواية مسلم.

 وخرجه ابن حبا  في )لحيحه( بلفظين: هذا أحدهما. واآلخر: فيه: غزو ة حنين.

هرينر ة عنن لنحابي خخنر فأرسنله، ثم قال: إ  ل   كر )خيبنر( فني الخبنر، فقند سنمعه أبنو 

 وإ  كا  )حنين(، فقد نهدها أبو هرير ة. قال: والنف  إلى أنها حنين أميل

 بخيبر بعد فتحها. قلت: الصحي : أ  أبا هرير ة قدم على النبي 

 وقد خرن البخاري  ل  في )لحيحه( في )المشازي( من حديث أبي هرير ة.

 ر ة.وخرجه اإلمام أحمد بإسناد خخر عن أبي هري

وفي )الصحيحين( عن سالم مولى ابن مطيع، قال: سمعت أبا هرير ة يقول: افتتحنا خيبر ولنم 

 الحديث. –نشنم  هباً وال فضة 

إ   -ومن زعم: أ   كر خيبر وهم، وإنما هو حنين فقد وهم، وسيأتي بسن   لن  فني موضنعه

 ناء هللا تعالى.

زمننن  أقبلنننا مننع رسننول هللا وفنني )المسننند( و)سنننن أبنني داود(، عننن ابننن مسننعود، قننال: 

 فذكر الحديث بطوله في نومهم ولاتهم. –: من )يكلؤنال( فقال بال: أنا الحديبية، فقال النبي 

 وعن  ي مخبر الحبشي، أنه هو الذي كنهم تل  الليلة.

 وهذا يدل على أنها ليلة أخرى غير ليلة بال.

   الليلة، ولكن إسناد ضعيف.وفي )مسند البزار(، عن أن ، أنه هو الذي كنهم تل

فني سنفر، فقنال القنوم: عنرس بننا.  وروي من حديث ابن مسنعود، أننه قنال: كننا منع النبني 

و كر الحديث. وهللا سبحانه وتعالى  –فقال: )من يوقظنال( قلت: أنا أحرسكم فأوقظكم، فنمت وناموا 

 أعلم.

 

* * * 

 

 باب -36

 من اللى بالناَ جماعة بْد ذهاب الوقِ.

ثنا معا  بن فضالة: ثنا هشام، عن يحينى، عنن أبني سنلمة، عنن جنابر، أ  عمنر  -596

بن الخطار جاء يوم الخندق بعدما غربت الشم ، فجعل يسر كفار قريش، فقال: يا رسول هللا، منا 

: )وهللا ما لليتها(، فقمننا إلنى بطحنا ، كدت أللي العصر حتى كادت الشم  تشرر. قال النبي 

 وضأنا لها ]فصلى العصر[ بعدما غربت الشم ، ثم للى بعدها المشرر.فتوضأ للصا ة، وت

العصر حتى غربت الشم  يوم الخندق لم يكن عنن ننوم بشينر خناف، وإنمنا  تأخير النبي 

 اختلف.

 وقد أنار البخاري في )أبوار الخوف( إلى أنه كا  انتشاالً بالعدو.

صا ة الوسنطى حتنى غابنت الشنم ( قال: )نشلونا عن ال ويعضدغ: حديث علي، أ  النبي 

 الحديث. –
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 إ  ناء هللا. –وسيأتي  ل  مبسوطاً في موضعه 

 للى العصر بعدما غربت الشم  ثم للى بعدها المشرر. وفي حديث جابر، أ  النبي 

ولم يصرح فيه بأنه للى بهم جماعة، لكن قولنه: )فتوضنأ للصنا ة، وتوضنأنا لهنا( ممنا يندل 

 على أنه لاها جماعة.

 و كر باقيه. –قد خرجه اإلسماعيلي في )لحيحه(، ولفظه: )فصلى بنا العصر( و

 وهذا تصري  بالجماعة.

 للى الفجر بألحابه جماعة. ]و[ في حديث نومهم عن لا ة الفجر، أنه 

 وأكار العلماء على مشروعية الجماعة للفوائت.

 .فمن قال: إ  لا ة الجماعة سنة، فهي عندغ سنة للحاضر ة والفائتة

، فناختلف ألنحابنا: -كما هو لناهر منذهر اإلمنام أحمند  –ومن قال: لا ة الجماعة فرض 

 هل الجماعة واجبة، أو الل على وجهين.

 وممن قال بأ  الجماعة مشروعة للفوائت: مال  وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.

 وحكي عن الليث بن سعد: أ  قضاء الفائتة فرادى أفضل.

 يث الصحيحة.وتردغ هذغ األحاد

وألنحابه قناموا بعند غنرور  وفي الحنديث: دلينل علنى اتسناع وقنت المشنرر  فنإ  النبني 

الشم ، فنزلوا إلى بطحا ، فتوضئوا، ثم للوا العصر قبل المشرر، ثنم لنلوا المشنرر، فلنو كنا  

وقت المشرر مضيقاً لكا  قد وقعت لنا ة العصنر فني وقنت المشنرر، ولنم يكنن فرغنوا منهنا حتنى 

 ت المشرر، فتكو  لا ة المشرر حينئذ مقضية بعد وقتها.فات وق

ويرجع الكام في  ل  إلى من كا  عليه لا ة فائتة، وقد ضاق وقت الصا ة الحاضنر ة عنن 

فعل الصاتين، فأكار العلماء على أنه يبدأ بالحاضر ة فيما بقي منن وقتهنا، ثنم يقضني الفائتنة بعندها  

الحسنن وابنن المسنير وربيعنة والانوري واألوزاعني وأبني  لئا تصير الصاتا  فائتتين، وهنو قنول

 حنيفة، وأحمد في لاهر مذهبه، وإسحاق وطائفة من ألحار مال .

 وهؤالء أوجبوا الترتير، ثم أسقطوغ بخشية فوات الحاضر ة.

وكذل  قال الشافعي، فإنه ال يوجر الترتير، إنما يسنتحبه، فأسنق  هاهننا اسنتحبابه وجنوازغ، 

 يبدأ بالحاضر ة، ويأثم بتركه. وقال: يلزمه أ 

وقالت طائفة: بل يبدأ بالفائتة، وال يسق  الترتير بذل ، وهو قول عطاء والنخعني والزهنري 

 ومال  والليث والحسن بن حي.

 وهو رواية عن أحمد، اختارها الخال ولاحبه أبو بكر.

 وأنكر ثبوتها القاضي أبو يعلى، و كر أ  أحمد رجع عنها.

 ا ا ا

 

 باب -37

 من نسي لا ة فليصل إ ا  كرها

 وال يعيد إال تل  الصا ة

 وقال إبراهيم: من ترك لا ة واحد ة عشرين سنة لم يعد إال تل  الصا ة الواحد ة.

 هاهنا مسألتا : –رحمه هللا  –يدخل تحت تبوير البخاري 

 إحداهما.

 .أ  من نسي لا ة، ثم  كرها، فإنه يعيدها مر ة واحد ة، وال يعيدها مر ة ثانية

 وهذا قول جمهور أهل العلم.
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 وروي عن سمر ة بن جندر، أنه يعيدها إ ا  كرها، ثم يعيدها من الشد لوقتها.

 وق سبق عنه في النوم كذل .

 وروي مرفوعاً:

قال لهم لمنا قضنى الصنا ة التني ننام عنهنا:  فخرن أبو داود من حديث أبي قتاد ة، أ  النبي 

 يذكرها، ومن الشد للوقت(. )إ ا سها أحدكم عن الصا ة فليصلها حين

وخننرن اإلمننام أحمنند مننن طريننق حمنناد، عننن بشننر بننن حننرر، قننال: سننمعت سننمر ة قننال: قننال 

 : )من نسي لا ة فليصلها حين يذكرها، ومن الشد للوقت(.رسول هللا 

 خرجه اإلمام أحمد.

 فذكرغ.–من طريق همام، عن بشر، عن سمر ة، قال: أحسبه مرفوعاً  -أيضا –وخرجه 

 د في رواية أبي طالر: هو موقوف.قال أحم

 يعني: أ  رفعه وهم.

 وبشر بن حرر، ضعفه غير واحد.

كا  يأمرنا إ ا نام أحندنا  وخرجه البزار في )مسندغ( من طريق أوالد سمر ة، به، أ  النبي 

عننن الصننا ة أو نسننيها حتننى يننذهر حينهننا التنني تصننلى فيننه أ  نصننليها مننع التنني تليهننا مننن الصننا ة 

 المكتوبة.

 ي إسنادغ يوسف السمتي، وهو ضعيف جداً.وف

 وفيه: دليل على أنه ال يجر قضايها على الفور.

 المسألة الاانية:

إ ا نسي لا ةً، ثم  كرها بعد أ  للى للوات في مواقيتهن، فإنه يعيد تل  الصا ة المنسنية 

 وحدها.

 وهذا هو معنى ما حكاغ عن النخعي.

ضنناء، هننل هننو واجننر، أم الل وفيننه اخننتاف، وهننذا يبنننى علننى ألننل، وهننو: أ  ترتيننر الق

 إ  ناء هللا تعالى. –سيذكر في البار اآلتي 

ومننذهر الشننافعي: أنننه مسننتحر غيننر واجننر، وحكنني روايننة عننن أحمنند، وجننزم بهننا بعننض 

 األلحار.

 : أنه واجر.-في المشهور عنه –ومذهر أبي حنيفة ومال  وأحمد 

 ثم اختلفوا:

ينر فيمنا دو  سنت لنلوات، وال يجنر فني سنت لنلوات فقال أبو حنيفة ومالن : يجنر الترت

 فصاعداً.

 وقال أحمد: يجر بكل حال.

 وحكى ابن عبد البر اإلجماع على خافه.

فمن قال: إنه غير واجر، قال: ال يجر الترتير بين الصلوات الفوائت في القضناء، وال بنين 

 الفائت والحاضر.

ا  الاانيننة حتننى يصننلي لننلوات ومننن قننال: إنننه واجننر، فهننل يسننق  الترتيننر عننندهم بنسنني

 حاضر ة، أم ال يسق  بالنسيا ل فيه قوال :

أحنندهما: أنننه يسننق  بالنسننيا ، وهننو قننول النخعنني، كمننا  كننرغ البخنناري عنننه، وقننول الحسننن 

 وحماد والحكم وأبي حنيفة والحسن بن حي، وأحمد في لاهر مذهبه، وإسحاق.

 وما للى بعدها. ، فيعيد الفائتة-أيضا –والااني: ال يسق  بالنسيا  

 وحكي رواية عن أحمد، حكاها بعض المتأخرين عنه، وهللا أعلم بصحتها عنه.
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وأمامل ، فعنندغ: إ   كنر قبنل أ  ينذهر وقنت الحاضنر ة، وقند بقني مننه قندر ركعنة فصناعداً 

 أعادهما، وإ  بقي دو   ل ، أو كا  الوقت قد  هر بالكلية أجزأغ.

 هو  اكر لها:وأماإ  للى الحاضر ة، وعليه فائتة، و

 فمن انترط الترتير أوجر قضاء ما لاغ وهو  اكر للفائتة.

 ومن لم يوجر الترتير، لم يوجر سوى قضاء الفائتة.

 ويحتمله كام النخعي الذي حكاغ عنه البخاري، ولكن روي عنه لريحاً خافه.

 ا بعدها.فروى مشير ة، عن إبراهيم، قال: إ ا ترك لا ة متعمداً عاد، وعاد كل لا ة لاه

 فيكو  الذي حكاغ البخاري عنه محموالً على حال النسيا ، أو يكو  عن النخعي روايتا .

وكا  اإلمام أحمد لشد ة ورعه واحتياطه في الدين يأخذ فني مانل هنذغ المسنائل المختلنف فيهنا 

 يل قوي.باالحتياط، وإال فإيجار سنين عديد ة فيها لا ة واحد ة فائتة في الذمة ال يكاد يقوم عليه دل

والذي ل  عن ابن عمر في  ل ، إنمنا هنو فني لنا ة واحند ة فائتنة  كنرت منع اتسناع وقنت 

الحاضننر ة لهمننا، فننا يلننزم  لنن  أ  يكننو  حكننم الصننلوات إ ا كاننرت أو تننأخر قضننايها حتننى لننلى 

 للوات كاير ة في أوقاتها كذل .

 وبهذا فرق أكار العلماء بين أ  تكار الفوائت أو تقل.

إعاد ة الصا ة التي وقتها باق خالة، فإ  إيجار إعاد ة للوات سنين عديند ة  ولم ير مال  إال

 ألجل لا ة واحد ة فيه عسر عظيم، تأباغ قواعد الحنيفية السمحة.

فني منامنه، وسنأله عمنا  وقد أخبرني بعض أعيا  علماء نيوخنا الحنبليين، أنه رأى النبي 

، أننه أننار إلنى رجحنا  منا قال: ففهمت منه يقوله الشافعي وأحمد في هذغ المسائل: أيهما أرج ل 

 رحمه هللا. –يقوله الشافعي 

، أننه قنال: )ال ينهناكم هللا ومما يدل على لحة  ل : حديث عمرا  بن حصين، عن النبني 

 عن الربا ويقبله منكم(.

 فهذا يدل على أ  من عليه لا ة واحد ة لم يأمرغ هللا بأ  يصلي زياد ة عليها.

 :-مه هللا رح –قال البخاري 

ثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل، قاال: ثنا همام، عن قتاد ة، عن أنن  بنن مالن ،  -597

   ، قننننننال: )مننننننن نسنننننني لننننننا ة فليصننننننل إ ا  كننننننر،]ال كفننننننار ة[ لهننننننا إال  لنننننن عننننننن النبنننننني 

ََوأَقِْم الصَّالةَ ِلِذْكِر   :[(. 14]طه

 

 .   ةَ ِلِذْكِرََوأَقِْم الصَّالقال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد:

 نحوغ. - وقال حبا : ثنا همام: ثنا قتاد ة: ثنا أن ، عن النبي 

 هذا الحديث قد رواغ جماعة عن همام، وجماعة عن قتاد ة.

وقد خرجه مسلم من طريق همنام وأبني عواننة وسنعيد والمانني، كلهنم عنن قتناد ة، عنن أنن ، 

 (، كمنا  كنر البخناري أ  حبانناً رواغ عنن ولي  في رواية أحد منهم: التصري  بقول قتاد ة: )ثننا أنن

 همام.

 وإنما احتان إلى  ل   لما عرف من تدلي  قتاد ة.

ولفظ رواية سعيد، عن قتاد ة التي خرجهنا مسنلم: )منن نسني لنا ة أو ننام عنهنا فكفارتهنا أ  

 يصليها إ ا  كرها(.

هنا، فكفارتهنا أ  ولفظ حديث الماني، عن قتاد ة، عندغ: )إ ا رقد أحدكم عنن الصنا ة أو ننام عن

 يصليها إ ا  كرها(.
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وقد دل الحنديث علنى وجنور القضناء علنى الننائم إ ا اسنتيقظ، والناسني إ ا  كنر، وقند حكنى 

 اإلجماع على  ل  غير واحد.

و كر ابن عبد البر أ  محمد بن رستم روى عن محمد بن الحسن، أ  النائم إ ا فاته في نومه 

حاقنناً للنننوم الطويننل إ ا زاد علننى يننوم وليلننة باإلغمنناء، أكاننر مننن خمنن  لننلوات ال قضنناء عليننه، إل

والمشمى عليه ال قضاء عليه عندغ، ويكو  األمر عندغ بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفنوت فينه 

 لا ة أو لاتا  أو دو  خم  أو أكار.

 وأخذ الجمهور بعموم الحديث.

لصلوات على الفور  وهنو قنول وقوله: )فليصل إ ا  كر( استدل به من يقول بوجور قضاء ا

 أبي حنيفة ومال .

 وأحمد يوجبه بكل حال، قلت الصلوات أو كارت.

 : بقوله: )ال كفار ة لها إال  ل (.-أيضا  -واستدلوا

و هننر الشننافعي إلننى أ  القضنناء علننى التراخنني، كقضنناء لننيام رمضننا ، ولنني  الصننوم 

رغ منن العنام القابنل والصنا ة عنندهم كالصا ة عندهم، فإ  الصيام ال يجنوز تنأخيرغ حتنى يندخل نظين

 بخاف  ل .

 الصا ة حتى خرن من الوادي. : بتأخير النبي -أيضا –واستدلوا 

وفيه نظر  فإ   لن  تنأخير يسنير لمصنلحة تتعلنق بالصنا ة، وهنو التباعند عنن موضنع يكنرغ 

 الصا ة فيه.

  ة لا ة.وقد روي عن سمر ة بن جندر، فيمن عليه للوات فائتة، أنه يصلي مع كل لا

 مرفوعاً. -وقد روي عنه

 خرجه البزار بإسناد ضعيف.

 وأللحار الشافعي فيما إ ا كا  الفوائت بشير عذر في وجور القضاء على الفور وجها .

 وحمل الخطأبي قوله: )ال كفار ة لها إال  ل ( على وجهين:

 .أحدهما: أ  المعنى أنه ال يجوز له تركها إلى بدل، وال يكفرها غير قضائها

والااني: أ  المعنى أنه ال يلزمه في نسيانها كفار ة وال غرامنة. قنال: إنمنا علينه أ  يصنلي منا 

 فاته.

ً  –وقد روي عن أبي هرير ة   : )من نسي لا ة فوقتها إ ا  كرها(.-مرفوعا

 خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف.

 .واختلف عليه في إسنادغ إلى أبي هرير ة

 وحفص هذا، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال يحيى بن يحيى: كذار.

 فا يلتفت إلى ما تفرد به.

  َوأَقِْم الصَّالةَ ِلِذْكِرَوأماتاوته قوله تعالى:

 ، كما هي القراء ة المتواتر ة.ِلِذْكِرَومر ة، قال:  للِذْكِرى، فقال: -مر ة  –وقد رواغ قتاد ة 

 .للِذْكِرىيقريها :  -أيضا -يوكا  الزهر

وهذغ القراء ة ألهر في الداللة على الفورل أل  المعنى: أدَّ الصا ة حين الذكرى، والمعنى: 

 أنه يصلي الصا ة إ ا  كرها.

 وبذل  فسرها أبو العالية والشعبي والنخعي.

أَقِْم الصَّالةَ ِلِذْكِرَوقال مجاهد: ََ كر ربه. : أي تذكرني. قال: فإ ا للى عبد  

أَقِْم الصَّالةَ ِلِذْكِرَومعنى قوله: أ  قوله: ََ  - .أي: ألجل  كري بها 
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والصا ة إنما فرضنت لينذكر هللا بهنا، كمنا فني حنديث عائشنة المرفنوع: )إنمنا جعنل الطنواف 

 بالبيت وبين الصفا والمرو ة ورمي الجمار إلقامة  كر هللا(.

 خرجه الترمذي وأبو داود.

خلقنه كنل ينوم وليلنة أ  ينذكروغ خمن  منرار بالصنا ة المكتوبنة، فمنن تنرك فأوجر هللا على 

 نننننننيئاً مننننننن  كننننننر هللا الواجننننننر عليننننننه سننننننهواً فليعنننننند إليننننننه إ ا  كننننننرغ، كمننننننا قننننننال تعننننننالى:

 وا كر رب  إ ا نسيت  :[، فقند أمنرغ إ ا نسني ربنه أ  ينذكرغ بعند  لن ، فمنن نسني 24]الكهنف

 ي فليعد إلى  كر ربه بعد نسيانه.الصا ة فقد نسي  كر ربه، فإ ا  كر أنه نس

 وأماترك الصا ة متعمداً، فذهر أكار العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعاً.

 : )اقضوا هللا الذي له، فاهلل أحق بالقضاء(.واستدل بعضهم بعموم قول النبي 

 المعذور أولى.واستدل بعضهم: بأنه إ ا أمر المعذور بالنوم والنسيا  بالقضاء، فشير 

وفنني هننذا االسننتدالل نظننر  فننإ  المعننذور إنمننا أمننرغ بالقضنناء ألنننه جعننل قضنناءغ كفننار ة لننه، 

 والعامد لي  القضاء كفار ة له  فإنه عا  تلزمه التوبة من  نبه باالتفاق.

ولهذا قال األكارو : ال كفار ة على قاتل العمد، وال على من حلف يمينناً متعمنداً فيهنا الكنذر  

 ار ة ال تمحو  نر هذا.أل  الكف

وأيضا  فإ ا قيل: إ  القضاء إنما يجنر بنأمر جديند، وهنو ألنزم لكنل منن يقنول بنالمفهوم، فنا 

 دليل على إلزام بالقضاء  فإنه لي  لنا أمر جديد يقتضي أمرغ بالقضاء، كالنائم والناسي.

 اً بالقضاء.أمر المجامع في رمضا  عمد واستدل بعضهم للزوم العامد القضاء: بأ  النبي 

 كما خرجه أبو داود.

 وهو حديث في إسنادغ مقال  تفرد به من ال يوثق بحفظه وإتقانه.

 وأيضا  فيفرق بين من ترك الصا ة والصيام، ومن دخل فيهما ثم أفسدهما.

فالااني عليه القضاء، كمن أفسد حجه، واألول كمن وجر علينه الحنج ولنم يحنج، وإنمنا أمنرغ 

 الحج فريضة العمر.أ  يحج بعد  ل   أل  

 أو أكارهم: أنه ال قضاء على المتعمد. –ومذهر الظاهرية 

وحكي عن عبد الرحمن لاحر الشافعي بالعراق، وعنن ابنن بننت الشنافعي. وهنو قنول أبني 

 بكر الحميدي في الصوم والصا ة إ ا تركهما عمداً، أنه ال يجزئه قضايهما.

  كرغ في عقيدته في خخر )مسندغ(.

ي كام طائفة من ألحابنا المتقدمين، منهم: الجوزجناني وأبنو محمند البربهناري ووقع ماله ف

 وابن بطة.

قال ابن بطة: أعلم أ  للصا ة أوقاتاً، فمن قدمها على وقتها فنا فنرض لنه منن عنذر وغينرغ، 

 ومن اخرها عن وقتها مختاراً لذل  من غير عذر، فا فرض له.

 ة قبنل الوقنت، وقنال فني كنل منهمنا: )إننه لني  فجعل الصا ة بعد الوقت لشينر عنذر، كالصنا

 يريد: أنها تقع نفاً في الحالين. –بفرض( 

وقال البربهاري: الصلوات ال يقبنل هللا منهنا ننيئاً إال  أ  تكنو  لوقتهنا، إال أ  يكنو  نسنياناً  

 فإنه معذور، يأتي بها إ ا  كرها، فيجمع بين الصاتين إ  ناء.

ية ابنه عبد هللا: على أ  المصلي لشينر الوقنت كالتنارك للصنا ة وقد نص اإلمام أحمد في روا

 في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل لا ة حكمها حكم ترك الصا ة.

 وروي عن طائفة من السلف، منهم: الحسن.

 وحكى الخاف في  ل : إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي.
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الرجنل لنا ة مكتوبنة متعمنداً حتنى  هنر قال محمد بن نصر في )كتنار الصنا ة(: إ ا تنرك 

وقتها فعليه قضايها، ال نعلم في  لن  خافناً، إال منا روي عنن الحسنن، فمنن أكفنرغ بتركهنا اسنتتابه، 

وجعل توبته وقضاءها رجوعاً منه إلى اإلسام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية، وأوجر عليه 

 قضاءها.

يه القضناء إ ا تنار، وقنال: أخبرنني عبند العزينز وكا  إسحاق يكفر بترك الصا ة، ويرى عل

بن أبي رزمة، عن ابن المبارك، أنه سأله رجل عن رجل ترك لا ة أياماً، ثم نندمل قنال: لنيقض منا 

 ترك من الصا ة. قال: ثم أقبل ابن المبارك علي، فقال: هذا ال يستقيم على الحديث.

ما بنى على األلنل، ثنم يوجند فني قال إسحاق: يقول: القياس على األلل أ  ال يقضي، وري

 ل  الشيء بعينه خاف البناء، فمنن هاهننا خناف ابنن المبنارك أ  يقني  تنارك الصنا ة فني اإلعناد ة 

على ما جاء أنه قد كفر، فيجعله كالمشرك، ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار، رأى قنوم 

، فرأى القضناء علنى تنارك الصنا ة عمنداً، أ  يورثوا المسلمين من ميرات المرتد، فأخذنا باالحتياط

 وكا  يكفرغ إ ا تركها عمداً حتى يذهر وقتها.

قال إسحاق: وأكار اهنل العلنم علنى إعناد ة الصنا ة إ ا تنار منن تركهنا، واالحتيناط فني  لن ، 

فأمامن مال إلى ما قال الحسن: إ ا ترك لا ة متعمداً ال يقضيها، فهو كما قال ابن المبارك: اإلعناد ة 

 تستقيم على الحديث، ثم ترك القياس في  ل ، فاحتاط في القضاء. ال

قال إسحاق: ولقد قال بعض أهل العلم: إ ا ارتد عن اإلسام، ثم أسلم أعناد كنل لنا ة تركهنا 

فنني ردتننه، وحجتننه: أ  ارتنندادغ معصننية، ومننن كننا  فنني معصننية لننم يجعننل لننه مننن الرخصننة نننيء 

 كالباغي وقاطع الطريق.

بننن المبننارك وإسننحاق بننأ  القينناس أ  تننارك الصننا ة إ ا حكمنننا بكفننرغ أنننه قلننت: قنند اعتننرف ا

 يكو  مرتداً، وال قضاء عليه، وإنما أوجبنا القضاء على المرتد احتياطاً.

وفنني وجننور القضنناء علننى المرتنند لمننا فاتننه فنني منند ة الننرد ة قننوال  مشننهورا  للعلمنناء، همننا 

 روايتا  عن أحمد.

 ومذهر الشافعي وغيرغ: الوجور.

هذا الكام من ابن المبارك وإسحاق يدل علنى أ  منن كفنر تنارك الصنا ة عمنداً كفنرغ بنذل  و

بمجننرد خننرون وقننت الصننا ة عليننه، ولننم يعتبننر أ  يسننتتار، وال أ  ينندعى إليهننا، وهننو لنناهر كننام 

، وعلينه يندل كنام المتقندمين منن ألنحابنا كنالخرقي، وأبني -أيضنا–اإلمام أحمد وغيرغ منن األئمنة 

 أبي موسى. بكر، وابن

ثننم قننال محمنند بننن نصننر: فأمنناالمروي عننن الحسننن، فننإ  إسننحاق ثنننا، قننال: ثنننا النضننر، عننن 

 االنعث، عن الحسن، قال: إ ا ترك الرجل لا ة واحد ة متعمداً، فإنه ال يقضيها.

 قال محمد بن نصر: قول الحسن هذا يحتمل معنيين:

ير عليه القضناء  أل  الكنافر ال ينؤمر أحدهما: أنه كا  يكفرغ بترك الصا ة متعمداً، فلذل  لم 

 بقضاء ما ترك من الفرائض في كفرغ.

والمعنى الااني: أنه إ  لم يكن يكفنرغ بتركهنا، فإننه  هنر إلنى أ  هللا عنز وجنل إنمنا افتنرض 

عليه أ  يأتي بالصا ة فني وقنت معلنوم، فنإ ا تركهنا حتنى ينذهر وقتهنا فقند لزمتنه المعصنية  لتركنه 

مور بإتيانه به فيه، فإ ا أتى به بعد  ل ، فقد أتى به فني وقنت لنم ينؤمر بإتياننه الفرض في الوقت المأ

 به فيه، فا ينفعه أ  يأتي بشير المأمور به، عن المأمور به.

 قال: وهذا قول غير مستنكر في النظر، لوال أ  العلماء قد اجتمعت على خافه.
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: إننه -أيضنا –وقتها، وفي النائم  قال: ومن  هر إلى هذا، قال في الناسي للصا ة حتى يذهر

، أنه قال: )من نام عن لا ة أو نسيها فليصلها إ ا  كرها(، لمنا وجنر لو لم يأتي الخبر عن النبي 

 أيضا.  -عليه في النظر قضايها

 انتهى ما  كرغ ملخصاً.

وقد اعترف بأ  القيناس يقتضني أننه ال يجنر القضناء علنى منن تركهنا متعمنداً، فإننه إ  كنا  

 راً بالترك متعمداً، فالقياس أ  ال قضاء على الكافر، وإ  كا  مرتداً.كاف

وإ  لنم يكننن كننافراً بننالترك، فالقينناس أنننه ال قضناء بعنند الوقننت  أل  القضنناء يحتننان إلننى أمننر 

جديد، ولي  فيه أمر جديد، وإنما أمر بالقضاء من يكو  القضاء كفنار ة لنه، وهنو المعنذور، والعامند 

اء كفار ة له، بل وال يدل عليه النظر  ألنه عنا  خثنم يحتنان إلنى توبنة، كقاتنل لم يأت نص بأ  القض

 العمد، وحالف اليمني الشموس.

وكيف ينعقد اإلجماع مع مخالفة الحسن، مع عظمته وجالتنه، وفضنله وسنعة علمنه، وزهندغ 

 وورعهل

اً وال يعرف عن أحد من الصحابة في وجور القضاء على العامد نيء، بل ولنم أجند لنريح

 فيه نيئاً، إال عن النخعي. -أيضا –عن التابعين 

وقد وردت خثار كاير ة عن السلف في تارك الصا ة عمداً، أنه ال تقبنل مننه لنا ة، كمنا روي 

، أننه قنال لعمنر فني ولنيته لنه: إ  هلل حقناً باللينل ال يقبلنه بالنهنار، -رضني هللا عننه  –عن الصديق 

 وحقاً بالنهار ال يقبله بالليل.

 إلى للوات الليل والنهار. يشير

وفي حديث مرفوع: )ثاثة ال يقبل لهم لا ة(،  كر منهم: )النذي ال ينأتي الصنا ة إال دبناراً( 

 يعني: ]بعد[ فوات الوقت. –

 مرفوعاً. –خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد هللا بن عمرو 

 وفي إسنادغ ضعف.

عنل، كصنا ة السنكرا  فني مند ة األربعنين، ولكن مجرد نفي القبول ال يستلزم عندم وجنور الف

 ولا ة اآلبق والمرأ ة التي زوجها عليها ساخ .

[، وفسننرغ 5، 4]المنناعو :  سنناهو …. فويننل للمصننلينفننإ  قيننل: فقنند قننال تعننالى: 

 الصحابة بإضاعة مواقيتها.

وكذا قال ابن مسنعود فني المحافظنة علنى الصنا ة: أي المحافظنة علنى مواقيتهنا، وأ  تركهنا 

 كفر.

 ففرقوا بين تركها وبين لاتها بعد وقتها.

بالصا ة خلف من أخبر أنه يضيع الصا ة ويصليها لشير وقتهنا، وهنذا يندل  وقد أمر النبي 

 على أ  لاتهم لحيحة.

وقنند سننئل عننن األمننراء وقتننالهمل قننال: )ال، مننا لننلوا، وكانننت علننى هننذا الوجننه(، فنندل علننى 

 إجزائها.

ال يسنتلزم تعمند التنأخير عنن الوقنت الحاضنر  فإننه قند يقنع  قيل: السهو عن مواقينت الصنا ة

ً  –علننى وجننه التهنناو  بتننأخير الصننا ة حتننى يفننوت الوقننت  عننن غيننر تعمنند لننذل ، وقنند يكننو   -أحيانننا

تأخيرهننا إلننى وقننت الكراهننة، أو إلننى الوقننت المشننترك الننذي يجمننع فيننه أهننل األعننذار عننند جمهننور 

 يين.العلماء، وغيرهم على رأي طائفة من المدن

 وهذغ الصا ة كلها مجزئة، وال يكو  المصلي لها كالتارك باإلتفاق.
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ل فندخل المسنجد، فنرأى سناهو …. فوينل للمصنلينوقد سئل سنعيد بنن جبينر، عنن قولنه: 

 قوماً قد أخروا الصا ة، ال يتمو  ركوعاً وال سجوداً، فقال: الذي سألتني عنهم هم هؤالء.

 : )لا ة المنافقين(.ا النبي وهذغ الصا ة مال الصا ة التي سماه

بالصنا ة خلفهنم نافلنة، فنإنهم كنانوا ينؤخرو   وهكذا كانت لا ة األمراء الذين أمنر النبني 

العصننر إلننى الننفرار الشننم ، وربمننا أخننروا الصنناتين إلننى  لنن  الوقننت، وهننو تننأخير إلننى الوقننت 

 المشترك ألهل األعذار، وكشيرهم عند طائفة من العلماء.

م من ترك الصا ة  فإ  التارك هو المؤخر عمداً إلنى وقنت مجمنع علنى أننه فلي  حكمهم حك

غير جائز، كتأخير لا ة الليل إلى النهار، ولا ة النهار إلى اللينل عمنداً، وتنأخير الصنب  إلنى بعند 

 طلوع الشم  عمداً.

 وقد وردت أحاديث كاير ة تدل على أ  نقص الفرائض يجبر من النوافل يوم القيامة.

، قننال: )أول مننا يحاسننر بننه العبنند يننوم القيامننة مننن عملننه هريننر ة، عننن النبنني  فننروى أبننو

الصا ة، فإ  للحت فقد أفل  وأنج ، وإ  فسدت فقد خنار وخسنر، وإ  اننتقص منن فريضنته ننيئاً 

قال الرر تبنارك وتعنالى: انظنروا، هنل لعبندي منن تطنوع فيكمنل بهنا منا اننتقص منن الفريضنةل ثنم 

 يكو  سائر عمله على  ل (.

وابنن  -وهذا لفظنه، وقنال: حسنن غرينر –خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي 

 ماجه.

وله طرق عن أبني هرينر ة، أننهرها: رواينة الحسنن، وقند اختلفنوا علينه فني إسننادغ إلنى أبني 

 هرير ة:

 فقيل: عن الحسن، عن أن  بن حكيم، عن أبي هرير ة.

 ر ة.وقيل: عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هري

 وقيل غير  ل .

ورواغ حمناد بننن سننلمة، عنن األزرق بننن قنني ، عننن يحينى بننن يعمننر، عنن أبنني هريننر ة، عننن 

 .النبي 

 خرجه النسائي.

 .: عن يحيى بن يعمر، عن رجل من ألحار النبي -بهذا اإلسناد –وقيل 

 خرجه اإلمام أحمد.

 وهذا إسناد جيد.

 وروي عن أبي هرير ة من وجه خخر.

مة، عن داود بن أبي هنند، عنن زرار ة بنن أوفنى، عنن تمنيم النداري، عنن وروى حماد بن سل

 بمعنى حديث أبي هرير ة. - النبي 

 خرجه أبو داود وابن ماجه.

 وزرار ة، قال اإلمام أحمد: ما أحسبه لقي تميماً.

 وقد روي حديث أبي هرير ة وتميم موقوفاً عليهما.

يق األننعث بنن سنليم، عنن أبينه، عنن من طر وقد خرن اإلمام أحمد هذا المعنى عن النبي 

 يقول  ل . رجل من بني يربوع، سمع النبي 

من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبير، عن عبد الرحمن بنن معاوينة  -أيضا –وخرن 

منن األنصنار، أننه سنمع  بن حديج: سمعت رجاً من كند ة يقول: حدثني رجل منن ألنحار النبني 

 كم من لاته نيئاً إال أتمها هللا من سبحته(.يقول: )ال ينتقص أحد النبي 

 .وخرجه أبو القاسم البشوي بنحو هذا اللفظ من حديث عائذ بن قرط، عن النبي 
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مننن حننديث ابننن عمننر وابننن عبنناس، وفنني  ، عننن النبنني -أيضننا –وقنند روي هننذا المعنننى 

 إسنادهما ضعف.

 ة:واختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيام

فقالت طائفة: معنى  ل  أ  من سنها فني لناته عنن ننيء منن فرائضنها أو منندوباتها كمنل 

 ل  من نوافلنه ينوم القيامنة، وأمنامن تنرك ننيئاً منن فرائضنها أو سنننها عمنداً، فإننه ال يكمنل لنه منن 

 النوافل  أل  نية النفل ال تنور عن نية الفرض.

 هذا قول عبد المل  بن حبير المالكي وغيرغ.

 قالت طائفة: بل الحديث على لاهرغ في ترك الفرائض والسنن عمداً وغير عمد.و

 واليه  هر الحارب المحاسبي وغيرغ.

 وهو قول طائفة من ألحابنا وابن عبد البر، إال أنهم خصوغ بشير العامد.

 إ  ناء هللا تعالى. –وحمله خخرو  على العامد وغيرغ، وهو األلهر 

ور عنها نية النفل( إنمنا هنو بالنسنبة إلنى أحكنام تكلينف العبناد فني وقولهم: )نية الفرض ال ين

الدنيا، فأمابالنسبة إلى فضل هللا في اآلخر ة فا  أل  فضله واسع ال حجر عليه، بنل هنو تعنالى يفعنل 

 ما يشاء، ويحكم ما يريد.

 مننع أ  فنني تأديننة الفننرائض بنيننة التطننوع اختافنناً مشننهوراً بننين العلمنناء فنني الحننج والصننيام

 والزكا ة، وكذا في الصا ة.

وأيضا  فقد حكينا فيما سبق فني )كتنار اإليمنا ( عنن سنفيا ، أ  منن نسني لنا ة فندخل منع 

 قوم يصلونها، وهو ينوي أنها تطوع، أنها تقع عن الفرض الذي عليه.

وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي الفريأبي: لل ركعتي الفجنر فني البينت، فنإ  منت قبنل 

 ت  من الفريضة.الفريضة أجزأ

وروي عننن بعننض الصننحابة، أنننه دخننل المسننجد ولننم يكننن لننلى الظهننر، وإ  اإلمننام يصننلي 

 العصر، فصلى معه وهو يظن أنها الظهر، فاعتد بها عن العصر، ثم للى الظهر.

 خرجه الجوزجاني.

واستدل األولو  باألحاديث التي فيها: أ  من ضيع بعض حدود الصا ة، أننه ال عهند لنه عنند 

 ، إ  ناء عذبه، وإ  ناء غفر له.هللا

وال حجة في  ل   أل  هللا إ ا ناء أ  يشفر لعبد أكمل فرائضنه منن نوافلنه، و لن  فضنل منن 

 عندغ يفعله مع من يشاء أ  يرحمه وال يعذبه.

بما روى موسى بن عبيد ة، عن إبنراهيم بنن عبند هللا بنن حننين، عنن أبينه،  -أيضا –واستدلوا 

قال: )مال المصلي مال التاجر، ال يخلص له ربحنه حتنى يأخنذ رأس مالنه، ، عن علي، عن النبي 

 فكذل  المصلي ال يقبل له لا ة نافلة حتى يؤدي الفريضة(.

 خرجه البزار والهيام بن كلير في )مسنديهما( واإلسماعيلي.

 وموسى بن عبيد ة، ضعيف جداً من قبل حفظه، وقد تفرد بهذا.

ً  –ريق أبي أمية، عن الحسن، عن أبي هرينر ة وخرن أبو الشي. األلبهاني من ط : -مرفوعنا

)من للى المتكوبة فلم يتم ركوعها وال سجودها، ثم يكار منن التطنوع، فمالنه كمانل منن ال ننف لنه 

 حتى يؤدي رأس ماله(.

 وأبو أمية، هو: عبد الكريم، متروك الحديث.

 و)الشف(: من أسماء األضداد، يكو  بمعنى الزياد ة، وبمعنى النقص.
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وخرجه إسنحاق بنن راهوينه فني )مسنندغ(، عنن كلانوم بنن محمند بنن أبني سندر ة، عنن عطناء 

، قننال: )إ ا لننلى الرجننل الصننا ة المكتوبننة، فلننم يننتم الخراسنناني، عننن أبنني هريننر ة، عننن النبنني 

 ركوعها وال سجودها وتكبيرها والتضرع فيها، كا  كمال التاجر ال نف له، حتى يفي رأس ماله(.

 ن عدي وغيرغ. وعطاء، لم يسمع من أبي هرير ة.وكلاوم، ضعفه اب

: أ  النوافل يكمل بها نقص الفرائض، فا يسنلم -إ  ل  منها نيء –ومعنى هذغ األحاديث 

له نيء من النوافل حتى يكمل نقص الفرائض  ولهذا نبهه بالتاجر الذي ]ال[ يخلص لنه ربن  حتنى 

ولهننذا يقننول الفقهنناء: إ  ربحننه وقايننة يسننتوفي رأس مالننه، ويظهننر هننذا فنني المضننارر بمننال غيننرغ، 

 لرأس المال.

 خالة. : إنما النافلة للنبي -منهم: ابن عباس وأبو أمامة–ومن هنا  قال طائفة من السلف 

 يعنو : أ  غيرغ تكمل فرائضه بنوافله، فا يخلص له نافلة، فنوافله جبرانات لفرائضه.

ن واقند: ثننا حينو ة بنن ننري ، عنن أبني وروى إسحاق بن راهويه في )مسندغ(: ثنا عبد النل بن

، قنال: )منن كنا  علينه منن رمضنا  ننيء، األسود، عن ابنن رافنع، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني 

 فأدركه رمضا  ولم يقضه لم يتقبل منه، ومن للى تطوعاً وعليه مكتوبة، لم يتقبل منه(.

 عبد هللا بن واقد، هو: أبو قتاد ة الحراني، تكلموا فيه.

 ن حديث حيو ة، وإنما هو مشهور من حديث أبن لهيعة.وهذا غرير م

وقد خرجه اإلمام أحمد عن حسن األنير، عن ابن لهيعة، عن أبي األسود، عنن عبند هللا بنن 

، قال: )منن لنام تطوعناً وعلينه منن رمضنا  ننيء لنم يقضنه، رافع، عن أبي هرير ة، عن النبي 

 فإنه ال يتقبل منه(.

 ولم يذكر في حدياه: )الصا ة(.

 وقد روي مرفوعاً.

 وقال أبو زرعة: الصحي  المرفوع.

 ونفي القبول ال يستلزم ]نفي[ الصحة بالكلية، وقد سبق  كر  ل  غير مر ة.

ويدل على  ل : أ  في تمام الحديث النذي خرجنه اإلمنام أحمند: )منن أدرك رمضنا ، وعلينه 

 رمضا  مع اإلطعام.من رمضا  نيء لم يقضه لم يتقبل منه(، ومعلوم أنه يلزمه قضايغ بعد 

وال يعلم في لزوم القضاء خاف، إال عن ابن عمر من وجنه فينه ضنعف، والخناف مشنهور 

 في وجور اإلطعام مع القضاء.

: )ال لنا ة لمنن علينه وقد نقنل إبنراهيم  الحربني، عنن أحمند، اننه سنئل عنن حنديث النبني 

 لا ة(ل قال: ال أعرف هذا اللفظ.

 .النبي  قال الحربي: وال سمعت بهذا عن

 وهذا يدل على أ  الحديث الذي خرجه إسحاق ال ألل له.

وقد اختلف العلماء فيمن عليه قضاء رمضا : هل يجوز لنه أ  يتنفنل بالصنيام قبنل القضناء، 

 أم الل فيه قوال  معروفا ، هما روايتا  عن أحمد.

 وأكار العلماء على جوازغ، وروي عن طائفة من السلف المنع منه.

بن عرو ة، عن أبيه: مال الذي يتطوع بالصوم وعليه قضاء رمضا ، كمال الذي وقال هشام 

 يسب  وهو يخاف أ  تفوته المكتوبة.

وكذل  لو كا  عليه لا ة فائتة، فتطوع قبل قضائها، فإ  كنا  التطنوع بسننتها الراتبنة، فهنو 

عناً مطلقناً، فقنال جائز، بل يستحر عند جمهور العلماء، خافاً لمال ، وقند سنبق  لن ، وإ  كنا  تطو

ألنحابنا: ال يجننوز  أل  القضناء عننندهم علنى الفننور، بخنناف قضناء رمضننا   فإننه علننى التراخنني 

 حتى يتضايق وقته في نعبا .
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 وجها ، وحكي روايتا . -لو فعل –وفي انعقادغ 

ورج  بعضهم عدم االنعقاد، وحمل حنديث تكمينل الفنرائض بالنوافنل علنى السننن الرواتنر، 

 وع ونسي أ  عليه فائتة.أو على من تط

والذين ال يرو  على العامد القضاء بالكلينة، ال يتصنور هنذغ المسنألة عنندهم، ألنهنم يقولنو : 

 لي  يلزمه قضاء بالكلية.

* * * 

 

 باب -38

 قضاي الصلوات األولى فاألولى

، عن أبي -هو: ابن أبي كاير  –حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا هشام: ثنا يحيى  -598

ن جابر، قال: جعل عمر ]يوم الخندق[ يسر كفارهم، فقال: ما كدت أللي العصر حتى سلمة، ع

 غربت الشم . قال: فنزلنا بطحا ، فصلى بعدما غربت الشم ، ثم للى المشرر.

إنما في هذا الحديث ترتير الفائتة مع الحاضر ة، وأنه يقدم الفائتة على الحاضنر ة، ثنم يصنلي 

 الكام عليه.الحاضر ة، وقد سبق هذا الحديث و

وفي البار: أحاديث في قضناء الفوائنت وترتيبهنا، ليسنت علنى ننرط البخناري، وكأننه أننار 

 بالتبوير إليها، ولكنه اقتصر على حديث جابر  لما لم يكن في البار على نرطه غيرغ.

 للى فوائت ورتبها. وقد روي عن جابر من وجه ضعيف، أنه 

ننشل  ي أمينة، عنن مجاهند، عنن جنابر، أ  النبني فروى حماد بن سلمة، عن عبد الكريم أب

يوم الخندق عن لا ة الظهر والعصر والمشرر والعشاء، فأمر باالً فأ   وأقام وللى الظهنر، ثنم 

أمرغ فأ   وأقام وللى العصر، ثم أمرغ فأ   وأقام فصلى المشرر، ثنم أمنرغ ]فنإ  [ وأقنام ولنلى 

 رو  هللا في هذغ الساعة غيركم(.العشاء، وقال: )ما ]على[ وجه األرض قوم يذك

 خرجه البزار في )مسندغ(.

، وقد رواغ بعضنهم، عنن عبند -يعني: عن حماد –وقال: ال نعلم رواغ بهذا اإلسناد، إال مؤمل 

 الكريم، عن مجاهد، عن أبي عبيد ة، عن عبد هللا.

 انتهى.

 وعبد الكريم أبو أمية، متروك الحديث، مع أ  البخاري حسن الرأي فيه.

قد روى أبو الزبير، عن نافع بن جبير بنن مطعنم، عنن أبني عبيند ة بنن عبند هللا بنن مسنعود، و

عن أربع للوات ينوم الخنندق حتنى  هنر منن  قال: قال عبد هللا: إ  المشركين نشلوا رسول الل 

الليل منا نناء هللا، فنأمر بناالً، فنأ   وأقنام، فصنلى الظهنر، ثنم أقنام فصنلى العصنر، ثنم أقنام فصنلى 

 رر، ثم أقام فصلى العشاء.المش

 خرجه اإلمام أحمد من طريق هشيم، عن أبي الزبير.

 وقال الترمذي: لي  بإسنادغ بأس، إال أ  أبا عبيد ة لم يسمع من عبد هللا.

ولم ينذكر فينه: األ ا ، وإنمنا  –وخرجه النسائي من طريق هشام الدستوائي، عن أبي الزبير 

: قننال: ثننم طنناف علينننا، فقننال: )مننا علننى األرض عصننابة  كننر اإلقامننة لكننل لننا ة، وزاد فنني خخننرغ

 يذكرو  هللا غيركم(.

وكذا رواغ األوزاعي عن أبي الزبير، وفي حديث: حتى إ ا كا  قريبناً منن نصنف اللينل فقنام 

 ، فبدأ بالظهر فصاها، ثم العصر، ثم المشرر، ثم العشاء بإقامة إقامة.رسول هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



153 

، عنن زبيند -وهنو ضنعيف جنداً  –يحيى بن أبي أنيسة  وخرجه أبو يعلي الموللي من طريق

و كنر فني حديانه: األ ا   - األيامي، عن أبي عبد النرحمن السنلمي، عنن ابنن مسنعود، عنن النبني 

 واإلقامة لكل لا ة.

وروى سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بنن أبني سنعيد الخندري، عنن أبينه، قنال: حبسننا ينوم 

لمشرر بهوي منن اللينل، حتنى كفيننا، و لن  قنول هللا عنز وجنل: الخندق عن الصا ة، حتى كا  بعد ا

 عزيننزاً …. وكفنى هللا  :[. قننال: فندعا رسننول هللا 25]األحنزار  ،بناالً، فاقننام لنا ة الظهننر

فصنناها وأحسننن لنناتها، كمننا كننا  يصننليها فنني وقتهننا، ثننم أمننرغ فأقننام العصننر، فصنناها فأحسننن 

رغ فأقام المشرر، فصاها كذل ، ثم أقنام العشناء، فصناها لاتها كما كا  يصليها في وقتها، ثم أم

ً كذل . قال: و ل  قبل أ  ينزل هللا في لا ة الخوف:   [.239]البقر ة:  فرجاالً أو ركبانا

 والنسائي وابن خزيمة وابن حبا  في )لحيحهما(. –وهذا لفظه  –خرجه اإلمام أحمد 

فإنننه يبنندأ بنناألولى فنناألولى، هننذا هننو وقنند دلننت هننذغ األحاديننث علننى أ  مننن فاتتننه لننلوات، 

 المشروع في قضائها باالتفاق.

واختلف في األ ا  واإلقامة، ففي بعضها: أنه لنلى كنل لنا ة بإقامنة إقامنة، منن غينر  كنر 

 أ ا . وفي بعضها: أنه أ   لنولى، وأقام لكل لا ة. وفي بعضها: أنه أ   وأقام لكل لا ة.

  كر االختاف في األ ا  للفائتة إ ا كانت واحد ة.واختلف العلماء في  ل ، وقد سبق 

 وأمامع تعدد الفوائت:

فمنهم من قال: يقيم لكل لنا ة، وال ينؤ  ، وهنو قنول الحسنن واألوزاعني ومالن  والشنافعي 

 في قول، وحكي رواية عن أحمد.

ومنهم من قال: يؤ   لنولى، ويقيم لكل لا ة، وهو قول أحمد وأبي ثور وداود وأحد أقنوال 

 الشافعي.

 وله قول ثالث: إ  أمل اجتماع الناس باأل ا  أ  ، وإال اقتصر على اإلقامة لكل لا ة.

 وقال الاوري: لي  عليه في الفوائت أ ا  وال إقامة.

 وأماالترتير، فقد  كرنا أنه مستحر باالتفاق.

 واختلفوا: هل هو نرط لصحة الصا ة، أم الل

 كارت، وهو قول زفر. فمذهر أحمد: أنه نرط، قلت الفوائت أو

 ومذهر مال  وأبي حنيفة: يجر الترتير فيها إ  كانت خمساً فما دو ، وال يجر فيما زاد.

، وهننو قننول أبنني ثننور وداود، وروايننة عننن  ومننذهر الشننافعي: أنننه ال يجننر الترتيننر بحننال 

 األوزاعي.

 وروي عن سمر ة بن جندر ما يدل عليه.

مننن ضنرور ة الوقننت، فننإ ا فاتننت فننا يجننر فيهننا وهنؤالء جعلننوا ترتيننر الصننلوات فنني األداء 

الترتير، كمن عليه ديو  منجمة، إ ا أخرت إلى خخرها نجماً فا يبنالي بمنا قضنى منهنا قبنل اآلخنر، 

حتننى لننو قضننى خخرهننا نجمنناً قبننل الكننل لجنناز، وكصننوم رمضننا  إ ا فننات، فإنننه ال يشننترط لقضننائه 

 ترتير وال مواال ة، بل يجوز تفريقه وتتابعه.

بعض من أوجر الترتير بما روى ابن لهيعة، عن يزيند بنن أبني حبينر، عنن محمند  واستدل

، أ  -وكا  قد أدرك النبني  –بن يزيد، أ  عبد هللا بن عوف حدثه، عن أبي جمعة حبير بن سباع 

عام األحنزار لنلى المشنرر، فلمنا فنرغ قنال: )هنل علنم أحند مننكم أنني لنليت العصنرل(  النبي 

 ، ما لليتها، فأمر المؤ   فأقام، وللى العصر، ثم أعاد المشرر. فقالوا: يا رسول هللا

 خرجه اإلمام أحمد.

 واستدل به بعض من يقول: ال يسق  الترتير بالنسيا .
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 وحمله بعض من خالفه على أنه كا  تذكر العصر في لا ة المشرر قبل أ  يفرغ منها.

 به.وهذا حديث ضعيف اإلسناد، وابن لهيعة ال يحتج بما ينفرد 

 قال ابن عبد البر: هذا حديث ال يعرف إال عن ابن لهيعة، عن مجهولين، ال تقوم به حجة.

قلت: أماعبد هللا بن عوف، فإنه الكناني، عامل عمر بن عبد العزيز على فلسنطين، مشنهور، 

 روى عنه الزهري وجماعة.

ور الطوينل، وأمامحمد بن يزيد، فالظاهر أنه ابن أبي زيناد الفلسنطيني، لناحر حنديث الصن

 وقد ضعفوغ.

وروى مال  في )الموطأ(، عن نافع، أ  عبد هللا بن عمنر كنا  يقنول: منن نسني ]لنا ة[ فلنم 

 يذكرها إال وراء اإلمام، فإ ا سلم اإلمام فليصل الصا ة التي نسي، ثم يصلي بعدها األخرى.

 وقد روى عاما  بن سعيد الحمصي، عن مال  مرفوعاً.

 دي.:  كرغ ابن ع-ورفعه باطل

 مرفوعاً. –كذا روي عن عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 

 خرجه أبو يعلي الموللي والطبراني والدارقطني.

 و كر عن موسى بن هارو  الحافظ، أ  رفعه وهم، وإنما هو موقوف.

 وكذا قال أبو زرعة الرازي.

 :  كرغ ابن أبي حاتم.-وأنكر يحيى بن معين المرفوع إنكاراً نديداً 

 وقد اختلف من انترط الترتير للقضاء فيمن  كر فائتة وهو يصلي حاضر ة.

فقيننل: يسننق  عنننه الترتيننر فنني هننذغ الحننال  أل  الحاضننر ة قنند تعننين إتمامهننا بالشننروع فيهننا  

 لتضايق وقت الحاضر ة.

وحكي عن الحسن وطاوس، وهو قول أبني يوسنف، واختنارغ بعنض ألنحابنا  أل  الجماعنة 

 عندنا فرض.

 يسق ، وهو قول أبي حنيفة ومال  وأحمد.وقيل: ال 

 وعلى هذا  فهل يبطل الحاضر ة، أم يقطعهال على قولين.

، إال أ  يكنو  مأمومناً فيتمهنا كمنا -وهو قول مال  وأبي حنيفة وأحمد  –أحدهما: أنه يقطعها 

 قاله ابن عمر.

 والااني: يتمها نفاً، وهو قول الليث والاوري وأحمد في رواية.

 إ  قلنا: يص  ائتمام المفترض بالمتنفل ل  ائتمام المأمومين به، وإال فا.فعلى هذا  

و كننر ابننن عبنند البننر: أ  مننذهر مالنن : أ  المننأموم يننتم لنناته، ثننم يصننلي الفائتننة، ثننم يعينند 

 الحاضر ة، كما قاله ابن عمر.

قننال: وعننند مالنن  وألننحابه: ال يجننر الترتيننر فنني الفوائننت بعنند لننا ة الوقننت، إال بالننذكر، 

وجور استحسا ، بدليل إجماعهم على أ  من  كر فائتة في وقت حاضنر ة، أو لنلوات يسنير ة، أننه 

إ  قدم العصر على الفائتة، أنه ال إعاد ة علينه للعصنر التني لناها، وهنو  اكنر فيهنا للفائتنة، إال أ  

 يبقى من وقتها ما يعيدها فيها قبل غرور الشم .

 ة في لا ة فإنها تنهدم أو تفسد عليه، لي  على قال: وهذا يدل على أ  قولهم: من  كر لا

لاهرغ، ولو كا  على لاهرغ لوجبت اإلعاد ة عليه للعصر بعد غرور الشم   أل  ما يفسد ويهدم 

 حقيقة يعاد أبداً، وما يعاد في الوقت فإنه استحبار، فقضت على هذا األلل.

صنلوات الخمن ، فنإ  كنا  قال: وقال أبو حنيفة: من  كر فائتة، وهو في لا ة أخرى منن ال

بينهما أكار من خم  للوات مضى فيما هو فيه، ثم للى التي عليه، وإ  كا  أقل منن  لن ، قطنع 

 ما هو فيه، وللى التي  كر، إال أ  يضيق وقتها، فيتمها، ثم يصلي الفائتة. انتهى.
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 باب -39

 ما يكره من السمر بْد الْشاي
 لسامر هاهنا في موضع الجمع.)السامر(: من السمر، والجمع: السمار، وا

[ هنو 67]المؤمننو :  مستكبرين بنه سنامراً )السمر(: هو التحدب بالليل، وقوله تعالى: 

 أي: سماراً. –من السمر، ومعناغ هنا: الجمع 

 فسمار جمع، وسامر يكو  مفرداً، وقد يراد به الجمع كما في اآلية.

منهال، قال: انطلقت مع أبي إلى أبني حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا عوف: ثنا أبو ال -599

 –يصلي المكتوبةل قال: كا  يصلي الهجينر  برز ة األسلمي، فقال له: حدثنا، كيف كا  رسول هللا 

حنين تندحض الشنم ، ويصنلي العصنر ثنم يرجنع أحندنا إلنى أهلنه فني  –وهي التي تدعونها األولى 

وكا  يستحر أ  يؤخر العشاء. قال: أقصى المدينة والشم  حية، ونسيت ما قال في المشرر. قال: 

وكنا  يكننرغ النننوم قبلهنا والحننديث بعنندها، وكننا  ينفتنل مننن لننا ة الشنندا ة حنين يعننرف أحنندنا جليسننه، 

 ويقرأ من الستين إلى المائة.

قد سبق هذا في مواضع، ونرح ما فينه منن مواقينت الصنا ة، و كنر الننوم قبنل العشناء، ولنم 

 العشاء، وهو السمر.يبق من أحكامه غير  كر الحديث بعد 

 كا  يكرهه، وقد  كرنا فيما سنبق حنديث عائشنة، أ  النبني  وفي هذا الحديث: أ  النبي 

 ما نام قبل العشاء وال سمر بعدها.

وخرن اإلمام أحمد وابن ماجه من حديث عطاء بن السائر، عن أبي وائل، عن ابن مسنعود، 

 السمر بعد العشاء. قال: جدر لنا رسول هللا 

 : قاله أبو عبيد وغيرغ.-نى )جدبه(: عابه و مه ومع

 ووهم من قال: أباحه لهم، كالطحاوي، وهو مخالف لما قاله أهل اللشة.

وهذا الحديث وهم عطاء بن السائر في إسننادغ  فقند رواغ األعمنش ومنصنور وابنو حصنين، 

 عن أبي وائل، عن سلما  بن ربيعة، قال: جدر لنا عمر السمر.

السائر وعالم، فقاال: عن أبي وائل، عن ابن مسنعود، ثنم اختلفنا، فرفعنه  وخالفهم عطاء بن

 عطاء، ووقفه عالم، ووهما في  ل .

 : قاله أبو بكر األثرم.-والصحي : قول منصور واألعمش

 –و كر مسلم نحوغ في )كتار التميينز(، وزاد: أ  المشينر ة رواغ عنن أبني وائنل، عنن حذيفنة 

 من قوله.

 عطاء بن السائر.قال: ولم يرفعه إال 

وأنننار إلننى أ  روايننة األعمننش وحبيننر بننن أبنني ثابننت وأبنني حصننين، عننن أبنني وائننل، عننن 

 سلما ، عن عمر هي الصحيحة  ألنهم أحفظ وأولى بحسن الضب  للحديث.

 وقد رويت كراهة السمر بعد العشاء عن عمر وحذيفة وعائشة وغيرهم.

 وي  ل  عن عمر.ثم منهم من علل بخشية االمتناع من قيام الليل، ر

ومنهم من علل بأ  الصا ة ينبشي أ  تكو  خاتمة األعمال، فيستحر النوم عقيبها، حتنى يننام 

 على  كر، وال ينام على لشو.

وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كا  يسنمر منا لنم ينوتر، فجعنل الخنتم بنالوتر يقنوم مقنام 

 الختم بالصا ة المكتوبة.

 أريحوا كتابكم.وكانت عائشة تقول لمن يسمر: 

 تعني: المائكة الكاتبين.

 ومتى كا  السمر بلشو ورفث وهجاء فإنه مكروغ بشير ن .
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ً  –وفي )مسند اإلمام أحمد( من حديث نداد بن أوس  : )من قرض بيت نعر بعد -مرفوعا

 عشاء اآلخر ة لم يقبل له لا ة تل  الليلة(.

 

* * * 

 

 

 

 باب -40

 يالسمر في الف ه وال ير بْد الْشا

 فيه حدياا :

 األول:

 قال:

نننا عبنند هللا بننن لننباح: نننا أبننو علنني الحنفنني: نننا قننر ة بننن خالنند: أنتظرنننا الحسننن  -600

وراب علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء، قال: دعانا جيراننا هنؤالء، ثنم قنال: قنال أنن : نظرننا 

خطبنا، فقال: )أال إ  النناس  ات ليلة، حتى كا  نطر الليل يبلشه، فجاء فصلى لنا، ثم  رسول هللا 

 قد للوا، ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في لا ة ما انتظرتم الصا ة(.

 قال الحسن: وإ  القوم لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير.

 .قال قر ة: وهو من حديث أن ، عن النبي 

 معنى )راب(: أبطأ.

 الااني:

: حدثني سالم بنن عبند هللا بنن عمنر ثنا أبو اليما : أبنا نعير، عن الزهري، قال -601

لا ة العشاء فني خخنر حياتنه، فلمنا  وأبو بكر بن أبي حامة، أ  عبد هللا بن عمر قال: للى النبي 

، فقال: )أرأيتكم ليلتكم هذغ، فنإ  رأس مائنة سننة ال يبقنى ممنن هنو الينوم علنى وجنه سلم قام النبي 

 األرض أحد(.

ا يتحدثو  من هذغ األحادينث عنن مائنة سننة، وإنمنا قنال إلى م فوهل الناس في مقالة النبي 

 يريد بذل : أنها تخرم  ل  القر . –: )ال يبقى ممن هو اليوم على لهر األرض( النبي 

، قال الخطأبي: معناغ: غلطوا وتوهموا، والوهنل: النوهم، يقنال: وهنل إ ا -بفت  الهاء -)وهل(

  هر وهله إلى الشيء. انتهى.

 : الفزع.-بالفت   –( بكسر الهاء، وقال: معناغ فزع ونسي، والوهل وضبطه بعضهم )وهل

 وقيل: معناغ: وقع في وهله.

 واألول ألور: وهللا اعلم.

أراد أ  من كا  موجوداً في وقت قوله  لن  ال يبقنى مننهم أحند  ومراد ابن عمر: أ  النبي 

لساعة تقوم بندو  مائنة سننة، على رأس مائة سنة، فينخرم  ل  القر ، فظن بعضهم: أ  مرادغ: أ  ا

 على من توهمه. –رضي هللا عنه  –وهو وهم ممن لن  ل ، ولذل  أنكرغ علي بن أبي طالر 

ومقصود البخاري بهذين الحدياين: االستدالل على جواز الموعظة و كنر العلنم بعند العشناء، 

 وانه لي  من السمر المنهي عنه.

 يسمرو  في الفقه إلى أ ا  ]الفجر[.وقد كا  ابن نبرمة وغيرغ من فقهاء الكوفة 

 ونص اإلمام أحمد على أنه ال يكرغ السمر في العلم.
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يحندثنا عنن بنني  وروى قتاد ة، عن أبني حسنا ، عنن عبند هللا بنن عمنرو، قنال: كنا  النبني 

 إسرائيل حتى يصب ، ما يقوم إال إلى عظم لا ة.

 خرجه أبو داود.

 رب وسعيد بن بشير.وكذا رواغ هشام الدستوائي وعمرو بن الحا

 وخالفهم: أبو هال، فرواغ عن قتاد ة، عن أبي حسا ، عن عمرا  بن حصين.

 : قاله اإلمام أحمد وأبو حاتم وأبو بكر األثرم.-والقول: قول هشام ومن تابعه

وخرن اإلمام أحمد والنسائي والترمذي وابن خزيمة فني )لنحيحه( منن حنديث علقمنة، عنن 

يسنمر منع أبني بكنر فني األمنر منن أمنر المسنلمين، وأننا  رسنول هللا عمر بن الخطنار، قنال: كنا  

 معهم.

 قال الترمذي: حسن.

 : قاله البخاري واألثرم.-وقد قيل: إ  علقمة لم يسمعه من عمر، وبينهما رجل 

 ورج  الدارقطني: أنه لي  بينهما أحد.

 وفيه دليل على جواز السمر في مصال  المسلمين، وما يعود بنفعهم.

روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه كا  يسمر مع علني بنن أبني طالنر حتنى ينذهر وقد 

 ليل طويل.

 وكا  ابن عباس يسمر عند معاوية.

وخرن ابن مسنعود وأبنو موسنى منن عنند الوليند، وقند تحندثوا لنياً طنوياً، فجناءوا إلنى سند ة 

 المسجد، فتحدثوا حتى طلع الفجر.

لعلنم(: )بنار: السنمر بنالعلم(، وقند سنبق فني موضنعه، وقد  كر البخاري في أواخنر )كتنار ا

 و كرنا فيه زياد ة هاهنا. وهللا أعلم.

 

* * * 

 

 باب -41

 السمر مع األهل والضيف

ثنا أبو النعما : ثنا المعتمر بن سليما : ثنا أبي: ثنا أبو عاما ، عن عبد النرحمن  -602

قنال: )منن كنا  عنندغ طعنام  أ  النبني بن أبي بكر، قال: إ  ألحار الصنفة كنانوا أناسناً فقنراء، و

 اثنننين فليننذهر باالننث، وإ  أربعننة فخننام  أو سننادس( وإ  أبننا بكننر جنناء بااثننة، وانطلننق النبنني 

وخنادم بنين بيتننا وبينت أبني بكنر،  –وال أدري هل قال: وامرأتي  –بعشر ة. قال: فهو أنا وأبي وأمي 

، شاء، ثنم رجنع فلبنث حتنى تعشنى النبني ، ثم لبث حتى لليت العوإ  أبا بكر تعشى عند النبي 

ل -أو قنال: ضنيف  –فجاء بعدما مضى من الليل ما ناء هللا. قالت له امرأته: ما حبس  عن أضنياف  

قال: أو ما عشيتيهمل قالت: أبوا حتى تجنيء، قند عرضنوا فنأبوا. قنال: فنذهبت أننا فاختبنأت، قنال: ينا 

وهللا، ال أطعمه أبنداً، واينم هللا، منا كننا ناخنذ منن لقمنة غنار، فجدع وسر، وقال: كلوا ال هنيئاً. فقال: 

إال ربا من أسفلها أكار منها، حتى نبعوا، ولارت أكار ممنا كاننت قبنل  لن ، فنظنر إليهنا أبنو بكنر 

فإ ا هي كما هي أو أكار. قال المرأته: يا أخت بني فراس، ما هذال قالت: ال وقنر ة عينني، لهني اآل  

يعنني:  –منرات، فأكنل منهنا أبنو بكنر، وقنال: إنمنا كنا   لن  منن الشنيطا   أكار منها قبل  ل  بااب

، فألننبحت عننندغ، وكننا  بيننننا وبننين قننوم عقنند، ، ثننم أكننل منهننا لقمننة، ثننم حملهننا إلننى النبنني -يمينننه 

فمضى األجل، فعرفنا اثني عشر رجاً، مع كل رجل منهم أناس، هللا أعلم كم مع  كل رجنل، فنأكلوا 

 كما قال.أو  –منها أجمعو  
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 في هذا الحديث فوائد كاير ة:

منهنا: اسننتحبار إيانار الفقننراء بالشنبع مننن الطعننام ومواسناتهم فيننه، فلهنذا أمننر منن كننا  عننندغ 

، وهنذا نن  -أو سنادس –طعام اثنين أ  يذهر باالث، ومن كا  عندغ طعام أربعة أ  يذهر بخام  

 من الراوي.

اثنين فليذهر بااثة، ومن كنا  عنندغ طعنام ولفظ مسلم في هذا الحديث: )من كا  عندغ طعام 

 أو كما قال. -بسادس( –أربعة فليذهر بخام  

 وهذا يدل على أ  الراوي ن .

، قال: )طعام االثنين كافي الااثنة، وطعنام وفي )الصحيحين(، عن أبي هرير ة، عن النبي 

 الااثة كافي األربعة(.

: )طعام الواحد يكفني االثننين، لنبي وفي )لحي  مسلم(، عن أبي الزبير، عن جابر، عن ا

 وطعام االثنين يكفي األربعة، وطعام األربعة يكفي الامانية(.

 وفي هذا إنار ة إلى أ  البركة تتضاعف مع الكار ة واالجتماع على الطعام.

ً  –وفي )سنن ابن ماجه( بإسناد ضعيف، عن عمنر  : )كلنوا جميعناً وال تفرقنوا  فنإ  -مرفوعنا

 ة(.البركة مع الجماع

قالوا: يا رسنول هللا، إننا  وخرن أبو داود وابن ماجه من حديث وحشي، أ  ألحار النبي 

نأكل وال نشبعل قال: )فلعلكم تتفرقو ل( قالوا: نعم. قال: )فاجتمعوا على طعنامكم، وا كنروا اسنم هللا 

 يبارك لكم فيه(.

 ومعنى: )يكفي(: أنه يكتفي به، وإ  لم يشبعه.

مناد ة يندخل علنى أهنل البينت منن المسنلمين منالهم، ويقنول: لنن يهلن  وكا  عمنر فني عنام الر

 امري وعندغ نصف قوته.

 فهذا مأخو  من هذا الحديث. وهللا أعلم.

ومجئ أبي بكنر بااثنة، إ  كنا  هنو وامرأتنه وابننه فقن ، فقند أتنى بنظينر عندتهم، وإ  كنانوا 

 في الامانية.، فقد لاروا ثمانية، وطعام األربعة يك-على رواية الش  –خمسة 

عشر ة على قدر قوتنه علنى اإليانار، ومنا خصنه هللا بنه منن الجنود والكنرم فني  وأخذ النبي 

 اليسر واإلعسار.

ومنها: أنه إ  أتى األنسا  بضيوف إلى منزله، فإنه يجنوز لنه أ  يكلهنم إلنى أهلنه وولندغ، وال 

 يام بحقهم.يحضر معهم في األكل  فإ  في  ل  كفاية إ ا وثق من اهله وولدغ بالق

في عشائه عنندغ، واحتباسنه إلنى أ  يمضني منا نناء هللا  ومنها: اختصا  أبي بكر بالنبي 

 من الليل.

 في البار الماضي. وقد سبق حديث عمر في سمر أبي بكر وعمر عند النبي 

 وأماسر أبي بكر ولدغ  فظنه أنه قصر في حق ضيفه، ولم يقم به كما ينبشي.

 بالقول الشليظ. أي: قطعه –ومعنى )جدع( 

 :- كرهما الخطأبي  –وأماقوله: )يا غنار(، فروي بوجهين 

 أحدهما: )عنتر( بالعين المهملة، والتاء المانا ة من فوق، وهما مفتوحتا .

 : قاله ثعلر.-قال الخطأبي: إ  كانت هذغ محفولة، فالعنتر: الذبار

 سمي به لصوته  وكأنه حين حقرغ ولشرغ نبهه بالذبار.

، فهو مأخو  منن الشانار ة، وهني: -: )غنار( بالشين المعجمة المضمومة وبالااء المالاةوالااني

 الجهل، يقال: رجل أغار وغنار. والنو  زائد ة.

 ومنها: إثبات كرامات األولياء وخرق العوائد لهم.
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وهو قول عامة أهل السنة، ووافق على  لن  المعتزلنة فني زمنن األنبيناء خالنة، كمنا جنرى 

 هذغ القضية، وجعلوها من جملة معجزاتهم حينئذ. ألبي بكر في

والتحقيق: أنها من جملة معجزات األنبياء علنى كنل حنال، وفني كنل زمنا   أل  منا يكنرم هللا 

بننذل  أولينناءغ، فإنمننا هننو مننن بركننة اتبنناعهم لننبينناء، وحسننن اقتنندائهم بهننم، فنندوام  لنن  ألتبنناعهم 

 وخوالهم من جملة معجزاتهم وخياتهم.

از اإلهداء إلى األخوا  الطعام بالليل، مع العلم بأنهم قند تعشنوا واكتفنوا، وإ  أدى ومنها: جو

  ل  إلى أ  يبيت الطعام عندهم.

 واستمرت هذغ اآلية في  ل  الطعام حتى أكل منه الجمع الكاير من الشد.

 أي: جعلناهم عرفاً. –ومعنى: )عرفنا اثني عشر رجاً( 

 وروي: )ففرقنا(.

على يمين، فنرأى غيرهنا خينراً منهنا، فإننه ينأتي النذي هنو خينر، وال تحنرم ومنها: من حلف 

 عليه يمينه فعل ما حلف على االمتناع منه، وهذا قول جمهور العلماء.

 أمر بأ  يأتي الذي هو خير ويكفر، وكا  في نفسه يفعل  ل . وقد ثبت، أ  النبي 

 لكفار ة.وقد قيل: إ  اليمين تحرم المحلوف عليه تحريماً ترفعه ا

والصنحي : خافنه  ألننه يجنوز اإلقندام علنى فعنل المحلنوف قبنل التكفينر باالتفناق، ولنو كننا  

 محرماً لوجر تحليله بالكفار ة قبله، كالظهار.

 وفي )سنن أبي داود( هذا الحديث، قال: )ولم يبلشني كفار ة( وهذا من قول بعض الروا ة.

اننه  –أو المجنزوم بنه  –ننه، بنل الظناهر وهذا بمجردغ ال ينفي أ  يكو  أبو بكر كفر عنن يمي

 كفرها.

وقد ثبت من حديث هشام بن عرو ة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كا  أبو بكر إ ا حلف علنى 

يمين ال يحنث، حتى نزلت خية الكفار ة، فقال: ال أحلف على يمين فنأرى غيرهنا خينراً منهنا إال أتينت 

 الذي هو خير، وكفرت يميني.

 ا  والليث والاوري وابن المبارك وغيرهم، عن هشام.كذا رواغ يحيى القط

 وخرجه البخاري في )لحيحه هذا( من رواية النضر بن نميل، عن هشام.

 وخالفهم الطفاوي، فرواغ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

 : كذا قاله البخاري والدارقطني.-ورفعه وهم منه، والصحي : كا  أبو بكر

، ثنم رجنع إلنى أهلننه، ، قنال: أعنتم رجنل عنند النبني وفني )لنحي  مسنلم( عنن أبني هرينر ة

فوجد الصبية قد نناموا، فاتناغ أهلنه بطعنام، فحلنف ال يأكنل  منن أجنل لنبيته، ثنم بندا لنه فأكنل، فنأتي 

: )من حلف علنى يمنين فنرأى غيرهنا خينراً منهنا ]فذكر[  ل  ]له[، فقال رسول هللا  رسول هللا 

 فليأتها، وليكفر ]عن[ يمينه(.

ذا الرجل هو أبو بكنر الصنديق، وتكنو  اإلننار ة إلنى هنذا القصنة، إال أ  حنديث عبند ولعل ه

 الرحمن يدل على أنه لم يكن ألبي بكر لبية.

وقد  هر قوم إلى أ  من حلف علنى ننيء فنرأى غينرغ خينراً مننه أننه ينأتي النذي هنو خينر، 

 ويكو   ل  كفار ة يمينه، وال يحتان إلى كفار ة بمال أو لوم.

عن ابن المسير والشعبي وسعيد بن جبير وسالم وعكرمة، وزاد عليه، فجعنل  وهذا معروف

 من حلف بطاق على معصية، أنه ال يفعل ما حلف عليه، وال طاق عليه.

 وهذا نذو .

 وروي ألل هذا عن ابن عباس.

 وروي عنه مرفوعاً.
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 خرجه ابن حبا  في )لحيحه(.

 وال يص  رفعه.

الن  النكنري، عنن أبينه، عنن جندغ، عنن أبني الجنوزاء، وروى مال  بن يحيى بن عمرو بنن م

: )مننن حلننف علننى يمننين، فننرأى غيرهننا خيننراً منهننا، فليأتهننا  فإنهننا عننن ابننن عبنناس، عننن النبنني 

 كفارتها، إال طاقاً أو عتاقاً(.

 خرجه ابن عدي.

 وقال: هو غير محفول  تفرد به يحيى، عن أبيه.

 ويحيى هذا، ضعفه ابن معين وغيرغ.

مننن وجننوغ متعنندد ة، أنهننا كفارتهننا  أ  يننأتي الننذي هننو خيننر، وفنني  ن النبنني وقنند روي عنن

 أسانيدها كلها مقال.

واألحاديننث الصننحاح كلهننا تنندل علننى أنننه يكفننر يمينننه، قننال  لنن  أبننو داود ومسننلم فنني )كتننار 

 التمييز( وغيرهما.

–ا  وكانت يمين أبي بكر أال يأكل هذا الطعام في غضنر، ولهنذا قنال: إنمنا  لن  منن الشنيط

 يعني: يمينه.

فني غضنبه أال يحمنل النفنر منن  وفيه: دليل علنى انعقناد يمنين الشضنبا ، كمنا حلنف النبني 

األنعريين، ثم حملهم، وقال: )ال احلف على يمين، فنأرى غيرهنا خينراً منهنا إال كفنرت عنن يمينني، 

 وأتيت الذي هو خير(.

 لفت بذل ، ولم ينكرغ عليها.وفي الحديث: جواز الحلف بقر ة العين  فإ  امرأ ة أبي بكر ح

 وقر ة عين المؤمن: هو ربه وكامه و كرغ وطاعته.

ومقصود البخاري من هنذا الحنديث: جنواز السنمر عنند األهنل والضنيف  فنإ  أبنا بكنر سنمر 

-أيضنا –، بعد أ   هر من الليل ما  هر منه. والظناهر عند أهله وضيفه لما رجع من عند النبي 

 .: أنه سمر عند النبي 

للى العشناء، ثنم دخنل بيتنه، فتحندب  وفي السمر عند األهل: حديث ابن عباس، أ  النبي 

 مع أهله ساعة.

 وقد خرجه ]البخاري[ في موضع خخر.

وقد روي عن عائشة، أنها رأت قوماً يسمرو ، فقالت: انصنرفوا إلنى أهلنيكم، فنإ  لهنم فنيكم 

 نصيباً.

ا فيننه مننن المؤأنسننة لهننم، وهننو مننن حسننن وهننذا يلنند علننى انهننا اسننتحبت السننمر عننند األهننل لمنن

 العشر ة.

، أنه كا  يسمر مع بعض الوفود الذين يفدو  عليه المديننة، وهنو منن وقد روي عن النبي 

 نوع السمر مع الضيف.

فخرن أبو داود وابن ماجه من رواية عبد هللا بن عبد الرحمن بن يعلي الطنائفي، عنن عامنا  

يأتينا كل ليلنة  ن حذيفة، قال: كنت في وفد ثقيف، فكا  النبي بن عبد هللا بن أوس، عن جدغ أوس ب

بعد العشاء، فيحدثنا قائماً على رجليه، حتى يتراوح بين رجلينه، وأكانر منا يحندثنا منا لقني منن قومنه 

 و كر الحديث. –من قريش 

 وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث، فقال: حديث أبي برز ة أل  منه.

 ديث بعدها.يعني: حدياه: كا  يكرغ الح

 وروي الرخصة في السمر للمصلي والمسافر ]..[ خالة.
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خرجه اإلمام أحمد من رواية خيامة، عن رجل من قومه من قريش، عنن عبند هللا، قنال: قنال 

 )إال لمصل أو مسافر(. -يعني: العشاء اآلخر ة –: )ال سمر بعد الصا ة( رسول هللا 

رجننل الننذي لننم يسننمه خيامننة ال أدري هننو مننن قننال ابننن المننديني: فنني إسنننادغ انقطنناع  أل  ال

ألننحار عبنند هللا، أو الل وقنند روى خيامننة عننن غيننر واحنند مننن ألننحار عبنند هللا، منننهم: سننويد بننن 

 غفلة، وأرجو أ  يكو  هذا الرجل منهم.

 وقال األثرم: هو حديث غير قوي  أل  في إسنادغ رجاً لم يسم.

 الدنيا، ورخص فيه للمسافر.وقد أخذ به اإلمام أحمد، فكرغ السمر في حديث 

وروي منننن وجنننه خخنننر بزيننناد ة، منننن رواينننة ابنننن وهنننر، عنننن معاوينننة، عنننن أبننني عبننند هللا 

 قال: )ال سمر إال لااثة: مصل، أو مسافر، أو عروس(. األنصاري، عن عائشة، أ  النبي 

 فذكرغ. –خرجه سمويه األلبهاني الحافظ: نا عبد هللا بن الزبير: نا ابن وهر 

ي بن مخلد في )مسندغ(: ثنا ابن مقا : ثنا ابن وهر: أخبرني معاوية، عنن أبني وخرجه بق

نائماً قبل العشناء، وال الغيناً بعندها،  ، قالت: ما رأيت رسول هللا حمز ة، عن عائشة زون النبي 

 أما اكراً فيشنم، أو نائماً فيسلم.

الننت: السننمر لااثننة: ، ققننال معاويننة: وحنندثني أبننو عبنند هللا األنصنناري، عننن زون النبنني 

 لعروس، أو لمسافر، أو لمتهجد بالليل.

 وهذا موقوف على عائشة.

 وأبو عبد هللا وأبو حمز ة، مجهوال .

وروى الحسين بن إسحاق التستري، عن أحمد، أنه سئل عن السمر بعند العشناء اآلخنرل قنل: 

 ال، إال لمسافر أو مصل، فأماالفقه فأرجو أ  ال يكو  به بأس.

عنن الننوم  هللا بن أحمد، عن أبيه، أنه سئل عن الحنديث ]النذي[ نهنى رسنول هللا ونقل عبد 

قبل العشاء، والحديث بعدها، والرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدب ثم يننام: هنل يحنرنل قنال: 

 ينبشي أ  يجتنر الحديث والسمر بعدها.

 أيضا.–وهذا يدل على كراهة السمر مع األهل 

كا  يقال: ال سمر بعد العشاء، إال لمصل، أو مسافر. قال: وال بنأس أ   وقال سفيا  الاوري:

 يكتر الشيء، أو يعمل بعد العشاء.

وهذا يدل على أ  سهر األنسا  في عمل يعمله وحدغ، من غير مسامر ة لشيرغ، أنه ال كراهة 

 فيه، بخاف المسامر ة والمحادثة. وهللا سبحانه وتعالى أعلم.

 

* * * 

10 

 نكِاب اخذا

 بسم هللا الرنمن الرنيم

 باب -1

 بدي األذان

بًررا ذَِلررَك بِررأَاَُّهْم قَررْو   ال  وقننول هللا عننز وجننل:  ِْ ررالِة اتََّ ررذُوَها ُهررُزًوا َولَ َوإذا اَرراَدْيُِْم إلررى الصَّ

ِْْ لُونَ  ِ  إذا اُوِدَ ِللصَّالِة ِمْن يَرْوِ  اْلُجُمَْرِة فَاْسرَْْوا إلرى [.وقول تعالى:58] المائد ة:  يَ  ِذْكرِر َّللاَّ

  :[.9] الجمعة 

 يشير إلى أ  األ ا  مذكور في القرخ  في هاتين اآليتين:
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األولى منهما: تشنتمل الننداء إلنى جمينع الصنلوات  فنإ  األفعنال نكنرات، والنكنر ة فني سنياق 

 الشرط تعم كل لا ة.

 والاانية منهما: تختص بالنداء إلى لا ة الجمعة.

 ، عنن إبنراهيم بنن أبني حبيبنة، عنن داود بنن الحصنين، عنن وقد روى عبد العزيز بن عمرا

 منننننع فنننننرض الصنننننا ة:  عكرمنننننة، عنننننن ابنننننن عبننننناس، قنننننال: األ ا  ننننننزل علنننننى رسنننننول هللا 

  ِ  .يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إذا اُوِدَ ِللصَّالِة ِمْن يَْوِ  اْلُجُمَِْة فَاْسَْْوا إلى ِذْكِر َّللاَّ

 هذا إسناد ساق  ال يص .

لنلى بمكنة جمعنة. وقولنه:   اآلية مدنية، والصا ة فرضت بمكة، ولم يص  أ  النبي  وهذغ

 َوإذا اَاَدْيُِْم إلى الصَّالِة اتََّ ذُوَها ُهُزًوا  :ولم يؤ   للصا ة بمكة.-أيضا-[ مدنية58] المائد ة ، 

أول مننا فرضننت الصننا ة أمننرغ أ  يننؤ    والحننديث الننذي روي أ  جبريننل لمننا أم النبنني 

 لصا ة، قد جاء مفسراً في رواية أخرى، أنه يؤ   : الصا ة جامعة.با

 وقد سبق  كرغ في أول " كتار الصا ة".

ليلة أسري خرن مل  من وراء الحجنار فنأ  ، فحدثنه ربنه عنز وجنل  وقد روي أ  النبي 

 يسمع  ل ، ثم أخذ المل  بيد محمد فقدمه فأم أهل السماء، منهم خدم ونوح. والنبي 

الشنرف علنى أهنل السنماء وأهنل  و جعفنر محمند بنن علني: فيومئنذ أكمنل هللا لمحمند قال أب

 األرض.

وقنند خرجننه البننزار والهيننام بننن كليننر فنني " مسنننديهما" بسننياق مطننول مننن طريننق زينناد بننن 

 المنذر أبي الجارود، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدغ، عن علي.

 وهو حديث ال يص .

أبو الجارود الكوفي، قال فيه اإلمام أحمد: متنروك. وقنال ابنن معنين: كنذار وزياد بن المنذر 

 عدو هللا، ال يساوي فلساً. وقال ابن حبا : كا  رافضياً يضع الحديث.

لمنا  وروى طلحة بن زيد الرقي، عن يون ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، أ  النبني 

 ل به، فعلمه جبريل.أسري به إلى السماء أوحى هللا إليه األ ا ، فنز

 خرجه الطبراني.

 وهو موضوع بهذا اإلسناد بشير ن .

 وطلحة هذا، كذار مشهور.

 ونبهنا على  ل  لئا يشتر بشيء منه.

 إلى المدينة، واألحاديث الصحيحة كلها تدل على  ل . وإنما نرع األ ا  بعد هجر ة النبي 

 واأل ا  له فوائد:

 فعلها.منها: أنه إعام بوقت الصا ة أو 

 ومن هذا الوجه هو إخبار بالوقت أو الفعل. ولهذا كا  المؤ   مؤتمنا.

ومنها: أنه إعام للشائبين عن المسجد  فلهذا نرع فيه رفع الصوت، وسمي نداًء  فإ  الننداء 

 هو الصوت الرفيع.

 ن ".لعبد هللا بن زيد : " قم فألقه على بال  فإنه أندي لوتاً م ولهذا المعنى قال النبي 

 ومنها: أنه دعاء إلى الصا ة  فإنه معنى قوله: " حي على الصا ة، حي على الفاح".

ِ َوَعِمررَل اَلرراِلًحا وقنند قيننل : إ  قولننه تعننالى: ررْن َدَعررا إلررى َّللاَّ ]فصننلت: َوَمررْن أَْنَسررُن قَررْوال ِممَّ

 [ اآلية: نزلت في المؤ نين، روي عن طائفة من الصحابة. 33

[:إنهنا 43]القلنم:   َوقَْد َكااُوا يُْدَعْوَن إلى السُُّجوِد َوُهْم َسراِلُمونَ   وقيل في قوله تعالى:

 الصلوات الخم  حين ينادي بها.
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ومنهننا: أنننه إعننا  بشننرائع اإلسننام مننن التوحينند والتكبيننر والتهليننل والشننهاد ة بالوحدانيننة 

 والرسالة.

 خرن البخاري في هذا البار حدياين:

 الحديث ]األول[:

 قال:

ثنا عمرا  بن ميسر ة: ثنا عبد الوارب: ثنا خالد، عن أبي قابة، عن أن ، قنال:  -603

  كروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بال أ  يشفع األ ا  ويوتر اإلقامة.

وخرجنه البخناري فني البنار اآلتني، بلفنظ خخنر، وهنو: " قنال: لمنا كانر النناس وانتشنروا فني 

كننروا أ  يعلمننوا وقننت الصننا ة بشننيء يعرفونننه، فننذكروا أ  يننوروا ننناراً أو يضننربوا المدينننة. قننال:  

 ناقوساً، فأمر بال أ  يشفع األ ا  ويوتر اإلقامة".

 أيضا. -وخرجه مسلم

المدينة حتنى كانر النناس وانتشنروا  وهذا يدل على أ  األ ا  تأخر عن أول قدوم النبي 

 إلى تعليم وقت الصا ة بشيء يعرفونه معرفة تامة. في المدينة ومن حولها، واحتاجوا حينئذ

يعنني: أنهنم كرهنوا الننار والنناقوس   -وقوله في هذغ الرواية: " فنذكروا اليهنود والنصنارى"

 لمشابهة اليهود والنصارى في أفعالهم.

وال يعرف  كر " النار" إال في هذغ الرواية، وإنما في أكار األحاديث  كر الناقوس والبنوق، 

 ضها  كر راية تنصر ليراها الناس.وفي بع

 أيضا. -وقد روي من حديث خالد، عن أبي قابة  كر الناقوس والبوق

خرجها ابن خزيمة في " لحيحه" والطبرانني منن رواينة روح بنن عطناء بنن أبني ميموننة، 

سنعى  عن خالد الحذاء، عن أبي قابة، عن أن ، قال: كانت الصا ة إ ا حضرت على عهد النبي 

لنى الطرينق، فننادى : الصنا ة الصنا ة، فاننتد  لن  علنى النناس، فقنالوا: لنو اتخنذنا ناقوسناً ينا رجل إ

رسول هللا ل قال: "  ل  للنصارى". قالوا: فلو اتخذنا بوقاًل قال: "  ل  لليهود".فأمر بنال أ  يشنفع 

 األ ا  ويوتر اإلقامة.

 نتهى.عن خالد إال روح. ا -بهذا التمام -وقال الطبراني: لم يروغ

 وروح، متكلم فيه.

أمننر بالننناقوس يعمننل ليضننرر بننه للننناس لجمننع  وفنني حننديث عبنند هللا بننن زينند، أ  النبنني

 الصا ة.

 خرجه أبو داود وغيرغ.

 كا  يحر موافقة أهل الكتار فيما لم يؤمر فيه بشيء. ويعضدغ: أ  النبي 

قنال: لمنا أجمنع رسنول وفي رواية إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق لحديث عبد هللا بن زيد، 

 أ  يضرر بالناقوس لجمع الناس للصا ة، وهو كارغ لموافقة النصارى. هللا 

 مع كراهته له . وهذا يدل على أ  الناس قد اجتمعوا على  ل ، ووافقهم 

، كمنا لنرح بنه ابنن عمنر فني  وقوله: " فأمر بال" ال يش  أ  اآلمنر لنه هنو رسنول هللا 

 حدياه اآلتي.

 ي: األ ا  نريعة من الشرائع، واألمر المضاف إلى الشريعة فني زمنا  النبني قال الخطأب

ال يضاف إلى غيرغ. قال: ومن زعم ا  اآلمر لبال به أبو بكر فقند غلن   أل  بناالً لنم يقنم بالمديننة 

 ، وإنما لحق بالشام أيام أبي بكر. أنتهى. بعد موت النبي 

خلنت  تنأخر إلنى زمنن أبني بكنر، وأ  مند ة النبني ولقد أبطل من زعم أ  أمر بال بناأل ا  

 عن أ ا ، وهذا ال يقوله من يعقل ما يقول.
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ولعل هذا الزاعم إنما زعنم أ  أبنا بكنر أمنر بابتنار اإلقامنة بعند أ  كاننت علنى غينر  لن  فني 

 .زمن النبي 

، وإنمنا يحمنل علينه الهنوى والتعصنر، وكينف يشينر أبنو بكنر -أيضا -وهذا في غاية البطا 

 نريعته في إقامة الصا ة ويقرغ الناس على  ل  ل عد موت النبي ب

والحديث لري  في أ  أمر بال بذل  كنا  فني أول أمنر األ ا ، حينث كنانوا يتنرددو  فيمنا 

يحصل به إعام الناس بوقت الصا ة، فيحنئذ أمنر بنال بنأ  يشنفع األ ا  وينوتر اإلقامنة، ال يحتمنل 

 اعلم. الكام غير هذا المعنى. وهللا

وقد خرن النسائي هذا الحديث منن رواينة عبند الوهنار الاقفني، عنن أينور، عنن أبني قابنة، 

 أمر باالً أ  يشفع األ ا  ويوتر اإلقامة. عن أن ، أ  النبي 

 ونقل عباس الدوري، عن ابن معين، قال: لم يرفعه إال الاقفي.

 رواغ الاقفي. كما -أيضا -وقد خرجه الدارقطني من طرق أخرى مصرحاً برفعه

 الحديث الااني:

ثنا محمود بن غيا : ثنا عبد الرزاق: ثنا ابن جريج: أخبرني نافع أ  ابن عمنر  -604

كا  يقول: كا  المسلمو  حين قدموا المدينة يجتمعنو  فيتحيننو  الصنا ة، لني  يننادى لهنا، فتكلمنوا 

وقال بعضنهم: بنل بوقناً مانل قنر  يوماً في  ل ، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مال ناقوس النصارى. 

:" ينا بنال، قنم فنناد  اليهود. فقال عمر: أوال تبعاو  رجاً منكم ينادي بالصنا ةل فقنال رسنول هللا 

 بالصا ة".

 وخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق وحجان، كاهما عن ابن جريج به، بنحوغ.

معهننم لننم يكونننوا   والحننديث لننري  فنني أ  المسننلمين اول مننا قنندموا المدينننة ورسننول هللا

والحننين:  -يعننني: يقنندرو  احيانهننا لينناتوا إليهننا -ينننادو  للصننا ة، وإنمننا كننانوا أوالً يتحينننو  الصننا ة

، ثم إنهم تشاوروا في  ل  وتكلموا فيه لما نق عليهم التحنين، فربمنا كنا  مننهم منن -الوقت والزما 

 ر فتفوته الصا ة.يتقدم قبل الوقت، فيفوته ما كا  يعمل، ومنهم من كا  يتأخ

وقد روى فلي ، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مر ة، عن ابن أبي ليلى، عن معنا ، أ  

الناس كنانوا يتحيننو  وقنت الصنا ة، فيصنلو  بشينر أ ا ، فنإ ا حضنرت الصنا ة فمننهم منن يندرك، 

 النبنني ، فلمننا أهننم -و كننر حننديث عبنند هللا بننن زينند بطولننه - لنن  وأكاننرهم ال ينندرك، فهننم النبنني 

 وألحابه  ل  اجتمعوا فتشاوروا في امر يعلمو  به وقت الصا ة ويجتمعو  عليه في المسجد.

وفي هذا: دليل على استحبار التشاور في مصال  الدين واالهتمنام بهنا، فلمنا تشناوروا أننار 

بعضننهم بالننناقوس كفعننل النصننارى، وأنننار بعضننهم بننالبوق كفعننل اليهننود، فقننال عمننر: أوال تبعاننو  

 جا ينادي بالصا ة.ر

وهننذا مننن إلهننام عمننر للحننق ونطقننه بننه، وقنند كننا  كايننراً مننا ينطننق بالشننيء فينننزل الننوحي 

 بموافقته، وهذا مما نزل القرخ  بتصوير قوله.

قبل ما أنار بنه عمنر دو   :" يا بال، قم فناد بالصا ة" يدل على ا  النبي  وقول النبي 

 غيرغ.

ل انه أمرغ أ  ينادي في الطرقات: " الصنا ة، الصنا ة" كمنا بالنداء بالصا ة، يحتم وأمرغ 

تقنندم فنني الحننديث الننذي خرجننه ابننن خزيمننة، ويكننو   لنن  قبننل ا  يشننرع األ ا . ويحتمننل أنننه أمننرغ 

 باأل ا ، وهو الهر.

ويحتمل أ  عمر إنما أنار بذل  بعد أ  رخغ في منامه، ويدل عليه منا روي عنن عمنر، وعنن 

 : -أيضا–ابن عمر 
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مروي عن عمر، فمن طريق سفيا  بن وكينع: ابننا عبند هللا بنن رجناء، عنن ابنن جنريج، أماال

وألحابه حنين قندموا المديننة: كينف  عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر، قال: ائتمر النبي 

يجعلو  األ ا  بالصا ة يجتمعو  لهال فائتمروا بالناقوس. قال عمنر: فراينت فني المننام: لنم تجعلنو  

النوحي بنذل ،  ليخبنرغ بالنذي رأى، وقند جناء النبني  ل أ ننوا. فنذهر عمنر إلنى النبني الناقوس ب

 : "سبق  الوحي بذل  يا عمر". قال: فذهبت إلى الصا ة، فإ ا بال يهتف باأل ا .فقال النبي 

 خرجه اإلسماعيلي في " مسند عمر".

 وسفيا  بن وكيع، فيه ضعف.

 وهو مرسل.

يل": ثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا حجان، عن ابن جنريج: أخبرنني وخرجه ابو داود في " المراس

هنو وألنحابه، كينف يجعلنو  ننيئاً إ ا أرادوا  عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير يقول: ائتمنر النبني 

جمع الصا ة اجتمعوا لها ]بنه[، فنائتمروا بالنناقوس، فبينمنا عمنر يريند أ  يبتناع خشنبتين لنناقوس إ  

ليخبننرغ  تجعلنوا الننناقوس، بنل أ ننوا بالصنا ة، فننذهر عمنر إلنى النبني  رأى عمنر فني المننام أ  ال

: " سننبق  بننذل  بالننذي رأى، وقنند جنناء الننوحي بننذل ، فمننا راع عمننر إال بننال يننؤ  ، فقننال النبنني 

 الوحي"، حين أخبرغ عمر بذل .

قنند أراد أ  يتخننذ  وقنند روى مالنن  فنني " الموطننا" عننن يحيننى بننن سننعيد، قننال: كننا  النبنني 

ن يضربهما ليجمع الناس للصا ة، فأري عبند هللا بنن زيند خشنبتين فني الننوم، فقنال: إ  هناتين خشبتي

حننين  ، فقيننل : أال تؤ نننو  للصننا ة، فننأتى رسننول هللا  الخشننبتين لنحننو ممننا يرينندغ رسننول هللا 

 ]باآل ا [. استيقظ ، فذكر  ل  له، فأمر رسول هللا 

رحمن بنن إسنحاق، عنن الزهنري، عنن سنالم، وأماالمروي عن ابن عمر، فمن طريق عبند الن

استشار الناس لما يهمهم للصا ة، فذكروا البوق، فكرهه من أجل اليهنود.  عن أبيه، قال: إ  النبي 

يقنال لنه :  -ثم  كروا الناقوس، فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تل  الليلة رجل منن األنصنار

[  ]لنياً، فنأمر رسنول هللا  نصناري رسنول هللا وعمر بن الخطار، فطنرق اال -عبد هللا ابن زيد

 باالً فا   به.

، فأقرهنا رسنول -منرتين-قال الزهري: وزاد بال في نداء الشدا ة :" الصا ة خينر منن الننوم"

 .هللا 

 قال عمر: يا رسول هللا   قد رأيت مال الذي رأى، ولكنه سبقني.

 خرجه ابن ماجه.

 -الند: حندثني عبند النرحيم بنن عمنر، عنن ابنن ننهاروخرجه ابن سعد من طريق مسلم بن خ

 بإسنادغ ، ومعناغ.

وفنني كننو  هننذا الحننديث محفولنناً عننن الزهننري بهننذا اإلسننناد نظننر  فننإ  المعننروف: روايننة 

 مرساً. -الزهري، عن ابن المسير

 وروي عن الزهري، عن ابن المسير، عن عبد هللا بن زيد.

 وحديث عبد هللا بن زيد، قد روي من وجوغ:

أحدها: رواية ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عنن محمند بنن عبند هللا بنن زيند، 

لمنا امنر بعمنل النناقوس طناف بعبند هللا وهنو ننائم رجنل  ، وفيه: أ  النبي -بسياق مطول -عن أبيه

الصنا ة، يحمل ناقوساً،فقال له : يا عبد هللا، أتبيع الناقوسل قال: فمنا تصننع بنهل قنال: نندعوا بنه إلنى 

 قننننننننننال: أفننننننننننا أدلنننننننننن  علننننننننننى خيننننننننننر مننننننننننن  لنننننننننن ل قننننننننننال: بلننننننننننى، قننننننننننال: تقننننننننننول:

فأخبرغ، فقنال لنه:  " هللا أكبر" ، فعلمه األ ا  مانى مانى، واإلقامة مر ة مر ة. فما الب  اتى النبي 

" الرييا حق إ  ناء هللا، فقم مع بال فألق عليه ما رأيت  فإنه أنندى لنوتاً منن ". قنال: فقمنت منع 
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ألقيه عليه، وبال يؤ   بنه. قنال: فسنمع  لن  عمنر بنن الخطنار وهنو فني بيتنه، فخنرن  بال فجعلت

: " يجر رداءغ، ويقول: والذي بعا  بالحق يأا رسول هللا، لقد رأيت مال ما رأى. فقال رسنول هللا 

 هللف الحمد".

خرجه اإلمام أحمد وأبنو داود وابنن ماجنه والترمنذي، ولنححه، وابنن خريمنة وابنن حبنأا   

 ي " لحيحهما".ف

 وحكى البيهقي أ  الترمذي حكى في " علله" عن البخاري، أنه قال: هو عندي لحي .

 وبه استدل اإلمام أحمد، وعليه اعتمد.

 وقال الخطأبي: قد روي هذا الحديث والقصة باسانيد مختلفة، وهذا اإلسناد ألحها.

بنار عبند هللا بنن زيند فني وحكى ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي، أنه قال: لي  فني أخ

 قصة األ ا  خبر ال  من هذا  أل  محمد بن عبد هللا سمعه من أبيه.

قال ابن خزيمة: خبنر ابنن إسنحاق ثابنت لنحي   أل  محمند بنن عبند هللا بنن زيند سنمعه منن 

 أبيه، وابن إسحاق سمعه من التيمي.

 ابنن زيند منن أبينه، كذا قال  وقد توقف البخاري في " تاريخه" فني سنماع محمند بنن عبند هللا

 فقال: عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن زيد، عن أبيه، عن جدغ، لم يذكر سماع بعضهم من بعض.

قال الحاكم: إنما ترك الشيخا  حديث عبند هللا بنن زيند بهنذا اإلسنناد  لتقندم منوت عبند هللا بنن 

 زيد، فقد قيل: إنه ] استشهد بأحد[. وقيل: بعد  ل  بيسير. انتهى.

 لى هذا  فجميع الروايات عنه مرسلة.وع

وخرن أبنو داود منن حنديث أبني عمينر بنن أنن ، عنن عمومنة لنه منن األنصنار، قنالوا: اهنتم 

للصا ة كيف يجمع لها الناسل فقيل له: انصر راية عند حضور الصا ة، فإ ا رأوها أخبنر  النبي 

قنال:  -زيند األ ا  فني منامنه و كنر الحنديث بطولنه، وريينا عبند هللا بنن -بعضنهم بعضناً، فلنم يعجبنه

 ً  و كر بقية الحديث. -وكا  عمر ابن الخطار قد رخغ قبل  ل ، فكتمه عشرين يوما

من حديث نعبة، عن عمرو بن مر ة، قال: سنمعت ابنن أبني ليلنى يقنول: ثننا  -أيضا –وخرن 

ت أ  قال: لقد أعجبني ا  تكنو  لنا ة المسنلمين واحند ة، حتنى لقند هممن ألحابنا، أ  رسول هللا 

أبننث رجنناالً فنني النندور، ينننادو  الننناس بحننين الصننا ة، وحتننى هممننت أ  خمننر رجنناالً يقومننو  علننى 

اآلكام، ينادو  المسلمين بحين الصا ة. قال: فجاء رجل من االنصنار، فقنال: ينا رسنول هللا، إنني لمنا 

، ثنم رجعت لما رأيت من اهتمام  رأيت رجا كا  عليه ثوبنا  أخضنرا ، فقنام علنى المسنجد فنأ  

قعد قعند ةً، ثنم قنام فقنال مالهنا، إال أننه يقنول: " قند قامنت الصنا ة"، ولنوال أ  يقولنوا لقلنت إنني كننت 

: " لقد أراد هللا خيراً، فمر باالً فيؤ  ". قال: فقال عمر: إني قند يقظاناً غير نائم. فقال رسول هللا 

 رأيت مال ما رأى، ولكني لما سبقت استحييت.

 -يق المسعودي، عن عمرو بن منر ة، عنن ابنن أبني ليلنى، عنن معنا من طر -أيضا–وخرجه 

 فذكرغ.

 ورواغ حصين وغيرغ، عن عمرو بن مر ة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد هللا ابن زيد.

 وابن أبي ليلى، لم يسمع من معا ، وال من عبد هللا بن زيد، فروايته عنهما منقطعة.

 ورواية نعبة أل .

و بنن منر ة، عنن عبند النرحمن بنن أبني ليلنى: ثننا ألنحار وتابعه األعمنش، فنرواغ عنن عمنر

 فذكرغ. -محمد، أ  عبد هللا بن زيد رأى األ ا  في المنام

 رضي هللا عنهم. -وهذا إسناد جيد متصل، وعدم تسمية الصحابة ال يضر  فإنهم كلهم عدول

 مرساً. -لكن اختلف على األعمش، وروي عنه، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى

 يلي: الرواية في هذا البار فيها لين، وبعضها أفضل من بعض.وقال العق
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 يشير إلى حديث عبد هللا بن زيد وريية األ ا  في منامه.

 وعبد هللا بن زيد هذا، هو: ابن عبد ربه األنصاري، من الخزون.

 قال الترمذي: ال يص  له غير حديث األ ا .

بننن زينند بننن عالننم المننازني، وزعننم ابننن عيينننة أنننه لنناحر " حننديث الوضننوء" عبنند هللا 

 أنصاري من بني النجار، وهو عم عباد بن تميم.

وله أحاديث متعدد ة مرسلة، منهنا: عنن معمنر، عنن الزهنري، عنن ابنن المسنير، قنالوا: كنا  

: الصنا ة جامعنة، فيجتمنع النناس، فلمنا لنرفت قبل أ  يؤمر باأل ا  ينادي منادي النبي  النبي 

قد أهمه أمر األ ا ، وأنهم  كنروا أننياء يجمعنو    ا ، وكا  رسول هللا القبلة إلى الكعبة أمر باأل

، ثنم قنال: قنالوا: -و كر بقية الحديث، ورييا عبد هللا بنن زيند وعمنر بنن الخطنار -بها الناس للصا ة

]وأ   باأل ا  وبقي منناد فني النناس: " الصنا ة جامعنة"، لنمنر بحنديث[، وإ  كنا  فني غينر وقنت 

 لا ة.

الرواية: أ  األ ا  كا  بعد لرف القبلة إلى الكعبة، وكا  لرف القبلة إلى الكعبة ففي هذغ 

 في السنة الاانية.

 وقد روي ما يستدل به على أ  األ ا  إنما نرع بعد غزو ة بدر بعد لرف القبلة بيسير.

ففي " المسند" وغيرغ عن حارثة بن مضرر، عن علي، قال: لما كا  ليلة بدر وطلنع الفجنر 

 .:" الصا ة عباد هللا " ، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول هللا  نادى

وقد روى وكيع فني " كتابنه" عنن هشنام، عنن قتناد ة، عنن سنعيد بنن المسنير، قنال: كنا  بندء 

:" لنو اتخنذتم ناقوسناً أو  األ ا  إ ا حضرت الصا ة نودي: " الصا ة الجامعنة"، فقنال رسنول هللا 

فنرأى ابنن زيند فني  -: الطبل  و الرأسين. وقينل: الطبنل النذي لنه وجنه واحند-بفتحتين -رالكب -كبراً"

المنام رجاً في يدغ عود، قال: ما تصنع بهل قال: نتخذغ ناقوساً، قال: أوال أدل  على ما هو خير منن 

  ل ، إ ا حضرت الصا ة قام أحدكم فيشهد أ  ال اله إال هللا وأ  محمداً رسول هللا.

أننننه زيننند فننني األ ا  كلمنننات، كمنننا سنننبق عنننن الزهنننري، ا  بننناالً زاد فننني أ ا   وقننند روي

 .، فأقرها رسول هللا -مرتين –الفجر:"الصا ة خير من النوم" 

وقد خرجه اإلمام أحمد من طريق ابن إسنحاق، عنن الزهنري، عنن سنعيد ابنن المسنير، عنن 

سنعيد بنن المسنير: فأدخلنت هنذغ  ، وقنال فني خخنرغ: قنال-فني سنياق حديانه الطوينل -عبد هللا بن زيند

 الكلمة في التأ ين إلى لا ة الفجر.

وخرجه ابن أبني ننيبة، عنن عبند ة، عنن ابنن إسنحاق، عنن الزهنري، عنن ابنن المسنير، ولنم 

 يذكر فيه :" عبد هللا بن زيد" ، وجعله كله من رواية ابن المسير.

ي  كمنا سنبق. ورواهنا واألنبه: أ   كر زياد ة بال في خخر الحديث مدرجة من قنول الزهنر

 معمر، عن الزهري، عن ابن المسير، عن بال.

 خرجه من طريقه ابن ماجه.

 أيضا. -وابن المسير، لم يسمع من بال

 ورواها النعما  بن المنذر، عن الزهري، عن سعيد بن المسير، عن أبي هرير ة.

 ورواها لال  بن أبي األخضر، عن الزهري، عن عرو ة، عن عائشة.

 راني من الطريقين.خرجه الطب

ورواها يون ، عن الزهري، عن حفص بنن عمنر بنن سنعد المنؤ  ، قنال: حندثني اهلني، أ  

 فذكرغ. -باالً أتى النبي 

 مرساً. -ورواها نعير، عن الزهري، عن سعيد بن المسير

 خرجه من الطريقين البيهقي.
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 والمرسل أنبه.

ن نهار: أخبرني حفنص بنن عمنر وخرن أبو داود في " مراسيله" من طريق يون ، عن اب

 فذكرغ. -بن سعد المؤ  ، أ  باالً أتى النبي 

 وفي رواية له: عن حفص بن عمر بن سعد: حدثني اهلي، عن بال.

وروى الحننديث بطولننه، بنندو  هننذغ الزينناد ة: أبننو لننال ، عننن الليننث، عننن يننون ، عننن ابننن 

 فذكرغ كله مرساً. -نهار: أخبرني سعيد بن المسير

 مرساً. -غ معمر، عن الزهري، عن ابن المسيروكذا روا

 وروي: أ  عمر أمر باالً بزياد ة الشهاد ة بالرسالة في األ ا .

خرجه ابن خزيمة في " لحيحه" واإلسماعيلي، من رواية عبد هللا بن ننافع، عنن أبينه، عنن 

فقال عمنر: قنل فني  ابن عمر، أ  باالً كا  يقول إ ا أ  : " أنهد ا  ال إله هللا ، حي على الصا ة"،

 : "قل ما أمرك عمر".إثرها:" أنهد أ  محمداً رسول هللا"، فقال رسول هللا 

 عبد هللا بن نافع، ضعيف جداً.

 

* * * 

 باب  -2

 األذان مثنى مثنى

ثنا سليما  بن حرر: ثنا حماد بن زيد،عن سماك بن عطية، عن أيور، عن  -605

 فع األ ا ، ويوتر اإلقامة، إال اإلقامة.أبي قابة، عن أن ، قال: أمر بال ا  يش

، قننال: حنندثني عبنند الوهننار الاقفنني: ثنننا خالنند -هننو: ابننن سننام -حنندثني محمنند -606

الحذاء، عن أبي قابة، عن أن  بن مال ، قال: لما كار الناس، قال:  كروا أ  يعلمنوا وقنت الصنا ة 

فنأمر بنال ا  يشنفع األ ا ، وأ  ينوتر بشيء يعرفونه، فذكروا أ  يوروا ناراً، أو يضنربوا ناقوسناً، 

 اإلقامة.

 سماك بن عطية، قال: حماد: كا  من جلساء أيور، ومات قبل أيور.

 .وقد تقدم أ  عبد الوهار الاقفي روى عنه هذا الحديث بالتصري  برفعه، و كر النبي 

 وكذا روي، عن ابن إسحاق ، عن أيور.

 وكذا رواغ خارجة بن مصعر، عن أيور.

 اله، عن الاوري، عن أيور. وعن الاوري عن خالد الحذاء.وروي م

 : " أمر بال".-كقول الجماعة -والصحي  عن الاوري

 .وقد تقدم أنه ال يش  في أ  اآلمر له هو النبي 

 ومعنى قوله:" يشفع األ ا " أ  يجعله نفعاً: مانى مانى.

 ومعنى: "يوتر اإلقامة" أ  يجعلها وتراً، أي : فرداً فرداً.

 والشفع ضد الوتر: فالوتر: الفرد، والشفع الزون.

َوِمرْن ُكرل ِ َشرْيٍي  ولهذا فسر " الشفع" في اآلينة بنالخلق  أل  الخلنق كلنه زون  قنال تعنالى: 

لَْ نَرا َزْوَجرْينِ  َِ :[، وقنال: 49]النذاريات  األَْرُض ُِ را تُْنبِرر لَرَق األَْزَواَ  ُكلََّهرا ِممَّ َِ ُسرْبَحاَن الَّرِذَ 

ْْلَُموَن  َوِمنْ  ا ال يَ  [.36]ي :  أَافُِسِهْم َوِممَّ

 وفسر" الوتر" باهلل عز وجل  ألنه وتر يحر الوتر.

 والمقصود بهذا البار: أ  كلمات األ ا  نفع.

 لكن اختلف في التكبير في اوله: هل هو تكبيرتا ، أو أربعل
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بني محنذور ة حينث وقد اختلفت في  ل  رواينات عبند هللا بنن زيند فني قصنة المننام، وحنديث أ

 األ ا  مرجعه من حنين، وأمرغ أ  يؤ   ألهل مكة. علمه النبي 

 وقد خرن مسلم في " لحيحه" حديث أبي محذور ة، وفي اوله: التكبير مرتين.

 وخرن أبو داود وغيرغ حديث عبد هللا بن زيد بالوجهين.

 ا  النبنني وخننرن اإلمننام أحمنند وأبننو داود والنسننائي والترمننذي مننن حننديث أبنني محننذور ة: 

 علمه األ ا  تسع عشر ة كلمة، واإلقامة سبع عشر ة كلمة.

 وإنما يكو  األ ا  تسع عشر ة كلمة إال إ ا كا  التكبير في أوله اربعاً.

 وخرن اإلمام أحمد وأبو داود حديث عبد هللا بن زيد، وفي أوله: أربع تكبيرات.

أبني ليلنى، عنن معنا  التكبينر وأنار أبو داود إلى االختاف في  ل ، وخرن منن حنديث ابنن 

 في أوله مرتين.

وكذل  الشهادتا ، ففي حنديث عبند هللا بنن زيند: ا  الشنهادتين فني األ ا  أربنع، وفني حنديث 

 أبي محذور ة: أ  الشهادتين ثما  مرات، يعيدها مرتين، وسمي الترجيع، وقد خرجه مسلم كذل .

وعبد هللا بن زيد الذي ألقاغ على بنال وال اختاف فيما بقي من األ ا  بين أ ا  أبي محذور ة 

فنني الروايننات المشننهور ة فنني " السنننن" و" المسننانيد" ، ولنني  فنني األ ا  كلمننة إال نننفع غيننر كلمننة 

 التهليل في خخر]األ ا [.

 وقد روي أ  أبا محذور ة كا  يقدم التهليل على التكبير في خخر أ انه من وجه منقطع.

ثنننا عيسننى بننن المسننير، عننن إبننراهيم ، قننال: كننا  أبننو  قننال أبننو نعننيم فنني " كتننار الصننا ة" :

محننذور ة يقننول: " ال إلننه إال هللا ، وهللا وأكبننر" ، وكننا  بننال يقننول :" هللا أكبننر، هللا اكبننر، ال إلننه إال 

 هللا"، بال في السفر وأبو محذور ة في الحضر.

 وهذا غرير، وعيسى فيه ضعف.

ننه كنا  يخنتم أ اننه بقولنه:" هللا أكبنر هللا وقد ثبت عن أبي محذور ة من وجهنة عكن  هنذا، وأ

 أكبر، ال إله إال هللا ".

 وقد خرجه مسلم في " لحيحه".

 تأخير التكبير عن بال من وجه فيه ضعف. -أيضا -وروي

قال أبو نعيم في " كتار الصا ة" : ثنا زهير، عن عمرا  بن مسلم، قنال: أرسنلني سنويد بنن 

 أ انه بأ " ال إله إال هللا وهللا أكبر"   فإنه أ ا  بال . غفلة إلى مؤ نا، فقال: قل له يختم

وروى أبو نعيم بإسنناد ضنعيف مانل  لن  عنن ابنن عمنر، وعنن منؤ   علني بنن أبني طالنر، 

 وعن أبي جعفر محمد بن علي.

 وروي عنننن أبننني يوسنننف، أ  األ ا  علنننى أ ا  بنننال المعنننروف، وأننننه ينننزاد فننني خخنننرغ

 :" وهللا أكبر"، يختم بذل .

حاديث الصحيحة تدل على أ  خخر األ ا :" هللا أكبر، ال إله إال هللا"، وبنه يقنول جمهنور واأل

 العلماء من المتقدمين والمتأخرين.

وخرن النسائي من رواية األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن بال، قنال: خخنر األ ا :" 

 هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا".

 مال  ل .– ا  بال" وفي رواية:" كا  خخر أ

 وكذا رواغ منصور وغيرغ، عن إبراهيم. 

 ورواغ حماد، عن إبراهيم، عن األسود، أ  باالً كا  يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير.

 وهذا وهم.
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وروى محننارر بننن دثننار، قننال: حنندثني األسننود بننن يزينند، عننن أبنني محننذور ة، حدثننه أ  خخننر 

 األ ا :" ال إله إال هللا".

 ئي.خرجه النسا

 واختلفوا في عدد التكبير في أوله:

فقالت طائفة: أربع، وهو قول أبي حنيفة والاوري والحسنن بنن لنال  وعبيند هللا بنن الحسنن 

 والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقالت طائفة: التكبير في أوله تكبيرتا ، وهو قول مال  واللينث منن سنعد، ورواينة عنن أبني 

 يوسف. وقيل: إنه رجع عنها.

 :-وهو تكرير الشهاداتين -في الترجيعواختلفوا 

 فذهر إليه مال  والشافعي وألحابهما.

واختلننف ألننحار الشننافعي: هننل هننو ركننن فنني األ ا  فننا يصنن  بدونننه، أو سنننة فيصنن ل 

 والصحي  عندهم انه سنة. ونقل عن نص الشافعي خافه.

 و هر الكوفيو  إلى ترك الترجيع، وهو قول األوزاعي.

أبنو بكنر بنن أبني ننيبة وداود وابنن خزيمنة وغينرهم: يجنوز األمنرا   وقال أحمد وإسحاق و

 لصحة األحاديث بهما.

 واألفضل عندهم ترك الترجيع  ألنه أ ا  بال.

إلى المديننة أقنر  قيل ألحمد: ألي  أ ا  أبي محذور ة بعدغل قال: بلى، ولكن لما رجع النبي 

 باالً على أ انه.

 ووافقه إسحاق على  ل .

 زجاني: الترجيع افضل  ألنه خخر األمرين:وقال الجو

 وروي عن أهل البصر ة في لفة األ ا  غير ما تقدم.

روى حجان بن منهال: ثنا يزيد بن إبراهيم، أنه سمع الحسن وابنن سنيرين يصنفا  األ ا : " 

 ، حني علنى هللا اكبر هللا اكبر، هللا أكبر هللا أكبر، أنهد ا  ال إال إال هللا ، أننهد أ  محمنداً رسنول هللا

الصا ة، حي على الفاح"، يسمع بذل  من حوله، ثم يرجع فيمد لوته، ويجعل إلنبعيه فني أ نينه، 

 -حني علنى الصنا ة -منرتين –أننهد أ  محمنداً رسنول هللا  -منرتين -فيقول: " انهد أ  ال إلنه إال هللا

 هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا". -مرتين -حي على الفاح -مرتين

 رجه ابن عبد البر.خ

 روي عنهما على وجه خخر:

خرجه ابن أبي نيبة في " كتابه"، فقال: ثنا إبن عليه، عن يون ، قنال: كنا  الحسنن يقنول:" 

هللا أكبر، أنهد أ  ال إله إال هللا ، أنهد أ  محمداً رسنول هللا، حني علنى الصنا ة، حني علنى الفناح" 

د أ  ال إلنه إال هللا ، أننهد أ  محمنداً رسنول هللا، حني علنى ثم يرجع فيقول:" هللا أكبر هللا أكبنر، أننه

 هللا اكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا". -مرتين -الصا ة حي على الفاح

، قنال: كنا  األ ا  أ  -يعنني: ابنن سنيرين -قال: وحدثنا ابن عليه، عن ابن عنو ، عنن محمند

أنهد أ  ال اله إال هللا ، أنهد أ  محمنداً رسنول هللا،  يقول: هللا أكبر هللا أكبر، انهد ا  ال إله إال هللا ،

انننهد ا  محمننداً رسننول هللا، حنني علننى الصننا ة، حنني علننى الصننا ة، حنني علننى الفنناح، حنني علننى 

 الفاح، هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر".

" هللا قال: وحدثنا ابن عليه: ثنا أينور ، عنن ننافع، عنن ابنن عمنر، قنال: كنا  أ ا  ابنن عمنر:

 أكبنننننننننننننننر هللا أكبنننننننننننننننر، ننننننننننننننننهدت أ  ال إلنننننننننننننننه إال هللا ، ننننننننننننننننهدت أ  ال إلنننننننننننننننه إال هللا 
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–  ً نهدت أ  محمداً رسول هللا ، نهدت أ  محمداً رسول هللا ، ننهدت أ  محمنداً رسنول هللا ،  -ثاثا

ً  -حي على الصا ة ً  -، حي  على الفاح-ثاثا  أحسبه قال: ال إله إال هللا . -هللا اكبر -ثاثا

: وثنا عبد ة : ثنا عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كنا  يجعنل خخنر أ اننه: " قال

 هللا اكبر هللا اكبر، ال إله إال هللا ".

قال: وثنا يزيد بن هارو : أبنا سليما  التيمي، عن حبينر بنن قني ، عنن ابنن أبني محنذور ة، 

حتنى إ ا انتهنى إلنى قولنه: " أننهد أ  ،  -منر ة منر ة -عن أبيه، أنه كا  يؤ   فيخفض لوته بناأل ا 

 -منرتين منرتين -محمداً رسول هللا " رجنع إلنى قولنه: " أننهد أ  ال إلنه إال هللا " ، فرفنع بهنا لنوته

حتننى إ ا انتهننى إلننى :" حنني علننى الصننا ة"قال: " الصننا ة خيننر مننن النننوم"، فنني األ ا  األول مننن 

 الفجر.

  ا  أبي محذور ة، ورواياتهم عنه أولى.وهذغ الصفة تخالف ]ما رواغ[ الحجازيو  من أ

   فيكو  األ ا  وتراً ال نفعاً.-والذي قبله –وعلى هذا 

وروى وكيع في " كتابه" عن أبني المعتمنر، عنن ابنن سنيرين، عنن ابنن عمنر، أننه منر علنى 

 مؤ  ، فقال له: أوتر أ ان .

ا ة ، حني علنى وعن سفيا ، عن مشير ة، عن إبراهيم، قال: ال بأس إ ا بلنش " حني علنى الصن

 الفاح" أ  يقولها مر ة.

 ولعل هذا في االقامة . وكذل  خرجها وكيع في " بار: من افرد اإلقامة".

قال ابن أبي نيبة: وثنا أبو أسامة: ثنا عبيد هللا، عن ننافع، قنال: كنا  ابنن عمنر ربمنا زاد فني 

 ا انه: " حي على خير العمل".

عن ابن عمنر، اننه كنا  يقنول فني أ اننه:" الصنا ة وثنا أبو خالد، عن ابن عجا ، عن نافع، 

 خير من النوم" . وربما قال:" حي على خير العمل".

ثنا حاتم بن إسماعيل، عنن جعفنر، عنن أبينه ومسنلم بنن أبني منريم، أ  علني ابنن حسنين كنا  

 يؤ  ، فإ ا بلش " حي على الفاح" قال:" حي على خير العمل"، ويقول: هو األ ا  األول.

 يهقي: روي  ل  عن أبي أمامة.وقال الب

ثم خرن بإسنادغ من حديث أوالد سعد القرل، عن خبائهم، عن بال، أنه كا  يننادي بالصنب ، 

أ  يجعل مكانها:" الصا ة خير من النوم"، ويتنرك"  فيقول:" حي على خير العمل" ، فأمرغ النبي

 حي على خير العمل".

فينا علنم بناال وابنا محنذور ة، ونحنن نكنرغ الزيناد ة   ثم قال : هذغ اللفظة لم تابت عن النبني 

 فيه. وباهلل التوفيق. 

* * * 

 باب  -3

 اإلقامة واندة، إال قوله:" قد قامِ الصالة"

ثنا علي بنن عبند هللا:  ثننا إسنماعيل بنن إبنراهيم: ثننا خالند، عنن أبني قابنة، عنن  -607

 أن ، قال: أمر بال أ  يشفع األ ا ، وأ  يوتر اإلقامة.

 ل إسماعيل: فذكرت أليور فقال: إال اإلقامة.قا

 قد تقدم هذا الحديث من حديث خالد وأيور، عن أبي قابة.

وقول أيور:" إال اإلقامة"، مرادغ: أ  الحنديث فينه هنذغ اللفظنة، ولكنن لنم ينذكر سنندها، وقند 

أبني  ، وأ  أينور رواهنا عنن-علنى منا تقندم فني البنار النذي قبلنه - كر سندها عنه سنماك بنن عطينة

 قابة، عن أن .

 معمر، عن أيور. -أيضا-وقد تابعه
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خرن حدياه اإلسماعيلي في " لحيحه" من حديث عبد الرزاق: أبنا معمر، عن أينور، عنن  

-أبي قابة، قال: كا  بال ياني األ ا  ويوتر اإلقامة، ويقول:" قد قامت الصا ة، قد قامت الصنا ة"

 مرتين.

 قامت الصا ة".أيضا قوله:" قد  -وفي رواية له

وفنني البننار: عننن ابننن عمننر مننن روايننة نننعبة، عننن أبنني جعفننر مننؤ   مسننجد العريننا ، قننال: 

سمعت أبا المانى مؤ   مسجد األكبر يقول: سمعت ابن عمر قال: إنمنا كنا  األ ا  علنى عهند النبني 

 ا مرتين منرتين، واإلقامنة منر ة منر ة، غينر أننه يقنول: "قند قامنت الصنا ة، قند قامنت الصنا ة" فنإ 

 سمعنا اإلقامة توضأنا ، ثم خرجنا إلى الصا ة.

خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبا  فني " لنحيحهما" والحناكم، 

 ولححه.

 وقال: أبو جعفر، هو: عمير بن يزيد الخطمي.

ووهم في  ل ، إنما هو: أبو جعفر محمند بنن إبنراهيم مسنلم بنن أبني الماننى، وقند ينسنر إلنى 

 : ال بأس به.-مر ة -دغ مسلم أبي المانى، وثقه ابن معين وابن حبا . وقال: ابن معينج

 كذا  كرغ ابن حبا  وأبو أحمد الحاكم وابن عقد ة والدارقطني وغيرهم.

وفرق بينهما غير واحد، منهم: مسلم في " كتار الكنى"، و كر أبا جعفر هذا ممنن ال يعنرف 

 ا إبراهيم.اسمه. وأ  محمد بن إبراهيم يكنى أب

وكذا  كر ابن أبي حاتم أ  أبا جعفر هنذا لني  هنو محمند بنن إبنراهيم بنن مسنلم، بنل قنال فني 

 ل : " يكنى أبا إبراهيم"، وقال في أبي جعفر هذا:" سئل أبو زرعة عنه فقال: هنو كنوفي ال أعرفنه 

 إال في هذا الحديث".

عفنر القناريل فقنال: قال:" وقلنت ألبني: روى عني  بنن ينون  عنن ننعبة، فقنال: عنن أبني ج

 أخطأ عي  بن يون ، لي  هذا أبو جعفر القاري، هذا كوفي، والقاري مديني". انتهى.

 ولي  بالفراء. -ورواغ أبو داود الطيالسي، عن نعبة ، عن أبي جعفر

 وكذا قال أبو حاتم الرازي: لي  بالفراء.

 الفراء.يعني:  -وخرجه البيهقي من طريق أبي النضر، عن نعبة، عن أبي جعفر

كذا قال، وهنو منن لنن بعنض النروا ة، ولني  هنذا بنالفراء، الفنراء اسنمه: كيسنا  أو سنلما ، 

 وهو غير هذا.

 قال البيهقي: ورواغ غندر وعاما  بن جبلة، عن نعبة، عن أبي جعفر المديني.

 قلت: هذا يوافق قول الحاكم: أنه أبو جعفر الخطمي األنصاري.

 ، اسمه: مسلم.وقال الحافظ أبو نعيم: أبو جعفر

 كذا رأيته  كرغ في " الحلية"، ولي  بشيء، إنما مسلم هو نيخه أبو المانى.

وخرجننه اإلمننام أحمنند، عننن حجننان: حنندثنا نننعبة، قننال: سننمعت أبننا جعفننر مننؤ   مسننجد بننني 

 فذكر هذا الحديث. -العريا  في مسجد بني بال يحدب، عن مسلم أبي الماني مؤ   مسجد الجامع

:  كننرغ مسننلم بننن الحجننان فنني "كتننار -فاسننمه: " مسننلم"، ويقننال: " مهننرا " وأمنناأبو المانننى

 الكنى"، وفي تسميته اختاف وهو مؤ   مسجد الكوفة.

 : نقله عنه عباس الدوري.-وهو عند ابن معين وابن عقد ة: والد أبي جعفر

 وهو عند الدارقطني وابن حبا : ابن ابنه.

 لي  بينهما نسر.وعند أبي زرعة ومسلم وابن أبي حاتم: أنه 

 وثقه أبو رزعة وابن حبا . وقال الدارقطني: ال بأس به.
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وقنند روى هننذا الحننديث إسننماعيل بننن أبنني خالنند، عننن أبنني المانننى، فخننالف نننعبة فنني رفعننه 

 ووقفه.

أو أبني  - كرغ البخاري في " تاريخه" ، وقنال : قنال وكينع، عنن ابنن أبني خالند، عنن الماننى

  ا قمت فاجعلها واحد ة.، عن ابن عمر، قال: إ-المانى

 -وقال عارم: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن إسنماعيل، عنن الماننى، عنن أبينه، عنن ابنن عمنر

 ماله. انتهى ما  كرغ.

 وفي رواية عبد العزيز، عن إسماعيل: زياد ة رجل، وهو المانى.

 يعنني: –وقال ابن معين: إسماعيل بنن أبني خالند ينروي عنن أبني الماننى الكنوفي، وهنو هنذا 

 الذي روى عنه نعبة.

وخرن ابن أبي نيبة في " كتابه" : ثننا أبنو معاوينة، عنن حجنان، عنن أبني الماننى، عنن ابنن 

 عمر، قال: كا  بال يشفع األ ا  ويوتر اإلقامة.

 وهذا في معنى رفع الحديث، كما رواغ نعبة.

شنفع األ ا  قال: وثنا عبد ة، عن إسماعيل، عن أبي المانى، أ  ابن عمنر كنا  ينأمر المنؤ   ي

 ويوتر اإلقامة، ليعلم المار األ ا  من اإلقامة.

، عنن وكينع كمنا  كنرغ -فيما رواغ عنه ابنه عبد هللا في " كتار العلل" -وقد رواغ اإلمام أحمد

 البخاري.

 ماله. -، عن محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن المانى، عن ابن عمر-أيضا -ورواغ أحمد

 نحوغ. -عن أبي المانى، عن ابن عمروعن محمد بن يزيد، عن حجان، 

 حديث نعبة، عن أبي جعفر المتقدم. –أيضا  -و كر

، عن وكيع، ]عن الاوري[، عن أبي جعفر المؤ  ، عن ]أبي [ سنلما ، -أيضا -وروى أحمد

 عن أبي محذور ة.

 أيضا. -وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيا 

 يعني: أبا جعفر. -قال عبد الرحمن: لي  هو الفراء

وهذا إنار ة إلى اخنتاف خخنر علنى أبني جعفنر، عنن أبني محنذور ة، أننه كنا  إ ا بلنش: " حني 

 مرتين. -على الفاح" في الفجر، قال:" الصا ة خير من النوم"

 فذكرغ بمعناغ. -وخرجه أبو نعيم في " كتار الصا ة" عن سفيا ، عن أبي جعفر الفراء

   .وقد تقدم ا  أبا جعفر لي  بالفراء، بل هو المؤ

وخرجه النسائي من طرق عن سفيا ، ولفظ حدياه: عن أبي محذور ة، قال: كنت أي   للنبني 

 ،فكنت أقول في أ نا  الفجر األول: " حني علنى الصنا ة، حني علنى الصنا ة، حني علنى الفناح ،

 ".حي على الفاح، الصا ة خير من النوم، الصا ة خير من النوم، هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا

 وقال: أبو جعفر لي  بالفراء.

 وقد روي عن أبي محذور ة: األ ا  مانى مانى، واإلقامة مر ة مر ة من طرق غير قوية.

 علمه اإلقامة مانى مانى. وروي عنه، ا  النبي 

خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث همام، عنن عنامر األحنول، عنن 

علمنه األ ا  تسنع عشنر ة كلمنة، واإلقامنة  بي محذور ة، أ  النبني مكحول، عن ابن محيريز، عن أ

 سبع عشر ة كلمة.

 ولححه الترمذي.

وخرجه مسلم من رواية هشام الدستوائي، عن عامر، ولم يذكر فيه اإلقامة، وال عندد كلمنات 

 األ ا ، بل  كرغ مفصاً، والتكبير في أوله مرتين.
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 ً  .وفي رواية : تمام التكبير في أوله أربعا

 واختلف العلماء في لفة اإلقامة على أقوال:

أحنندها: انهننا فننرادى سننوى التكبيننر فإنننه مننرتين فنني أولهننا وخخرهننا، وهننذا قننول مالنن  والليننث 

 والشافعي في القديم.

وممن روي عنه األمر بإفراد اإلقامة: ابن عمنر وسنلمة بنن األكنوع وعطناء والحسنن وعمنر 

 وقاال: مضت السنة بذل .بن عبد العزيز وعرو ة، ومكحول والزهري، 

 وقال بكير بن األنج: أدركت أهل المدينة على  ل .

والقول الااني: أنه تفرد اإلقامة سوى التكبير ، وكلمة اإلقامة فإنها تاننى، وهنو المشنهور منن 

 مذهر الشافعي وقول أحمد وإسحاق.  وروي عن الحسن ومكحول والزهري واألوزاعي.

فني أول اإلقامنة وخخرهنا،  -أيضنا -: أننه يفنرد التكبينر-غ قنوالً ومنهم من حكا -وللشافعية وجه

 مع إفراد لفظ اإلقامة.

 ولهم قول خخر: انه يفرد التكبير في خخرها خالة، مع لفظ اإلقامة .

 والاالث: أ  اإلقامة كاأل ا  مانى مانى  لحديث أبي محذور ة.

حار محمد، كما سنبق من حديث ابن أبي ليلى، عن معا  وعن بال وعن أل -أيضا -وروي

  كر االختاف عنه.

وهو قول الكوفيين: النخعي والاوري والحسن بن لال  وأبي حنيفة وألحابه وأبي بكر بنن 

 أبي نيبة، وهو قول مجاهد وابن المبارك.

وروي عننن علنني، و كننرغ حجننان بننن أرطننا ة، عننن أبنني إسننحاق، عننن ألننحار علنني وابننن 

 مسعود.

 عن سلمة بن األكوع. -أيضا -وروي

 وقال النخعي: ال بأس إ ا بلش " حي على الصا ة" ، حي على الفاح" أ  يقولها مر ة مر ة.

 ولو أ  األ ا  يؤ   فأقام، فقال النخعي والشعبي: يعيد األ ا .

 [.000وقال الاوري: يجعل إقامته إ ا قام ]

 ومذهر مال : أنه يعيد األ ا   لكنه يرى اإلقامة فرادى.

ية اإلقامة وإفرادها، واإلفراد أفضنل، وهنو قنول أحمند وإسنحاق وداود والرابع: أنه يجوز تان

 الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث  لورود الحديث بذل  كله.

وكذا قال ابنن خزيمنة  لكننه قنال: يجنوز الترجينع فني األ ا  منع تانينة اإلقامنة، وتانينة األ ا  

 بشير ترجيع مع إفراد اإلقامة.

 .ير ترجيع وتانية اإلقامة، فلم يص   ل  عن النبي فأماتانية األ ا  من غ

والخننام : إ  أ ا  وأقننام أفننرد اإلقامننة، وإ  لننلى وحنندغ، وإ  اقتصننر علننى اإلقامننة ثناهننا 

 لتكو  له تأ ينا، روي  ل  عن أبي العالية وسليما  بن موسى، ونقله حرر عن إسحاق.

* * * 

 باب-4

 فضل الِاذين

أبنننا مالنن ، عننن أبنني الزننناد، عننن األعننرن، عننن أبنني  حنندثنا عبنند هللا بننن يوسننف:-608

قال: " إ ا نودي بالصا ة أدبر الشيطا  وله ضراط حتى ال يسنمع التنأ ين، فنإ ا  هرير ة، أ  النبي 

قضي النداء أقبل حتى إ ا ثور بالصا ة أدبنر حتنى إ ا قضني التاوينر أقبنل حتنى يخطنر بنين المنرء 

 لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ال يدري كم للى". ونفسه، يقول: ا كر كذا، ا كر كذا، لما

 النداء بالصا ة، المراد به : األ ا  للصا ة.
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 والتاوير، المراد به: اإلقامة  فإنه رجوع إلى النداء، يقال: ثار الرجل، إ ا رجع.

َِ ومنننه : قولننه تعننالى: :  َِ َمثَابَررةً ِللنَّررا تننرددو  [، أي: ي125] البقننر ة: َوإِْذ َجَْْلنَررا اْلبَْيرر

 ويرجعو  إليه.

 الحديث. -ومنه: حديث أبي هرير ة:" إ ا ثور بالصا ة فا تأتوها وأنتم تسعو "

وقيننل: سننميت اإلقامننة تاويبنناً  لتردينند قولننه: " قنند قامننت الصننا ة" مننرتين. وهننو بعينند حكنناغ 

 الخطأبي، ورج  أنها تسمى " تاويباً" لرفع الصوت بها.

 أ  يلوح الرجل باوبه عند الفزع، يعلم ألحابه.قال: والتاوير: االستشاثة، والله 

 وهذا الذي قاله ضعيف، ولو كا  لحيحاً لكا  تسمية األ ا  تاويباً أحق من اإلقامة.

وفي الحنديث: دلينل علنى فضنل األ ا ، واننه يطنرد الشنيطا  حتنى يندبر عنندغ ولنه ضنراط، 

 بحيث ال يسمع التأ ين.

 واأل ا  واإلقامة في هذا سواء.

لشيطا ، محمول على لاهرغ عند كاير منن العلمناء، ومننهم منن تأولنه، وال حاجنة وضراط ا

 إلى  ل .

، قنال:" إ   وفي " لحي  مسلم" عنن األعمنش، عنن أبني سنفيا ، عنن جنابر، عنن النبني 

 الشيطا  إ ا سمع النداء بالصا ة  هر حتى يكو  مكا  الروحاء".

 دينة ستة وثاثو  مياً.قال األعمش: سألته عن الروحاء، فقال: هو من الم

وروى النيسننابوري، عننن بشننير بننن عمننرو، عننن عمننر بننن الخطننار، قننال: إ ا رأيننتم الشننيا  

 فأ نوا بالصا ة.

 وروى الحسن، عن سعد بن أبي وقا ، قال: أمرنا إ ا رأينا الشول أ  ينادي بالصا ة.

 خرجهما ابن أبي الدنيا.

ي سليم، وكا  معدنا ال ينزال النناس يصنأابو  وقال مال : استعمل زيد بن أسلم على معد  بن

فيه من قبنل الجنن، فنذكروا  لن  لزيند بنن أسنلم، فنأمرهم بناأل ا ، وأ  يرفعنوا ألنواتهم بنه، ففعلنوا 

 فارتفع  ل  عنهم، وهم عليه حتى اليوم.

 قال مال : وأعجبني  ل  من رأي زيد بن أسلم.

ني أبني إلنى بنني حارثنة، قنال: وفي " لحي  مسلم"، عن سهيل بنن أبني لنال ، قنال: أرسنل

، فناداغ مناد من حائ  باسمه. قال: وأنرف النذي معني علنى الحنائ  -أو لاحر لنا -ومعي غام لنا

فلم ير نيئاً، فذكرت  ل  ألبي، فقال: لو نعرت أنن  تلقنى هنذا لنم أرسنل   ولكنن إ ا سنمعت لنوتاً 

أننه قنال: " إ  الشنيطا  إ ا ننودي  ،فنادي بالصا ة  فإني سمعت أبا هرير ة يحدب عن رسنول هللا 

 بالصا ة ولى وله حصا ".

وقد قيل في سر  ل : إ  المؤ   ال يسمعه جن وال أن  إال ننهد لنه ينوم القيامنة، كمنا سنيأتي 

فنني الحننديث بعنند هننذا، فيهننرر الشننيطا  مننن سننماع األ ا  ويضننرط  حتننى يمنعننه ضننراطه مننن 

 استماعه، حتى ال يكلف الشهاد ة به يوم القيامة.

وقيل: إ  إعا  التكبير له سر في إ ابة الشيطا ، وقند جناء فني حنديث ضنعيف: " إ ا رأينتم 

 الحريق فكبروا   فإنه يطفئه"، والشيطا  خلق من النار، فهو يذور من سماع التكبير وإعانه.

 وكذل  اإلعا  بالتهليل:

َوإذا ذََكرْرَت ، ثنم تنا:قال ابنو الجنوزاء: منا للشنيطا  طنرد عنن القلنر غينر " ال إال إال هللا" 

 [.46] اإلسراء :  َربََّك فِي اْل ُْرآِن َوْنَدهُ َولَّْوا َعلَى أَْدبَاِرِهْم اُفُوًرا

ويكرغ لمن كا  جال  أ  يبادر إلى القيام، ولو إلنى الصنا ة  أل  فينه مشنابهة بالشنيطا  فني 

 إدبارغ عند سماع األ ا .
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ل عن الرجل يقنوم حنين يسنمع المنؤ  ، يبنادر يركنعل قال اإلمام أحمد في رواية األثرم، وسئ

قال: يستحر ركوعه بعندما يفنرغ المنؤ   أو يقنرر منن الفنراغ  ألننه يقنال: إ  الشنيطا  ينفنر حنين 

 يسمع األ ا .

* * * 

 باب  -5

 رفع الصوت بالنداي

 وقال عمر بن عبد العزيز: أ   أ انا سمحاً، وإال فاعتزلنا.

مر بن سعيد بن أبي حسين المكي، أ  مؤ نا أ   فطرر في قال وكيع: ثنا سفيا ، عن ع

 أ انه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أ   أ اناً سمحاً، وإال فاعتزلنا.

 وخرن الدارقطني هذا مرفوعاً من حديث ابن عباس، وإسنادغ ال يص . 

 وروي عن ابن عمر، أنه قال لمؤ  : إني أبشض  في هللا   إن  تبشي في أ ان .

 إلى أنه يتجاوز الحد المشروع بتمطيطه والتطرير فيه.يشير 

 وفي رواية: أنه قال: إن  تختال في أ ان .

 كأنه يشير إلى التفخيم في لوته والتشادق والتكبر.

 وقال أحمد في التطرير في األ ا : هو محدب.

 .يعني: انه لم يكن على عهد النبي 

 -لقننرخ  بننالتلحين. وكرهننه مالنن  والشننافعيوالقننول فنني األ ا  بالتطريننر كننالقول فنني قننراء ة ا

 أيضا.

 : نقله عنه إسحاق بن منصور.-وقال إسحاق: هو بدعة

يعننني:  -ونقننل عنننه حننرر، قننال: التسننمي  احننر إلنني، فننإ  كننا  يننؤ   بنناجر فننإني أكرهننه

 ، وإ  من كا  بشير أجر، وكا  أنش  للعامة فا بأس.-التطرير

-يعني: فني األ ا  -  في هللا   إن  تحسن لوت وقد يستدل لذل  بقول ابن عمر: إني أبشض

   ألجل الدارهم.

 إ  ناء هللا .  –وسنذكرغ فيما بعد 

 :-رحمه هللا  -قال البخاري

ثنننا عبنند هللا بننن يوسننف: أبنننا مالنن ، عننن عبنند الننرحمن بننن عبنند هللا بننن أبنني  -609

قال له : إني أراك تحر لعصعة األنصاري ثم المازني، عن أبيه، أنه أخبرغ، أ  أبا سعيد الخدري 

الشنم والبادية، فإ ا كننت فني غنمن  وباديتن  فإ ننت للصنا ة فنارفع لنوت  بالننداء  فإننه " ال يسنمع 

 مدى لوت المؤ   جن وال أن  ]وال نيء[ إال نهد له يوم القيامة".

 .قال ابو سعيد: سمعته من رسول هللا 

 كذا روى مال  هذا الحديث.

 ه، فقال: عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي لعصعة.ورواغ ابن عيينة، عن نيخ

 قال الشافعي: ألار مال  في اسم الرجل، وأخطأ ابن عيينة فيما أرى.

 أيضا. -و كر اإلمام أحمد هذا المعنى

وقنند تقنندم بهننذا اإلسننناد فنني أوائننل " كتننار اإليمننا " حننديث: " يوننن  ]أ  يكننو [ خيننر مننال 

الحنديث، و كرننا االخنتاف فني إسننادغ علنى مالن ، وأننه سنماغ  -المسلم غنم يتبع بها نعف الجبال"

 بعضهم عنه كما سماغ ابن عيينة، والصحي  خافه.

وروى هنذا الحنديث عبنند العزينز بننن الماجشنو ، عننن عبند الننرحمن بنن أبنني لعصنعة، كمننا 

 رواغ مال ، إال أنه لم يرفعه.
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القول فيه مستوفى فني " كتنار  وما تضمنه حديث أبي سعيد من سكنى البادية بالشنم فقد سبق

 اإليما " عند الكام على حدياه المشار اليه.

وما تضمنه من األ ا  للصنا ة بالبادينة، فينأتي بسن  القنول فينه عنند تبوينر البخناري علنى " 

 إ  ناء هللا. -األ ا  في السفر"

 النبني أمااألمر برفع الصوت في األ ا ، فإنما هو من قنول أبني سنعيد ، واسنتدل لنه بقنول 

 الحديث.–:" ال يسمع لوت المؤ  " 

 كذا رواغ ابن عيينة لريحاً، وكذا ما قبله كله من قول أبي سعيد.

 وقد روي نحوغ عن أبي  هرير ة.

روى وكيع وأبو نعيم فني " كتأبيهمنا" : ثننا أبنو العنني  سنعيد بنن كاينر، عنن أبينه، عنن أبني 

 نيء سمع . هرير ة، قال: ارفع لوت  باأل ا   فإنه يشهد ل  كل

 لفظ وكيع، وخرجه عنه ابن نيبة.

ولفظ أبي نعيم، قنال: منن أ   فليسنمع   فإننه يشنهد لنه ينوم القيامنة منا انتهنى إلينه لنوته منن 

 سمعه.

وخرجه ابن أبني ننيبة بإسننادغ، عنن الزبينر بنن عندي، عنن رجنل، عنن ابنن عمنر ، اننه قنال 

 هد ل  كل نيء سمع .لرجل: ما عمل ل قال: األ ا . قال: نعم العمل عمل   يش

 ورى وكيع، عن األعمش، عن مجاهد، قال: المؤ   يشهد له كل رطر وياب  سمعه.

 .، عن النبي 0مرساً  -ورواغ غيرغ عن األعمش، عن مجاهد

 قال الدارقطني: هو أنبه.

 مرفوعاً. -قال: ورواغ عمار بن رزيق، عن األعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر

الطنافسي وعمرو بن عبد الشفار، عن األعمش، عن مجاهد، عنن  قال: ورواغ محمد بن عبيد

 مرفوعاً. –أبي هرير ة 

وقد خرجه اإلمام أحمد من رواية عمار بن رزيق كما تقدم، ومن رواية زائد ة عن األعمنش، 

 مرفوعاً. -عن رجل، عن ابن عمر

 ورواغ عبد هللا بن بشر، عن األعمش كرواية عمار بن رزيق.

 مرفوعاً. -ن زكريا، عن األعمش، عن مجاهد، عن ابن عباسوروي عن إسماعيل ب

 -قال الدارقطني في موضنع منن " عللنه" : الصنحي : األعمنش، عنن مجاهند، عنن ابنن عمنر

 مرفوعاً.

 وهذا يخالف قوله في مسند أبي هرير ة: إ  إرساله أل .

 موقوفاً. -ورواغ إبراهيم بن طهما ، عن األعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر

 مرفوعاً.-حفص بن غياب، عن األعمش، عن أبي لال ، عن أبي هرير ةورواغ 

وروي مرفوعاً من وجه خخر: من رواية نعبة ، عن موسى بن أبي عاما ، عن أبني يحينى، 

 ، قال:" المؤ   يشفر له مد لوته، ويشهد له كل رطر وياب ".عن أبي هرير ة، عن النبي 

 خرجه أبو داود والنسائي.

 عندغ:" ويسشفر له كل رطر وياب ".وخرجه ابن ماجه، و

 وخرجه ابن خزيمة وابن حبا  في " لحيحيهما".

 وقال ابن حبا : ابو يحيى هو سمعا  مولى أسلم، ]حدثني[ أبي يحيى.

 وموسى بن أبي عاما  كوفي، أثنى عليه سفيا ، وولفه بالخير. وقال أبو حاتم: ني..

 تلف عليه: وله طريق خخر: من رواية منصور بن المعتمر  واخ
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فرواغ وهير، عن منصور، عن يحيى بن عباد أبي هبير ة، عن عطاء، عن أبي هرينر ة، عنن 

 .النبي 

وسأل وهير منصوراً، عن عطاء هذا، فقال: هو رجنل. قنال: ولني  ابنن أبني ربناح وال ابنن 

 يسار.

رجل من أهنل  -وكذا رواغ زائد ة وفضيل بن عياض، عن منصور، عن ابن عباد ،عن عطاء

 موقوفاً غير موفوع . -، عن أبي هرير ة-ينةالمد

وكذا رواغ جرير، عن منصور، عنن يحينى بنن عبناد، عنن رجنل منن أهنل المديننة، عنن أبني 

 موقوفاً. -هرير ة

ورواغ بعد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن عباد بن أن ، عن أبي هرينر ة، عنن النبني 

. 

 وخرجه عنه اإلماما : أحمد وإسحاق في " مسنديهما".

 قال أبو زرعة الرازي والدارقطني:حديث معمر وهم، والصحي : حديث منصور.

قلت: ويشهد لقول منصور: أ  أبا أسامة رواغ عن الحسنن بنن الحكنم، عنن أبني هبينر ة يحينى 

 .بن عباد، عن ني. من األنصار، عن أبي هرير ة، عن النبي 

 وخرجه عنه ابن أبي نيبة في " كتابه".

 : قول زائد ة وفضيل بن عياض وجرير، عن منصور.قال الدارقطني: الصحي 

 يعين: الموقوف. وهللا اعلم.

وخننرن اإلمننام أحمنند والنسننائي مننن حننديث قتنناد ة، عننن أبنني إسننحاق الكننوفي، عننن البننراء بننن 

قال: " المؤ   يشفر له مد لوته، ويصندقه منن سنمعه منن رطنر ويناب ، ولنه  عازر، أ  النبي 

 مال أجر من للى معه".

 ق هذا، قال أحمد : ما ألنه السبيعي.وأبو إسحا

 و كر الترمذي في " العلل" أنه ال يعرف لقتاد ة سماعاً من أبي إسحاق الكوفي.

 وقوله: " ال يسمع مدى لوت المؤ  ": المدى : الشاية حيث ينتهي الصوت.

وقولننه: " كننل رطننر وينناب " ينندل علننى أ  الجمننادات سننواء كانننت رطبننة أو يابسننة فننإ  لهننا 

 ي الدنيا ونهاد ة في اآلخر ة.سماعاً ف

 فدل  ل  على لحة أنياء مختلف في بعضها:

 منها: إدراك الجمادات ونطقها.

يَاِجبَراُل  وقد أثبت  لن  جمهنور السنلف، سنواء كاننت رطبنة أو يابسنة، كمنا دل علينه قولنه: 

بِي َمَْهُ  ِ  [.44]اإلسراء: ِدهِ َوإِْن ِمْن َشْيٍي إِال يَُسب ُِح بَِحمْ  [ ، وقوله: 10]سبأ :   أَو 

 وخص الحسن التسبي  بما كا  رطباً قبل ا  ييب .

 والجمهور على خافه.

وأمننامن قننال: تسننبيحها: دالالتهننا علننى لننانعها بلسننا  الحننال، فقننول ضننعيف جننداً، واألدلننة 

 الكاير ة تبطله.

 [ يوم القيامة.000ومنها: أ  الجمادات ]

 سؤال الحجر والعود. وقد دل على  ل  حديث عبد هللا بن أني  في

والحديث الصحي : أ  الشال يأتي بما غنل منن بقنر وغننم ولنامت ورقناع تخفنق. وأ  منانع 

 الزكا ة يجعل له ماله لفائ  يكوى به.

 [.35]التوبة : ََ يَْوَ  يُْحَمى َعلَْيَها فِي اَاِر َجَهنَّم كما دل عليه قوله: 

 .وأماقوله في الحديث اآلخر: " يشفر له مدى لوته"

This file was downloaded from QuranicThought.com



179 

فقيل : معناغ: لو كانت  نوبه أجسأمالشفر له منها قدر ما يمن المسافة التني بيننه وبنين منتهنى 

 لوته.

 وقيل: معناغ: تمد له الرحمة بقدر مد األ ا .

وقال الخطأبي: معناغ أنه يستكمل مشفر ة هللا تعالى إ ا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلنش  

 من الصوت. الشاية من المشفر ة إ ا بلش الشاية

لعبنند هللا بننن زينند لمننا رأى األ ا  فنني   ورفننع الصننوت بنناأل ا  مسننتحر  ولهننذا قننال النبنني 

 منامه: " ألقه على بال  فإنه اندى لوتاً من ".

 خرجه أبو داود وغيرغ.

والمؤ  ، أماأ  يؤ   لنفسه، أو يؤ   للجماعة  فإ  أ   للجماعة فا يحصل اإلتيا  بناأل ا  

 هم حتى يسمعهم.المشروع في حق

قال اإلمام أحمد في رواية حنبل، في رجل ضعيف الصوت، ال يرفنع لنوته وال يخنرن منن 

 المسجد، فإ ا كا  يسمع اهل المسجد والجيرا  فا بأس.

قننال القاضنني أبننو يعلننى: لنناهر هننذا ، أنننه إ ا لننم يسننمع الجيننرا  لننم يصننر سنننة األ ا   أل  

 مع الجيرا  لم يوجد المقصود.القصد ومن األ ا  اإلعام، فإ ا لم يس

فأماكمال السنة فهو: أ  يرفع لوته نهاية جهدغ، وال يزيد على  ل  حتى يخشنى علنى نفسنه 

 ضرراً.

 قال أحمد في رواية حنبل: يرفع لوته ما استطاع.

وقال الميموني: رأيت أحمند وهنو ينؤ   ، لنوتا بنين الصنوتين، وكنا  إلنى خفنض الصنوت 

 أقرر.

 هذا، أنه ال يرفع لوته رفعاً يخرجه عن طبعه.قال القاضي: لاهر 

 ومن األلحار من جعل هذغ رواية ثانية  بأ  التوس  في رفع الصوت أفضل.

وفي " المراسيل" ألبي داود، عن ابنن سنيرين، أ  بناالً جعنل النبعيه فني أ نينه فني بعنض 

 أ انه، أو في إقامته، بصوت لي  بالرفيع وال بالوضيع.

 و كمخافتته بكله عند ألحابنا.ومتى خافت ببعضه فه

 وإ  كا  يؤ   لنفسه فله أ  يسر به    ألنه ال يعلم غيرغ.

وقال ألحار الشافعي: يستحر لنه أ  يرفنع لنوته منا أمكننه، بحينث ال يلحقنه ضنرر، فنإ  

 أسر به لم يص  على الصحي  عندهم.

 ولهم وجه: أنه يص ، كما لو أسر بالقراء ة في لا ة الجهر.

 يص  إ  سر بعضه خالة، ونص عليه الشافعي في ]مكا [.ووجه ثالث: 

 قال الماوردي منهم: لو سمع واحداً من الجماعة أجزأغ  أل  الجماعة تحصل بهما.

وأمامن يؤ   لنفسه، فيجزئه أ  يسمع نفسه على الصحي  عندهم. وقيل: يشنترط إسنماع منن 

 عندغ. والمذهر: األول.

 الضرر منه كرغ. ومتى رفع لوته رفعاً يخشى على نفسه

 وقد قال عمر ألبي محذور ة لما سمعه يؤ   بمكة: أماخشيت أ  ينشق مريطايكل

  كرغ أبو عبيد وغيرغ.

 والمريطاء: بالمد والقصر.

قال أبو عبيد: والمحفول: المد. قال: وهو قول األلمعي. قال: وقنال األحمنر: هني مقصنور ة 

 .قال: وقال أبو عمرو: تمد وتقصر.

 : قاله أبو عبيد واألكارو . -سر ة والعانةوهي ما بين ال
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 وقيل: ما بين الصدر والعانة.

 

* * * 

 

 

 

 

 

 باب  -6

 ما يح ن باألذان من الدماي

، أننه حدثني قتيبة : ثنا إسماعيل بن جعفر، عنن حميند، عنن أنن ، عنن النبني  -610

م، وإ  لنم يسنمع أ اننا كا  إ ا غزا بنا قوماً لم يشز بنا حتى يصب  وينظنر، فنإ  سنمع أ اننا كنف عننه

أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر، فانتهينا إليهم لياً، فلما ألنب  ولنم يسنمع أ اننا ركنر، وركبنت 

. قنال: فخرجنوا إليننا بمكناتلهم ومسناحيهم، فلمنا رأوا خلف أبي طلحة، وإ  قدمي لتم  قدم النبني 

قننال: " هللا أكبننر، هللا  م رسننول هللا قننالوا: محمنند وهللا ، محمنند والخمنني . قننال: فلمننا رخهنن النبنني 

 أكبر. خربت خيبر، إنا إ ا نزلنا بساحة قوم فساء لباح المنذرين".

 في هذا الحديث فوائد كاير ة:

 كا  ال يشير على العدو. منها: أ  النبي 

 واإلغار ة: تبيت العدو لياً.

 إ  ناء هللا. -وقد جاءت نصو  أخر بإباحة اإلغار ة، وموضع  كر  ل  " كتار الجهاد"

، -وهننني : الزبينننل والقفننناف -لمنننا رخهنننم خرجنننوا بالمكاتنننل ومنهنننا: التفنننايل  فنننإ  النبننني 

 ، وهذغ خالت الحراب، ووقع األمر كذل .-وهي : المجرفة -والمساحي

 ومنها: التكبير على العدو عند مشاهدته.

هزمنت ننياطينهم ويحتمل أ  يكو  سر  ل  أ  التكبير طارد لشنيطا  الجنن تقنارنهم، فنإ ا ان

المقترنة بهم انهزمنوا، كمنا جنرى للمشنركين ينوم بندر، فنإ  إبلني  كنا  معهنم يعندهم ويمننيهم، فلمنا 

 انهزم انهزموا.

 وقولهم:" محمد والخمي "، فيه روايتا : الخمي ، والجيش، وهما بمعنى واحد.

 ، وقلر.وسمي الجيش خميساً  ألنه ينقسم خم  أجزاء: مقدمة ، وساقة، وميمنة، وميسر ة

كنا  يجعنل ]األ ا [ فنرق منا بنين دار الكفنر ودار  : أننه -وهو المقصود بهذا البار -ومنها

اإلسام، فإ  سمع مؤ ناً ]للدار[ كحكم ديار اإلسام، فيكف عن دمائهم وأموالهم، وإ  لم يسمع أ اناً 

 أغار عليهم بعد ما يصب .

إلسنام  فنإ  األ ا  إنمنا هنو دعناء إلنى وفي هذا: دليل على أ  إقامة الصا ة توجر الحكنم با

 الصا ة، فإ ا كا  موجباً للحكم باإلسام، فالصا ة التي هو المقصود األعظم أولى.

 -وال يقال: إنما حكم بإسامهم باأل ا  لما فيه منن  كنر الشنهادتين  أل  الصنا ة تتضنمن  لن 

حكمننا  -ار لم يعلم أنها دار إساموال سيما في دار الحرر أو د -، فإ ا رأينا من لاهرغ يصلي-أيضا

 بإسامه لذل . وهو قول كاير من العلماء، وهو لاهر مذهر أحمد.

، أنه كا  يأمر بالكف عن دار يسمع فيها األ ا ، أو يرى فيها مسجد، وقد روي عن النبي 

يشناً إ ا بعنث ج ، قال : كا  رسنول هللا -وكانت له لحبة -من رواية ابن عصام المزني، عن أبيه

 أو سرية يقول لهم: " إ ا رأيتم مسجداً، أو سمعتم مؤ ناً فا تقتلوا ]أحداً[".
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 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

 وقال: حسن غرير.

 وقال ابن المديني: إسناد مجهول، وابن عصام ال يعرف، وال ينسر أبوغ.

عييننة بنن  ل: بعنث رسنول هللا وروى الهرماس بن حبير العنبري، عن أبيه، عن جندغ، قنا

حصن حين أسلم الناس ودجا اإلسام على الناس، فهجم على بني عدي بن جندر فنوق النبناح بنذات 

الشقوق، فلم يسمعوا أ انا عند الصب ، فأغاروا عليهم، فأخذوا أموالهم حتى أحضنروها المديننة عنند 

مين غير مشركين . فنرد علنيهم رسنول هللا ، فقالت وفود بني العنبر: أخذنا يا رسول هللا مسلالنبي 

 .راريهم وعقار بيوتهم، وعمل الجيش أنصاف األموال  

خرجننه إبننراهيم الحربنني فنني " كتننار غريننر الحننديث" وأبننو القاسننم البشننوي فنني " معجننم 

 الصحابة".

 راريهم  ألنه لم ينر أ  يسنبيهم إال علنى أمنر لنحي   وقال الحربي : إنما رد عليهم النبي 

  فيه، وهؤالء مقرو  باإلسام، ولي  حجة من سباهم، إال أنهنم قنالوا: لنم نسنمع أ انناً. وكنذل  ال ن

، وعمل الجيش جعالة عمالة لهنم أنصناف األمنوال  و لن  أل  -يريد: أرضهم -فعل في عقار بيوتهم

لهنم    ألحار الجنيش ادعنوا أ   لن  فيئناً لهنم   ألنهنم لنم يسنمعوا أ انناً، والمنأخو  مننهم ادعنوا أننه

 أسلموا عليه.

ثننم روى الحربنني مننن طريننق إسننماعيل بننن أبنني خالنند، عننن قنني  بننن أبنني حننازم، قننال: بعننث 

 إلننى أننناس مننن خنناعم، فاستعصننموا بالسننجود، فقتننل منننهم رجننل ، فأعطنناهم النبنني  رسننول هللا 

 نصف الدية.

  أعطنناهم قننال الحربنني: ال ، لننم يقننروا باإلسننام، وإنمننا سننجدوا، وقنند يسننجد ولننم يسننلم، فلننذل

 نصف الدية.

 قلت: هذا حديث مرسل.

 والذين يقولو : إ  الكافر يصير مسلماً بالصا ة، فصاته عندهم كإقرارغ باإلسام.

حديث الزبير العنبري، وقد خرجنه أبنو داود فني " سنننه"، وفينه: أنهنم سنبوا،  -أيضا -و كر

 اري ونصف األموال.الذر ثم نهد لهم ناهد باإلسام، وحلف الزبير، فأعطاهم النبي 

 قال الحربي : ألنه لم تكمل البينة.

قنال لهنم : " لنوال أ  هللا ال يحنر ضنالة العمنل  قلت: في سياق حديث أبي داود: أ  النبي 

 ما رزيناكم عقاالً".

 وهذا تعليل بشير ما  كرغ الحربي.

ًء، بنل يصنيرو  وحالل األمر: أ  الدار إ  سمع فيها أ ا  لنم يجنز اإلقندام علنى قنتلهم ابتندا

في عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين  فإ  األ ا  وإ   كنا  لنم يسنمع منن بعضنهم، إال أ  لهنورغ 

في دار قوم دليل على إقرارهم بذل  ورضاهم. فأماالمؤ   نفسه فإنه يصنير مسنلماً بنذل ، وال سنيما 

 إ ا كأا  في دار كفر وموضع ال يخاف فيه من المسلمين وال يتقيهم.

 ألحابنا: أنه يصير الكافر باأل ا  مسلماً.وعند 

وبه قال الليث بن سعد، وسعيد بنن عبند العزينز. وقناال: لنو ادعنى أننه فعلنه تقينة وخيفنة علنى 

 نفسه أنه ال يقبل منه ، ويصير مرتداً.

 وحكى الوليد بن مسلم، عن األوزاعي ومال ، أنه يقبل منه  ل  وال يقتل.

 كتار الصا ة".  كرغ محمد بن نصر المروزي في "
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وينبشني أ  يقبننل هنذا بموضننع يحتمنل فيننه  لن  كنندار اإلسنام، أو دار يخشننى أ  يشنار عليهننا 

المسننلمو   فننإ  الكننافر إ ا أتننى بالشننهادتين علننى وجننه اإلسننام كالننذي يجننيء ليسننلم، فتعننرض عليننه 

 الشهادتا  فيقولهما، فإنه يصير مسلماً بشير خاف.

ثم ادعى أنه لم يرد بهما اإلسام، فالمشهور عن أحمند، أننه  وإ  قالهما على غير هذا الوجه،

 ال يقبل منه ويصير مرتداً.

 وعنه رواية، أنه يقبل منه وال يقتل . وهو قول إسحاق.

 وضعف هذغ الرواية أبو بكر الخال.

 وعن أحمد، أنه يجبر على اإلسام، وال يقتل إ  أباغ.

لشهادتين على غينر وجنه االسنتدعاء وال الحكاينة: وجها  فيما ]إ ا[ أتى با -أيضا -وللشافعية

 ً  : حكاهما لاحر " نرح المهذر".-هل يصير مسلماً، أم ال ل وألحهما: أنه يصير مسلما

 وإ  لم يسمع في الدار أ ا :

فإ  كانت معروفة قبل  ل  بأنهنا دار حنرر جناز ابتندايهم بالقتنل والسنبي والنهنر، هنذا هنو 

 ن في هذا البار.الذي دل عليه حديث أن  المخر

وإ  كانننت معروفننة بأنهننا دار إسننام، ولننم يسننمع فيهننا أ ا ، فهننذا مسننألة قتننال أهننل البلنند ة 

 المسلمين إ ا اتفقوا على ترك األ ا .

 وهي مبنية على أ  األ ا  على أهل األمصار والقرى: هل هو فرض كفاية، أو سنة مؤكد ةل

 وفيه قوال :

ذهر اإلمام أحمد، وقول داود، ووافقهم جماعات منن أحدهما: أنه فرض كفاية، وهو لاهر م

 ألحار أبي حنيفة ومال  والشافعي.

 وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى واألوزاعي وأهل الظاهر: إ  األ ا  فرض.

وحكنني عننن هننؤالء كلهننم أ  اإلقامننة نننرط لصننحة الصننا ة، فمننن تننرك اإلقامننة ولننلى أعنناد 

 الصا ة.

 ي الوقت.وعن األوزاعي: أنه يعيد ف

 وقال عاما  بن كنانة من المالكية: يعيد إ ا تركها عمداً.

 و هر الجمهور إلى أنه ال إعاد ة على من للى بشير أ ا  وال إقامة.

 :" إ ا حضرت الصا ة فليؤ   لكم أحدكم". واستدلوا لوجور األ ا  بقول النبي 

 .جرمي، عن النبي وقد خرجه البخاري من حديث مال  بن الحويرب وعمرو بن سلمة ال

وروى ابن جرير الطبري، عن يون  بن عبد األعلى، عن أنهر ، عن مال ، قال: إ ا تنرك 

 األ ا  مسافر عمداً أعاد الصا ة.

 وهذا غرير جداً.

 وحكى ابن عبد البر نحوغ عن داود.

ونقل ابن منصور، عن إسحاق ، قال: إ ا نسي األ ا  واإلقامنة ولنلى أجنزأغ، وإ  كنا  فني 

 سفر فا بد له من اإلقامة.ال

والقننول الانناني: أ  األ ا  سنننة مؤكنند ة، وهننو لنناهر مننذهر مالنن  وأبنني حنيفننة والشننافعي، 

 ورواية عن أحمد.

 فمن قال: األ ا  فرض كفاية، قال: إ ا اجتمع أهل بلد على تركه قوتلوا عليه حتى يفعلوغ.

 ومن قال: هو سنة، اختلفوا على قولين:

، ألنه من أعام الدين ونرائعه الظاهر ة، وهو قول محمند -أيضا -  عليهأحدهما: أنهم يقاتلو

 بن الحسن وطائفة من الشافعية.
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 والااني: ال يقاتلو  عليه كسائر النوافل، وهو قول أبي حنيفة وطائفة من الشافعية.

 وقال أبو يوسف: خمرهم وأضربهم، وال أقاتلهم   ألنه دو  الفرائض وفوق النوافل.

جعنل األ ا  مانعناً  ض من قال: يقاتلو  على تركه بحديث أن  هذا  فإ  النبني واستدل بع

 من القتال، وتركه مبيحاً له، فدل على استباحة القتال بمجرد تركه، وإ  جاز ا  يكونوا قد أسلموا.

 ا ا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب  -7

 ما ي ول إذا سمع المنادَ

 فيه حدياا :

 الحديث األول:

بن يوسف: أبنا مال ، عن ابن نهار، عن عطاء بن يزيد اللياي،  حدثنا عبد هللا -611

 قال: " إ ا سمعتم النداء فقولوا مال ما يقول المؤ  ". عن أبي سعيد الخدري، أ  رسول هللا 

 هكذا روى هذا الحديث مال  في " الموطإ"، وكذا رواغ الاقات من ألحابه عنه.

ري، عن سعيد بن المسير، عن عطاء بن ورواغ المشير ة بن سقار، عن مال ، عن الزه

 يزيد، عن أبي سعيد.

 وزياد ة: " سعيد بن المسير" ال تص .

 والمشير ة متروك.

 وروي عن عمرو بن مرزوق، عن مال ، عن الزهري، عن أن .

 وهو وهم. وقيل: إنه ممن رواغ عن عمرو، وهو محمد بن عبد الرحيم الشماخي.

، عن مال ، عن نافع، عن ابن عمر. وال -ف جداً وهو ضعي -ورواغ عبد المنعم بن بشير

 يص .

 وتابع مالكا على روايته، عن الزهري، عن عطاء، عن أبي سعيد: معمر ويون .

 وقيل: وسفيا  وإبراهيم بن سعد.

 وخالفهم عبد الرحمن بن إسحاق، فرواغ عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هرير ة.

 وخرجه ابن ماجة من طريقه.

 لزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هرير ة.وقيل: عنه، عن ا

 : قاله أبو حاتم الرازي والترمذي وابن عدي والدارقطني.-والصحي : قول مال  ومن تابعه

ورواغ حجان بن نصير، عن عباد بن كاير، عن عقيل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، 

 عن ]أبي[ أيور األنصاري.

 قطني.: قاله الدار-وهو وهم من حجان أو عباد 

 الحديث الااني:
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 قال:

ثنا معا  بن فضالة: ثنا هشام ، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم بن الحارب،  -612

قال: حدثني عيسى بن طلحة، أنه سمع معاوية يوماً، فقال ماله، إلى قوله: ) وأنهد أ  محمداً عبدغ 

 ورسوله(.

 ه.مال -ثنا إسحاق : ثنا وهر بن جرير: ثنا هشام، عن يحيى -613

قال يحيى: وحدثني بعض إخواننا، أنه لما قال: )حي على الصا ة(، قال: )ال حول وال قو ة 

 يقول. إال باهلل( ، وقال: هكذا سمعنا نبيكم 

 هكذا خرجه مختصراً.

وأبي عامر العقدي،  -هو : ابن علية -وخرجه اإلمام أحمد بتمامه، عن إسماعيل بن ابراهيم

قال أبو عامر  -أبي كاير، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحةقاال: ثنا هشام، عن يحيى بن 

، قال: دخلنا على معاوية، فنادى المنادي بالصا ة، فقال: )هللا أكبر، -في حدياه: ثنا عيسى بن طلحة

هللا اكبر( . فقال معاوية: )هللا أكبر، هللا أكبر(، فقال: ) أنهد أ  ال إله إال هللا(، فقال معاوية: )وأنا 

، فقال : )أنهد أ  محمداً رسول هللا(، فقأال -قال أبو عامر في حدياه: ) أ  ال إله إال هللا( -أنهد(

 قال أبو عامر: )أ  محمداً رسول هللا(. -معاوية : )وأنا انهد(

قال يحيى: ثنا رجل، أنه لما قال: )حي على الصا ة( قال: )ال حول وال قو ة إال باهلل( ، قال 

 يقول. عت نبيكم معاوية : هكذا سم

 وخرجه اإلسماعيلي بنحوغ من طريق ابن علية.

 وله طريق خخر عن معاوية:

خرجه البخاري في "الجمعة" في " كتابه" هذا من طريق ابن المبارك: أبنا أبو بكر بن 

عاما  بن سهل بن حنيف، ]عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف[، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيا  

المنبر أ   المؤ  ، فقال: )هللا أكبر ، هللا أكبر(، فقال معاوية: )هللا أكبر، هللا وهو جال  على 

أكبر(. فقأال : ) أنهد ا  ال إله إال هللا(، فقال معاوية : )وأنا( ، فقال: )أنهد أ  محمداً رسول هللا(، 

على هذغ   فقال معاوية : )وأنا(، فلما قضى التا ين ، قال: يأيها الناس، إني سمعت رسول هللا

 المجل  حين أ   المؤ   يقول كما سمعتم مقالتي.

وقد روي عن معاوية من طريق أخرى، وفي بعضها : انه قال عند: )حي على الصا ة(، 

 )وحي على الفاح(: )ال حول وال قو ة إال باهلل( موافقة للرواية التي أرسلها يحيى بن أبي كاير.

ابن جريج: أخبرني عمرو بن يحيى، أ  عيسى بن فخرن اإلمام أحمد والنسائي من رواية 

عمر أخبرغ، عن عبد هللا بن علقمة بن وقا ، عن علقمة بن وقا ، قال: إني عند معاوية إ  أ   

مؤ نه، فقال معاوية كما قال المؤ  ، حتى إ ا قال: )حي على الصا ة( قال: )ال حول وال قو ة إال 

)ال حول وال قو ة إال باهلل(. وقال بعد  ل  ما قال المؤ   ،  باهلل(، فلما قال : )حي على الفاح( قال:

 يقول  ل . ثم قال: سمعت رسول الله 

وخرجه اإلمام أحمد بمعناغ من رواية محمد عمرو بن علقمة ، عن أبيه، عن جدغ، قال: كنا 

 فذكرغ بمعناغ. –عند معاوية 

بن جارية، عن أبي  وروى عبد الوهار بن الضحاك: ثنا إسماعيل بن عياش، عن مجمع

مال قوله،  -إ ا أ   المؤ   -يقول امامة بن سهل، قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول هللا 

 وإ ا قال : )حي على الصا ة( قال : )ال حول وال قو ة إال باهلل( .

 عبد الوهار، متروك الحديث. وإسماعيل ، ال يحفظ حديث الحجازيين.

بنحو سياق  -بن عبيد ويزيد بن هارو ، كاهما عن مجمعوقد رواغ اإلمام أحمد عن يعلى 

 حديث أبي بكر بن عاما  الذي خرجه البخاري.
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 مختصراً. -عن وكيع ، عن مجمع -أيضا-وخرجه

 بنحو رواية يعلى ويزيد. –ورواغ أبو نعيم في " كتار الصا ة" عن مجمع 

 ولي  في حديث أحد منهم:  كر الحيعلة.

ولما نهد انه ال اله اال  -اثنين -كبر -اثنين -بي نعيم: انه لما كبر المؤ  وفي رواية يعلى ويزيد وأ

 اثنين.  -نهد -اثنين -، ولما نهد ا  محمد رسول هللا-اثنين -نهد -اثنين –هللا 

 وهذا يشعر بأ  التكبير في اول اال ا  مرتا .  

 من غير حديث معاوية:   وروي هذا المعنى عن النبي 

حيحه" منن حنديث عمنار ة بنن غزينة، عنن خبينر بنن عبند النرحمن بنن فخرن مسنلم فني "لن

يساف، عن حفص بن عالم بن عمر، عن أبيه، عنن جندغ عمنر بنن الخطنار، قنال: قنال رسنول هللا 

  إ ا قال المؤ  : هللا اكبر، هللا اكبر، فقال احدكم، هللا اكبر. ثم قنال: اننهد ا  ال النه اال هللا، فقنال((

ثنم قنال:  -. ثم قال: انهد ا  محمند رسنول هللا، قنال: اننهد ا  محمند رسنول هللاانهد ا  ال اله اال هللا

حي الصا ة، قال: الحول وال قو ة اال باهلل. ثم قال: حي عل الفاح، قال: ال حول وال قو ة اال باهلل. ثنم 

الننه اال هللا منن قلبننه   قنال: هللا اكبنر هللا اكبننر، قنال: هللا اكبننر هللا اكبنر. ثنم قننال: ال هللا اال هللا، قنال: ال

 دخل الجنة((. 

 وعمار ة بن غزية، ثقة ولم يخرن له البخاري. 

وقد روي نحوغ من حديث عالم بن عبيد هللا العمري، عن علي بن حسنين، عنن أبني رافنع، 

، أنه كا  إ ا سمع ]المؤ  [ قال مال ما يقول حتنى إ ا بلنش: ))حني علنى الصنا ة، حني  عن النبي 

 ال: ))ال حول وال قو ة إال باهلل((. على الفاح(( ق

 خرجه اإلمام أحمد والنسائي في "اليوم والليلة". 

 وعالم هذا، ضعفوغ، وقد اختلف عليه في إسنادغ. 

 . وروي نحوغ من حديث أن  بن مال ، عن النبي 

 خرجه ابن عدي، وقال: هو منكر، وإسنادغ ال يص . 

 ء، وليست واجبة. واجابه المؤ   مستحبة عند الجمهور العلما

وكا  الحسن كايراً يسمع المؤ   وهو يتحدب فا يقطع حدياه وال يجيبه، وكذل  إسنحاق بنن 

 راهويه.

 ونص أحمد على ا  االجابة غير واجبة. 

وحكى الطحاوي عن وقم انهنم واجبنوا اجابتنه. والظناهر: اننه قنول بعنض الظاهرينة. وحكني 

 أيضا.  -عن بعض الحنفية

 ود، انه قال: من الجفاء ا  ال يقول مال ما يقول المؤ  . وروي عن ابن مسع

 وقد روي مرفوعاً من وجوغ ضعيفة. 

 واختلف العلماء: هل يجير المؤ  ، فيقول كقوله في جميع ما يقول، ام الل 

 فقالت طائفة: يقول مال ما يقول سواء في جميع ا انه  لظاهر حديث أبي سعيد. 

، قنال: ))إ ا سنمعتم المنؤ    هللا بن عمرو، عن النبي وفي "لحي  مسلم" من حديث عبد 

 فقولوا مال ما يقول((. 

وقند روي عننن طائفننة منن السننلف، انهننم قننالوا: يقنول ماننل قننول المنؤ  ، ولننم يسننتانوا، منننهم: 

 النخعي: 

 وروي عن أبي عمر، انه كا  يقول مال ما يقول المؤ  . 

 وهو لاهر قول الخرقي من ألحابنا. 
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ة: يقول كقوله، اال في قوله: )حني علنى الصنا ة، حني علنى الفناح(، فاننه يقنول: وقالت طائف

 )ال حول وال قو ة اال باهلل(. 

وهذا مروي عن الحسن، وهو منصو  عن أحمد، والشافعي، وهو قول طائفنة منن الحنفينة 

 والمالكية. 

في معناهمنا وهؤالء  جعلوا حديث أبي سعيد وما في معناغ عاماً، وحديث عمر ومعاوية وما 

 خالة، فتقضي على النصو  العامة.

ومن الحنفية من قال: يقول عند قوله: )حي على الصا ة(: )ال حول وال قو ة اال باهلل(. وعند: 

 )حي على الفاح(: )ما ناء هللا كا ، وما لم يشأ لم يكن(. 

: "ال حنول وقالت طائفة: هو مخير بين ا  يقول مال قول المؤ   في الحيعلة، وبين ا  يقنول

وال قننو ة اال بنناهلل"، وجمعننوا بننين االحاديننث بننذل ، وهننذا قننول أبنني بكننر االثننرم ومحمنند بننن جريننر 

 الطبري. 

وقالنت طائفننة: بننل يجمننع بنين ا  يقننول ماننل قننول المنؤ  ، وبننين قولننه: "ال حننول وال قننو ة اال 

 باهلل". 

 وهذا قول بعض ألحابنا، وهو ضعيف  ال  الجمع لم يرد. 

نا يقننول: يجمننع بننين االحاديننث فنني هننذا بننأ  مننن سننمع المننؤ   وهننو فنني وكننا  بعننض نننيوخ

المسجد قال مال قوله، فإ  سمعه خارن المسجد قال: "ال حول وال قنو ة بناال بناهلل"  الننه يحتنان إلنى 

 سعي فيستعين باهلل عليه. 

 وقالت طائفة: يجير المؤ   إلى اخر الشهادتين، وال يجيبه فيمنا زاد علنى  لن ، وهنو رواينة

 عن مال . 

وفي "تهذير المدوننة": اننه يجيبنه إلنى قولنه: "اننهد ا  محمنداً رسنول هللا"، وا  اتنم اال ا  

 معه فا بأس. 

 ولاهرغ: انه يتمه معه بلفظ اال ا . 

وهؤالء  قد يحتجو  ببعض روايات حديث معاوية التني فيهنا االجابنة إلنى الشنهادتين، ولكنن 

 ام اال ا . قد روي عنه عن وجوغ: اجابته في تم

اجنار   وروي من حديث الحكم بن لهير، عنن عالنم، عنن زر، عنن عبند هللا، ا  النبني 

 المؤ   إلى الشهادتين، ثم سكت. 

  كرغ ابو بكر االثرم، وقال: هو حديث واغ. 

 يشير إلى ا  الحكم بن لهير ضعيف جداً. 

بني جعفنر، قنال: كنا  وروى ابو نعيم في "كتار الصا ة": ثنا ابن عييننة، عنن عمنرو، عنن أ

إ ا سننمع المنننادي يقننول )انننهد ا  ال الننه اال هللا( قننال: )وانننا(. وإ ا قننال: )انننهد ا  محمنند  النبنني 

 رسول هللا( قال: )وانا( ، ثم سكت. 

 وهذا مرسل. 

 وحكى ابن عبد البر عن قوم، انهم راوا اجابة المؤ   الحيعلتين خالة. 

 دتين خالة، دو  ما قبلهما وبعدهما. وعن قوم. انهم راوا اجابته في الشها

وروى ابن أبني ننيبة بإسننادغ، عنن قتناد ة، ا  عامنا  كنا  إ ا سنمع المنؤ   ينؤ   يقنول كمنا 

يقول، في الشتهد والتكبير كله، فإ ا قال: "حي على الصنا ة" قنال: منا نناء هللا، ال حنول وال قنو ة اال 

لقائلين عندالً، وبالصنا ة مرحبناً واهناً. ثنم يننهض باهلل. فإ ا قال: ))قد قامت الصا ة(( قال: مرحبا با

 إلى الصا ة. 
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وبإسنادغ عن مجاهد، انه كا  إ ا قال المؤ  : )حي على الصا ة( قال: المستعا  هللا. ]فنا ا[  

 قال: )حي على الفاح( قال: ال حول وال قو ة اال باهلل. 

مع المنؤ   ينؤ   قنال كمنا وفي "مسند االمام أحمد" عن علي بن أبني طالنر، اننه كنا  إ ا سن

يقول، فإ ا قال: "انهد ا  ال هللا اال هللا، وانهد ا  محمنداً رسنول هللا" قنال علني: اننهد ا  ال النه اال 

 هللا ، وانهد ا  محمداً رسول هللا. 

إ ا سننمع المننؤ    وخننرن ابننن السننني بإسننناد اليصنن ، عننن معاويننة، قننال: كننا  رسننول هللا 

 ل: )اللهم اجعلنا مفلحين(. قأال: )حي على الفاح( قا

و كر ابن جرير بإسنادغ، عنن سنعيد بنن جبينر، اننه كنا  إ ا سنمع المنؤ   يقنول: "حني علنى 

 الصا ة" يقول: سمعنا واطعنا. 

وال فننرق فنني اسننتحبار اجابننة المننؤ   بننين النسنناء والرجننال، هننذا لنناهر اطنناق العلمنناء، 

تبعناً فني كاينر منن العمومنات، وهنو قنول  ولواهر االحاديث  فا  خطار النذكور يندخل فني االنناب

 ألحار االمام أحمد وغيرهم ممن تكلم في الول الفقه. 

 وقد روي التصري  باجابة النساء المؤ   من حديث عائشة وميمونة، وإسنادهما ال يص .

قال: " وللرجال الضعفا  منن  وقد خرن ابن جرير الطبري حديث ميمونة، وفيه ا  النبي 

 : في االجابة. يعني –االجر" 

و كر ابن جرير، عن بعنض اهنل الحنديث، اننه قنال: ال يحتنان بهنذا الحنديث  و علنم باالثنار 

 ومعرفة الرجال. 

 واالمر كما قال  فإ  إسنادغ ضعيف جداً. 

منن حنديث ابنن  -أيضنا –وقد خرن ابو الشي. االلبهاني في "كتنار ثنوار االعمنال" معنناغ 

 مرساً.  -المنكدر

 بأ  النساء في ثوار االعمال نصف اجر الرجال. وهذا قد يشعر

ويشهد له: ما خرجه ابن أبي حاتم في "تفسيرغ" من حديث االنعث بن إسنحاق، عنن جعفنر بنن أبني 

ُ ب نه  بَعاَضنُكما َعلَنى المشير ة، عن سعيد بن جبير، عن أبني عبناس، فني قولنه:  نَل  َّ ا َمنا فَضَّ َوال تَتََمنَّنوا

، فقالننت: يننا نبنني هللا، للننذكر ماننل حننظ  [ االيننة، قننال: اتننت امننرأ ة النبنني 32]النسنناء:  بَعاننض  

االنايين، ونهاد ة امراتين بشهاد ة الرجنل، أفننحن فني العمنل هكنذا، ا  عملنت امنرا ة حسننة كتنر لهنا 

ا نصف حسنة، فانزل هللا هذغ االية   ، فانه عدل مني، وانا لنعته.  َوال تَتََمنَّوا

هذغ االية، قال : قال الرجال: نريد ا  يكو  لنا منن االجنر  الضنعف وبإسنادغ عن السدي في 

على اجر النساء كما لنا في السهام سهما  ونريند ا  يكنو  منن األجنر اجنرا . وقالنت النسناء: نريند 

ا  يكو  لنا اجر مال اجر الرجال الشهداء، فانا ال نستطيع ا  نقاتنل، ولنو كتنر عليننا القتنال لقاتلننا. 

 ل ، ولكن قال لهن: "سلوا هللا من فضله يرزقكم االعمال، وهو خير لكم". فأبي هللا  

 أيضا.  -وروي قتاد ة هذا المعنى

 وهذا كله يشعر با  النساء لهن نصف اجر الرجال في االعمال كلها. 

وقنند يخننص  لنن  بمننا ال يشننرع مشنناركة النسنناء للرجننال فنني االعمننال، او مننا يجننوز لهننن 

 [ ترك المشاركة، كصا ة الجماعة. مشأاركتهم فيها، ]واالولى

 واجار المؤ    فانه داع إلى الصا ة في الجماعة. 

وقد روي في حديث غرير، خرجه ابو نعيم في "تاري. النبها ": ا  لنا ة المنرأ ة وحندها 

 تضاعف على لاتها في الجماعة ببضع وعشرو  درجة. 

 وفي إسنادغ مقال. 

   ناء هللا. ا -وربما يأتي  كرغ بلفظه في موضع اخر
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 وهل يشرع للمؤ   نفسه ا  يجير نفسه بين كلمات اال ا ل 

  كر ألحابنا ا  يشرع له  ل . 

 وروي عن االمام أحمد انه كا  إ ا ا   يفعل  ل . 

واستدلوا بعموم قوله: "إ ا سنمعتم المنؤ   فقولنوا كمنا يقنول". والمنؤ   يسنمع نفسنه، فيكنو  

 مأمور باالجابة. 

 ن االمام على قراء ة الفاتحة مع المأمومين. وقاسوغ على تأمي

 وفي هذا نظر  فا  تامين االمام وردت به نصو . 

: ))إ ا سنمعتم المنؤ  ((، لناهرغ : يندل علنى التفرينق بنين السنامع والمنؤ  ، فنا  وقوله  

يدخل المؤ  ، كما قال ألحابنا في النهي عنن الكنام لمنن يسنمع االمنام وهنو يخطنر، اننه ال يشنمل 

 مام، بل له الكام. اال

وكذا قنال فني االيمنا  ونحوهنا، لنو قنال: منن دخنل داري. او خاطنر غينرغ، فقنال: منن دخنل 

دارك، وعلق على  ل  طاقاً او غيرغ: لنم يندخل هنو فني عمنوم اليمنين فني الصنور ة ]االولنى[، وال 

 المخاطر في الصور ة الاانية. 

 اها في كتار "القواعد في الفقه". وللمسألة نظائر كاير ة، في بعضها اختاف، قد  كرن

واستحر أحمد للمؤ   ا  يبس  يديه ويدعو عنه قوله: "حي على الصا ة". قال: اريت يزيند 

 بن هارو  يفعله، وهو حسن. 

 يعني: لما ورد من استحبابه للدعاء عن اال ا ، وفيه احاديث كاير ة مرفوعة، وموقوفة. 

ل ما يقنول المنؤ  " يندخل فينه اال ا  واالقامنة  ال  : "إ ا سمعتم المؤ   فقولوا ما وقوله 

 كا منهما نداء إلى الصا ة، لدر من المؤ  . 

 وقد اختلف العلماء: هل يشرع االجابة في االقامة ل على قولين: 

احدهما: انه يشرع  ل ، وهنو قنول القاضني أبني يعلنى واكانر ألنحابنا، وهنو لناهر منذهر 

 الشافعي. 

ن رواية محمد بن ثابت العبدي: ثنا رجنل منن اهنل الشنام، عنن ننهر وفي "سنن أبي داود" م

، ا  بناال اخنذ فني االقامنة، فلمنا ا   - او عن بعنض ألنحار النبني  -بن حونر، عن أبي امامة

: "اقامهنا هللا وادامهنا"، وقنال فني سنائر االقامنة كنحنو حنديث  قال: "قد قامت الصا ة" قال النبني 

 عمر في اال ا . 

 ]اإلسناد[ ضعف. وفي هذا 

 والقول الااني: انه اليسرع االجابة فيها، اال في كلمة االقامة خالة، وهو وجه للشافعية. 

 وقد نقل المرو ي عن االمام أحمد، انه كا  إ ا اخذ المؤ   في االقامة رفع يديه ودعا. 

  هللا الحق المبين. وروي عنه، انه كا  يدعو، فإ ا قال المؤ  : "ال اله اال هللا" قال: ال اله اال

 ولاهر هذا: ا  الدعاء حينئذ افضل من االجابة. 

 وتأوله القاضي على انه انما كا  يدعو إ ا فرغ من االقامة. 

 وهذا مخالف لقوله: ))إ ا اخذ المؤ   في االقامة((. 

 ولو سمع المؤ   وهو يصلي، فهل يجيبه، ام الل 

االننخا : هنل هنو عنام فني االحنوال، ام الل هذا قد ينبنني علنى النل، وهنو: ا  العنام فني 

 وفيه اختاف، قد انرنا اليه في غير موضع. 

على من دعاغ فلم يجبه حتى حتى سلم، وقوله لم:   ويدل على عمومه في االحوال: انكار النبي 

ُسوِل إذا َدَعاُكمْ  ))الم يقل هللا((:   ِ َوِللرَّ  [". 24(( ]االنفال:  اْسَِِجيبُوا ِوَّ

 وقد اختلف العلماء في اجابة المؤ   في الصا ة على ثاثة اقوال: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



189 

 : )) ا  في الصا ة لششا((.  احدها: انه ال يستحر اجابته في الصا ة بحال  لقول النبي  

 وهذا لاهر مذهر الشافعي. 

وهو قول ألحابنا، قالوا: وقند ننص أحمند علنى ا  منن دخنل المسنجد فنأ   المنؤ  ، فاننه ال 

 حية المسجد حتى يجير المؤ  . يصلي ت

 وهذا يدل على انه ال يجيبه في الصا ة. 

 قول الحنفية وسحنو  من المالكية.  -أيضا -وهو

 نه يستحر انه يجيبه في الفريضة والنافلة، وهو قول ابن وهر من ألحار مال . أالااني: 

  والاالث: يستحر ا  يجيبه في النفل دو  الفرض، وهو المنصو  عن مال .

نقله عنه ابن القاسم، وقال: يقنع فني نفسني اننه اريند بالحنديث: وقنال: "يقنول مانل منا يقنول": 

 التكبير والتشهد.

وكذا قال الليث، اال انه قال: ويقول: "ال حول وال قو ة اال بناهلل" إ ا قنال "حني علنى الصنا ة، 

 حي على الفاح". 

   فليقننل كقولننه، وا  كننا  فنني وفنني "تهننذير المدونننة" للبرداعنني المننالكي: ومننن سننمع المننؤ

نافلننة، إلننى قولننه : "انننهد ا  ال الننه اال هللا، وانننهد ا  محمننداً رسننول هللا"، وا  اتننم اال ا  معننه فننا 

 باس. 

ولعل اتمامه مختص بشير المصنلي، او بمنا إ ا اجابنه فني الحيعلنة بالحوقلنة، كمنا قنال اللينث. 

 او نافلة عند جمهور العلماء. انه إ ا اجابه بذل  لم تبطل لاته. فريضة كانت 

 وهو قول مال  والشافعي وألحابنا. 

 :  نقله عنه جماعة. -ويخرن من قول أحمد في العاط  في الصا ة: يحمد هللا في نفسه

ونقل لال  بن أحمد، عنن أبينه، قنال: إ ا رفنع لنوته بنه يعيند الصنا ة  الننه لني  منن ننأ  

 فسه فا نيء عليه. الصا ة، اال ا  ال يجهر به، وا  قال في ن

 وهذا يحتمل انه اراد إ ا تلفظ به بطلت لاته. 

وحكى الطحاوي عن أبي يوسف، انه التبطل لاته إ ا اجنار المنؤ   فني الصنا ة بنالتكبير 

والتشهد عنه أبي يوسف، وتبطل عند أبي حنيفة ومحمد إ ا اراد به اال ا ، كما لو خاطر أنسانا فني 

 فا  لاته عندغ تفسد. لاته با اله اال هللا، 

 وهو احدى الروايتين عن أحمد. 

وقد فرق بينهمنا ألنحابنا، بنأ  هنذا قصند خطنار ادمني، بخناف المجينر لنا ا ، فاننه انمنا 

 قصد  كر هللا عز وجل. 

وقنند نقننل مهنننا، عننن أحمنند ]فننيمن[  كننر فنني لنناته كيسننا  هننر لننه، فقننال: انننا هلل وانننا اليننه 

 ته. راجعو ، فقال أحمد: يعيد لا

 وهذا يدل على انه إ ا اتى في لاته بذكر غير مشروع فيها انها تبطل. 

وكذل  روي جعفنر بنن محمند، عنن أحمند، فني الرجنل يقنول قبنل ا  ينتم الصنا ة: اللهنم اننت 

 الصا ة. ]…[ السام ومن  السام  فلي  هذا من نأ  الصا ة 

 وبعدغ. وروي عنه ابو طالر، انه قال: ال باس بذل  قبل  السام 

وا  اجار المؤ   في قوله "حي على الصا ة، حي على  الفاح"، بمال قوله بطلنت لناته 

 عند جمهور العلماء.

 أيضا.  –وقالت طائفة: ال تبطل لاته بذل  
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وحكاغ ابن خويز منداد، عن مال ، وانه يكو  بذل  مسيئاً، ولاته تامة. وكرغ ا  يقول فني 

، ولكنن الكراهنة فني -أيضنا –، فا  قنال  لن  فني الفريضنة لنم تبطنل مال ما يقول المؤ   -الفريضة

 الفريضة اند. 

وكام لاحر "تهذير المدونة" لاهر ة موافقة  ل ، اال انه قال: البناس وهنذا يندل علنى اننه 

 يكرغ، اال ا  يختص  ل  بشير المصلي. 

 وقد ورد حديث يستدل به على ا  اال ا  واالقامة ال ]يبطا [ الصا ة. 

روي الليث بن سنعد، عنن يزيند بنن أبني حبينر، ا  سنويد بنن قني  اخبنرغ، عنن معاوينة بنن ف

للى يوماً، فسلم وقد بقيت من الصا ة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسنيت   حديج، انه رسول هللا  

مننن الصننا ة ركعننة، فرجننع فنندخل المسننجد، وامننر بنناال فأقننام، فصننلى للننناس ركعننة، فننأخبرت بننذل  

 لي: تعرف الرجلل فقلت: ال، اال ا  اراغ. فمر بي، فقلت: هو هذا.  الناس، فقالوا

 فقالوا: هذا طلحة بن عبيد هللا. 

 خرجه االمام أحمد وابو داود والنسائي . 

وابننن خزيمننة وابننن حبننا  فنني "لننحيحهما"، وعننندهما: انننه سننلم فنني ركعتننين مننن لننا ة 

 المشرر. 

 والحاكم، وقال: لحي  اإلسناد. 

قة النسائي وابن حبا . ومعاوية بن حديج، اثبنت البخناري وغينرغ لنه لنحبة، وسويد هذا، وث

 وانكر غ االمام أحمد في رواية االثرم، فيكو  حدياه هذا مرساً عندغ.

[ اقامة الصا ة ال يبطلها، وفيها الحيعلتنا ، ويزيند علنى اال ا  بقولنه: "قند  فهذا يدل على ]أ َّ

 ى ما مضى من لاته هو ومن للى معه.   ولهذا بني عل-أيضا –قامت الصا ة" 

علنى قوليهمنا: ا  كنام العامند فني  -في رواينة عننه –وهذا قد يبنى على الول مال  وأحمد 

 ا  ناء هللا.  -الصا ة لمصلحة الصا ة ال يبطل الصا ة. ويأتي  كر هذا في موضع اخر

 وإ ا قلنا: ال يجير المؤ   في الصا ة: فهل يتابع إ ا فرغ منهال

 ل طائفة من الشافعية: يجيبه إ ا سلم، فا  طال الفصل، فهو كترك سجود السهو. قا

 وكذل  قال طائفة منهم في المتخلي والمجامع إ ا سمع اال ا : انه إ ا فرغ تابعه. 

وقال بعضهم : وإ ا لم يتابعه حتى فرغ عمداً، فالظاهر انه يتدارك على القنرر، وال يتندارك 

 بعد طول الفصل. 

ل ا  يتابعه على كنل جملنة عقنر فنراغ المنؤ   منهنا منن غينر تنأخير، كمنا دل علينه واالفض

 حديث معاوية. 

ومن زعم من المتاخرين: انه يجوز االجابة حتى يفرغ ثم يجيبنه، وزعنم اننه ال يسنمى مؤ نناً 

اغ : فقد ابطل، وقال ما خالف به االولين و االخرين. وفي تسميته مؤ ناً بعد فنر-حتى يفرغ من ا انه

فأننه ينقضني  الفعنل النذي اننتق مننه االسنم، ولنو سنابق المنؤ   فني  -أيضنا –حقيقة اخنتاف  -ا انه

 بعض الكلمات. 

 ففي "تهذير المدونة" للمالكية: إ ا عجل قبل المؤ   بالقول فا بأس وهللا اعلم. 

*** 

 باب  -8

 الدعاء عند النداء

محمند بنن المنكندر، عنن جنابر حدثني ابن عياش: ثنا نعير بي أبي حمز ة، عنن  -614

قننال : ))مننن قننال حننين يسننمع النننداء: اللهننم، رر هننذغ النندعو ة التامننة،  بننن عبنند هللا، ا  رسننول هللا 
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والصا ة القائمة، ات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعاه مقأمنامحموداً النذي وعدتنه، حلنت لنه ننفاعتي 

 يوم القيامة((. 

 هذا مما وتفرد ]به[ البخاري دو  مسلم. 

وخرجننه الترمننذي، وقننال : حسننن غريننر مننن حننديث ابننن المنكنندر، ال نعلننم احنند رواغ غيننر 

 نعير بن أبي حمز ة. 

و كر ابن أبي حاتم، عن أبيه، قال: قد طعن فني هنذا الحنديث، وكنا  عنرض ننعير بنن أبني 

البنن او  -حمز ة على ابن المنكدر كتاباً، فامر بقراءته عليه، فعرف بعضاً وانكنر بعضناً، وقنال البننه

: اكتر هذغ االحاديث، فدو  نعير  لن  الكتنار ولنم تابنت رواينة ننعير تلن  االحادينث علنى -اخيه

الننناس، وعننرض علنني بعننض تلنن  الكتننر ]فرأيتهننا مشننابهة[ لحننديث إسننحاق بننن أبنني فننرو ة، وهننذا 

 الحديث من تل  االحاديث. انتهى. 

ابننه، فنإ ا فيهنا منن  وقد روى االثرم، عن أحمد، قال: نظرت في كتنر ننعير، اخرجهنا الني

 الصحة والحسن والمشكل نحو هذا. 

وقد روي، عن جابر من وجه اخر بلفظ فيه بعض مخالفنة، وهنو يندل علنى ا  لحنديث جنابر 

 الاً. 

، قنال:  خرجه االمام أحمد من رواية ابن لهيعة: ثنا ابو الزبير، عن جابر، عن رسنول هللا 

ذغ النندعو ة التامننة والصننا ة النافعننة، لننل علننى محمنند "مننن قننال حننين ينننادي المنننادي: اللهننم، رر هنن

 وارض عنه رضا ال سخ  بعدغ  استجار هللا دعوته". 

وقد روي في هذا المعننى وسنؤال الوسنيلة عنند سنماع اال ا  منن حنديث أبني الندرداء، وابنن 

 ، وفي إسنادهما ضعف. -مرفوعا –مسعود 

بنن علقمنة، عنن عبند النرحمن  : حديث خرجه مسلم من طرينق كعنر -أيضا –ومما يشهد له 

يقنول: )إ ا سنمعتم المنؤ   فقولنوا   بن جبير، عن عبد هللا بن عمنرو بنن العنا ، اننه سنمع النبني 

مال ما يقول، ثم للوا علي  فانه من للى علي لا ة للى هللا علينه بهنا عشنراً ، ثنم سنلوا هللا لني 

هللا، وارجو ا  اكو  انا هو، فمنن سنأل لني  الوسيلة  فانها منزلة في الجنة ال تنبشي اال لعبد من عباد

 الوسيلة حلت له الشفاعة(. 

وعبد الرحمن بن جبير هذا: مولى ننافع بنن عمنرو القرنني المصنري، ولنن بعضنهم، ا ننه: 

 ابن جبير بن نفير، فوهم، وقد فرق بينهما البخاري والترمذي وابو حاتم الرازي وابنه. 

 رع عند سماع اخر االقامة. وقد روي عن الحسن، ا  هذا الدعاء يش

روي ابن أبي نيبة: ثنا ابو االحو ، عن أبي حمز ة، عن الحسن، قال: إ ا قال المؤ  : )قند 

قامت الصا ة(، فقل: اللهم، رر هذغ الدعو ة التامة والصا ة القائمة، اعن  محمنداً سنؤله ينوم القيامنة. 

 محمد يوم القيامة. فا يقولها رجل حين يقيم المؤ   اال ادخله هللا في نفاعة 

وروي ابن السني في كتار "عمل اليوم والليلة" من رواية عبد الرحمن بن ثابنت بنن ثوبنا ، 

عن عطاء بن قر ة، عن عبد هللا بن ضنمر ة، عنن أبني هرينر ة، اننه كنا  يقنول إ ا سنمع المنؤ   يقنيم: 

 يوم القيامة. اللهم، رر هذغ الدعو ة التامة وهذغ الصا ة القائمة، لل على محمد واته سؤله 

 وهذغ االثار تشهد للمنصو  عند أحمد، انه يدعو عند االقامة، كما سبق عنه. 

وقوله: )من قال حين يسمع النداء(: لاهرغ انه يقول  ل  في حال سماع الننداء، قبنل فراغنه. 

 ويحتمل انه يريد به حين يفرغ من سماعه.

د اجابنة المنؤ   والصنا ة علنى وحديث عبد هللا بنن عمنرو لنري  فني اننه يسنأل الوسنيلة بعن

 . رسول هللا 
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وهذا هو االلهر  فانه يشرع قبل جميع الدعاء تقنديم الانناء علنى هللا والصنا ة علنى رسنوله، 

 ثم يدعو بعد  ل . 

 وقوله: )اللهم رر هذغ الدعو ة التامة(. 

ي مقننام والمننراد بالنندعو ة التامننة: دعننو ة اال ا   فانهننا دعنناء إلننى انننرف العبننادات، والقيننام فنن

أي: كاملنة ال نقنص فيهنا، بخناف منا كاننت دعنوات اهنل  -القرر والمناجا ة  فلذل  كانت دعو ة تامة

الجاهلية: أمافي استنصار على عدو، او إلنى نعني مينت، او إلنى طعنام، ونحنو  لن  ممنا هنو لناهرغ 

 النقص والعير. 

هنم رر هنذغ الندعو ة وروى ابو عيسى االسواري، قال: كا  ابن عمر إ ا سمع اال ا  قال: الل

المستجابة المستجار لها، دعو ة الحنق وكلمنة التقنوى، فتنوفني عليهنا، واحينني عليهنا، واجعلنني منن 

 لال  اهلها عماً يوم القيامة. 

 من وجوغ اخر.  -موقوفا -وقد روي عن ابن عمر

 وروي عنه مرفوعا من وجه ضعيف. 

 قال الدارقطني: الصحي : موقوف. 

الحاكم منن حنديث عفينر بنن معندا ، عنن ]سنليم بنن عنامر، عنن[ أبني وخرن بقي بن مخلد و

: ) إ ا نادى المنادي فتحت ابوار السماء واستجير الدعاء، فمن نزل به كنرر   امامة، عن النبي 

او ند ة فليتحين المنادي إ ا نادى،  فليقل مال مقاله، ثم ليقل: اللهم، رر هنذغ الندعو ة التامنة الصنادقة 

والمسنتجار لهنا، دعنو ة الحنق وكلمنة التقنوى، أحيننا عليهنا، وامتننا عليهنا، وابعاننا  الحق المسنتجابة،

 عليها، واجعلنا من خيار اهلها محياُ ومماتاً. ثم يسأل حاجته(. 

 وعفير ، ضعيف جداً. 

 أي : التي ستقوم وتحضر.  –وقوله: )والصا ة القائمة( 

  بحنق هنذغ الندعو ة التامنة والصنا ة وقد خرن البيهقي حديث جابر، ولفظه: )اللهم انني اسنال

 القائمة(. 

وهذا اللفظ ال انكال فيه  فا  هللا سبحانه جعل لهذغ الدعو ة وللصا ة حقا كتبه على نفسنه،  ال 

 يخلفه لمن قام بهما من عبادغ، فرجع االمر إلى السؤال بصفات هللا وكلماته. 

بكلمنات هللا التامنة،  عا  ة النبني ولهذا استدل االمام أحمد على ا  القرا  لي  بمخلوق باسنت

 وقال: انما يستعا  بالخالق ال بالمخلوق. 

وأماروايننة مننن روي: )اللهننم، رر هننذغ النندعو ة التامننة والصننا ة القائمننة(، كمننا هنني روايننة 

البخاري والترمنذي وغيرهمنا، فيقنال: كينف جعنل هنذغ الندعو ة مربوبنة، منع ا  فيهنا كلمنة التوحيند، 

 خ  غير مربور وال مخلوقلوهي من القرخ ، والقر

وبهذا فرق من فرق من اهنل السننة بنين افعنال االيمنا  واقوالنه، فقنال: اقوالنه غينر مخلوقنة، 

 وافعاله مخلوقة  ال  اقواله كلها ترجع إلى القرا ل 

 واجير عن هذا بوجوغ: 

منها: ا  المربور هو الدعو ة إلى الصا ة خالة، وهو قوله: )حي علنى الصنا ة، حني علنى 

 فاح(، ولي   ل  في القرخ ، ولم يرد به التكبير والتهليل. وفيه بعد. ال

 ومنها: ا  المربور هو ثوابها. وفيه ضعف. 

ومنها: ا  هذغ الكلمات من التهليل والتكبير هي من القنرخ  بوجنه، وليسنت مننه بوجهنه، كمنا 

والحمند هللا، وال النه اال : )) افضنل الكنام منن القنرا  اربنع، وهنن منن القنرخ : سنبحانه هللا،  قال 

 هللا، وهللا اكبر((. 
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فهنني مننن القننرخ  إ ا وقعننت فنني اثننناء القننرخ ، وليسننت منننه إ ا وقعننت مننن كننام خننارن عنننه، 

 فيص  ا  تكو  الكلمات الواقعة من  ل  في ضمن  ل  مربوبة. 

 وقد كرغ االمام أحمد ا  يؤ   الجنر، وعلل بأ  في اال ا  كلمات من القرخ . 

 هر: ا  هذا على كراهة التنأزيه دو  التحريم. والظا

ومن األلحار من حملة على التحريم، وفينه نظنر  فنا  الجننر ال يمننع منن قنول: "سنبحا  

 هللا، والحمد هللا، وال قو ة اال باهلل، وهللا اكبر" على وجه الذكر، دو  التاو ة. 

 . وسئل إسحاق عن الجنر يجير المؤ  ل قال: نعم  النه لي  بقرا 

ومنها: ا  الرر منا يضناف الينه الشنيء، وا  لنم يكنن خلقنا لنم، كنرر الندار ونحنوغ، فنالكام 

 يضاف إلى هللا  النه هو المتكلم به، ومنه بدأ، واليه يعود، فهذا بمعنى اضافته إلى ]ربوبية[ هللا. 

وقنند لننرح بهننذا المعنننى االوزاعنني، وقننال فننيمن قننال: )بننرر القننرا (: ا  لننم يننرد مننا يرينند 

 لجهمية فا بأس. ا

 يعني: إ ا لم يرد بربوبيته خلقه كما يريدغ الجهمية، بل اراد اضافة الكام إلى المتكلم به. 

، اننه قنال: ))ثنم  وقوله: )ات محمداً الوسيلة(، قد تقدم حديث عبد هللا بن عمرو، عن النبي 

عبنناد هللا، وارجننو ا  اكننو  انننا سننلوا هللا لنني الوسننيلة  فانهننا منننأزلة فنني الجنننة ال تنبشنني اال لعبنند مننن 

 هو((. 

، قننال ))سننلوا هللا لنني  وخننرن االمننام أحمنند والترمننذي مننن حننديث أبنني هريننر ة، عننن النبنني 

الوسيلة((. قالوا : يارسول هللا، وما الوسيلةل قال: ))اعلى درجة منن الجننة، الينالهنا اال رجنل واحند 

 ارجو ا  اكو  انا((. 

 و كر باقيه.  -م علي فسلوا هللا لي الوسيلة((ولفظ االمام أحمد: ))إ ا لليت

، قنال: ))الوسنيلة درجنة عنند هللا عنز  وخرن االمام أحمد من حديث أبي سعيد، عن النبني 

 وجل لي  فوقها درجة، فسلوا هللا ا  يؤتيني الوسيلة((. 

مننة : الهننار فضننيلته علننى الخلننق اجمعننين يننوم القيا-وهللا اعلننم –وأما))الفضننيلة((، فننالمراد 

وبعدغ، وانهاد تفضيله عليهم في  ل  الموقف، كمنا قنال: ))اننا سنيد ولند ادم ينوم القيامنة((، ثنم  كنر 

 حديث الشفاعة. 

وقوله : ))وابعاه مقأمامحمودا((، هكنذا فني رواينة البخناري وأبني داود والترمنذي والنسنائي 

 وغيرهم. 

 ( بالتعريف، ولي  كذل . وعزا بعضهم إلى النسائي، انه رواغ بلفظ: ))المقام المحمود(

]وكنننذل [ وقعنننت هنننذغ اللفظنننة بنننااللف والنننام فننني بعنننض طنننرق رواينننات االسنننماعيلي فننني 

 ))لحيحه((. 

ووجننه الروايننة المشننهور ة: ا   لنن  متابعننة للفننظ القننرخ ، فهننو اولننى، وعلننى هننذا فننا يكننو  

دالً، ال  ))الننذي وعدتننه(( لننفة  النننه النكننر ة ال تولننف بالمعرفننة وا  تخصصننت، وانمننا تكننو  بنن

البدل ال يشترط ا  يطابق في التعريف والتنكير، او يكو  منصنوباً بعفنل محنذوف تقنديرغ: ))اعنني: 

 أي ))هو الذي وعدته((.  -خبر مبتدأ محذوف –الذي وعدته((، او يكو  مرفوعاً 

 و ))المقام المحمود((: 

 فسر بالشفاعة. 

 يد وابن عباس وغيرهم. من حديث أبي هرير ة وأبي سع وقد روي  ل  عن النبي 

وفسر: بأنه يدعى يوم القيامنة ليكسنى حلنة خضنراء، فيقنوم عنن يمنين العنرش مقأمناال يقدمنه 

 احد، فيشبطه به االولو  واالخرو . 
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 -أيضنا –من حديث ابن مسنعود، ونحنوغ منن حنديث كعنر بنن مالن    وقد روي عن النبي 

 موقوفاً، ومرفوعاً.  -وكذا روي عن حذيفة

 قبل الشفاعة. وهذا يكو 

 وفسرغ مجاهد وغيرغ بشير  ل . 

 وقوله: ))حلت له نفاعتي((. 

 قيل: معناغ نالته وحصلت له ووجبت. 

ولي  المراد بهذ الشفاعة الشفاعة في فصل القضناء  فنا  تلن  عامنة لكنل احند. وال الشنفاعة 

 في الخرون من النار، وال بد  فانه قد يقول  ل  من ال يدخل النار. 

، بحينث تتحنتم لنه ننفاعته   : اننه يصنير فني عناينة رسنول هللا  -وهلل اعلنم  –لمراد وانما ا

فا  كا  ممن يدخل النار بذنوبه نفع له ]في[ اخراجنه منهنا، او فني منعنه منن دخولهنا. وا  لنم يكنن 

 من اهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بشير حسار، او في رفع درجته في الجنة. 

 في ))كتار التيمم((.  إلى انواع نفاعة النبي وقد سبقت االنار ة 

*** 

 

 

 

 

 باب -9

 االسِها  في االذان

 ويذكر ا  قوما اختلفوا في اال ا ، فأقرع بينهم سعد. 

قال عبد هللا ابن االمام أحمد: ثنا أبي: ثنا هشيم، قال: ابنن ننبرمة اخبرننا، قنال: تشناح النناس 

 ، فأقرع بينهم.بالقادسية على اال ا ، فارتفعوا إلى سعد

 وهذا إسناد منقطع. 

قال عبد هللا ابن االمام أحمد: سألت أبي عن مسجد فيه رجا  يندعيا  انهمنا احنق بالمسنجد، 

هذا يؤ   فيه وهذا يؤ   فيهل فقال: إ ا استووا في الصاح والورع اقرع بينهما. وكنذل  فعنل سنعد، 

 وا. فا  كا  احدهما الل ]في دينه[ فينبشي لهم اال يختصم

فقلت: وا  كا  احدهما اسن واقدم في هذا المسجد، ينفق عليه ويحوطنه ويتعاهندغل قنال: هنذا 

 احق به. 

ومعنى هذا: انه إ ا تشاح في اال ا  اثنا ، فا  امتاز احدهما بمزيد فضل في نفسه فانه يقدم، 

يعنني: أ   -ا((وهو مراد أحمد بقوله: ))ا  كنا  احندهما النل  ]فني ديننه[ فينبشني لهنم اال يختصنمو

، فإ  استووا في الفضل في أنفسهم وامتاز أحدهم بخدمة المسنجد وعمارتنه -األلل  أحق فا ينازع

قدم بذل  وقال ألحابنا: إنه يقدم أحد المتنازعين باختصاله بصفات األ ا  المستحبة فينه، مانل أ  

ضنائل كلهنا أقنرع بيننهم يكو  أحدهما اندى لوتا وأعلنم بالمواقينت ونحنو  لن   فنإ  اسنتووا فني الف

 حينئذ، كما فعل سعد. 

والظاهر: أ  مراد أحمد: التنازع في ]طلر[ األ ا  ابتداء، فأمامن ثبت له حق فني المسنجد، 

 وهو مؤ   راتر فيه، فلي  ألحد منازعته، ويقدم على كل من نازعه. 

 وقد نقل الشالنجي عن أحمد ما يبين هذا المعنى: 

النجي: سألت أحمد عن القوم إ ا اختلفوا في األ ا  فطلبوغ جميعناًل قال اسماعيل بن سعيد الش

 فقال: القرعة في  ل  حسن. 
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وقال: ثنا هشنيم، عنن ابنن ننبرمة، أ  النناس تشناحوا ينوم القادسنية فني األ ا ، فنأقرع بيننهم 

 سعد في  ل . 

ولنه ولند : إ  منات المنؤ   -يعنني: سنليما  بنن داود الهاننمي-قال الشنالنجي: قنال ابنو أينور

لال  فهو أحق باأل ا ، وإ  لم يطلبه، وإ  لم يكن بأهل لذل ، وطلبه للحاء المسنجد يقنرع  بيننهم 

 في  ل . 

 يعني: زهير بن حرر. -وبه قال أبو خيامة

وقننال ابننن أبنني نننيبة فنني األ ا : علننى مننا جنناء: )) يننؤم القننوم اقننريهم لكتننار هللا((، وكننذل  

 األ ا .

 : إ  اختاف الناس يرد إلى السنة. -ما معناغ-ر هذا عن الشالجنيقال الجوزجاني بعد أ   ك

 ))المؤ   مؤتمن(( من طرق.   ثم روى حديث النبي 

وروى حديث حسين بن عيسى، عن الحكم بن أبا ، عن عكرمة، عن ابن عباس، عنن النبني 

  . ))ليؤ   لكم خياركم(( : 

 وقد خرجه ابو داود وابن ماجه. 

 أيضا.  –الحسين، والحكم  وتكلم فيه من جهة

قال لبني خطمة منن االنصنار: )) ينابني خطمنة،  وفي مراسيل لفوا  بن سليم، أ  النبي 

 اجعلوا مؤ نكم أفضلكم في انفسكم((. 

ثم قال الجوزجاني: ال بد ا  يكو  المؤ   خياراً، وبنأ  يكنو  مؤتمنناً متبعناً للسننة، فالمبتندع 

 ل في عد ة من اهل المسجد، فإ  أحقهم باأل ا  أنداهم لوتا. غير مؤتمن. فإ  اجتمع هذغ الخا

قننال لننه: ))القننه علننى بننال  فإنننه أننندى لننوتا  ثننم  كننر حننديث عبنندهللا بننن زينند، أ  النبنني 

من ((. قنال: وإنمنا ألنهمنا كاننا متقناربين فني الفضنل واالماننة، وفضنله بنال بالصنوت، فلنذل  رخغ 

 أحق. 

اهنم رجنل بنبعض هنذغ الخصنال كنا  أحنق بناال ا ، وإ ا فإ ا اجتمع رجنال فني المسنجد وع

 استوت فيها حاالتهم فالقرعة عند  ل  حسن. 

: ))لو يعلم الناس ما في الننداء، ثنم لنم يجندوا اال  وانار إلى فعل سعد وعضدغ بقول النبي 

 ا  يستهموا عليه ال ستهموا((. 

ة، فاننا ال نعلنم فينه سننة ماضنية. وهللا ثم قال: فأمااالباء واالبناء والعصبة فني اال ا  واالمامن

 اعلم. انتهى ما  كرغ ملخصاً. 

وخرن ابو داود من رواية غالر القطا ، عن رجل، عن أبيه، عن جدغ، ا  رجنا مننهم اتنى 

، فقال: ا  أبي ني. كبير، وهو عريف الماء، وانه سأل  ا  تجعل الي العرافة بعدغل فقنال:  النبي 

 د للناس من العرفاء، والعرفاء في النار((. ))ا  العرافة حق، والب

 وهذا إسناد مجهول. 

ولم يذكر انه جعل العرافة له بمجرد كو  أبيه عريفاً، واالمامة العظمنى ال تسنتحق بالنسنر، 

 ولهذا انكر الصحابة على من بايع لولدغ.

 وقال عبد الرحمن بن أبي بكر. جئتم بها هرقلية، تبايعو  البنائكم!

ائشننة والصننحابة، ولننم ينكننروغ عليننه، فنندل علننى ا  البيعننة لابننناء سنننة الننروم وسننمع  لنن  ع

 وفارس، وأماسنة المسلمين فهي البيعة لمن هو افضل والل  لامة. 

 وما تزعمة الرافضة في  ل  فهو نزعة من نزعات المشركين في تقديم االوالد والعصبات. 

 مى في  ل . وهللا اعلم. وسائر الواليات الدينية سبيلها سبيل االمامة العظ

 وقد روي ما يستدل به من جعل اال ا  لابناء بعد ابائهم. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



196 

او  -قال االمام أحمد: ثنا خلف بن الوليد: ثنا الهذيل بن بال، عن ابن أبي محذور ة، عنن أبينه

 دار. اال ا  لنا ولموالينا، والسقاية لبني هانم، والحجابة لبني عبد ال  ، قال: جعل رسول هللا -جدغ

 الهذيل بن بال، ضعفه ابن معين. وقواغ االمام أحمد، وابو حاتم. 

 وإسنادغ مشكوك فيه، ولم يسم ابن أبي محذور ة هذا.

، قنال:  وخرن االمام أحمد والترمذي منن رواينة أبني منريم، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني 

 ))المل  في قريش، والقضاء في االنصار، واال ا  في الحبشة((. 

 الترمذي موقوفاً على أبي هرير ة، وقال: هو ال .  وخرجه

 وابو مريم هذا، لي  بالمشهور. 

والمراد بهذا: ا  سيد المؤ نين كا  منن الحبشنة، ال اننه يتوارثوننه بعند بنال، فاننه ال يعنرف 

 بعدغ من الحبشة مؤ  . 

ة، وكنذل  با  ولد أبني محنذور ة كنانوا يتوارثنو  اال ا  بمكنة مند ة طويلن -أيضا –وقد يستدل 

 اوالد سعد القرل بالمدينة. 

وروى الدار قطني بإسنادغ عن سعد القرل، ا  عمر دعاغ، فقال له: اال ا  الين  وإلنى عقبن  

 من بعدك. 

 وفي اإلسناد ضعف. 

وألحابه: يستحر ا  يكو  المؤ   مولد بعنض منن جعنل بعنض  -رحمه هللا –قال الشافعي 

 م فاالقرر. الصحابة اال ا  فيهم، ثم االقرر اليه

: إ ا تنننازع جماعننة فنني اال ا ، ولننم يكننن للمسننجد مننؤ   راتننر اقننرع -أيضننا -وقنال الشننافعي

بينننهم، وكننذا إ ا كننا  لننه مؤ نننو ، وتنننازعوا فنني االبتننداء، او كننا  المسننجد لننشيراً، وادى اخننتاف 

 الننواتهم إلننى تهننويش، فيقننرع، ويننؤ   مننن خرجننت لننه القرعننة، أمنناإ ا كننا  هننناك راتننر، ونازعننه

غيننرغ، قنندم الراتننر، وا  كننا  جماعننة مرتبننو ، وامكننن ا ا  كننل واحنند فنني موضننع مننن المسننجد  

ولكبرغ، ا   كل واحد وحدغ، وا  كا  لشيراً، ولم يؤد اختاف الواتهم إلنى تهنويش  ا ننوا جملنة 

 واحد ة. 

ي وهذا كله إ ا كا  التشاح رغبة في فضله وثوابه، فا  كا  رغبة في الرياسنة والتقندم فينبشن

: ))انننا ال نننولي عملنننا هننذا مننن طلبننه او  ا  ينؤخر مننن قصنند  لنن  وال يمكننن منننه، كمننا قنال النبنني 

 حر  عليه((. 

 قال سيفا  الاوري: إ ا رايت الرجل حريصاً على االمامة فأخرغ. 

وكذل  إ ا كا  غرضه اخذ العوض الذي يعطاغ اهنل اال ا  فني هنذغ االزمنا ، أمناممن بينت 

 ، او من الوقف. -  وقد عدم  ل -المال

فا  تشاح اثنا : احدهما غرضه ثوار اال ا ، واالخر غرضه غرض الدنيا، فا ن  في ا  

 االول احق. 

ا  اتخنذ مؤ نناً ال يأخنذ   وقد قال عاما  بن أبني العنا : ا  منن اخنر منا عهند إلنى النبني 

                       على ا انه اجراً.                                                  

 اخرجه االمام أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. 

وقال: حسن، والعمل علينه عنند اهنل العلنم، كرهنوا ا  يأخنذوا علنى اال ا  اجنراً، واسنتحبوا 

 للمؤ   ا  يحتسر في ا انه. 

سننعيد بننن  وروى ابننو نعننيم: ثنننا عمننار ة بننن زا ا ، عننن يحيننى البكنناء، قننال: كنننت اطننوف مننع

جبير، فمر ابن عمر، فاستقبله رجل من مؤ ني الكعبة، فقال ابن عمنر: وهللا، انني البشضن  فني هللا  

 الخذ الدارهم.
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، قنال: كنا  يقنال: اربنع ال يؤخنذ -هنو: ابنن عبند النرحمن -قال: وثننا المسنعودي، عنن القاسنم

 عليهن رزق: قراء ة القرخ ، واال ا ، والقضاء، والمقاسم. 

فنني ))كتابننه(( عننن عمننار ة بننن زا ا ، عننن يحيننى البكنناء، ا  ابننن عمننر قننال لننه  وروى وكيننع

رجننل فنني الطننواف مننن مننؤ ني الكعبننة: اننني الحبنن  فنني هللا. قننال: واننني البشضنن  فنني هللا  لتحسننين  

 لوت  الجل الدراهم. 

 قال: معاوية بن قر ة: ال يؤ   اال محتسر. 

ال ، عن فائد بن بكير، قال: خرجنت منع وروى ابن أبي نيبة: ثنا ابن نمير، عن حام بن ل

حذيفة إلى المسجد لا ة الفجر، وابن النباح منؤ   الوليند بنن عقبنة ينؤ  ، وهنو يقنول: هللا اكبنر هللا 

اكبر، انهد ا  ال اله اال هللا، انهد ا  ال اله اال هللا، يهوي بأ انه يمينا ونماالً. فقال حذيفنة: منن ينرد 

 عل. هللا ا  يجعل رزقه في لوته ف

وهذا انما قاله حذيفة على وجه الذم له  النه راغ يتمايل في ا انه، كأنه يعجر بحسنن لنوته، 

 فجعل حذيفة يناكل  ل ،  وهذا مال قول ابن عمر. 

: ا  االمام لي  لنه أ  ينرزق المنؤ نين وهنو يجند منن ينؤ   لنه -في الحديث -ونص الشافعي

 طوعا ممن له امانة. 

 وكذل  قال ألحابنا. 

 : قد رزقهم امام هدى: عاما  بن عفا . -في القديم -ال الشافعيوق

وسننئل الضننحاك عننن مننؤ   يننؤ   بشنني اجننر فيعطننى: هننل يأخننذل قننال: ا  عطننى مننن غيننر 

 مسأألة، وكا  فقيراً، فا باس ا  يأخذ. 

ولاهر مذهر االمام أحمد: انه اليأخنذ علنى ننيء منن اال ا  اجنراً، وننص علينه فني اال ا  

 بخصوله. 

 وي عنه: ا  االمام يرزقهم من الفيء، وهو محمول على انه لم يجد من يتطوع بذل . ور

ونقل عنه ابن منصور في الذي يقوم للنناس فني رمضنا : أيعطنىل قنال: منا يعجبني ا  يأخنذ 

 على نيء من الخير اجراً. 

لن ، قال: وقال إسحاق بن راهويه: اليسعه ا  يؤم علنى نينة اخنذ، وا  ام ولنم يننو ننيئا منن  

 فأعطي او اكرم جاز. 

 ونقل حرر وغيرغ عن أحمد: انه يقدم عند ]النسا[ من رضيه اهل المسجد. 

فحكى القاضي وألحابه هذغ الرواية ثانية عن أحمد  ال  الحق لهنم فني  لن   النهنم اعنرف 

 بمن يبلشهم لوته، ومن هو اعف عن النظر عند علو ة عليهم لا ا . 

 لجيرا  مقدما على القرعة، وانه انما يقرع بعد  ل . وجعل لاحر ))المشني(( رضا ا

والصحي : طريقة االكارين  ال  ابا داود نقل عن أحمد: انه ال يعتبر رضا الجيرا  بالكلينة، 

 وانما يعتبر القرعة، فعلم ا  رواية ومن وافقه تخالف  ل . 

المسنجد هلل، لني  : نص علينه أحمند    معلنا بنأ  -وال يعتبر رضا من بني المسجد واختيارغ

 للذي بناغ. 

 يشير إلى انه خرن من ملكه، ولار هلل عز وجل. 

 وهذا يدل على انه ال ]تصرف[ له على المسجد الذي بناغ. 

 عن الشافعية: ا  باني المسجد لي  احق بامامته وا انه من غيرغ.  -أيضا –وهو المشهور 

مننن بننني المسننجد فهننو احننق بأ انننه  : ا -كالروينناني –وقننال ابننو حنيفننة وطائفننة مننن الشننافعية 

 وامامته، كما ا  من اعتق عبداً فله واليغ. 
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وهننذا التشننبيه ال يصنن   ال  ثبننوت الننوالء علننى العبنند المعتننق ال يسننتفيد بننه الواليننة عليننه فنني 

حياته، والحجر عليه، واالنتفاع بمالنه، وانمنا يسنتفيد بنه رجنوع مالنه الينه بعند موتنه  الننه ال بند منن 

 ل عنه حينئذ، فالمولى المعتق احق به من غيرغ من المسلمين  الختصاله بإنعامه عليه. انتقال ما

وأماالمسننجد، فالمقصننود مننن بنائننه انتفنناع المسننلمين بننه فنني لننلواتهم واعتكننافهم وعبنناداتهم، 

 والباني له ]كبقية[ المسلمين في  ل  من غير زياد ة. 

داً بالفعل انه وولدغ احق بإمامته وا اننه فإ  نرط باني المسجد عند وقفه له قبل مصيرغ مسج

ل  نرطه واتبع، وا  كا   غيرهم اقنرأ مننهم وانندى لنوتاً، إ ا كنا  فنيهم منن يصنل  لنذل ، وا  

 : نص على  ل : عبيد هللا بن الحسن العنبري. -كا  غيرغ اولى منه

 وهو قياس قول أحمد في لحة الواقف لنفسه ما ناء من غلة الوقف ومنافعه. 

 :  -رحمه هللا–البخاري  قال

ثنا عبد هللا بن يوسف: ابننا مالن ، عنن سنمي منولى أبني بكنر، عنن أبني لنال ،  -615

قال: ))لو يعلم النناس منا فني الننداء والصنف االول، ثنم ال يجندو   عن أبي هرير ة، ا  رسول هللا 

و يعلمو  ما في  العتمنة اال ا  يستهموا عليه الستهموا، ولو يعلمو  ما في التهجير الستبقوا اليه، ول

 والصب  التوهما ولو حبوا((. 

يعننني: لننو يعلمننو  مننا فيهمننا مننن  –فقولننه: ))لننو يعلننم الننناس مننا فنني النننداء والصننف االول(( 

السننتهموا  -ومعننناغ: االقننراع -الفضننل والاننوار، ثننم لننم يجنندوا الولننول اليهمننا اال باالسننتهام عليهمننا

 فضلهما واجرهما.  عليهما تنافساً فيهما ومشاحة في تحصيل

 وهذا مما استدل به من يرى الترجي  عند التناف  في اال ا  بالقرعة، كما سبق. 

وقند قيننل: ا  الضننمير فنني قولننه: )) ال سننتهموا عليننه(( يعننود إلننى الصننف االول  النننه اقننرر 

 المذكورين، ولم يقل: ))عليهما((. 

ُ َوَرُسرررولُهُ أََنرررقُّ أَْن ى:وااللهنننر: اننننه يعنننود إلنننى الننننداء والصنننف االول، كقولنننه تعنننال َوَّللاَّ

 [. 62]التوبة:  يُْرُضوهُ 

وقد دل الحديث على القرعة في التناف  في الصف االول إ ا استبق اليه اثنا  وضاق عنهما 

 وتشاحا فيه، فانه يقرع بينهما. 

وهذا مع تساويهما في الصفات، فإ  كنا  احندهما افضنل منن االخنر توجنه ا  يقندم االفضنل 

 : ))ليليني منكم اولوا االحام والنهي، ثم الذين يلونهم((.  ير قرعة، عما بقول النبي بش

خرجه مسلم من حديث ابن مسعود، ومن حديث أبني مسنعود االنصناري، كاهمنا عنن النبني 

 . 

وقد  كر ألحابنا: انه لو قدم بميتين إلى مكا  مسبل من مقبر ة مسبلة في ا  واحد، فإ  كنا  

ناك ميز ة من اهل مدفونين عندغ او نحو  ل  قدم، وا  استويا اقرع بينهما، ولو دفن اثننا  الحدهما ه

 في قبر، واستويا في الصفات اقرع بينهما، فقدم إلى القبلة من خرجت له القرعة. 

 بامرأتين له، دفنهما في قبر.  -رضي هللا عنه -وفعله معا  بن جبل

الصف، فلي  الحد ا  يدفعه عننه، ولنو كنا  افضنل وأماا  كا  ثبت الحدهما حق التقدم في 

 : ))ال يقيم الرجل ]الرجل[ من مجلسه فيجل  فيه، ولكن تفسحوا توسعوا((. منه  لقول النبي 

 فأ  كا  السابق إلى الصف غنمالم يبلش الحلم جاز تأخيرغ. 

منند، فعلنه أبني بننن كعنر بقنني  بنن عبناد ة، ولننرح بنه ألننحابنا، وهنو لناهر كننام االمنام أح

 وقول سفيا . 

 وكذل  ا  قدم رجل عبداً له إلى الصف ثم جاء، فله ا  يؤخرغ ويجل  مكانه. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



199 

وأمنناا  تننأخر السننابق باختيننارغ، فهننل يكننرغ، ام الل فيننه قننوال ، مبنيننا  علننى جننواز االياننار 

 بالقرر. 

 أيضا.  -ولاهر كام االمام أحمد كراهته، حتى في حق االبن مع أبيه، وحكى عنه جوازغ

وعلى القول بالجواز، فلو قام من مكانه ايااراً لرجل، فسبق اليه غينر المنؤثر، فهنل يسنتحقهل 

 فيه وجها : 

 احدهما: يستحقه  ال  المؤثر سق  حقه بزواله عنه. 

  ال  مننن كننا  احننق بمكانننه، فلننه ا  يجلنن  بننه بنفسننه، ويننؤثر بننه -وهننو النن  –والانناني: ال 

 غيرغ. 

 ستحسن ابو عبيد  ل  منه. وبهذا فسرغ االمام أحمد، وا

وانما يسق  حقه إ ا قام معرضاً عنه  ولهذا لو قام لحاجة ثم عاد فهو احنق بمجلسنه، فكنذا إ ا 

 قام الياار غيرغ. 

: ))لو يعلمو  منا فني الننداء والصنف االول، ولنم يجندوا اال ا  يسنتهموا علينه  وفي قوله  

اعادتننه مننر ة بعنند مننر ة، اال فنني ا ا  الفجننر، كمننا السننتهموا عليننه(( : دليننل علننى ا  اال ا  ال يشننرع 

 جاءت السنة به، واال فلو نرعت اعادته لما استهموا، وال   واحد بعد واحد. 

وقد لرح بمال  ل  بعض ألحابنا، وقال: مع التزاحم يؤ   واحد بعد واحد. وهو مخنأالف 

 للسنة. 

بنالفجر، للاناني بنالظهر  وروي عن عمر، انه اختصنم الينه ثاثنة فني اال ا ، فقضنى الحندهم

 والعصر، وللاالث بالمشرر والعشاء. 

 وقد قيل: ا  ابا بكر الخال خرجه بإسنادغ، ولم اقف إلى اال  عليه. 

 ولو قيل: انه يؤ   المتشاحو  جملة لم يبعد. 

 وقد نص أحمد على انه لو ا   على المنار ة عد ة فا بأس. 

: يسنتحر ا  يقتصنر علنى -للشنافعي وألنحابهمتابعنة  –وقال القاضني ابنو يعلنى وألنحابه 

 مؤ نين، وال يستحر ا  يزيد على اربعة. 

ثم قالوا: ا  كا   المسجد لشيرا ا   واحد منهم بعد واحد، وا  كا  كبيراً ا نوا جملة  الننه 

 ابلش في التبليش واالعام. 

كنا  لنشيرا  وقال ألحار الشافعي: إ ا ضاق الوقت والمسجد كبير ا نوا فني اقطنارغ، وا 

 ا نوا معاً، اال ا  تختلف الواتهم فيؤ   واحد. 

واستدلوا بإ ا  بال وابن ام مكتوم، و اك انما كنا  فني الفجنر خالنة، وال يعنرف فني غينر 

 الفجر، اال في الجمعة من حين زاد عاما  النداء الاالث على الزوراء. 

 لمضيق كالجمعة والمشرر. وحمل ابن حبير المالكي االستهام على اال ا  على الوقت ا

 يشير إلى انه في االوقات المتسعة ا  يؤ   واحد بعد واحد. 

وقنال حنرر: قلنت ألحمند: فناأل ا  ينوم الجمعننةل ]قنال[: إ ا ا   علنى المننار ة عند ة فنا بنناس 

بال وابن ام مكتوم، وجاء ابنو محنذور ة وقند ا   رجنل قبلنه فنأ   ابنو   بذل   قد كا  يؤ   للنبي 

 أيضا.  -محذور ة

وهذا النص يشعر بأنه يجوز ا  يؤ   واحند بعند واحند فني غينر الفجنر، وهنذا محمنول علنى 

جننوازغ إ ا وقننع احيانننا، ال انننه يسننتحر المداومننة عليننه، وأمنناا ا  بننال وابننن ]ام[ مكتننوم فكننا  فنني 

 الفجر، ولم يؤ نا جملة، فا يدل على االجتماع على اال ا  بحال. 

 ال، فقال: ))ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم((. ا ا  ب وقد علل النبي 
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وهذا المعنى ال يوجد في غير لنا ة الصنب ، وال روي فني غينر الصنب  اننه ا   علني عهند 

 مرتين.  رسول هللا 

فني مسنجد واحند مؤ ننا : بنال وابنن ام  وفي ))الصنحيحين(( عنن ابنن عمنر: كنا  للنبني 

 مكتوم. 

ؤ نين للمسننجد خشننية ا  يشيننر احنندهما فيننؤ   وهننذا يسننتدل بننه علننى انننه يسننتحر نصننر منن

 االخر  لئا يتعطل اال ا  مع غيبته. 

والذي  كر االمام أحمد، خرجه ابن أبي نيبة: ثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد العزينز بنن 

 رفيع، قال:  رأيت ابا محذور ة جاء وقد ا   أنسا ، فأ   هو واقام. 

غ عليه بأ انه قبله، ولم يكن مع أبي محنذور ة منؤ   وهذا فعله ابو محذور ة مر ة  الفتئات غير

 راتر غيرغ بمكة. 

قال ابن أبي نيبة: ثنا يزيد من هارو ، عنن حجنان، عنن نني. منن المديننة، عنن بعنض بنني 

 ، قال: كا  ابن ام مكتوم يؤ   ويقيم بال، وربما ا   بال واقام ابن ام مكتوم. مؤ ني النبي 

 إسناد ضعيف. 

 لياً على انهما لم يكونا يجتمعا  في ا ا  واحد في غير لا ة الفجر. ولو ل  لكا  د

ثاثنة  وروى وكيع في ))كتابه((، عن اسنرائيل، عنن جنابر، عنن عنامر: كنا  لرسنول هللا 

: ))لقند  مؤ نين: بال وابو محذور ة وابن ام مكتوم، فإ ا غار واحد ا   االخنر. وقنال رسنول هللا 

 تة((. قال: فإ ا اقيمت الصا ة انتدوا في الطرق، فا نوا الناس بالصا ة. هممت ا  اجعل المؤ نين س

 هذا مرسل ضعيف  فا  جابراً هو الجعفي. 

 بالمدينة.   وابو محذور ة لم يكن يؤ   للنبي 

وقنند خرجننه البيهقنني، عننن الحنناكم، عننن أبنني بكننر ابننن إسننحاق، عننن العبنناس ابننن الفضننل 

ثنا يحينى، عنن اسنرائيل عنن أبني إسنحاق، عنن االسنود، عنن االسفاطي، عن أبي بكر بن أبي نيبة: 

 ثاثة مؤ نين: بال، وابو محذور ة، وابن ام مكتوم.   عائشة، قالت: كا  للنبي 

 : هو لحي . -يعني: ابن إسحاق -وقال: قال ابو بكر

 ولي  كما قال ابن إسحاق. 

 هذا في كتار ابن أبي نيبة ))المصنف((. 

 مرساً.  -اسرائيل، عن جابر الجعفي، عن الشعبي والصحي : حديث وكيع، عن

وروى االمام أحمد: ثنا اسماعيل: ثنا يون  بن أبي إسحاق، عن االسود، عن عائشنة، قالنت: 

 مؤ نا : بال وعمرو بن ام مكتوم.  كا  للنبي 

 وهذغ الرواية ال . 

قنال  ا  النبنيوخرن الدارقطني من رواية اوالد سعد القرل، عن ابائهم، عن جندهم سنعد، 

 له: ))يا سعد، إ ا لم تر باال معي فأ  ((. 

 وفي إسنادغ ضعف. 

وفنني الحننديث: دليننل علننى نننرف اال ا  وفضننله، واسننتحبار المنافسننة فيننه الكننابر الننناس 

 واعيانهم، وانه ال يوكل إلى اسقاط الناس وسفلتهم، وقد كا  االكابر ينافسو  فيه. 

 لو كنت اطيق اال ا  مع الخليفى ال نت.  قال: قي  بن أبي حازم: قال عمر:

وقال عبد هللا بن الحسن: قال ابن أبني طالنر: منا اسنى علنى ننيء، اال انني كننت وددت انني 

 كنت سألت للحسن والحسين اال ا . 

وعننن سننعد بننن أبنني وقننا ، قننال: ال  اقننوى علننى اال ا  احننر النني مننن ا  احننج واعتمننر 

 واجاهد. 
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  معناغ. -وعن عمر وابن مسعود

 اعطانا النداء.  وعن ابن الزبير، قال: وددت ا  رسول هللا 

 وقال النخعي: كانوا يستحبو  ا  يكو  مؤ نيهم فقهايهم  النهم ولوا امر دينهم. 

 وقال الحسن: قال عمر: ال يستحي رجل ا  يكو  مؤ نا. 

 وقال زا ا : لو يعلم الناس ما في فضل اال ا  الضطربوا عليه بالسيوف. 

نبيل بن عوف، قال عمر: من مؤ نوكمل قلنا: عبيدنا وموالينا. قال: ا   ل  لننقص بكنم وقال 

 كبير. 

 ، قال: وقال: لو اطقت اال ا  مع الخليفى ال نت. -ماله -وروى قي  بن أبي حازم، عن عمر

قننال: ))لننو علننم الننناس مننا فنني اال ا   وقننال يحيننى ابننن أبنني كايننر: حنندثت ا  رسننول هللا 

 ال: وكا  يقال: ابتدروا اال ا ، والتبدروا االمامة. لتحاورغ((. ق

وقال حماد بن سلمة:  ابنا ابو غالر، قال: سمعت ابا امامة يقول: المؤ نو  امنناء للمسنلمين، 

 واالئمة ضمناء. قال: واال ا  احر الي من االمامة. 

 خرجه البيهقي. 

نننص عليننه فنني ))االم((، وممننن راى اال ا  افضننل مننن االمامننة: الشننافعي فنني النن  قوليننه، 

 وعلى كراهة االمامة  لما فيها من الضما . 

 ال  الروايتين عن أحمد.  -أيضا –وهو 

،  وروى ابو حمز ة السكري، عن األعمش، عن أبي لنال ، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني 

هللا،  قال: ))االمام ضامن والمؤ   مؤتمن، اللهم ارنند االئمنة واغفنر للمنؤ نيين((. قنالوا: ينا رسنول

 تركتنا نتناف  في اال ا ، فقال: ))ا  من بعدكم زمانا سفلتهم مؤ نوهم((. 

 خرجه البراز. 

 وقال: لم يتابع عليه ابو حمز ة. 

بننو داود أول الحننديث معننروف بهننذا اإلسننناد، خرجننه أخننرغ  فننإ  خيعننني: علننى الزينناد ة التنني 

 والترمذي وغيرهما. 

 لة. وقال الدارقطني: هذغ االلفال ليست محظو

 أيضا.  –قلت: وقد رويت بإسناد ضعيف، عن يحيى بن عيسى الرملي، عن األعمش 

  كرغ ابن عدي. 

 وفي إسناد الحديث اختاف كاير، وقد روي موقوفا على أبي هرير ة. 

: ))اللهننم اغفننر للمننؤ نين((،  قننال الشننافعي فنني ))االم((: احننر اال ا   لقننول رسننول هللا 

 ا على االمام فيها. واكرغ االمامة للضما ، وم

  : بنأ  النبني -وهو احد قولي الشافعي، وحكي رواية عنن أحمند -واستدل من رج  االمامة

 والخلفاء بعدغ كانوا يتولو  االمامة دو  اال ا . 

واجير عن  ل  بانهم كانوا مشتشلين عن اال ا  بمصال  المسلمين التي ال يقنوم غيرهنا فيهنا 

ومراعنا ة اوقاتننه  ولهننذا قننال عمننر: لنو كنننت اطيننق اال ا  مننع الخليفنني  مقنامهم، فلننم يتفرغننوا لننا ا 

 ال نت. 

 والخليفي: الخافة. 

وأمااالمامة، فلم يكن لهم بد من لا ة وهم ائمة الناس في امور دينهم وديناهم، فلنذل  تقلندوا 

يندل علينه، االمامة، ومن قدر على الجمع بين المرتبتين لم يكرغ له  ل ، بل هو افضل، وكام عمنر 

 وكا  ابن عمر يفعل  ل . 

 وقال مصعر بن سعد: هو من السنة. 
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 وللشافعية وجه بكراهة الجمع. 

 وفي النهي عن الجمع حديث مرفوع: خرجه البيهقي وغيرغ، وهو غير لحي . 

وقننال المنناوردي منننهم: لننسننا  فنني اال ا  واالمامننة اربعننة احننوال: حننال يمكنننه القيننام بهمننا 

فااللل ا  يجمع بينهما. وحال يعجز عن االمامة لقلة علمه وضنعف قراءتنه، ويقندر  والفراغ لهما،

على اال ا  لعلو لوته ومعرفته باالوقات، فاألنفراد له باال ا  افضل. وحال يعجنز فينه عنن اال ا  

لضعف لوته وقلة اباغه، ويكو  قيما باالمامة لمعرفته بأحكنام الصنا ة وحسنن قراءتنه، فاإلمامنة 

ضل. وحال يقدر على كل واحد منهما ويصل  له، وال يمكنه الجمنع بينهمنا، فأيهمنا افضنلل فينه له اف

 وجها . 

 

*** 

 

 باب  -10

 الكال  في االذان

 وتكلم سليما  بن لرد في ا انه. 

 وقال الحسن: ال بأس ا  يضح  وهو يؤ   ويقيم. 

موسنى بنن عبند هللا  روى وكيع في ))كتابه(( عن محمد بن طلحة، عن جنامع بنن ننداد، عنن

، انه كا  يؤ   فني العسنكر، وكنا  ينأمر -وكانت له لحبة-بن يزيد الخطمي، عن سليما  بن لرد

 غامه في أ انه بالحاجة.

 وعن الربيع بن لبي ، عن الحسن، قال: ال بأس أ  يتكلم في أ انه بالحاجة. 

 انننه بالحاجننة، وروى ابننن أبنني نننيبة مننن طننرق ]عننن[ الحسننن، أنننه ال بننأس أ  يننتكلم فنني أ

 وإقامته. 

 وأختلف العلماء في الكام في األ ا  واالقامة على ثاثة أقوال: 

 أحدها: أنه ال بأس به فيهما، وهو قول الحسن واالوزاعي. 

والااني: يكرغ فيهما، وهو قول ابن سنيرين والشنعبي والنخعني وأبني حنيفنة ومالن  والانوري 

 والشافعي، ورواية عن أحمد. 

 كراهة الكام في االقامة اند.  وكلهم جعل

وعلننى هننذا، فلنننو تكلننم لمصنننلحة، كننرد السننام وتشنننميت العنناط ، فقنننال الاننوري وبعنننض 

 ألحابنا: ال يكرغ. 

 والمنصو  عن أحمد في رواية على بن سعد أنه يكرغ، وهو قول مال  وأبي حنيفة. 

 وقال ألحار الشافعي: ال يكرغ، وتركه أولى. 

 فإ  كا  لشير مصلحة كرغ. وكذل  الكام لمصلحة، 

وقال إسحاق: إ  كا  لمصنلحة غينر دنيوينة كنرد السنام واالمنر بنالمعروف فنا يكنرغ، واال 

 كرغ، وعليه حمل ما فعله سليما  بن لرد. 

 ووافق ابن بطة من ألحابنا قول إسحاق، إ  كا  لمصلحة. 

 ورخص في الكام في األ ا  عطاء وعرو ة. 

االقامة دو  اال ا ، وهو المشهور عن أحمد، والذي نقله عنه عامنة والقول الاالث: يكرغ في 

 ألحابه، واستدل بفعل سليما  بن لرد. 

 وقال االوزاعي: يرد السام في اال ا ، ولم يردغ في االقامة. 

 وقال الزهري: إ ا تكلم في اقامته يعيد. 
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في  لن . ومتنى كنا  الكنام الفرق بينهما: ا  مبنى االقامة على الحدر واالسراع، فنالكام يننا

يسيرا بنى علينه منا مضنى منن اال ا  واالقامنة عنند جمهنور العلمناء ، اال ماسنبق عنن الزهنري فني 

 أيضا.  -االقامة. وروي عنه ماله في اال ا 

 ووافقه بعض ألحابنا في الكام المحرم خالة، اال ا  واالقامة. 

عنند االكانرين  الننه يخنل بنالموال ة وا  طال الكام بطل ما مضى، ووجنر علينه االسنتئناف 

 في اال ا ، وال يحصل به االعام  النه يظن متاعباً. 

 وللشافعي قوال  في  ل . 

 وحالل االمر: ا  الكام في اال ا  نبيه بكام الخاطر في خطبته. 

 والمشهور عن االمام أحمد، انه ال يكرغ الكام للخاطر، وانما الكراهة للسامع. 

 ن العلماء إلى التسوية بينهما. و هر كاير م

وأماما حكاغ البخاري عن الحسن من الضح  في اال ا  واالقامنة، فمنرارغ: ا  الضنح  فني 

اال ا  واالقامننة ال يبطلهمننا، كمننا يبطننل الصننا ة، وال بنناس بنناال ا  واالقامننة وا  وقننع فنني اثنائهننا 

ح  في ا انه واقامته  فا   لن  ضح ، غلر عليه لاحبه، ولم يرد انه الباس ا  يتعمد المؤ   الض

غفلة عظيمة منه عن تدبر ما هنو فينه منن  كنر هللا، وقند كنا  حنال الحسنن علنى غينر  لن  منن نند ة 

 تعظيم  كر هللا في اال ا  وغيرغ والخشوع عند سماعه. 

وقد روى ابن أبي الدنيا في "كتار الرقة والبكناء" بإسننادغ، عنن يحينى البكناء، عنن الحسنن، 

   المؤ   لم تبق دابة بر وال بحر اال الشت واستعمت. قال: ثم بكى الحسن بكاء نديداً. قال: إ ا ا 

 وبإسنادغ، عن أبي عمرا  الجوني، انه كا  إ ا سمع اال ا  تشير لونه، وفاضت عيناغ. 

، وانننه سننئل عننن  لنن ، فقننال: انننبهه بالصننري. يننوم -أيضننا –وعننن أبنني بكننر النهشننلي نحننو 

 العرض، ثم غشى عليه. 

 أيضا.  -وحكى مال  ل  من غيرغ من الصالحين

ننه كنا  فني المسنجد، فنأ   المنؤ  ، فبكنى حتنى بنل الحصنى، ثنم أوعن الفضيل بن عياض، 

 قال: نبهته بالنداء، ثم بكى. 

ولكن إ ا غلر الضح  على المؤ   في ا انه بسبر عنرض لنه لنم يلنم علنى  لن ، ولنم يبطنل 

 ا انه. 

 ً علنى المنبنر، فضنح  ضنحكاً منا رئني ضنح  اكانر مننه،  وقد روى عن علي، انه كنا  يومنا

ونحنن   حتى بدت نواجذغ، ثنم قنال:  كنرت قنول أبني طالنر لمنا لهنر عليننا، واننا منع رسنول هللا 

إلنى االسنام، فقنال: منا  نصلي معه ببطن نخلة، فقال: مإ ا تصنعا  يا بن اخيل فدعاغ رسنول هللا 

 استي ابداً، فضح  تعجباً لقول أبيه.  بالذي تصنعا  بأس، ولكن وهللا ال تعلوني

 خرجه االمام أحمد بإسناد فيه ضعيف.  

 : -رحمه هللا –قال البخاري 

حنندثنا مسنندد: ثنننا حمنناد، عننن ايننور وعبنند الحمينند لنناحر الزيننادي وعالننم  -616

االحول، عن عبد هللا بن الحنارب، قنال: خطبننا ابنن عبناس فني ينوم رزغ، فلمنا بلنش المنؤ  : ))حني 

لصا ة(( فأمرغ ا  ينادي ))الصا ة في الرحال((، فنظر القوم بعضنهم إلنى بعنض، فقنال: فعنل على ا

 هذا من هو خير منه، وانها عزمة. 

))الرزغ((: بنالزاي والشنين المعجمنة، هنو : الرحنل. يقنال: ارزغنت السنما إ ا بلنت االرض. 

 : ))الردغ(( بالدال المهملة.  -أيضا –ويقال له 

 اند من الردغ. وقيل : هما سواء.  -لزايبا -وقيل: ا  الرزغ
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قال الخطأبي: الرزغة: وحل نديد ، وكنذل  الردغنة. ورزغ الرجنل]إ ا ارتكنم[ فني الوحنل، 

 فهو رزغ. 

في ))بنار: هني يصنلي االمنام بمنن حضنر، وهنل يخطنر ينوم  -أيضا –وقد خرجه البخاري 

مناد، عنن عبند الحميند و عالنم الجمعة في المطر ل(( عن عبد هللا بن عبد الوهنار الحجبني، عنن ح

 خالة، وفصل حديث احدهما من حديث االخر. 

يعنني:  -وفي حديث عبد الحميد عندغ: قال: كأنكم انكرتم هذا، ا  هذا فعله منن هنو خينر منني

 . النبي 

في ))كتار الجمعة(( من طريق ابنن علينة، عنن عبند الحميند، قنال: اننا عبند  -أيضا -وخرجه

محمد بن سيرين: قال ابن عباس كمؤ نه في يوم مطير: إ ا قلنت: ))اننهد ا   هللا بن الحارب ابن عم

ال الننه اال هللا وانننهد ا  محمنند رسننول هللا((، فننا تقننل: ))حنني علننى الصننا ة((. قننل: ))لننلوا فنني 

 بيوتكم((، فكأ  الناس استنكروا، فقال: قد فعله من هو خير مني. 

 ين:وفي هذغ الرواية: زياد ة على ما قبلها من وجه

احدهما: انه نسر فيها عبد هللا بن الحارب هذا: هنو االنصناري البصنري نسنير ابنن سنيرين 

 وختنه على اخته. 

 أيضا.  –وكذا وقع في ))سنن أبي داود(( 

وفنني ))سنننن ابننن ماجننه(( مننن روايننة عبنناد المهلبنني، عننن عالننم االحننول، عننن عبنند هللا بننن 

 الحارب بن نوفل. 

، ويلقر ))ببه((، وكاهما ثقة، مخرن لنه فني ))الصنحيحين((. وابن نوفل هذا، هو: الهانمي

 فاهلل اعلم. 

والااني: ا  في هنذغ الرواينة: ا  ابنن عبناس نهنى المنؤ   ا  يقنول: ))حني علنى الصنا ة((، 

 وامرغ ا  يبدلها في قوله: ))للوا في بيوتكم((. 

 كذل .  -أيضا –وقد خرجهما مسلم 

لحديث في هنذا البنار، بنل هنو دلينل علنى ا  المنؤ   ينوم وعلى هذغ الرواية، فا يدخل هذا ا

المطننر مخيننر بننين ا  يقننول: ))حنني علننى الصننا ة حنني علننى الفنناح((، وبننين ا  يبنندل  لنن  بقولننه: 

 ))للوا في رحالكم او بيوتكم((، ويكو   ل  من جملة كلمات اال ا  االللية في وقت المطر. 

امرغ بتقديم هذغ الكلمات على الحيعلتنين، وهنو  وهذا غرير جداً ، اللهم اال ا  يحمل على انه

 بعيد مخالف لقوله: ال تقل: ))حي على الصا ة((، بل ))للوا في بيوتكم((. 

والذي فهمه البخاري: ا  هنذغ الكلمنة قالهنا بعند الحيعلتنين او قبلهمنا، فتكنو  زيناد ة كنام فني 

ام في اثناء اال ا  انمنا كنرغ منا اال ا  لمصلحة، و ل  غير مكروغ كما سبق  كرغ  فإ  من كرغ الك

 هو اجنبي منه، وال مصلحة لا ا  فيه. 

وكذا فهمه الشافعي  فإنه قال في كتابه: إ ا كانت ليلة مطينر ة، او  ات رين  و للمنة يسنتحر 

ا  يقول المؤ   إ ا فرغ من ا انه: ))اال للوا في رحنالكم(( فنإ  قالنه فني اثنناء اال ا  بعند الحيعلنة 

 فا بأس. 

 كذ قال عامة ألحابه، سوى أبي المعالي  فإنه استبعد  ل  اثناء اال ا . و

 وأماابدال الحيعلتين بقوله: ))اال للوا في الرحال((، فانه اغرر واغرر. 

 عن نعيم بن النهام.  -أيضا –وفي البار 

، خرجه االمام أحمد: ثنا عبد الرزاق: أبنا معمر، عن عبيد هللا بن عمنر، عنن  نني. قند سنماغ

فني ليلنة بنارد ة، واننا فني لحنافي، فتمنينت ا  يقنول:  عن نعيم بن النحام، قال: سمعت مؤ   النبني 
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))للوا في رحالكم(، فلما بلش حي على الفاح، قنال: ))لنلوا فني رحنالكم((، ثنم سنألت عنهنا، فنإ ا 

 امرغ بذل .  النبي 

 في إسنادغ مجهول. 

نا علني بنن عيناش: ثننا اسنماعيل بنن عيناش: : ث-أيضا –وله طريق اخر: خرجه االمام أحمد 

ثنا يحيى بن سعيد: اخبرني محمد بن يحيى بن حبا ، عن نعنيم بنن النحنام، قنال: ننودي بالصنب  فني 

يننوم بننارد، وانننا فنني مننرط امراتنني، فقلننت : ليننت المنننادي قننال: ))ومننن قعنند فننا حننرن عليننه(( ، فننإ ا 

 حرن عليه((. في اخر ا انه قال: ))ومن قعد فا   منادي النبي 

وخرجه ابو القاسم البشوي في ))معجم الصحابة(( من رواية سليما  بن بال، عن يحيى بنن 

 بنحوغ، ولم يقل: ))في اخر ا انه((.  -سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبا ، عن نعيم، به

 وقال: هو مرسل. 

 يشير إلى ا  محمد بن ابراهيم التيمي لم يسمع من نعيم. 

ن بال عنن يحينى الن  منن رواينة اسنماعيل بنن عيناش  فنا  اسنماعيل ال ورواية سليما  ب

 يضب  حديث الحجازيين، فحدياه عنهم فيه ضعف. 

وخرجه البيهقي من رواية عبد الحميد بن أبي العشرين، عن االوزاعي عن يحيى بنن سنعيد، 

بنحوغ، وقنال فينه: فذكر الحديث  -ا  محمد بن ابراهيم بن الحارب التيمي حدثه، عن نعيم ابن النحام

 فلما بلش: ))الصا ة خير من النوم((، قال: ))ومن قعد فا حرن((. 

وس: انبأنا رجنل منن ثقينف، أوروى سفيا  بن عيينة، ]عن عمرو بن دينار[، عن عمرو بن 

، يقنول: ))حني علنى الصنا ة، حني -في ليلة مطينر ة فني السنفر –يقول  انه سمع منادي رسول هللا 

 ا في رحالكم((. على الفاح ، للو

 خرجه النسائي. 

وقد روى عبيد هللا والليث بن سنعد، عنن ننافع، عنن ابنن عمنر، اننه كنا  ربمنا زاد فني ا اننه: 

 ))حي على خير العمل((. 

 باب -11

 اذان االعمى إذا كان له من ي بره

حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مال ، عن ابن نهار، عنن سنالم بنن عبند هللا، عنن  -617

قننال: ))ا  بنناال يننؤ   بليننل، فكلننوا وانننربوا حتننى ينننادي ابننن ام مكتننوم((،   ا  رسننول هللا  أبيننه،

 وكأا  رجاً اعمى، الينادي حتى يقال له: البحت، البحت.

كذا روى القعنبي هذا الحديث عن مالن ، ووافقنه ابنن أبني اوين  وابنن مهندي وعبند النرزاق 

 وجماعة. 

مرساً، وكذا رواغ الشنافعي واالكانرو  عنن  -ن سالموهو في ))الموطا(( عن ابن نهار، ع

 مال . 

 مسنداً.  -ورواغ سائر ألحار الزهري، عنه، عن سالم، عن أبيه

وقد خرجه مسلم منن رواينة اللينث وينون ، عنن ابنن ننهار كنذل ، ولنم يخرجنه منن طرينق 

 مال . 

 أيضا.  -ورواغ معمر وابن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسير مرساً 

له في اخر الحديث: ))وكا  رجا اعمى(( قند ادرجنه القعنبني فني روايتنه عنن مالن  فني وقو

 حدياه الذي خرجه عنه البخاري، وكذا رواغ ابو مسلم الكجي عن القعنبي. 

وكذا رواغ عبد العزيز بنن ]أبني[ سنلمة بنن الماجشنو ، عنن الزهنري، عنن سنالم، عنن أبينه، 

 وادرجه في الحديث. 
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 في موضع اخر.وخرن الباري حدياه 

مرساً، فالذي في اخرغ يكو  منن  -والحديث في ))الموطا((، كله، عن ابن نهار، عن سالم

 قول سالم حينئذ. 

وقنند بننين جماعننة مننن روا ة ))الموطننا(( انننه مننن قننول ابننن نننهار، منننهم: يحيننى ابننن يحيننى 

 االندلسي. 

ولننه: ))وكننا  رجننا وقنند رواغ الجماعننةمن القعنبنني، عننن مالنن ، فأسننندوا الحننديث، وجعلننوا ق

إلنى اخننرغ منن قنول الزهننري، مننهم: عامنا  بننن سنعيد الندارمي والقاضنني اسنماعيل وابننو  -اعمنى((

 خليفة الفضل بن الحبار وإسحاق بن الحسن. 

فنذكر  -وروى هذا الحديث ابن وهر، عن الليث ويون ، عن ابن نهار، عن سالم، عن أبيه

عنب   ن ام مكتوم هو االعمى الذي انزل هللا فيه    الحديث، وزاد: قال يون  في الحديث: وكا  اب

[ ، كا  يؤ   مع بال. قنال سنالم: وكنا  رجناً ضنرير البصنر، ولنم يكنن ينؤ   1]عب : وتولى

 حتى يقول له الناس حين ينظرو  إلى بزوغ الفجر: ا  . 

 خرجه البيهقي وغيرغ. 

فع، عنن ابنن عمنر، قنال: وخرن مسلم في ))لحيحه(( من حديث عبيد هللا بنن عمنر، عنن ننا

 مؤ نا : بال وابن ام مكتوم االعمى.   كا  لرسول هللا 

 ماله.  –وعن عبيد هللا، عن القاسم، عن عائشة 

ومن طريق هشام بن عرو ة، عن أبيه، عنن عائشنة، قالنت: كنا  ابنن ام مكتنوم ينؤ   لرسنول 

 وهو اعمى.   هللا 

 كذا خرجه من رواية محمد بن جعفر، عن هشام. 

 مرساً.  –ورواغ وكيع وابو اسامة، عن هشام، عن أبيه 

ومقصود البخاري: االستدالل بحديث ابن عمر علنى ا  ا ا  االعمنى غينر مكنروغ، إ ا كنا  

له من يخبرغ بالوقت، وسواء كا  البصير المخبر له مؤ ننا معنه، كمنا كنا  بنال وابنن ام مكتنوم، أو 

  كا  موكا باخبارغ بالوقت من غير تأ ين.

وهذا هو قول اكار العلماء، منهم: النخعي والانوري ومالن  والشنافعي وأحمند وإسنحاق وابنو 

 ثور. 

 .  وا  لم يكن معه بصير يخبرغ بالوقت كرغ ا انه، ولو كا  عارفا بالوقت بنفسه 

 قال القاضي من ألحابنا: ال  معرفته بنفسه يعمل بها في حق نفسه دو  غيرغ. 

حابنا: ال يننؤ   االعمننى اال فنني قريننة فيهننا مؤ نننو ، فيننؤ   وقننال ابننن أبنني موسننى مننن ألنن

 بعدهم، وا  كا  في قرية واحد ة لم يؤ   حتى يتحقق دخول الوقت. 

 وقالت طائفة: يكرغ ا ا  االعمى، روى عن أبي مسعود وابن الزبير. 

 وعن ابن عباس، انه كرغ اقامته. 

 وحكى االمام أحمد عن الحسن، انه كرغ ا ا  االعمى. 

 هو قول أبي حنيفة وألحابه.  و

 وحكاغ القاضي ابو يعلى رواية عن أحمد، وتأولها على انه لم يكن معه ما يهتدي به. 

قننال ابننن عبنند البننر: وفنني الحننديث دليننل علننى جننواز نننهاد ة االعمننى علننى مننا اسننتيقنه مننن 

هد عليننه، : النبحت قبننل  لنن ، وننن-يعنننى: ابننن ام مكتننوم  -االلنوات، اال تننري انننه كننا  إ ا قينل لننه

 وعمل به. انتهى. 

وقبول نهاد ة االعمى على ما يتقينه منن االلنوات منذهر مالن  وأحمند، وروي عنن ننري  

 وكاير من السلف. 
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 ومنع منها ابو حنيفة والشافعي. 

ومنن قننال بقولهمننا، ]فننرق[ بننين اال ا  والشننهاد ة: بنأ  اال ا  خبننر ديننني، يعننم حكمننه المخبننر 

حنديث النذي يسنمعه وهنو اعمنى، بخناف الشنهاد ة، فاننه حنق الدمني وغيرغ، فهو كراوية االعمنى لل

 معين فيحتاط لها. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 باب  -12

 األذان بْد الفجر

 فيه ثاثة أحاديث:

 الحديث األول:

ثنننا عبنند هللا بننن يوسننف: أبنننا مالنن ، عننن نننافع، عننن عبنند هللا بننن عمننر، قننال:  -618

المننؤ   للصننب ، وبنندا الصننب  لننلى ركعتننين كننا  إ ا اعتكننف  أخبرتننني حفصننة، أ  رسننول هللا 

 خفيفتين قبل أ  تقام الصا ة.

كذا في هذغ الرواية: ))إ ا اعتكف المنؤ   للصنب ((، ولعنل المنراد باعتكافنه للصنب  جلوسنه 

 للصب  ينتظر طلوع الفجر، وحبسه نفسه لذل .

فنر بنن ويدل على هذا المعنى:  ماخرجه أبو داود من طريق ابنن إسنحاق، عنن محمند بنن جع

الزبير، عن عنرو ة بنن الزبينر، عنن امنرأ ة منن بنني النجنار، قالنت: كنا  بيتني منن أطنول بينت حنول 

المسجد، فكا  بال يؤ   عليه الفجر، فيأتي بسحر، فنيجل  علنى البينت ينظنر إلنى الفجنر، فنإ ا رخغ 

منا علمتنه  تمطى، ثم قال: اللهم، إني أحمدك واستعين  على قريش ا  يقيموا دين ، ثم يؤ   . قالنت:

 ]تعني[: هذغ الكلمات. -كا  تركها ليلة واحد ة

كنا  إ ا سنكت المنؤ   منن األ ا  لصنا ة الصنب   والمعروف في حديث حفصة: أ  النبي 

 وبدا الصب  ركع ركعتين خفيفتين قبل أ  تقام الصا ة.

 كذا خرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مال . وكذا هو في ))الموطإ(( .

لحديث داللة لريحة على أنه كا  ال يؤ   إال بعد طلوع الفجر  فإنهنا قالنت: ولي  في هذا ا

))كا  إ ا سكت المؤ   وبندا الفجنر لنلى((، فلنم تنذكر أننه ]كنا [ يصنلي إال بعند فنراغ األ ا  بعند 

 طلوع الفجر، وهذا يشعر بأنه كا  األ ا  قبل الفجر، وإال لم تحتج إلى  كر طلوع الفجر مع األ ا .

مسنلم  الحنديث منن رواينة اللينث بنن سنعد وأينور وعبيند هللا، عنن ننافع، عنن ابنن  وقد خنرن

 عمر، كما رواغ مال .

 وخرجه النسائي من طرق أخرى ، عن نافع كذل .

ورواغ عبيد هللا بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمنر، عنن حفصنة ، أ  النبني 

   ال يؤ   إال بعد الفجر.كا  إ ا أ   المؤ   للفجر للى ركعتين، وكا 

  كرغ أبو بكر األثرم.

 وقال: رواغ الناس عن نافع، لم يذكروا ما  كرغ عبد الكريم.
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إ ا سنمع أ ا  الصنب  لنلى  وخرجه ابن عبد البر بإسنادغ، ولفنظ حديانه: كنا  رسنول هللا 

 ركعتين، ثم خرن إلى المسجد، وحرم الطعام، وكا  ال يؤ   حتى يصب .

 لزياد ة مدرجة فيه.قلت: لعل هذغ ا

 من قوله. -وقد رواها عبيد هللا بن عمر، عن نافع

 خرجه ابن أبي نيبة.

ولننو كننا  هننذا محفولنناً حمننل علننى أ ا  ابننن أم مكتننوم، كمننا فنني حننديث ابننن عمننر فنني البننار 

 الماضي.

 الحديث الااني:

ثننا أبنو نعننيم: ثننا نننيبا ، عنن يحيننى، عنن أبني سننلمة، عنن عائشننة، قالنت: كننا   -619

 يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء واإلقامة من لا ة الصب . ول هللا رس

 ،]به[. -وهو: ابن أبي كاير -وخرجه مسلم من طريق هشام، عن يحيى

ولي  لريحاً في أ  األ ا  كا  بعد طلوع الفجر  فإنه إ ا كا  ينؤ   قبنل طلنوع الفجنر، ثنم 

 ه أنه للى بين النداء واإلقامة.يمهل حتى يطلع الفجر، ثم يصلي ركعتين ، فقد للى علي

 وقد رواغ جماعة عن يحيى بن أبي كاير بهذا اللفظ.

إ ا سننمع الصننب  قننام فركننع  ورواغ معاويننة بننن سننام، عننن يحيننى، ولفظننه: كننا  رسننول هللا

 ركعتين خفيفتين.

 خرجه النسائي.

لنبني ورواغ عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري،عن أبني سنلمة ، عنن عائشنة: كنا  ا

 .إ ا سمع النداء قام فصلى ركعتين حتى يأتيه، فيخرن إلى الصا ة 

وألرح من هذا: منا خرجنه البخناري فني خواخنر ))كتنار الصنا ة(( منن طرينق مالن ، عنن 

يصنلي باللينل ثناب عشنر ة ركعنة، ثنم يصنلي  هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كا  رسول هللا 

 ين.إ ا سمع النداء بالصب  ركعتين خفيفت

يصلي ركعتي الفجنر إ ا  خرجه مسلم من طريق عبد ة، عن هشام، ولفظه: كا  رسول هللا 

 سمع األ ا  ويخففهما.

 ابن نمير ومحمد بن جعفر بن الزبير، عن هشام كذل . -أيضا -ورواغ

 ً   فقند وردت رواينات أخنر عنن عائشنة تندل علنى اننه كنا  بعند الننداء -أيضنا -ولي  لريحا

  ة حتى يتبين له الفجر، وتار ة حتى يتوضأ.يؤخر الركعتين تار

فخرن مسنلم منن طرينق عمنرو بنن الحنارب، عنن ابنن ننهار، عنن عنرو ة، عنن عائشنة، أ  

كا  إ ا سكت المؤ   من لا ة الفجر، وتبين له الفجر ،وجاءغ المؤ   أقنام فركنع ركعتنين  النبي 

 خفيفتين، ثم اضطجع على نقه األيمن حتى يأتيه المؤ   لرقامة.

منن طرينق ينون ، عنن ابنن ننهار، غينر أننه لنم ينذكر: ))وتبنين لنه الفجنر  -أيضنا -خرجهو

 وجاءغ المؤ  ((، ولم يذكر: اإلقامة.

كنا  يننام أول  من طريق  أبي إسحاق، عن األسود، عن عائشة، أ  النبي  -أيضا–وخرن 

ا  عنند الننداء األول الليل ويحيى خخرغ، ثم إ  كا  له حاجة إلى أهله قضنى حاجتنه، ثنم يننام، فنإ ا كن

 وثر فإفاض عليه الماء، وإ  لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصا ة، ثم للى الركعتين.

وهذا هو الحديث الذي فيه ))أنه ينام وال يمن  مناء(( ، وقند اسنتنكرغ األئمنة كمنا سنبق  كنرغ 

 في )) أبوار: غسل الجنابة((، غير أ  مسلماً أسق  منه هذغ اللفظة.

 بخاري مختصراً، وعندغ:  ))وإال توضأ((.وقد خرجه ال
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وخرن األثرم: روى األوزاعي، عن الزهري، عنن عنرو ة، عنن عائشنة، قالنت: كنا  رسنول 

 إ ا سكت المؤ   باألولى من لا ة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. هللا 

 قلت: هذا خرجه أبو داود هكذا.

فيه ما  كر األوزاعي، وسمعت أبنا عبند ثم قال األثرم: رواغ الناس عن الزهري، فلم يذكروا 

 يضعف رواية األوزاعي عن الزهري. -يعني: أحمد –هللا 

قلننت: لننم يتفننرد األوزاعنني بهننذا عننن الزهننري، بننل قنند تابعننه عليننه يننون ، وتابعننه عمننرو بننن 

 الحارب، وزاد في حدياه: ))وتبين له الفجر((، كما خرجه مسلم من حدياهما.

على أنه كا  يؤخر لا ة الركعتين عن اآل ا  حتى يتبين لنه  ورواية عمرو بن الحارب تدل

الفجر، ورواية يون  واألوزاعي إ  كانت على لاهرهنا فهني محمولنة علنى أننه كنا  يصنلي عقنر 

 أ ا  ابن أم مكتوم الااني، وكا  ال يؤ   حتى يقال: ألبحت، ألبحت.

 عي.، عن الزهري، كما رواغ األوزا-أيضا -ورواغ عقيل وابن أبي  ئر

 ورواغ ابن الهاد، عن الزهري كذل ، غير أنه زاد فيه: ))بعد ا  يستنير الفجر((.

إ ا سننكت المننؤ    ورواغ عمننر بننن عامننا ، عننن أبيننه، عننن الزهننري، ولفظننه: كننا  النبنني 

 باألولى من لا ة الفجر بعدما يتبين الفجر قام فصلى ركعتين من قبل لا ة الصب .

إ ا سنكت بناألولى منن لنا ة الفجنر قنام  : كنا  النبني ورواغ نعير، عن الزهري، ولفظنه

 فركع ركعتين خفيفتين قبل لا ة الفجر، بعد أ  يتبين الفجر.

 ً  إ  ناء هللا . -خرجه البخاري. وسيأتي قريبا

إ ا سنمع التاوينر لنلى  ورواغ المقدام بن نري ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنا  النبني 

 ركعتين ، ثم خرن.

 ث:الحديث الاال

ثنا عبد هللا بن يوسف: أبنا مال ، عن عبد هللا بنن ديننار، عنن عبند هللا ابنن عمنر،  -620

 قال: )) إ  باالً ينادي بليل، فكلوا وانربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم((. أ  رسول هللا 

كذا خرن فني ))الموطنإ(( هنذا الحنديث . وخرجنه اإلسنماعيلي فني ))لنحيحه(( منن طرينق 

 عن مال .

من طريق عبد هللا بن يوسف، وزاد فيه: وكا  ابن أم مكتوم رجاً أعمى ، ال يننادي  وخرجه

 حتى يقال له : ألبحت ، ألبحت.

وزعننم أ  تخننريج هننذا الحننديث فنني ))بننار: أ ا  األعمننى(( كننا  أولننى  ألنننه زعننم أ  هننذغ 

 الزياد ة فيه من قول ابن عمر ومال  مدرجة.

د ة في حديث عبد هللا بن دينار ما أراهنا محفولنة عنن وهذا الذي قاله لي  بشيء، وهذغ الزيا

مال  بالكلية، والظاهر ا  بعض النروا ة اننتبه علينه حنديث عبند هللا بنن ديننار بحنديث سنالم المتقندم. 

 وهللا اعلم.

 أيضا.-أيضا نعبة، عن عبد هللا بن دينار، بدو  هذغ الزياد ة -وقد رواغ

رواغ حرملننة، عننن ابننن وهننر والشننافعي،  وقنند روي عننن مالنن  بهننذغ الزينناد ة مننن وجننه خخننر:

قال: ))إ  بناالً ينؤ   بلينل،   كاهما عن مال ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أ  رسول هللا 

فكلوا وانربوا حتى يؤ   ابنن أم مكتنوم((، وكنا  ابنن أم مكتنوم رجناً أعمنى، ال يننادي حتنى يقنال: 

 ألبحت، البحت.

حرملة، وال يرويه عن مال  غير الشنافعي وابنن وهنر، خرجه الطبراني، و كر أنه تفرد به 

 وعندغ: أ  هذغ الزياد ة في خخرغ من رواية الشافعي وحدغ.
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و كر ابن أبي حاتم أ  أباغ حدثه عن حرملة، عن ابنن وهنر وحندغ بهنذغ الزيناد ة، وقنال: قنال 

 أبي : هذا منكر بهذا اإلسناد.

 ا  ابنن ام مكتنوم الاناني، إال أ  فني عقنر األ ا  علنى أ  وبكل حال  فتحمل لنا ة النبني 

حديث عائشة ما يدل على ]أنه[ األ ا  األول في عد ة روايات، فيحمل  ل  على أنه كا  يصنلي بنين 

األ انين إ ا تبين له الفجر قبل أ ا  ابنن أم مكتنوم، بندليل رواينة منن روى أننه كنا  يصنلي إ ا سنكت 

 المؤ   وتبين له الفجر.

  ، عنن عنراك بنن مالن ، عنن أبني سنلمة، عنن عائشنة، أ  النبني وقد روى جعفر بن ربيعة

 كا  يصلي ركعتين بني النداءين، لم يكن يدعهما ابداً.

 خرجه البخاري.

 والمراد: بين النداء واإلقامة.

وقد رواغ يحيى بن أبي كاير، عن أبي سلمة، و كر في حدياه: أنه كا  يصلي ركعتين الفجنر 

 بق.بين األ ا  واإلقامة، كما س

 فتعين حمل  ل  على األ ا  الااني، وال بد.

وقننند روى بعضنننهم حنننديث عنننراك، وزاد فينننه بعننند قولنننه: يصنننلي ركعتنننين بنننين الننننداءين: 

 ))جالساً((.

 خرجه ابو داود.

 ولفظه: ))جالساً(( غير محفولة.

 وإنما كا  يصلي ركعتين جالساً بعد وترغ، كذل  رواغ يحيى بن أبي كاير، عن أبي سلمة.

: حديث ابن عمر المخرن في ))الصحيحين(( من طريق أن  بنن -أيضا -يدل على هذا ومما

 كا  يصلي الركعتين قبل لا ة الشدا ة كأ  األ ا  بأ نيه.  سيرين ، عنه، أ  النبي 

 زاد البخاري: قال حماد بن زيد: أي : بسرعة.

قنال: كنا  وروي األعمش، عن حبير بن أبي ثابنت، عنن سنعيد بنن جبينر، عنن أبنن عبناس، 

 يصلي ]ركعتي[ الفجر إ ا سمع األ ا  ويخففهما .  النبي 

 خرجه النسائي.

 وقال: هذا حديث منكر.

قلت: نكارته من قبل إسنادغ، وروايات األعمش عن حبير فيها منكرات  فإ  حبينر بنن أبني 

 ثابت إنما يروي هذا الحديث عن محمد بن علي بن عبد هللا ابن عباس، عن أبيه، عن جدغ.

  ، أنننه نننام ليلننة عننند النبنني -]وخننرن أبننو داود[ مننن حننديث كريننر، عننن الفضننل بننن عبنناس

بعند   لينظر كيف لاته، ]فذكر لاته[ ووترغ، ثم قام فنادى المنادي عند  ل ، فقنام رسنول هللا 

 ما سكت المؤ   ، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم جل  حتى للى الصب .

لنم   ار كلهنا لني  فيهنا داللنة لنريحة علنى ا  النبني فهذغ األحاديث المخرجة في هنذا البن

يكن يؤ   له إال بعد طلوع الفجر، وغاية ما يدل بعضنها علنى أننه كنا  ينؤ   لنه بعند طلنوع الفجنر، 

 و ل  ال ينفي أ  يكو  قد أ   قبل الفجر ا ا  أول.

قوينة، ويمكنن  واألحاديث التي فيها أ  باالً كا  ال يؤ   إال بعد طلوع الفجنر أسنانيدها غينر

 على أنه كا  يؤ   بعد طلوع الفجر األول، وقبل طلوع الفجر الااني. -على تقدير ثبوتها -ا  تحمل

ويدل على  ل : ما روى ابن وهر، قال: حدثني سالم بن غيا ، أ  سنليما  بنن أبني عامنا  

فننذكر  -ليلننة  التجيبنني حدثننه، عننن حنناتم بننن عنندي الحمصنني، عننن أبنني  ر، أنننه لننلى مننع النبنني 

قال: ثم أتاغ بال للصا ة، فقال: ))أفعلت.(( فقال: نعنم. قنال: ))إنن  ينا بنال منؤ   إ ا كنا   -الحديث
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الصننب  سنناطعاً فنني السننماء، ولنني   لنن  الصننب ، إنمننا الصننب  هكننذا إ ا كننا  معترضنناً((، ثننم دعننا 

 بسحورغ فتسحر.

 الصيام((. خرجه بقي بن مخلد في ))مسندغ(( ويون  بن يعقور القاضي في ))كتار

بمعناغ من رواية رندين بن سعد، عن عمرو بنن الحنارب، عنن سنالم  –وخرجه اإلمام أحمد 

 أيضا. -بن غيا . ومن طريق ابن لهيعة، عن سالم بن غيا 

 وقد اختلف في هذا اإلسناد:

 فقال البخاري في ))تاريخه(( : هو إسناد مجهول.

هؤالء الااثة: سالم وسليما  وحاتم: مصنريو  في  -فيما نقله عنه البرقاني -وقال الدارقطني

 متروكو ، و كر أ  رواية حاتم، عن أبي  ر ال تابت.

 وخالفه  في  ل  خخرو :

 أماحاتم، فقال العجلي: تابعي حمصي نامي، ثقة.

 وأماسليما  بن أبي عاما  التجيأبأي، فقال أبو حاتم الرازي: هو مجهول.

نننه جماعننة مننن أهننل مصننر. وقننال أحمنند وأبننو داود وأماسننالم بننن غننيا ، فمشننهور ، روى ع

 والنسائي: ال بأس به. وقال ابن خراش: لدوق، وقال ابن حبا : ثقة.

 فلم يبق من هؤالء من ال يعرف حاله سوى سليما  بن أبي عاما .

وقد عضد هذا الحديث: ما خرجه مسلم في ))لحيحه(( من حديث  سنمر ة ابنن جنندر، عنن 

حتنننى  -لعمنننود الصننب  -شنننرنكم مننن سنننحوركم أ ا  بننال وال هنننذا البينناض، قننال: )) ال ي النبنني 

 يستطير((.

 وحديث ابن مسعود، وقد خرجه البخاري في البار اآلتي.

 وفي النهي عن األ ا  قبل الفجر أحاديث أخر، ال تص :

قنال:   فروى جعفر بن برقا ، عن نداد مولى عياض بن عامر، عن بال، ا  رسنول هللا 

 حتى يستبين ل  الفجر هكذا((، ومد يديه عرضاً.))ال تؤ   

 خرجه أبو داود.

 وقال: نداد لم يلق باالً.

 قال أبو بكر األثرم: هو إسناد مجهول منقطع.

 يشير إلى جهالة نداد، وأنه لم يلق باالً.

وقد خرجه أبو نعيم في ))كتار الصنا ة(( : ثننا جعفنر بنن برقنا ، عنن ننداد منولى عيناض، 

 فذكرغ. - ا  باالً أتى النبي قال: بلشني 

وروى ] أبو داود، عن[ حماد بن سلمة، عن اينور، عنن ننافع، عنن ابنن عمنر، أ  بناالً أ   

 أ  ينادي، أال إ  العبد نام.  بليل، فأمرغ النبي 

 وقال: تفرد به حماد.

 و كر أ  الدراوردي روى عن عبيد هللا، عن نافع، عنن ابنن عمنر، قنال: كنا  لعمنر منؤ   ،

 فذكر نحوغ. -يقال له: مسروح

 وقال: هذا أل  من  ل .

 يعني: أنه موقوف على عمر، وأ  حماد بن سلمة وهم في رفعه.

 وحكى الترمذي عن علي بن المديني، أنه قال: هو غير محفول، وأخطأ فيه حماد بن سلمة.

 وكذا قال الترمذي: هو غير محفول.

 وكذل  انكرغ اإلمام أحمد على حماد.
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بو حاتم النرازي: حنديث حمناد خطنأ. والصنحي : عنن ننافع ، عنن ابنن عمنر، أ  عمنر وقال أ

 أمر مسروحاً.

 ً  -قال: ورواغ ابن أبي محذور ة، عن عبد العزيز أبي رواد ، عن نافع، عن ابن عمنر مرفوعنا

 ، وابن أبي محذور ة ني..-أيضا

 ن ابن عمر.وقال محمد ]بن[ يحيى الذهلي: هو حديث نا ، وهو خاف ما رواغ الناس ع

 يعين: أنهم رووا عنه حديث: ))إ  باالً يؤ   بليل((.

وقال الشافعي: رأيننا أهنل الحنديث منن أهنل العنراق ال يابتنو  هنذا الحنديث، ويزعمنو  أنهنا 

 ضعيفة، ال يقوم بمالها حجة على االنفراد.

 وقال األثرم: هذا الحديث ]خطأ[ معروف من خطإ حماد بن سلمة.

ً  -خطأ فيه حماد بنن سنلمة. وتابعنه سنعيد بنن زربنيوقال الدارقطني: أ ، رويناغ -وكنا  ضنعيفا

عن أيور، عن نافع، عن ابن عمر. والمحفول: عن أينور، عنن ابنن سنيرين أو حميند بنن هنال، أ  

 قال لبال هذا. قال : وال يقوم بالمرسل حجة.  النبي 

 قلت: روايات حماد بن سلمة عن أيور غير قوية.

 ن ايور] احاديث ال يسندها الناس عنه .قال أحمد: أسند ع

 وقال مسلم: حماد يخطئ في حديث أيور كايراً.

 مرساً. –وقد خولف في رواية هذا عن أيور، فرواغ معمر، عن أيور[ 

 خرجه عبد الرزاق، عنه.

وأماحنديث عبنند العزيننز بننن أبنني رواد، فقنند روي عنننه متصنناً كمننا تقنندم مننن روايننة ابننن أبنني 

 محذور ة عنه.

 بعه عامر بن مدرك.وتا

قال الدارقطني: هو وهم، والصوار: رواية ننعير بنن حنرر، عنن عبند العزينز، عنن ننافع، 

 عن مؤ   لعمر، يقال له : مسروح، أ  عمر أمرغ بذل .

و كر أبو داود ا  حماد بن زيد رواغ عن عبيد هللا ، عن نافع أو غينرغ، أ  مؤ ننا لعمنر يقنال 

 فذكرغ. -له : مسروح

 ذي، ا  ابن أبي رواد رواغ، عن نافع، ا  عمر أمر بذل .و كر الترم

 قال: هذا ال يص   ألنه منقطع.

وقننال البيهقنني فنني حننديث ابننن أبنني رواد المتصننل: إنننه ضننعيف ال يصنن ، والصننوار: روايننة 

 نعير بن حرر.

 وقال ابن عبد البر: الصحي : أ  عمر هو الذي أمر مؤ نه بذل .

 نحو حديث حماد بن سلمة. -وقد روي من حديث قتاد ة، عن أن 

 : قاله الدارقطني.-والصحي : أنه عن قتاد ة مرسل

 بإسناد ال يص . -أيضا -وروي من حديث الحسن، عن أن 

 والنهي عن األ ا  قبل طلوع الفجر قد روى عن عمر، كما سبق، وعن علي.

عنه قال أبنو نعنيم: ثننا إسنرائيل، عنن فضنل بنن عمينر، قنال: كنا  لعلني منؤ  ، فجعنل علني م

 مؤ ناً خخر  لكيا يؤ   حتى ينفجر الفجر.

 وهذا منقطع.

وروى وكيع: ثنا سفيا ، عن أبي إسحاق، عن األسود، عن عائشة، قالنت: منا كنانوا يؤ ننو  

 حتى يصبحو .
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وخرن اإلمام أحمد من رواية يون ، عن أبي إسحاق، عن األسنود، قنال: قلنت لعائشنة: متنى 

 ، وما يؤ   حتى يطلع الفجر.توترينل  قالت: ما أوتر حتى يؤ   

وعن نري ، عن علي بن علي،عن إبراهيم ، قال: سمع علقمة مؤ نناً ينؤ   بلينل، فقنال: لقند 

 خالف هذا سنة ألحار محمد.

وإلى هذا القنول  هنر الكوفينو ، مننهم: أبنو األحنو  لناحر ابنن مسنعود، وقني  بنن أبني 

 بن الحسن، والحسن بن لال .   حازم، والشعبي، والنخعي، والاوري، وأبو حنيفة، ومحمد

، عنن بنال، -هنو: ابنن علقمنة-وروى ابن أبي نيبة من طريق حجان، عن طلحة، عن سنويد

 انه كا  ال يؤ   حتى ينشق الفجر. 

وألبني بكنر وعمنر، فكنا   وعن حجان، عن عطاء، عن أبي محذور ة، انه أ   لرسول هللا 

 ال يؤ   حتى يطلع الفجر. 

 : حجان، هو: ابن أرطأ ة

 قال االثرم: هذا ضعيف اإلسناد. 

وقنال ابننن أبني نننيبة: ثننا ابننن نمينر، عننن عبيند هللا، قننال: قلنت لنننافع: إنهنم كننانوا يننادو  قبننل 

 الفجرل قال: ما كا  النداء اال مع الفجر. 

* * * 

 

 باب  -13

 االذان قبل الفجر 

 فيه حدياا : 

 االول: 

 قال: 

ا سنليما  التيمني، عنن أبني عامنا  النهندي، عنن ثنا أحمد بن يون : ثنا زهير: ثنن -621

أ ا  بال منن سنحورغ، -أو[ أحدا منكم –، قال: ))ال يمنعن ]أحدكم عبد هللا بن مسعود، عن النبي 

-ليرجنع قنائمكم، ولينبنه ننائمكم، ولني  أ  يقنول الفجنر أو الصنب (( -أو يننادي بلينل-فإنه يؤ   بلينل

ى أسنفل حتنى يقنول هكنذا. وقنال زهينر: بسنبابته إحندهما وقال بألابعه ورفعها إلنى فنوق وطأطنأ إلن

 فوق االخرى، ثم مدها عن يمينه ونماله. 

 قال علي بن المديني: إسنادغ جيد، ولم نجدغ عن ابن مسعود إال من هذا الطريق. 

 وقوله: ))ليرجع قائمكم((. 

محفننول قننال الحننافظ ابننو موسننى المننديني: لفننظ الزم ومتعنند، يقننال: رجعتننه فرجننع، وكننا  ال

))قننائمكم(( بننالرفع، ولننو روي ))قننائمكم(( بالنصننر  لننيائم ))نننائمكم(( لننم نخطننئ روايننه، ويكننو  

 ))يرجع(( حينئذ متعديا كلفظ: ))يوقظ((. 

وفسر رجوع القائم: بأ  المصلي يترك لاته، ويشرع في وتنرغ، ويخنتم بنه لناته، وهنذا 

 بطلوع الفجر كما سبق.  مما استدل به من يقول: ا  وقت النهي عن الصا ة يدخل

 فذكر أل انه قبل الفجر فائدتين: 

 احدهما: اعام القائم المصلي بقرر الفجر. 

وهذا يدل على انه كا  يؤ   قريبا من الفجر، وقد  كرنا في البنار الماضني، اننه كنا  ينؤ   

 إ ا طلع الفجر االول. 
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ك لا ة الفجر مع الجماعة فني أول والاانية: ا  يستيقظ النائم، فيتهيأ للصا ة بالطهار ة  ليدر

وقتهننا  ولينندرك الننوتر ا  لننم يكننن أوتننر، أو ينندرك بعننض التهجنند قبننل طلننوع الفجننر، وربمننا تسننحر 

 المريد للصيام حينئذ، كما قال: ))ال يمنعن احدا منكم أ ا  بال عن سحورغ((. 

 الذكر. وفي هذا تنبيه على استحبار إيقال النوام في خخر الليل باال ا  ونحوغ من 

وخرن الترمذي من حديث عبد هللا بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبني ]بنن[ كعنر، عنن 

كننا  إ ا  هننر ثلاننا الليننل قننام، فقننال: ))يأيهننا الننناس، ا كننروا هللا، جنناءت الراجفننة  أبيننه، ا  النبنني  

 تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه((. 

 وقال: حديث حسن. 

 داللة على ا  الذكر والتسبي  جهرا في خخر الليل ال بأس به  اليقال النوام.  وفيه

وقد انكرغ طائفة من العلماء، وقال: هو بدعة، مننهم: ابنو الفنرن ابنن الجنوزي. وفيمنا  كرنناغ 

 دليل على انه لي  ببدعة. 

  وقد روي عن عمر، أنه قال: عجلوا اال ا  بالفجر  يدلج المدلج، وتخرن العاهر ة.

 ورواغ الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن قي ، عن عمر. 

 فذكر فيه فائدتين: 

المسنافر بالدلجنة. وقنال: ))ا   احدهما: ا  المسافر يندلج فني  لن  الوقنت، وقند امنر النبني 

 االرض تطوى بالليل((. والدلجة: سير خخر الليل. 

 بسماع اال ا  عما هو فيه.  والااني: ا  من كا  معتكفا على فجور، فإنه يقلع

بننين الفجننرين، فإنننه فننرق بينهمننا بننأ  األول مسننتطيل، يأخننذ فنني السننماء  وأمنناتفريق النبنني 

طننوالً  ولهننذا منند ألننابعه ورفعهننا إلننى فننرق وطأطأهننا أسننفل. والانناني مسننتطير، يأخننذ فنني السننماء 

 عرضاً، فينتشر عن اليمين والشمال.

))ال يشننرنكم مننن سننحوركم أ ا  بننال وال بينناض :  وهكننذا فنني حننديث سننمر ة، عننن النبنني 

 يعني: معترضاً. -وحكاغ حماد بن زيد بيدغ -األفق المستطيل حتى يستطير هكذا((

 خرجه مسلم بمعناغ.

، قال: ))كلوا وانربوا، وال يهيندنكم السناطع  وفي حديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي 

 : االحمر.يعني -المصعد، وكلوا وانربوا حتى يعترض لكم((

 خرجه أبو داود والترمذي.

 وقال: حديث حسن.

 وخرجه اإلمام أحمد ، ولفظه: ))لي  الفجر المستطيل، ولكنه المعترض األحمر((.

 الحديث الااني:

 قال:

حنندثني إسننحاق: ابنننا أبننو أسننامة، قننال: عبينند هللا ثنننا، عننن القاسننم بننن محمنند، عننن  -622

 . ي ، أ  النب-وعن نافع، عن ابن عمر -عائشة

وحندثني يوسنف بنن عيسنى: ثنننا الفضنل بنن موسنى: ثنننا عبيند هللا بنن عمنر، عننن  -623

، فكلوا واننربوا حتنى ينؤ   ابنن أم القاسم، عن عائشة، عن النبي  ، أنه قال: ))إ  باالً يؤ   بليل 

 مكتوم((.

 -وقد خرجه البخناري فني ))الصنيام(( عنن عبيند بنن إسنماعيل، عنن أبني أسنامة، باإلسننادين

، وفي خخر الحديث: ))فإنه ال يؤ   حتى يطلع الفجر((. قال القاسنم: ولنم يكنن بنين أ انهمنا إال -يضاأ

 ا  يرقى  ا وينأزل  ا.
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وقد روي عن عائشة من وجه  خخر: من رواية الدراوردي: ثننا هشنام ابنن عنرو ة، عنن أبينه، 

أ   المننؤ   فكلننوا  : ))إ  ابننن ام مكتننوم رجننل أعمننى، فننإ اعننن عائشننة، قالننت: قننال رسننول هللا 

وانربوا حتى يؤ   بال((. قالت عائشة: وكا  بال يبصر الفجر. قال هشام: وكانت عائشة تقنول: 

 غل  ابن عمر.

 خرجه الحاكم والبيهقي.

 قال البيهقي: حديث عبيد هللا بن عمر، عن القاسم، عن عائشة أل .

 يحهما((.وابن خزيمة وابن حبا  في  ))لح –أيضا  -وخرجه اإلمام أحمد

 وفي رواية: وكا  بال ال يؤ   حتى يرى الفجر.

من رواية أبي إسحاق، عن األسود، عن عائشة، عأن النبني  -أيضا -وقد روي نحو هذا اللفظ

. 

 خرجه ابن خزيمة.

 وقال: فيه نظر  فإني ال أقف على سماع أبي إسحاق لهذا الخبر من األسود.

ً  -هنذاوقد حمل ابن خزيمنة وابنن حبنا  وغيرهمنا  علنى أ   -علنى تقندير ] أ  يكنو  محفولنا

األ ا  كننا  نوبنناً بننين بننال وابننن ام مكتننوم، فكننا  يتقنندم[ بننال تننار ةً، ويتننأخر ابننن ام مكتننوم، وتننار ةً 

 بالعك .

 : أ  هذا اللفظ لي  بمحفول، وأنه مما انقلر على بعض رواته.-وهللا أعلم -واأللهر

د النرحمن، عنن عمتنه أنيسنة بننت خبينر، عنن ونظير هذا: ما روى نعبة، عن خبير بن عبن

، قننال : ))إ  بنناالً يننؤ   بليننل فكلننوا وانننربوا حتننى يننؤ   ابننن أم مكتننوم((. ولننم يكننن بننين النبنني 

 أ انهما إال أ  ينزل هذا ويصعد هذا.

 كذا روى أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق وغيرهما عن نعبة.

))إ  ابنن أم مكتنوم ينؤ   بلينل، فكلنوا واننربوا ورواغ غيرهما، عن ننعبة بنالعك ، وقنالوا: 

 حتى يؤ   بال((.

 ورواغ سليما  بن حرر وغيرغ عن نعبة بالش  في  ل .

قنال: ))إ  ابنن أم مكتنوم ينؤ    وقد روى الواقدي بإسناد له، عن زيد بنن ثابنت، أ  النبني 

 بليل فكلوا وانربوا حتى يؤ   بال((.

 خرجه البيهقي.

 مد ]عليه[.والواقدي، ال يعت

والصحي  من  ل : ما رواغ القاسنم، عنن عائشنة. ومنا رواغ سنالم وننافع وعبند هللا بنن ديننار، 

عن ابن عمر، وما رواغ أبو عاما ، عن ابنن مسنعود  فنإ  هنذغ األحادينث كلهنا لنحيحة، وقند دلنت 

 على أ  باالً كا  يؤ   بليل.

 ، واألوزاعني، وابنن المبنارك، ودل  ل  على جواز األ ا  قبل طلوع الفجر، وهو قول مالن

والشننافعي، وأحمنند، وإسننحاق، وأبنني يوسننف، وأبنني ثننور، وداود، وأبنني خيامننة، وسننليما  بننن داود 

 الهانم ، وأبي بكر بن أبي نيبة وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.

وعليه عمل أهل الحرمين، ينقلونه خلفاً عن سلف، حتنى قنال مالن  فني ))الموطنإ((: لنم ينزل 

 دى لها قبل الفجر.الصب  ينا

 و كر الشافعي، أنه فعل أهل الحرمين، وأنه من األمور الظاهر ة عندهم، ولم ينكرغ منكر.

 يعني: األ ا  بليل. -وقال اإلمام أحمد: أهل الحجاز يقولو : هو السنة

 وكذا قال إسحاق: هو سنة.

 وكذا قال أحمد في رواية حنبل.
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: ولاهر هذا، أننه أفضنل منن األ ا  بعند الفجنر، قال القاضي في ))جامعه الكبير(( واآلمدي

وهو قول الجوزجاني وغيرغ من فقهاء أهل الحديث  ألنه أبلش في إيقال النوام للتاهر لهنذغ الصنا ة، 

   لهذا المعنى. -أيضا -فيكو  التقديم سنة، كما : أ  كا  التاوير في هذا األ ا  سنة

 ، وأومأ إليه أحمد في روايات أخر.وقالت طائفة: هو رخصة، وهو قول ابن أبي نيبة

 فاألفضل عند هؤالء: األ ا  بعد طلوع الفجر، ويجوز تقديمه.

 واختلف القائلو : بأ  الفجر يؤ   لها بليل  في الوقت الذي يجوز األ ا  فيه من الليل:

فالمشهور عند ألحار الشافعي: أنه يجوز األ ا  لها في نصف الليل الااني  ألنه يخرن بنه 

 لا ة العشاء المختار. وقت

ومنهم من قال: ينبني على االختاف في خخر وقت العشاء المختار، فإ  قلننا: ثلنث اللينل ا   

 للفجر بعد الالث.

ومنهم من قال: يؤ   للفجنر فني الشنتاء لسنبع ونصنف بقني منن اللينل، وفني الصنيف لنصنف 

 سبع.

 أ نننا فنني زمننن النبنني  وروى الشننافعي فنني القننديم بإسننناد ضننعيف، عننن سننعد القننرل، قننال:

بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكا  أ اننا في الصب  في الشتاء لسبع ونصف بقني منن اللينل، وفني 

 الصيف ] لسبع[ يبقى منه.

 ومن الشافعية من قال: يؤ   لها قبيل طلوع في السحر.

 ولححه جماعة، وهو لاهر المنقول عن بال وابن أم مكتوم.

 يؤ   بعد نصف الليل، ولم يذكروا  ل  عن أحمد. وأماألحابنا، فقالوا:

 ولو قيل: إنه ال يؤ   حتى يطلع الفجر األول استدالالً بحديث أبي  ر المتقدم لتوجه.

 وقد مر بي أ  أحمد أومأ إلى  ل  ، أو نص عليه، ولم أتحققه إلى اآل .

  لحزبناً حسنناً، إ  وروى الشافعي بإسنادغ، عن عرو ة بن الزبير، قال: إ  بعند الننداء بالصنب

 الرجل ليقرأ سور ة البقر ة.

 يدل على قرر األ ا  من طلوع الفجر. -أيضا -وهذا

وأماألننحار مالنن ، فحكننى ابننن عبنند البننر عننن ابننن وهننر، انننه قننال: ال يننؤ   لهننا ] إال فنني 

السحر. فقيل له :وما السحرل قال: السدس اآلخر. قال: وقال ابن حبينر: ينؤ   لهنا[ منن بعند خنرون 

 العشاء، و ل  نصف الليل. وقت

ومع جواز األ ا  لصا ة الصب  قبل طلوع الفجر، فيستحر إعاد ة األ ا  لها بعد الفجنر منر ة 

 ثانية.

: األ ا  النذي عليننه أهنل المديننة األ ا  قبننل طلنوع الفجنر، هننو -فني روايننة حنبنل -قنال أحمند

 األ ا  األول، واأل ا  الااني بعد طلوع الفجر.

للفجننر قبننل طلننوع الفجننر فنني رمضننا  خالننة  لمننا فيننه منننع الننناس مننن  وكننرغ أحمنند األ ا 

 السحور في وقت يباح فيه األكل.

بناالً أ   وقد يستدل له بحديث نداد مولى عياض، عن بال المتقدم  كرغ، في نهي النبني 

 وهو يتسحر. يؤ   حتى يطلع الفجر  فإ  في تمام الحديث: أنه أتى النبي 

 رواية أخرى: أنه ال يكرغ. ومن ألحابنا من حكى

قال طائفة من ألنحابنا: وكراهتنه إنمنا  هنو إ ا اقتصنر علنى هنذا األ ا   فنإ  أ   معنه أ ا  

 ثا  بعد طلوع الفجر لم يكرغ.

 وعليه يدل حديث ابن عمر وعائشة في هذا البار.
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بعند  وقالت طائفنة منن أهنل الحنديث: ال ينؤ   لصنا ة الصنب  قبنل الفجنر، إال أ  يعناد األ ا 

الفجر في جميع األوقات، وهو اختيار ابن خزيمة وغيرغ، وإليه ميل ابن المنذر، وحكاغ القاضي أبنو 

 الحسن من ألحابنا رواية عن أحمد.

 ويمكن أ  تكو  مأخو  ة من رواية حنبل التي  كرنا خنفاً.

بني واستدل هؤالء بحديث عائشة وابن عمر وأنيسة، وما في معنناغ منن أننه كنا  فني زمنن الن

  .واألخر بعد الفجر ،  أ انا : احدهما بليل 

بناالً  ويمكن الجمع بين هذغ األحادينث واألحادينث التني رواهنا العراقينو  فني امنر النبني 

بإعنناد ة األ ا  بعنند الفجننر، بننأ  األ ا  كننا  فنني اول األمننر بعنند طلننوع الفجننر، ثننم لمننا أ   بننال بليننل 

في أ انه قبنل الفجنر مصنلحة، فنأقرغ علنى  لن   أى النبي بإعاد ة أ انه بعد الفجر ر وأمرغ النبي 

]واتخننذ[ مؤ ننناً خخننر يننؤ   بعنند الفجننر  ليجمننع بننين المصننال  كلهننا: إيقننال النننوام، وكننف القننوام، 

 والمبادر ة بالسحور للصوام، وبين اإلعام بالوقت بعد دخوله.

النوم(( منرتين فني خ ا  وهذا كما روي، ا  باالً هو الذي زاد في أ انه : ))الصا ة خير من 

 في األ ا  لما رأى فيه من زياد ة إيقال النائمين في هذا الوقت. الفجر، فأقرها النبي 

واستدل األولنو  بمنا خرجنه أبنو داود منن رواينة عبند النرحمن بنن زيناد، عنن زيناد بنن نعنيم 

ول أ ا  فني سنفر، فلمنا كنا  أ الحضرمي، عن زياد بن الحنارب الصندائي، قنال: كننت منع النبني 

الصننب  أمرننني فأ نننت، فجعلننت اقننول أقننيم ]يننا[ رسننول هللا ل،فجعننل ينظننر فنني ناحيننة المشننرق إلننى 

يعنني:  -الفجر، فيقول: ))ال(( ، حتى إ ا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تاحق ألنحابه

يقنيم((. قنال:  : ))إ  أخا لداء هو أ  ، ومن أ   فهنو، فأراد بال ا  يقيم، فقال له النبي -فتوضأ

 و كر حديااً فيه طول. –فأقمت 

 فهذا يدل على انه ا   قبل طلوع الفجر واجتزأ بذل  األ ا ، ولم يعدغ بعد طلوعه.

ولمن رج  قول منن أوجنر اإلعناد ة بعند طلنوع الفجنر، أننه يقنول: هنذا الحنديث إسننادغ غينر 

 قوي.

 وقد خرجه ابن ماجه والترمذي مختصراً.

 عرفه من حديث األفريقي، واألفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث.قال الترمذي: إنما ن

 وقال سعيد البر عي: سئل أبو زرعة عن حديث الصدائي في األ ا .

 فقال: األفريقي، وحرك رأسه.

 قلت: وقد اختلف عليه في لفظ الحديث:

ل فخرجه اإلمام أحمد عن محمد بن يزيند الواسنطي، عنن اإلفريقني بهنذا اإلسنناد، ولفظنه: قنا

 و كر الحديث مختصراً. -: ))أ   يا أخا لداء(( قال: فأ نت، و ل  حين أضاء الفجررسول هللا 

 فهذغ الرواية فيها التصري  بانه إنما أ   بعد إضاء ة الفجر وطلوعه.

وقد رواغ ابن لهيعة، فخالف األفريقي فني إسننادغ، فنرواغ عنن بكنر بنن سنواد ة، عنن زيناد بنن 

 –يعنني: فني مسنير لنه  - ، قنال: أتبعنت النبني  دائي لناحر النبني نعيم، عن حبا  بن ب  الصن

 ليلننة إلننى الصننباح، فأ نننت بالصننا ة لمننا الننبحت، وأعطنناني إننناء وتوضننأت منننه، فجعننل النبنني 

فنذكر حنديااً، ولنم  –ألابعه في اإلناء، فانفجر عيوناً، فقال: ))من أراد مننكم أ  يتوضنأ فليتوضنأ(( 

 يذكر فيه : اإلقامة.

 أيضا. -هذغ الرواية إنما لما ألب وفي 

 في حديث اإلفريقي. -أيضا -وقصة الوضوء وتفجر الماء مذكور ة

 

* * * 
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 باب -14

 كم بين األذان واإلقامة

 فيه حدياا :

 األول:

 قال:

حدثنا إسحاق الواسطي: ثنا خالد، عن الجريري، عن ]ابنن[ بريند ة، عنن عبند هللا  -624

ً  -قال: ))بين كل أ انين لا ة((  بن مشفل المزني، أ  رسول هللا  ))لمن ناء((. -ثاثا

))إسحاق(( هنذا، ينروي عننه فني غينر موضنع عنن خالند، وهنو : ابنن عبند هللا الطحنا ، وال 

 ينسر إسحاق. وقد قيل: إنه ابن ناهين الواسطي.

 الااني:

 قال:

ثننننا محمننند بنننن بشنننار: ثننننا غنننندر: ثننننا ننننعبة، قنننال: سنننمعت عمنننرو بنننن عنننامر  -625

 صنناري، عننن أننن  بننن مالنن ، قننال: كننا  المننؤ   إ ا أ   قننام ننناس مننن ألننحار رسننول هللا األن

وهم كذل  ، يصلو  الركعتين قبل المشنرر، ولنم يكنن بنين  يبتدرو  السواري، حتى يخرن النبي 

 األ ا  ]واإلقامة[ نيء.

 قال عاما  بن جبلة وأبو داود ، عن نعبة: ولم يكن بينهما إال قليل.

مشفل يدل على أ  بين كل أ ا  لا ة وإقامتها لا ة لمنن نناء، فندخل فني  لن  وحديث ابن 

 المشرر وغيرها، فدل على أ  بين أ ا  المشرر وإقامتها ما يتسع لصا ة ركعتين.

 وقد  كرنا قدر الفصل بين أ ا  المشرر وإقامتها في ))بار : وقت المشرر((.

عنن عبند هللا [ بنن بريند ة، عنن أبينه، أ   وقد روى حيا  بنن عبيند ] هللا العندوي هنذا الحنديث

 قال : ))] إ  [ عند كل أ انين ركعتين قبل اإلقامة، ما خا أ ا  المشرر((. النبي 

 خرجه الطبراني والبزار والدارقطني.

وقال: حيا  بن عبيد هللا هذا لي  بقوي، وخالفه حسين المعلم وسنعيد الجرينري وكهمن  بنن 

 الحسن، وكلهم ثقات.

 نهم رووغ عن ابن بريد ة، عن ]ابن[ مشفل، بدو  هذغ الزياد ة.يعني: ا

وقال األثرم: لي  هذا بشيء  قد رواغ عن ]ابن [ بريد ة ثاثة ثقات على خاف منا رواغ هنذا 

 الشي. الذي ال يعرف، في اإلسناد والكام جميعاً.

ابننن وكننذل   كننر ابننن خزيمننة نحننوغ، واسننتدل علننى خطئننه فنني اسننتانائه لننا ة المشننرر بننا  

المبارك روى الحنديث عنن كهمن ، عنن ]ابنن[ بريند ة، عنن ابنن مشفنل ، وزاد فني خخنرغ: فكنا  ابنن 

 بريد ة يصلي قبل المشرر ركعتين.

 وحديث أن  يدل على أ  بين أ ا  المشرر وإقامتها ما يتسع لصا ة ركعتين.

لنم  - اعلنموهللا -فأماقوله في خخنر الحنديث: ))ولنم يكنن بنين األ ا  واإلقامنة ننيء((، فمنرادغ

يكننن نننيء كايننر  بنندليل روايننة عامننا  بننن جبلننة وأبنني داود الطيالسنني التنني  كرهننا البخنناري تعليقنناً: 

 ))ولم يكن بينهما إال قليل((.

وقد خرجه النسائي منن رواينة أبني عنامر العقندي، عنن ننعبة، وفني حديانه: ))ولنم يكنن بنين 

 كرواية غندر. -األ ا  واإلقامة نيء((

  قينام الصنحابة للصنا ة كنا  إ ا ابتندأ المنؤ   فني األ ا ، ولنم يكنن بنين وقد زعم بعضهم: أ

 األ ا  واإلقامة، واستدل برواية من روى: ))ولم يكن بين األ ا  واإلقامة نيء((.
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وفي ))لحي  مسلم(( عن عبد العزينز بنن لنهير، عنن أنن ، قنال: كننا بالمديننة، فنإ ا أ   

فركعوا ركعتين، حتى إ  الرجل الشرينر ليندخل المسنجد المؤ   لصا ة المشرر ابتدروا السواري، 

 فيحسر أ  الصا ة قد لليت، من كار ة من يصليهما.

في ))مسند اإلمام أحمد(( من حديث معلنى بنن جنابر، عنن موسنى بنن أنن ، عنن أبينه، قنال: 

كا  إ ا قام المؤ   فأ   لصا ة المشنرر قنام منن يشناء، فصنلى حتنى تقنام الصنا ة، ومنن نناء ركنع 

 .تين، ثم قعد، و ل  بعيني رسول هللا ركع

 ومعلى بن جابر، مشهور، روى عنه جماعة ، و كرغ ابن حبا  في ))ثقاته((.

وهذا لاهر في انهم كانوا يقومو  إ ا نرع المؤ   في األ ا ، وأ  منهم من كا  يزيند علنى 

 ركعتين.

 رر، وقد سبق  كرغ.وفيه: رد على إسحاق بن راهوية، قال: ال يزاد على ركعتين قبل المش

وقد خرن اإلسماعيلي في ))لحيحه(( من حديث عاما  بن عمر: ثنا نعبة، عن عمنرو بنن 

عامر، قال: سمعت أن  بن مالن  يقنول: كنا  المنؤ   إ ا أخنذ فني أ ا  المشنرر قنام لبنار ألنحار 

 ا  يخنرن إلنيهم وهنم يصنلو ، وكنا  بنين األ فابتدروا السنواري، فكنا  رسنول هللا  رسول هللا 

 واإلقامة قرير.

وهننذغ الروايننة لننريحة فنني لنناتهم فنني حننال األ ا ، وانننتشالهم حننين إجابننة المننؤ   بهننذغ 

 الصا ة.

وقنند كننا  اإلمننام أحمنند يننوم الجمعننة إ ا أخننذ المننؤ   فنني األ ا  األول للجمعننة قننام فصننلى 

ً  -ركعتين  على قدر طول األ ا  وقصرغ. -أو أربعا

إ  نناء هللا وإنمنا المقصنود  -بنل المشنرر فني موضنع خخنرويأتي الكام على حكنم الصنا ة ق

 هنا:  كر قدر الفصل بني األ ا  واإلقامة للمشرر وغيرها.

 وقد سبق حكم الفصل بين أ ا  المشرر وإقامتها في )) بار: وقت المشرر((.

بنناالً ا  يفصننل بننين أ انننه وإقامتننه فنني ))بننار: اإلبننراد  و كرنننا أحاديننث فنني أمننر النبنني 

 ر((.بالظه

* * * 

 باب -15

 من ااِظر اإلقامة

حدثنا ابنو اليمنا : أبننا ننعير، عنن الزهنري: أبننا عنرو ة بنن الزبينر، أ  عائشنة  -626

إ ا سكت المؤ   باألولى من لا ة الفجر قنام فركنع ركعتنين خفيفتنين قبنل  قالت: كا  رسول هللا 

 ى يأتيه المؤ   لرقامة.لا ة الفجر بعد أ  يستبين الفجر، ثم اضطجع على نقه األيمن حت

 أي : فرغ من أ انه. -إ ا سكت المؤ  (( قول عائشة: ))كا  النبي 

 تعني : بالمر ة األولى. -قولها: ))باألولى ]من [ لا ة الفجر((

وهذا يحتمل ا  تكو  ارادت بنه أننه كنا  يصنلي النركعتين قبنل فنراغ المنؤ   منن أ اننه قبنل 

يا  أ انين، كمنا فني حنديث عبند هللا ابنن مشفنل المتقندم، ويحتمنل أ  اإلقامة، فإ  األ ا  واإلقامة يسم

تكو  أرادت أ  األ ا  نفسه كا  يكرر مرتين، فيؤ   بال وبعدغ ابن أم مكتوم، فكانت لا ة النبني 

   بعد بال قبل أ ا  ابن أم مكتوم، إ ا تبين الفجر للنبي لنلى ركعتني الفجنر، ولنم يتوقنف علنى

 ، فإ  ابن ام مكتوم كا  يسفر بأ ا  الفجر، وال يؤ   حتى يقال له : ألبحت.أ ا  ابن أم مكتوم

فني األكنل فني الصنيام إلنى أ ا  ابنن ام مكتنوم، واألكنل يحنرم  فإ  قينل: فكينف أ   النبني 

بمجرد طلوع الفجرل وقد روي في حديث انيسنة، انهنم كنانوا يامروننه أ  ينؤخر األ ا  حتنى يكملنوا 

 السحور.
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ا أنكل فهمه علنى كاينر منن النناس، وقند تنأول بعضنهم قنولهم البنن أم مكتنوم: " قيل: هذا مم

ألننبحت، ألننبحت" علننى أ  المننراد قاربننت الصننباح ]بعنند تبننين طلننوع الفجننر ال تحننرم فنني وقننت 

 طلوعه سواء[.

 واألحاديث واآلثار المروية عن الصحابة في هذا المعنى كاير ة جداً.

يستحبو  األكل والشرر إلى انتشنار الضنوء علنى وجنه ولي  هذا قول الكوفيين الذين كانوا 

إ   -األرض  فإ   ل  قول نا  منكر عند جمهور العلمناء، وسنتأتي المسنألة فني موضنعها مبسنوطة

 ناء هللا تعالى.

إ  ننناء هللا  -وسننيأتي الكننام علننى االضننطجاع بعنند لننا ة ركعتنني الفجننر فنني موضننع خخننر

 تعالى.

يأتيننه المننؤ   لرقامننة((  فننإ  هننذا ينندل علننى أنننه يجننوز  وإنمننا المقصننود هنننا: قولهننا: ))حتننى

 انتظار المصلي لرقامة، وأ  يؤخر دخول المسجد خارجاً منه حتى تقام الصا ة، فيدخل حينئذ.

وهذا هو مقصود البخاري في هذا البنار، وأراد بنذل  مخالفنة منن كنرغ انتظنار اإلقامنة، فنإ  

 طائفة من السلف كرهوغ وغلظوا.

 عبد هللا بن عمرو بن العا ، أنه قال: هو هرر من دين محمد واإلسام.حتى روي عن 

وقد كرهه من المتاخرين من ألنحابنا، وقنالوا: يكنرغ للقنادر علنى الندخول إلنى المسنجد قبنل 

اإلقامة ا  يجل  خارن المسجد ينتظر اإلقامنة،  لن  تفنوت بنه فضنيلة السنبق إلنى المسنجد وانتظنار 

 ألول.الصا ة فيه، ولحقوق الصف ا

إلى التهجينر إلنى الصنا ة، وهنو القصند إلنى المسناجد فني الهجينر، أماقبنل  وقد ندر النبي 

األ ا  أو بعدغ، كما ندر إلى التهجير إلى الجمعة : انتظار الصا ة بعد الصا ة، وقال للذين انتظنروغ 

 .إلى قرير من نطر الليل لصا ة العشاء: ))إنكم لن تزالوا في لا ة ما انتظرتموها((

وقد كا  كاير من السلف يأتي المسنجد قبنل األ ا  ، مننهم : سنعيد بنن المسنير، وكنا  اإلمنام 

 أحمد يفعله في لا ة الفجر.

 وقال ابن عيينة: ال تكن مال أجير السوء، ال يأتي حتى يدعى.

 يشير إلى انه يستحر إتيا  المسجد قبل أ  ينادي المؤ  .

[: إنهنم أول 10]الواقعنة:   سَّرابِ ُوَن السَّرابِ ُونَ الوقال بعض السلف في قول هللا تعالى:

 الناس خروجاً إلى المسجد وإلى الجهاد.

[ قنال مكحنول: التكبينر ة األولنى 21] الحديند:   َسابِ ُوا إلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب ُِكمْ  وفي قوله: 

 مع اإلمام. وقال غيرغ: التكبير ة األولى والصف األول.

أعلم خافاً بيني العلماء أ  من بكنر وانتظنر الصنا ة، وإ  لنم يصنل فني قال ابن عبد البر: ال 

 الصف األول أفضل ممن تأخر، وإ  للى في الصف األول. 

 وروى المعافى، عن سفيا  الاوري، قال: مجيئ  إلى الصا ة قبل اإلقامة توقير للصا ة.

لمسنجد، أو قريبناً مننه فمن كا  فارغاً ال نشل له، وجل  إلى الصا ة قبل اإلقامة علنى بنار ا

ينتظننر أ  تقننام الصننا ة فينندخل المسننجد، وخصولنناً إ  كننا  علننى غيننر طهننار ة ، وإنمننا ينتظننر فنني 

 المسجد إ ا دخل المسجد بعد اإلقامة، فهو مقصر راغر عن الفضائل المندور إليها.

ولكن هذا كله في حق المنأموم، وقند تقندم منن حنديث أبني الماننى، عنن ابنن عمنر، قنال: كنا  

 حدنا إ ا سمع اإلقامة توضأ وخرن من وقته.أ

 .  وفيه دليل على أ  الصحابة كانوا ينتظرو  اإلقامة في عهد النبي 

فأمااإلمام، فإنه إ ا انتظر إتيا  المؤ   له في بيته حتى يؤ ننه بالصنا ة وعننه رواينة اخنرى، 

 جد ثم يجل . أنه يصلي  وات االسبار، كقول الشافعي، فيصلي الداخل حينئذ تحية المس
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 وقد تقدمت هذغ المسألة في الكام على احاديث النهي مستوفا ة. 

وأماالظهر، فأننه يسنتحر التطنوع قبلهنا بنركعتين أو اربنع ركعنات، وهني منن الرواتنر عنند 

 االكارين. 

 وقد روي في الصا ة عقر زوال الشم  أحاديث، في أسانيد أكارها مقال.

 هو وقت لا ة، فمن ناء استقل ومن ناء استكار.  وبكل حال  فما بين اال انين للظهر

وأمابين اال انين لصا ة العصر، فهذا الحنديث يندل علنى اننه يشنرع بينهمنا لنا ة، وقند ورد 

 أيضا.  -في االربع قبل العصر أحاديث متعدد ة، وفي الركعتين

 واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواترل والجمهور على انها ال تلتحق بها. 

 اال انين قبل المشرر، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصا ة فيه.  وأمابين

 وقد اختلف العلماء في  ل : 

فمنننهم مننن كرهننه، وقننال: ال يننزول وقننت النهنني حتننى يصننلي المشننرر، وهننو قننول الكننوفيين 

 وغيرهم. 

ومنهم من قال: باسنحبابها، وهنو رواينة عنن أحمند، وقنول طائفنة منن السنلف  لهنذا الحنديث  

 أن  في البار الماضي.  ولحديث

ومنهم من قال: هي مباحة، غير مكروهة وال مستحبة، واالمر بها إطناق منن محظنور، فنا 

 –يفيد أكار من االباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القول فيها بأبسن  منن هنذا فني موضنع خخنر 

 إ  ناء هللا تعالى. 

ال انننين للعصنر ودونهنا  فإننا ال نعلننم وأماالصنا ة بنين اال اننين للعشنناء، فهني كالصنا ة بنين ا

 قائا يقول بأنها تلتحق بالسنن الرواتر. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب  – 17

  من قال: ليمذن في السفر ممذن واند
ثنا معلى بن أسد: ثنا وهير، عن أيور، عن أبي قابة، عن مال  بن الحويرب،  -628

شرين ليلة، وكا  رحيما رقيقا، فلما رأى في نفر من قومي، فأقمنا عندغ ع  قال: اتيت النبي 

نوقنا إلى اهلنا، قال: ))ارجعوا، فكونوا فيهم، وعلموهم، وللوا، فإ ا حضرت الصا ة فليؤ   لكم 

 أحدكم، وليؤمكم أكبركم((. 

أمر مال  بن الحويرب وألحابه بالرجوع إلى اهلهم، وأمرهم إ ا   مرادغ: أ  النبي 

كا  دلياً على ا  المسافرين ال يشرع لهم تكرير اال ا  وإعادته  حضرت الصا ة ا  يؤ   احدهم،

 مرتين في الفجر وال في غيرغ. 

أنه كا  له في السفر مؤ نا ، يؤ   أحدهما بعد   ويعضد هذا: أنه لم ينقل عن النبي 

 االخر. 
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 وحديث زياد بن الحارب الصدائي المتقدم يدل على  ل . 

ي في هذا البار انما يدل على انه امرهم بذل  إ ا رجعوا إلى ولكن اللفظ الذي ساقه البخار

اهليهم، ال انه أمرهم به في سفرهم قبل ولولهم، وقد نبه على  ل  االسماعيلي، وترجم عليه 

 النسائي: ))اجتزاء المرء بأ ا  غيرغ في الحضر((. 

ي حال وقد خرجه البخاري في البار الذي يلي هذا بلفظ لري ، بأنه أمرهم بذل  ف

رجوعهم إلى أهلهم وسفرهم، فكا  تخريجه بذل  اللفظ في هذا البار أولى من تخرجه بهذا اللفظ 

 الذي يدل على انه لم يأمرهم بذل  في السفر. 

فإ  قيل: بل قوله: ))إ ا حضرت الصا ة فليؤ   لكم احدكم(( عام في السفر والحضر، وال 

 يمنع من عمومه تخصيص أول الكام بالحضر. 

يل: إ  سلم  ل  لم يكن فيه دليل على انه ال تستحر الزياد ة على مؤ   واحد في السفر ق

خالة، ال  الكام إ ا كا  ناما للحضر والسفر فا خاف أنه في الحضر ال يكرغ اتخا  مؤ نين، 

 فكيف خص كراهة  ل  بالسفر وقد نملها عموم واحد ل 

قال لهم: ))إ ا  ه لما قدم على النبي وفي حديث عمرو بن سلمة الجرمي، عن أبيه، أن

 و كر الحديث.  -حضرت لا ة فليؤ   لكم احدكم((

 وقد خرجه البخاري في موضع خخر. 

 وامرغ هذا ال يختص بحال سفرهم، بل يشمل سفرهم وإقامتهم في حيهم. 

اال ا  للمسافرين إ ا كانوا جماعة واالقامة وكذل  بعرفة وجمع وقول المؤ  : ))الصا ة 

في الرحال((، في الليلة البارد ة أو المطير ة اال ا  بعرفة وجمع، لم ]يخرن[ فيه هاهنا نيئا، إنما 

خرن أحاديث في ))ابوار: الجمع بين الصاتين((، وفي ))كتار الحج((، والكام فيه يأتي في 

 إ  ناء هللا تعالى.  –موضوعه 

، وإنما خرن هاهنا أربعة أحاديث وانار اليه هاهنا انار ة  ال  فيه  كر اال ا  في السفر

 مما يدخل في بقية ترجمة البار. 

 الحديث االول: 

ثنا مسلم بن ابراهيم: ثنا نعبة، عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد ين وهر،  -629

في سفر، فأراد المؤ   أ  يؤ  ، فقال له: ))أبرد((. ثم اراد  عن أبي  ر، قال: كنا مع رسول هللا 

له: ))ابرد((. ثم اراد ا  يؤ  ، فقال له: ))ابرد((، حتى ساوى الظل التلول، فقال أ  يؤ  ، فقال 

 النبي: ))إ  ند ة الحر من في  جهنم((. 

 هذا الحديث قد خرجه البخاري فيما سبق في ))ابوار: وقت لا ة الظهر((. 

 كا  يؤ   له في السفر.  ومقصودغ منه هاهنا: ا  النبي 

 براد، وهل كا  باال ا  أو باالقامة. وقد تقدم الكام على اال

وقوله في هذغ الرواية: ))حتى ساوى الظل التلول(( لاهرغ انه اخر لا ة الظهر يومئذ إلى 

 ا  لار لل كل نيء ماله، وهو خخر وقتها. 

 وهذا يحتمل أمرين: 

 أحدهما: أنه لاها في خخر وقتها قبل دخول وقت العصر. 

 وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر.  والااني: أنه أخرها إلى دخول

فإ  كا  قد اخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث حينئذ على أ  تاخير الصا ة االولى من 

المجموعتين إلى وقت الاانية للجمع في السفر ال يحتان إلى نية الجمع  النهم كانوا يؤ نونه بالصا ة 

أنه يريد جمعها مع الاانية في وقتها، وال اعلمهم في وقتها، وهو يأمر بالتأخبر، وهم ال يعلمو  

 بذل . 
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ولكن االلهر هو االول، وال يلزم من مصير لل التلول مالها أ  يكو  قد خرن وقت 

 الظهر  فإ  وقت الظهر إنما يخرن إ ا لار لل الشيء ماله بعد الزوال. 

 نا فيء التلول((. وقد خرجه البخاري فيما تقدم من وجهين عن نعبة، وفيهما: ))حتى رأي

 ويدل على هذا: انه إنما أمرغ باالبراد، ال بالجمع. 

 الحديث الااني: 

ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيا ، عن خالد الحذاء، عن أبي قابة، عن مال  بن  -630

: ))إ ا انتما خرجتما فأ نا   يريدا  السفر، فقال النبي  الحوبرب، قال: اتى رجا  إلى النبي 

 ما، ثم ليؤمكما اكبركما((. ثم أقي

 في هذغ الرواية: التصري  بأنه أمرهما بذل  من حين خروجهما من المدينة مسافرين. 

 وخرجه النسائي، ولفظه: قال: ))إ ا سافرتما، فأ نا واقيما((. 

 ولكنه أمرهما معا باال ا  واالقامة، فهذا أماا  يحمل على أ انهما مجتمعين أو منفردين. 

فيدل على انه يستحر في السفر الزياد ة على مؤ   واحد. فهذغ رواية خالد  وبكل حال 

 الحذاء عن أبي قابة تخالف رواية ايور عن أبي قابة في ألفال عديد ة من هذا الحديث. 

، وقال: -يعني: في اال ا  واالقامة في السفر-قال االمام أحمد: ال اعلم أحدا جاء به إال خالد

 انتهى.  هذا نديد على الناس:

من غير  كر سفر وال  -وقد روي بلفظ خخر عن خالد الحذاء، وهو: ))إ ا حضرت الصا ة((

 حضر. 

 وقد حرجه البخاري في موضع خخر. 

 الحديث الاالث: 

 قال: 

]ثنا[ مسدد: ثنا يحيى، عن عبيد هللا بن عمر، قال: حدثني نافع، قال: أ   ابن  -632

كا  يأمر مؤ نا  : للوا في رحالكم، وأخبرنا أ  رسول هللا عمر في ليلة بارد ة بضجنا ، ثم قال

 يؤ  ، ثم يقول على اثرغ: ))اال للوا في الرحال في الليلة البارد ة او المطير ة في السفر((. 

))ضجنا ((: بالضاد المعجمة والجيم، كذا محركتا ، كذا قيدغ لاحر ))معجم البلدا ((، 

 بريد من مكة وقيل: بينه و بين مكة خمسة وعشرو  مياً. وقال: هو جبل بتهامة، وقيل: هو على 

 والمتداول بين أهل الحديث: انه بسكو  الجيم. 

ويحيى  -وقد خرن البخاري حدياه في موضع-وقد روى هذا الحديث، عن نافع: مال 

 االنصاري، وايور السجستاني. 

 . وفي رواية ابن علية، عنه: أ  الذي نادى بضجنا  هو منادي النبي 

 والظاهر: انه وهم.

بذاك بالمدينة في  ورواغ ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى منادي النبي 

 الليلة المطير ة، والشدا ة القر ة. 

 خرجه ابو داود. 

 فخالف الناس في )) كر المدينة((، وفي انه انما كا  يأمر المنادي ا  يقوله بعد تمام ا انه. 

 . ن عمر من حديث أبي الملي  بن اسامة، عن أبيه، عن النبي وقد روي معنى حديث اب

خرجه االمام أحمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبا  في ))لحيحهما(( والحاكم 

 ولححه. 

وفي حديث ابن عمر: دليل على ا  اال ا  في السفر مشروع في غير لا ة الفجر ليا   

 ]كا  ينادي بذل  لياً[. 
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 رابع: الحديث ال

 قال: 

ثنا إسحاق: ابنا جعفر بن عو : ثنا ابو العمي ، عن عو  بن أبي جحيفة، عن  -633

باالبط ، فجاءغ بال فا نه بالصا ة، ثم خرن بال بالعنأز ة حتى  أبيه، قال: رأيت رسول هللا 

 باالبط ، واقام الصا ة.  ركزها بين يدي رسول هللا 

 ة دو  اال ا ، وكا   ل  باالبط  في حجة الوداع. في هذغ الرواية: التصري  باالقام

 -وقد خرن البخاري فيه  كر اال ا  في البار االتي، ولكن اختصرغ، وسنذكرغ بتمامه فيه

 إ  ناء هللا تعالى. 

بالصا ة، وخرن بين يديه بالعنأز ة، وأقام الصا ة،  وفي هذا الحديث: أ  باال خ   النبي 

 متقدم الذي خرجه البخاري في ))بار: انتظار االقامة((. وهذا موافق لحديث عائشة ال

وقد دلت هذغ االحاديث على مشروعية اال ا  في السفر لجميع الصلوات، فإ  منها ما فيه 

اال ا  في السفر لياً كحديث ابن عمر، ومنها ما فيه اال ا  في السفر نهاراً كحديث أبي جحيفة، 

ط ، وحديث أبي  ر، فإ  فيه اال ا  للظهر، وحديث مال  بن فإ  فيه اال ا  للظهر والعصر باالب

الحويرب يعم سائر الصلوات، وأحاديث اال ا  بعرفة تدل على اال ا  للجمع بين الظهر والعصر، 

واحاديث اال ا  بالمزدلفة تدل على اال ا  للجمع بين المشرر والعشاء، وقد اختلفت الروايات في 

 اء هللا. إ  ن – ل ، وتذكر في موضعها 

وقد تقدم حديث اال ا  للصا ة في السفر بعد فوات وقتها. وفي حديث أبي محذور ة، انهم 

 ، وقد قفل من حنين راجعاً وقد اختلف العلماء في اال ا  في السفر:  سمعوا اال ا  مع النبي 

 فذهر كاير منهم إلى انه مشروع للصلوات كلها.

 ا ويقيموا ويؤمهم أقريهم. قال ابن سيرين: كانوا يؤمرو  ا  يؤ نو

 خرجه االثرم. 

 وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

ونقل ابن منصور، عن أحمد وإسحاق، انه يؤ   ويقام في السفر لكل لا ة، واحتجا بحديث 

 مال  بن الحويرب. 

ولكن اكار ألحابنا على ا  اال ا  واالقامة سنة في السفر، لي  بفرض كفاية، بل سنة 

  بخاف الحضر.

ومن متأخريهم من سوى في الوجور بين السفر والحضر، والواحد والجماعة، وهو قول 

 داود. 

 وقال ابن المنذر: هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. 

ولاهر تبوير البخاري يدل على انه يرى اال ا  انما يشرع في السفر للجماعة، دو  

 المنفرد. 

 فر أعاد. قال مجاهد: إ  نسي االقامة في الس

 وهذا يدل على انه رخها نرطاً في حق المسافر وغيرغ. 

 وقالت طائفة: ال يؤ   اال للفجر خالة، بل يقيم لكل لا ة. 

 روي هذا عن ابن عمر. 

 وروي عنه مرفوعاً. 

 خرجه الحاكم. 

 وفي إسنادغ ضعف واضطرار. 

 قال البيهقي: رفعه وهم فاحش، وال يص  رفعه. 
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 مال قول ابن عمر. وروي عن ابن سيرين 

 ونقله حرر، عن إسحاق. 

ونقل الميموني، عن أحمد، قال في المسافر في الفجر خالة يؤ   ويقيم، وفي غير الفجر 

 إ  ناء هللا. -يقيم

ونأقل ابن منصور، عن إسحاق: ال بد للمسافر أ  يقيم بخاف الحاضر  آل  الحاضر يكتفي 

 بأ ا  غيرغ وإقامته. 

 ن مال :وأختلفت الرواية ع

 فنقل عنه ابن القاسم: اال ا  إنما هو في المصر للجماعة في المساجد. 

 وروى أنهر، عن مال : ا  ترك المسافر اال ا  عمداً فعليه إعاد ة الصا ة. 

  كرغ ابن جرير، عن يون  بن عبد االعلى، عنه. 

 وقال الحسن والقاسم بن محمد: تجزئه إقامة في السفر. 

 لخيار، إ  ناء أ  ، وإ  ناء أقام في السفر. وقالت طائفة: هو با

 روى عن علي وعرو ة بن الزبير، وبه قال سفيا . 

 وكا  ابن عمر يقول: إنما اال ا  لامام الذي يجتمع اليه الناس. 

رواغ مال  عن نافع، عن ابن عمر، انه كا  ال يزيد على االقامة في السفر في الصا ة اال 

 يها ويقيم، ويقول: إنما اال ا  لامام الذي يجتمع اليه الناس. في الصب   فإنه كا  يؤ   ف

 وقال ابو الزبير، سألت ابن عمر: اي   في السفرل قال: لمن يؤ   للفأر ل! 

وأماالذين رأوا األ ا  في السفر، فقالوا: األ ا  لرعام بالوقت، وهذا مشروع في الحضر 

 والسفر.

 قرية، فقد ورد في فضل أ انه وإقامته غير حديث:وأماإ  كا  المصلي منفرداً وحدغ في 

روى سليما  التميمي، عن أبي عاما  النهدي، عن سلما ، قال: ال يكو  رجل بأرض 

]قي[، فتوضأ إ  وجد ماء وإال تيمم، فينادي بالصا ة ثم يقيمها إال ام من جنود هللا ما ال يرى 

 أو قال: طرفه. -طرفاغ

 -، عن داود بن أبي هند، عن أبي عاما ، عن سلما -فوفيه ضع -ورواغ القاسم بن غصن

 مرفوعاً.

 : قاله البيهقي.-وال يص ، والصحي  موقوف

وروى مال ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسير، أنه كا  يقول: من للى بأرض 

 فا ة للى عن يمينه مل ، وعن نماله مل ، فإ  أ   وأقام للى وراءغ من المائكة أماال الجبال.

 ما يدل على استحبار األ ا  للمنفرد في السفر: وقد روي عن النبي 

يشير إ ا طلع  فخرن مسلم من رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أن ، قال: كا  النبي 

الفجر، وكا  يستمع األ ا ، فإ  سمع أ اناً أمس ، وإال أغار، فسمع رجاً يقول: هللا أكبر هللا أكبر، 

 :للى في مسجد قد أقيمت فيه الصا ة أجزأته إقامتهم. فقال رسول هللا 

 ثم قال: وبه قال الحسن والشعبي والنخعي.

قال: وقال الشافعي: لم أعلم مخالفاً أنه إ ا جاء المسجد وقد خرن اإلمام من الصا ة كا  له 

 أ  يصلي با أ ا  وال إقامة.

 قال البيهقي: وكا  عطاء يقول: يقيم لنفسه.

د لحي ، عن أبي عاما ، قال: جاءنا أن  بن مال  وقد للينا الفجر، فأ   ثم روى بإسنا

 وأقام، ثم للى الفجر أللحابه.

 قال ورويناغ عن سلمة بن األكوع في األ ا  واإلقامة، ثم عن ابن المسير والزهري.
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وروى من طريق الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد: أخبرني عمار ة بن غزية، عن خبير 

 رجاً يؤ   للمشرر، فقال النبي  رحمن، عن حفص بن عالم، قال: سمع النبي بن عبد ال

: ))انزلوا فصلوا المشرر ، وقد قال : قد قامت الصا ة، فقال النبي  مال ما قال، فأنتهى النبي 

 بإقامة هذا العبد األسود((.

 وهذا ضعيف، إبراهيم ، هو : ابن أبي يحيى، تركوا حدياه.

كا   )كتابه(( عن دلهم بن لال ، عن عو  بن عبد هللا ، أ  رسول هللا وروى وكيع في )

 في سفر، فسمع إقامة مؤ  ، فصلى بألحابه بإقامته.

 أيضا. -وهو مرسل

 وقال أكار ألحابنا: من للى في مسجد قد للي فيه بشير أ ا  وال إقامة فا بأس.

مع  المؤ  ، وال يسق  عمن ومن متأخريهم من قال: ال يسق  وجور األ ا  إال عمن للى 

 لم يصل معه وإ  سمعه، سواء كا  واحداً أو جماعة في المسجد الذي للي فيه بأ ا  أو غيرغ.

 وهذا نذو  ال يعول عليه.

 وهو خاف نص أحمد: أ  المصلي وحدغ في مصر يجزئه ا ا  المصر.

 لمسجد.ونص اإلمام أحمد في رواية جعفر بن محمد على أنه ال يترك األ ا  في ا

 ولاهرغ: يدل على أ  األ ا  واجر في مساجد الجماعات.

وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: الواجر في المصر أ ا  واحد، وما زاد عليه في 

 المساجد فهو سنة.

 ولم يفرق بين أ  يكو  أهل المصر يبلشهم  ل  األ ا ، أو ال.

مصر ما حصل به اإلعام في وقال المتأخرو  من ألحابنا: الواجر من األ ا  في ال

 أقطارغ ونواحيه غالباً، فا يجرح فيه أ ا  واحد إ ا كا  ال يبلش اقطارغ.

وأماما بور عليه البخاري من قول المؤ   في األ ا  في الليلة المطير ة أو البارد ة: 

 ))الصا ة في الرحال((، فحديث ابن عمر يدل على أنه يقول بعد فراغ أ انه.

بار : الكام في األ ا ((: حديث ابن عباس في قولها في الحضر في أثناء وقد تقدم في ))

 األ ا  قبل فراغه، وسبق الكام عليه.

* * * 

 باب -19

 هل يِِبع الممذن فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلِفِ في األذان؟

 ويذكر عن بال، أنه جعل إلبعيه في أ نيه.

 وكا  ابن عمر ال يجعل إلبعيه في أ نيه.

 براهيم: ال بأس أ  يؤ   على غير وضوء.وقال إ

 وقال عطاء: الوضوء حق وسنة.

 يذكر هللا على كل أحيانه.  وقالت عائشة: كا  رسول هللا 

ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيا ، عن عو  بن أبي جحيفة، عن أبيه، أنه رأى  -634

 باالً يؤ  ، فجعلت أتتبع فاغ هاهنا وهاهنا باأل ا .

 مختصراً. -اري هاهنا عن الفريأبي، عن سفيا  الاوريهكذا خرجه البخ

 ورواغ وكيع عن سفيا  بأتم من هذا السياق.

بمكة وهو باألبط  في قبة له  خرجه مسلم من طريقه، ولفظ حدياه: قال: أتيت النبي 

في حلة  حمراء من أدم، قال: فخرن بال بوضوئه، فمن نائل وناض . قال: فخرن رسول هللا 

 -أني انظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ، وأ   بال، فجعلت أتتبع فاغ هاهنا وهاهناحمراء، ك
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ً ونماالً  ، يقول: حي على الصا ة، حي على الفاح. قال: ثم ركزت له عنز ة، فتقدم -يقول: يمينا

فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلر، ال يمنع، ثم للى العصر ركعتين، ثم لم يزل 

 ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يصلي

ورواغ عبد الرزاق، عن سفيا ، ولفظ حدياه: عن أبي جحيفة، قال: رأيت باالً يؤ   ويدور 

 و كر بقية الحديث. -في قبة له حمراء ويتتبع فاغ هاهنا وهاهنا، وإلبعاغ في ا نيه، ورسول هللا 

 خرجه اإلمام أحمد عن عبد الرزاق.

 ، وقال : حسن لحي .وخرجه من طريقه الترمذي

 أيضا. -وخرجه البيهقي، ولححه

 وهذا هو الذي علقه البخاري هاهنا بقوله: ))ويذكر عن بال، أنه جعل إلبعيه في أ نيه((.

وقال البيهقي: لفظة االستدار ة في حديث سفيا  مدرجة، وسفيا  إنما روى هذغ اللفظة، في 

 ه، عن عو .عن رجل لم يسم -رواية العدني، عنه –))الجامع(( 

مرساً، لم يقل: ))عن أبيه(( .  -قال: وروي عن حماد بن سلمة، عن عو  بن أبي جحيفة

 وهللا أعلم.

 قلت : وكذا روى وكيع في ))كتابه(( ، عن سفيا ، عن عو ، عن أبيأه، قأال: أتينا النبي 

 ، فقام بال فأ  ، فجعل يقول في أ انه، يحرف رأسه يميناً ونماالً.

 ع، عن سفيا ، عن رجل، عن أبي جحيفة، أ  باالً كا  يجعل إلبعيه في أ نية.وروى وكي

 فرواية وكيع، عن سفيا  تعلل بها رواية عبد الرزاق عنه.

، وعلقها البخاري بصيشة -أيضا -ولهذا لم يخرجها البخاري مسند ة ، ولم يخرجها مسلم

 رضي هللا عنه. -لتنقير عنهاالتمريض، وهذا من دقة نظرغ ومبالشته في البحث عن العلل وا

وقد خرن الحاكم من حديث إبراهيم بن بشار الرمادي، عن ابن عيينة، عن الاوري ومال  

فذكر  -نزل باألبط  بن مشول، عن عو  بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت رسول هللا 

  نين.الحديث بنحو رواية عبد الرزاق، و كر فيه االستدارغ، وإدخال اإللبعين في األ

 وقال: هو لحي  على نرطهما جميعاً.

ولي  كما قال  وإبراهيم بن بشار ال يقبل ما تفرد به عن ابن عيينة، وقد  مه اإلمام أحمد 

  ماً نديداً، وضعفه النسائي وغيرغ.

وخرن أبو داود من رواية قي  بن ربيع، عن عو  بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت 

إ   ، فلما بلش ))حي على الصا ة، حي على الفاح(( لوى عنقه يميناً باالً خرن إلى األبط  ف

 ونمأاالً، ولم يستدر.

وخرن ابن ماجه من رواية حجان بن ارطا ة، عن عو  بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: أتيت 

باألبط ، وهو في قبة حمراء، فخرن بال فأ  ، فاستدار في أ انه، فجعل إلبعيه  رسول هللا 

 في أ نيه.

 وحجان مدل .

 قال ابن خزيمة : ال ندري هل سمعه من عو ، أم الل

وقال البيهقي: يحتمل ا  يكو  أراد الحجان باستدارته التفاته يمينا  ونماالً، فيكو  موافقاً 

 لسائر الروا ة. قال: وحجان لي  بحجة.

ي وخرجه من طريق خخر عن حجان، ولفظ حدياه: رأيت باالً يؤ  ، وقد جعل إلبعيه ف

 أ نيه، وهو يلتوي في أ انه يميناً ونماالً.

وهو ضعيف  -وقد رويت هذغ االستدار ة من وجه خخر: من رواية محمد بن خليد الحنفي

 ، عن عبد الواحد بن زياد، عنه ، عن مسعر، عن علي بن األقمر، عن عو ، عن أبيه.-جداً 
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 أيضا. -وال يص 

أمر  بائهم ، عن سعد، أ  رسول هللا وخرن ابن ماجه من حديث اوالد سعد القرل، عن خ

 باالً ا  يجعل إلبعيه في أ نيه، وقال: ))أنه أرفع لصوت ((.

 وهو إسناد ضعيف  ضعفه ابن معين وغيرغ.

 وروي من وجوغ أخر مرسلة.

 وقد  كر البخاري في هذا البار ثاب مسائل:

 األولى:

 االلتفات في األ ا  يميناً ونماالً.

لعلماء أ  يؤ   مستقبل القبلة، ويدير وجهه في قول: ))حي على والسنة عند جمهور ا

 الصا ة، حي على الفاح(( يميناً ونماالً.

وأنكر ابن سيرين االلتفات، حكاغ ابن المنذر وابن أبي نيبة بإسناد لحي  عن ابن سيرين، 

 أنه إ ا  ا   المؤ   استقبل القبلة، وكا  يكرغ أ  يستدير في المنار ة.

 ، عن الربيع، عن ابن سيرين، قال: المؤ   ال يزيل قدميه.وروى وكيع

 وكأ  الروايتين ال تصرحا  بكراهة لوي العنق.

 وكذل  مال .

وفي ))تهذير المدونة(( : وال يدور في أ انه، وال يلتفت، ولي  هذا من األ ا ، إال أ  يريد 

ين بالمدينة يتوجهو  القبلة في بالتفاته أ  يسمع الناس فيؤ   كيف تيسر عليه. قال: ورأيت المؤ ن

 أ انهم ويقيمو  عرضاً، و ل  واسع يصنع كيف ناء. انتهى.

وفي حديث عبد هللا بن زيد الذي رأى األ ا  في منامه انه رأى الذي علمه النداء في نومه 

 قام فاستقبل القبلة فأ  .

 خرجه أبو داود من حديث معا .

فت بوجهه، وال يلوي عنقه، وال يزيل قدميه، وهو والذين رأوا االلتفات .قال أكارهم: يلت

قول الاوري، واألوزاعي، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وأبي ثور، وحكاغ ابن المنذر عن 

 أبي حنيفة وألحابه.

 عن الحسن والنخعي والليث بن سعد. -أيضا -وحكي

قال: أمرنا  وروى الحسن بن عمار ة، عن طلحة بن مصرف، عن سويد بن غفلة، عن بال،

 إ ا أ نا او أقمنا أ  ال نزيل أقدامنا عن مواضعها. رسول هللا 

 خرجه الدارقطني في ))أفرادغ((.

 والحسن بن عمار ة، متروك.

وقالت طائفة: إ  كا  في منار ة ونحوها دار في جوانبها  ألنه أبلش في االعام واالسماع، 

 راد االعام. وهو رواية عن أحمد وإسحاق، ولاهر فيه مال  إ ا أ

 وروي عن الحسن أنه يدور. 

 ولاهر كام ألحابنا اختصا  االلتفات باال ا . 

 وللشافعية في االلتفات في االقامة وجها . 

والفرق بينهما: أ  اال ا  إعام للشائبين، فلذل  يلتفت ليحصل القصد بتبلشيهم، بخاف 

فيها، ولذل  لم يشرع في الموعظة في خطر  االقامة  فإنها اعام للحاضرين، فا حاجة إلى التلفت

 الجمع وغيرها االلتفات  النها خطار لمن حضر، فا معنى لالتفات فيها. 

 وقال النخعي: يستقبل المؤ   باال ا  والشهاد ة واالقامة القبلة. 

 خرجه ابن أبي نيبة. 
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كبر ]هللا[ أكبر، وروى بإسنادغ عن حذيفة، انه مر على ابن النباح وهو يؤ  ، يقول: هللا ا

أنهد أ  ال اله اال هللا، يهوي بأ انه يمينا ونماال، فقال حذيفة: من يرد هللا ا  يجعل رزقه في 

 لوته فعل. 

 وهذا يدل على انه كرغ التلفت في غير الحيعلة، وجعله مناكاً بأ انه. 

 المسألة الاانية: 

 جعل االلبعين في اال نين. 

   ال يفعل  ل . وقد حكى عن ابن عمر، انه كا

ولاهر كام البخاري: يدل على انه غير مستحر  النه حكى تركه عن ابن عمر، 

 وأماالحديث المرفوع فيه فعلقه بشير ليشة الجزم، فكأنه لم يابت عندغ. 

و كر في ))تاريخه الكبير(( من رواية الربيع بن لبي ، عن ابن سيرين، قال: اول من 

 ا  عبد الرحمن بن األلم مؤ   الحجان. جعل ألبعيه في أ نيه في اال 

 وهذا الكام من ابن سيرين يقتضي انه عندغ بدعة. 

 وروي عن ابن سيرين بلفظ خخر. 

قال وكيع في ))كتابه((: عن يزيد بن إبراهيم والربيع بين لبي ، عن ابن سيرين، قال: أول 

 من جعل البعا واحد ة في أ انه ابن األلم مؤ   الحجان. 

أبي نيبة: ثنا ابن علية، عن ابن عو ، عن محمد، قال: كا  األ ا  أ  يقول: هللا  وقال ابن

 أكبر، هللا أكبر، ثم يجعل البعيه، واول من ترك إحدى ألبعيه في أ نيه ابن االلم. 

قال: وثنا أبو أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، انه كا  إ ا ا   استقبل القبلة، فأرسل يديه، 

 على الصا ة، حي على الفاح(( أدخل إلبعيه في أ انه. فإ ا بلش: ))حي 

 وهذا يقتضي انه إنما يجعلهما في أ نيه في أثناء اال ا . 

 وروى وكيع، عن سفيا ، عن نسير بن  علوق، قال: رأيت ابن عمر يؤ   على بعير. 

 قال سفيا : قلت له: رأيته جعل إلبعيه في أ نيه ل قال: ال. 

 ن عمر، الذي  كرغ البخاري تعليقا. وهذا هو المروي عن اب

 وأكار العلماء على ا   ل  مستحر. 

قال الترمذي في ))جامعه(( : العمل عند اهل العلم على  ل ، يستحر ا  يدخل المؤ   

أيضا، وهو قول االوزاعي.  –إلبعيه في أ نيه في اال ا . وقال بعض اهل العلم: وفي االقامة 

 انتهى. 

 وزاعي. وقال إسحاق كقول اال

 كرغ في -ومذهر مال : ا  ناء جعل البعيه في ا انه واقامته، وا  ناء ترك

 ))التهذير((. 

 ولاهر هذا: يقتضي انه لي  بسنة. 

 وقد سهل أحمد في تركه، وفي جعل االلبعين في احدى اال نين. 

 . وسئل الشعبي: هل يضع ألبعيه على أ نيه إ ا أ   ل قال: يعم عليهما، واحدهما يجزئ 

 خرجه ابو نعيم في ))كتار الصا ة((. 

 واختلفت الرواية عن أحمد في لفة  ل : 

 فروي عنه، أنه يجعل ألبعيه في أ نيه، كقول الجمهور. 

 وروي عنه، أنه يضم ألابعه، ويجعلها على ا نيه في األ ا  واإلقامة. 

 واختلف ألحابنا في تفسير  ل  : 
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على راحتيه، ويجعلهما على أ نيه، وهو قول  فمنهم من قال: يضم ألابعه، ويقبضهما

 الخرقي وغيرغ. 

 ومنهم من قال: يضم األلابع، ويبسطها، ويجعلها على ا نه.

 قال القاضي: هو لاهر كام أحمد.

 قال أبو طالر: قلت ألحمد: يدخل إلبعيه في األ  ل قال:لي  هذا في الحديث.

تي خرجها في ))مسندغ(( والترمذي فأي وهذا يدل على ا  رواية عبد الرزاق، عن سفيا  ال

))جامهه(( غير محفولة، مع ا  أحمد استدل بحديث أبي جحيفة في هذا في رواية محمد بن 

: أحر إليأ أ  يجعل ألابع يديه على أ نيه، على حديث -أيضا -الحكم. وقال في رواية أبي طالر

 أبي محذور ة، وضم ألابعه األربع، ووضعهما على أ نيه.

 قاضي أبو يعلى: لم يقع لفظ حديث أبي محذور ة.قال ال

قال: وروى أبو حفص العكبري بإسنادغ ، عن ] أبي [ المانى، قال: كا  ابن عمر إ ا بعث 

 مؤ ناً يقول له: اضمم ألابع  مع كفي ، واجعلها مضمومة على أ ني .

 واستحر الشافعية إدخال اإللبعين في األ نين في األ ا ، دو  اإلقامة.

 ألة الاالاة:المس

 األ ا  على غير وضوء.

، وعن النخعي، -يعني في األ ا  -حكى البخاري عن عطاء، أنه قال: الوضوء حق وسنة

 انه قال: ال بأس أ  يؤ   على غير وضوء.

 يذكر هللا على كل أحيانه. ورج  قوله بقول عائشة : كا  النبي 

 .وقد خرجه مسلم من حديث البهي، ]عن عرو ة[ ، عن عائشة

 وممن قال بالكراهة: مجاهد واألوزاعي والشافعي وإسحاق.

 وممن  هر إلى الرخصة: الحسن والنخعي وقتاد ة وحماد ومال  وسفيا  وابن المبارك.

 ورخص أحمد في األ ا  على غير وضوء، دو  اإلقامة.

 وكذا قال الحسن وقتاد ة ومال .

 قطعها. -وكا  وحدغ -قامتهوقال األوزاعي: إ  أحدب في أ انه أتمه، وإ  أحدب في إ

 واستحر الشافعي لمن أحدب في أ انه أ  يتطهر، ويبنى على ما مضى منه.

 قال إسحاق: لم يختلفوا في اإلقامة أنها أند.

 وقال الزهري: قال أبو هرير ة: ال ينادي بالصا ة إال متوضئ.

 مرفوعاً. -ورواغ معاوية بن يحيى ، عن الزهري، عن أبي هرير ة

 ذي من الطريقين، و كر أ  الموقوف أل .خرجه الترم

 قال: والزهري لم يسمع من أبي هرير ة.

وروى عمير بن عمرا  الحنفي: ثنا الحارب بن عيينة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، 

 قال: حق وسنة مسنونة أ  ال يؤ   إال وهو طاهر.

 .خرجه الدارقطني في ))األفراد(( ، وزاد: وال يؤ   إال وهو قائم

 وقال: عبد الجبار، عن أبيه مرسل.

 قلت: والحارب وعمير ، غير مشهورين.

وما  كرغ البخاري عن عطاء، هو من رواية ابن جريج، عنه، قال: حق وسنه إال يؤ   

 المؤ   إال متوضئاً. قال: ] هو[ من الصا ة، هي فاتحة الصا ة، فا يؤ   إال متوضئاً.

 قامة أعاد الصا ة، وقد سبق  ل  عنه.وهذا مبني على قوله: إ  من نسي اإل
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وسبق الكام في  كر هللا تعالى للمحدب، وا  منهم من فرق بين الذكر الواجر كاأل ا  

 والخطبة، وبين ما لي  بواجر.

 وأماأ ا  الجنر، فأند كراهة من أ ا  المحدب.

 واختلفوا : هل يعتد به، ام الل

و حنيفة ومال  واألوزاعي وابن المبارك فقال األكارو : يعتد به ، منهم: سفيا  وأب

 والشافعي وأحمد.

 وقال: إسحاق والخرقي من ألحابنا: ال يعتد به، ويعيدغ.

 

* * * 

 باب -20

 قول الرجل: ))فاتِنا الصالة((

 وكرغ ابن سيرين أ  يقول: فاتتنا الصا ة، وليقل : لم ندرك.

 ال . وقول النبي 

عن يحيى، عن عبد هللا بن أبي قتاد ة، عن أبيه،  حدثنا ابو نعيم: حدثنا نيبا ، -635

، إ  سمع جلبة الرجال، فلما للى قال: ))ما نأنكمل(( قالوا:  قال: بينما نحن نصلي مع النبي 

استعجلنا إلى الصا ة. قال: ))فا تفعلوا، إ ا أتيتم الصا ة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا ، وما 

 فاتكم فأتموا((.

اري بهذا البار: أ  يرد ما حكاغ عن ابن سيرين، أنه كرغ أ  يقول: ))فاتتنا مقصود البخ

: ))وما فاتكم(( فسمى القدر المسبوق به  الصا ة((، ويقول: ))م ندركها((، من  ل  بقول النبي 

: ))من ادرك ركعة من الصا ة فقد ادركها((، فكيف بما لم يدرك مع  مع اإلمام فائتاً، مع قوله 

 من لاته نيئاً، فإنه أولى أ  يسمى فائتاً.اإلمام 

 والظاهر: أ  ابن سيرين إنما يكرغ أ  يقول: ))فاتتنا الصا ة((   فإنها فاتته حقيقة.

   -أيضا-وقد يفرق بين أ  تفوته بعذر كنوم ونسيا  ، أو بشير عذر، فإ  كا  بعذر لم تفت

 إلمكا  التدارك بالقضاء.

ي تفوته لا ة] العصر[ كانما وتر أهله وماله" والكام عليه : " الذ وقد تقدم قول النبي 

مستوفى، وهل المراد به: من تفوته بعذر او بشير عذر، و كرنا هناك من حديث أبي قتاد ة، عن 

 : ))إنما تفوت النائم ، وال تفوت اليقظا ((. النبي 

 خرجه اإلمام أحمد.

فيه، ويكرغ أ  يتكلم بما فيه نوع  وكا  ابن سيرين لشد ة ورعه يتورع في منطقه، ويتحفظ

 توسع أو تجوز، وإ  كا  سائشاً في لشة العرر.

وقد وجد في بعض نس. ))لحي  البخاري(( في حديث أبي قتاد ة هذا: ))وما فاتكم 

 فاقضوا((.

وقد خرجه الطبراني من طريق أبي نعيم الذي خرجه عنه البخاري، وقال في حدياه: " 

 ض ما فاته".ليصل أحدكم ما أدرك، وليق

وخرجه بقي بن مخلد في ))مسندغ(( عن ابن أبي نيبة، عن معاوية بن هشام، عن نيبا ، 

 وقال في حدياه: ))وما سبقتم فاقضوا((.

 وخرجه اإلسماعيلي، ولفظه: ))وما فاتكم فاقضوا((.         

 

* * *
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 باب  -21

 ال يسْى إلى الصالة، ولياتها بالسكينة والوقار

 . : وقاله أبو قتاد ة ، عن النبي-ادركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا(( وقال: ))ما 

 حديث أبي قتاد ة، تقدم في البار الماضي.

 قال:

حدثنا خدم: حدثنا ابن أبي  ئر: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسنير، عنن أبني  -636

، قننال:  - وعننن الزهننري، عننن أبنني سننلمة، عننن أبنني هريننر ة، عننن النبنني  - هريننر ة، عننن النبنني 

))إ اسننمعتم اإلقامننة فامشننوا إلننى الصننا ة،  وعلننيكم السننكينة والوقننار، وال تسننرعوا ، فمننا أدركننتم 

 فصلوا، وما فاتكم فاتموا((.

، -أيضنا -كا  الزهري يروي هذا الحديث، عن سعيد بنن المسنير، عنن أبني هرينر ة ويروينه

 عن أبي سلمة، عن أبي هرير ة.

سنعيد وحندغ. ورواغ خخنرو  مننهم، عننه، عنن أبني  وقد رواغ جماعه  من ألحابه عننه، عنن

 سلمة وحدغ. وجمع بعضهم بينهما، منهم : عبيد هللا بن عمر.

 كذل ، عن ابن أبي  ئر وإبراهيم بن سعد ويون  بن يزيد.  -أيضا–وروي 

 قال الدارقطني: هو محفول، كا  الزهري ربما أفردغ عن أحدهما، وربما جمعه.

))كتنار الجمعنة(( منن ))لنحيحه(( هنذا، عنن خدم ، عنن ابنن  قلت: وقد خرجه البخاري فني

 أبي  ئر بالجمع بينهما، ومن طريق نعير، عن الزهري، عن أبي سلمة وحدغ.

 وخرجه مسلم من رواية إبراهيم بن سعيد، عن الزهري، عنهما.

 وخرجه أبو داود من طريق يون  كذل .

ة من رواغ عن الزهري عن سعيد وكام الترمذي في ))جامعه(( يدل على أ  الصحي  رواي

 وحدغ.

والصحي : أنه لحي  عنن الزهنري، عنهمنا، وتصنرف الشنيخين فني ))لنحيحهما(( يشنهد 

 لذل .

: ))إ اسننمعتم اإلقامننة فامشننوا إلننى الصننا ة، وال تسننعوا(( أمننر بالمشنني ونهنني عننن قولننه 

نمننا خننرن مخننرن اإلسننراع إلننى الصننا ة لمننن سننمع اإلقامننة، ولنني  سننماع اإلقامننة نننرطاً للنهنني، وإ

الشالننر   أل  الشالننر أ  االسننتعجال إنمننا يقننع عننند سننماع اإلقامننة خننوف فننوت إدراك التكبيننر ة أو 

]البقننر ة:  َوإِْن ُكنررُِْم َعلَررى َسررفٍَر َولَررْم تِجررُدوا َكاتِبًررا فَِرَهرران  َمْ بُوَضررة   الركعننة، فهننو كقولننه تعننالى: 

 [، والرهن جائز في السفر وغيرغ. 283

َوإِْن ُكنررُِْم َمْرَضررى أَْو َعلَررى َسررفٍَر أَْو َجرراَي أََنررد  ِمررْنُكْم ِمررْن اْلغَررائِِ  أَْو الَمْسررُِْم  :وكننذل  قولننه 

ُموا [،وقند  كرننا أ  التنيمم يجنوز عنند عندم المناء فني 43]النسناء:   الن َِساَي فَلَْم تَِجُدوا َماًي فََِيَمَّ

 السفر و الحضر. 

َوااُُكْم فِري اْدُعوُهْم خبَ  وكذل  قوله تعالى:  ِْ ْْلَُموا آبَاَيُهْم فَِذ ِ فَِذْن لَْم تَ ائِِهْم ُهَو أَْقَسُ  ِعْنَد َّللاَّ

يِن َوَمَواِليُكْم  [، ويجوز أ  يدعوا أخوانا وموالي وإ  علم أبايهم  فقد قنال النبني  5]االحزار: الد ِ

  .لزيد: )) انت اخونا وموالنا(( مع علمه بأبيه 

تنناد ة ))إ اأتيننتم الصننا ة فعلننيكم بالسننكينة(( ، مننن غيننر انننتراط سننماع وقنند سننبق حننديث أبنني ق

 اإلقامة. 
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وقد أجمع العلماء على استحبار المشي بالسكينة إلى الصا ة، وترك االسنراع والهرولنة فني 

إ   –المشي، ولما في  ل  منن كانر ة الخطنا إلنى المسناجد. وسنيأتي أحادينث فضنل المشني فيمنا بعند 

 ناء هللا تعالى. 

ذا مننا لننم يخننش فننوات التكبيننر ة االولننى والركعننة، فننإ  خشنني فواتهننا، ورجننا باالسننراع وهنن

 إدراكها، فاختلفوا: هل يسرع حينئذ، أم الل وفيه قوال . 

 أحدهما : انه يسعى إلدراكهما. 

 وروي عن ابن مسعود، أنه سعى إلدراك التكبير ة. 

 بن جبير. ونحوغ عن ابن عمر، واألسود، وعبد الرحمن بن يزيد، وسعيد 

 وعن أبي مجلز: اإلسراع إ اخاف من فوت الركعة. 

 وقال إسحاق: الباس باإلسراع إلدراك التكبير ة. 

 ورخص فيه مال . 

أ  يسنرع ننيئا،  -إ اطمع أ  يدرك التكبير ة األولنى -: وال بأس-في رواية مهنأ –وقال أحمد 

لو  ننيئا إ اتخوفنوا فنوت التكبينر ة أنهم كانوا يعج  ما لم يكن عجلة تقب   جاء عن ألحار النبي 

 األولى، وطمعوا في ادراكها. 

وبننور النسننائي فنني ))سننننه(( علننى ))اإلسننراع إلننى الصننا ة مننن غيننر سننعي((، وخننرن فيننه 

إ النلى العصنر  هنر إلنى بنني عبند األننهل، يتحندب  حديث أبني رافنع، قنال: كنا  الرسنول هللا 

و كنر  -يسرع إلى المشرر مررنا بالبقيع  ما النبي عندهم حتى ينحدر المشرر. قال أبو رافع: فبين

 الحديث. 

 وهذا إنما يدل على إسراع اإلمامإ اخاف االبطاء على الجماعة، وقد قرر الوقت. 

 .  والقول الااني: أنه اليسرع بكل حال 

وروي عن أبي  ر، ويزيند بنن ثابنت، وأنن  بنن مالن ، وأبني هرينر ة، وعطناء ، وحكناغ ابنن 

 مهور العلماء، وهو قول الاوري. عبد البر عن ج

 ونقله أ  منصور وغيرغ عن أحمد، وقال: العمل على حديث أبي هرير ة. 

وحديث أبي هرير ة: دليل لاهر على أنه إليسرع لخوف فوت التكبير ة األولنى، وال الركعنة  

عننن فانننه قننال: ))فننإ ا سننمعتم اإلقامننة فامشننوا إلننى الصننا ة، وال تسننرعوا(( ، فنندل علننى أنننه ينهننى 

 اإلسراع مع خوف فوات التكبير ة أو الركعة. 

 راكنع، فسنمع النبني   وفي ))مسند اإلمام أحمد(( من حديث أبي بكر ة، أننه جناء والنبني 

لوت  نعلي أبي بكر ة وهو يحفز، يريد أ  يدرك الركعة، فلما انصرف قال: ))من الساعيل(( قنال 

 (. أبو بكر ة: أنا ، قال: ))زادك هللا حرلا، وال تعد(

 وفي إسنادغ من يجهل حاله. 

عنن  -أيضنا -وخرجه البخاري في )) كتار القنراء ة خلنف االمنام(( بإسننادغ خخنر فينه ضنعف

بمعناغ، وفي حديث: قال: إ  أبا بكر ة قال: يا رسول هللا، خشيت ا  تفوتني ركعنة معن ،  –أبي بكر ة 

 كت، واقض ما سبقت((. فأسرعت المشي، فقال له: ))زادك هللا حرلاً، و التعد، لل ما ادر

ولو سمع اإلقامة وهو مشنتشل بنبعض أسنبار الصنا ة كالوضنوء و الشسنل أو غيرهمنا، فقنال 

 يعنى: أنه يتمه من غير استعجال.  –عطاء: ال يعجل عن  ل  

 إ  ناء هللا تعالى.  -وسيأتي حديث : ))ال تعجل عن عشائ (( في موضعه من الكتار

وقنار((، وهنو بنالرفع علنى أ  الجملنة مبتندأ وخبنر، وينروى : ))علنيكم السنكينة وال وقوله 

 :  كرغ أبو موسى المديني. -بالنصر على اإلغراء
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: ))فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فنأتموا((، هنذغ الرواينة المشنهور ة عنن الزهنري،  وقوله 

 التي راوها عنه عامة ألحابه الحفال. 

 : ))وما فاتكم فاقضوا((. ورواغ ابن عيينة، عن الزهري، وقال في روايته

 خرن حدياه اإلمام أحمد والنسائي. 

 يعني: عن الزهري.   -و كر أبو داود أ  ابن عيينة تفرد بهذغ اللفظة

 و كر البيهقي بإسنادغ، عن مسلم، أنه قال: أخطأ ابن عيينة في هذغ اللفظة. 

 قلت: قد توبع عليها. 

عننن الزهننري، وقننال فنني حدياننه:  وخرجننه اإلمننام أحمنند، عننن عبنند الننرزاق، عننن معمننر،

 ))قاضوا((. قال معمر: ولم يذكر سجوداً. 

وكذا رواهنا بحنر السنقاء، عنن الزهنري، وقنال فني حديانه ))ولنيقض منا سنبقه(( وبحنر، فينه 

 ضعف. 

بنحو رواية بحر: سليما  بن كاير، عن الزهري، عن أبي سنلمة، عنن أبني  -أيضا –ورواها 

 هرير ة. 

 القراء خلف اإلمام((.  خرجه البخاري في ))كتار

 ورويت لفظة ))القضاء(( من غير رواية الزهري: 

، قنال:  وروى نعبة، عن سعد بن ابنراهيم، عنن أبني سنلمة، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني 

 ))ائتوا ]الصا ة[ وعليكم السكينة، فصلوا ما ادركتم، واقضوا ما سبقكم((. 

 خرجه أبو داود. 

 مر بن أبي سلمة، عن أبيه، عنن أبني هرينر ة، عنن النبني وخرجه اإلمام أحمد من رواية ع

 بمعناغ.  -

 ورويت عن أبي هرير ة من وجود أُخر: 

، قنال: )) إ ا ثنور بالصنا ة  فخرن مسلم طريق ابن سيرين، عن أبني هرينر ة، عنن النبني 

 . فا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمش  وعليه بالسكينة والوقار، لل ما أدركت، واقض ما سبق ((

 قال أبو داود: وكذا قال أبو رافع، عن أبي هرير ة. 

، قنال: ))إ ا جناء  وخرن اإلمام أحمند وأبنو داود منن حنديث حميند، عنن أنن ، عنن النبني 

 أحدكم  فليمش نحواً مما كا  يمشي، فليصل ما أدركه، وليقض ما سبقه((. 

ي، عنن سنعيد وخرن البزار من حنديث سنليما  بنن بنال، عنن يحينى بنن سنعيد، عنن الزهنر

، قال: ))منن أدرك ركعنة منن الصنا ة فقند أدرك الصنا ة  وأبي سلمة، عن أبي هرير ة، عن النبي 

 كلها، إال أنه يقضي ما فاته((. 

 وهذا الحديث خخر غير الذي قبله. 

 وبالجملة، فرواية من روى ))فأتموا(( أكار. 

 وقد استدل اإلمام أحمد برواية من روى ))فاقضوا((، ورحجها. 

أرأيننت قننول مننن قننال: يجعننل مننن أدرك مننع  -يعننني: أحمنند –قننال األثننرم: قلننت ألبنني عبنند هللا 

اإلمأام أول لاته، وقد قال: يجعله خخر لاته، أي نيء الفرق بينهمال قال: من أجل القراء ة فيمنا 

: على أي القولين يدل عنندكل قنال: علنى أننه يقضني منا فاتنه  قنال  يقضي. قلت له: فحديث النبي 

 : ))للوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم((. النبي 

قننال: ))لننلَّ مننا  وقننال فنني روايننة ابنننه لننال : يننروى عننن أننن  وأبنني هريننر ة، أ  النبنني 

أدركننت واقننض مننا سننبق ((. قننال: ويننروي غيننرغ أنننه قننال: يقننرأ فيمننا أدرك. وقننال غيننرغ: يقننرأ فيمننا 

 ت . انتهى. يقضي. قال ابأن مسعود: ما أدركت من الصا ة فهو خخر لا
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وروى عبد الرزاق في ))كتابه((، عن معمر، عن قتاد ة، أ  علياً قال: منا أدركنت منن اإلمنام 

 فهو أول لات ، واقض فيما سبق  به من القراء ة. وأ  ابن مسعود قال: اقرأ فيما فات . 

ا وعن مال ، عن نافع، أ  ابن عمر كا  إ ا فاته نيء من الصنا ة منع اإلمنام التني يعلنن فيهن

 بالقراء ة، فإ ا سلم اإلمام قام عبد هللا فقرأ لنفسه. 

وروى اإلمام أحمد: حدثنا يحيى بنن سنعيد: حندثنا عبيند هللا، عنن ننافع، أ  ابنن عمنر كنا  إ ا 

 سبق باألولتين قرأ في اآلخرتين بفاتحة الكتار وسور ة. 

طعننت عنننه بسننام قلننت: أمنناالقراء ة فيمننا يقضنني فمتفننق عليهننا  أل  حكننم متابعننة اإلمننام قنند انق

إمامه قبل فراغ لاته، فهو فيما بقي من الصنا ة منفنرد، يقنرأ كمنا يقنرأ المنفنرد بصناته، ال يقنول 

 أحد من العلماء: أنه ال يقرأ فيها الستمرار حكم ائتمامه باإلمام. 

ولكننن مننن يقننول مننن السننلف: أ  المصننلي يقننرأ فنني ركعتننين ويسننب  فنني ركعتننين، كمننا يقننول 

م، يقول: إ ا أدرك اإلمام في ركعتين من الرباعية أنه اليقرأ معهنم  ألنهنم ال ينرو  الكوفيو  وغيره

قننراء ة المنناموم وراء إمامننه بحننال، ويقولننو : إ ا قننام يقضنني مننا فاتننه مننن الننركعتين، فإنننه يقننرأ، وال 

أو يجزئه أ  يسب ، فإنه قد لار منفرداً في بقية لاته، فا بد ]له[ منن القنراء ة، سنواء فاتنه ركعنة 

 ركعتا ، فإ  فاته ثاب ركعات قرأ في ركعتين، وله أ  يسب  في الاالاة. 

 وهذا كله قول سفيا  الاوري. 

وحكننى سننفيا  وألننحابه وابننن عمننر، أنننه إ ا أدرك ركعتننين مننع اإلمننام لننم يقننرأ فيمننا أدركننه 

 معأه، وقرأ في الركعتين إ ا قضاهما. 

 يه ما سبقه به اإلمام من القراء ة. وعن علي، أ  ما أدركه فهو أول لاته، فيقرأ ف

لنناهر هننذا: أ  علينناً لننم يننر القننراء ة فيمننا يقضننيه، وأنهننم أرادوا أنننه ال يقننرأ فيننه مننا زاد علننى 

 الفاتحة. 

 وممن قال: يقرأ فيما يقضي: عبيد ة السلماني، وابن سيرين، وأبو قابة، والنخعي. 

جنندباً ومسنروقاً أدركنا ركعنة وروى عبد الرزاق، عن الاوري، عن جابر، عن الشنعبي، ا  

مننن المشننرر، فقننرأ جننندر ولننم  يقننرأ مسننروق خلننف اإلمننام، فلمننا سننلم اإلمننام قأمايقضننيا ، فجلنن  

مسروق في الاانية والاالاة، وقام جندر إلى الاالاة ولم يجل ، فلمنا انصنرفا أتينا ابنن مسنعود، فقنال: 

 كل قد ألار، ونفعل كما فعل مسروق. 

جزري، عن الحكم، ا  جندباً ومسروقاً أدركنا ركعنة منن المشنرر، وعن معمر، عن جعفر ال

فقننرأ أحنندهما فنني الننركعتين اآلخننرتين مننا فاتننه مننن القننراء ة، ولننم يقننرأ اآلخننر فنني ركعننة، فسننئل ابننن 

 مسعود، فقاال كاهما محسن، وأنا ألنع كما لنع هذا الذي قرأ في الركعتين. 

كلهنا، يقنرأ فني النركعتين األولتنين بالحمند  وأكار العلمناء علنى أننه يقنرأ فني ركعنات الصنا ة

 وسور ة وفي اآلخرتين بالحمد وحدها. 

وعلننى هننذا  إ ا أدرك المسننبوقك مننن الرباعيننة أو المشننرر ركعتننين، يقننرأ فيمننا يقضنني مننن 

 الركعتين وبالحمد وحدها، أو بالحمد وسور ة  ل على قولين ، انهرهما أنه يقضي بالحمد وسور ة .

 مال ، والشافعي، وأحمد. وهذا هو المنصو  عن 

 ونص الشافعي على أ  ما أدركه مع اإلمام فهو أول لاته. 

 وعن مال  في  ل  روايتا  منصولتا : أحدهما: هو أول لاته. والاانية: هو خخرها. 

 وكذل  عن أحمد، ولكن أكار الروايات عنه، أنه خخر لاته.

 اإلمام خخر لاته، وما يقضيه أولها. وأمامذهر أبي حنيفة وألحابه، فهو أ  ما أدركه مع 

 وهو قول الحسن بن حي وسفيا  الاوري. 

 وعلى قول هؤالء ال إنكال في أنه يقرأ فيما يقضي ]بالحمد[ وسور ة. 
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 قال ابن المنذر: واختلفوا في الذي يدركه المأموم من لا ة اإلمام. 

أبني الندرداء، وال يابنت فقالت طائفة: يجعله أول لاته، روي هذا القول عن عمنر وعلني و

 ل  عنهم، وبه قال سعيد بن المسير والحسن وعمر بن عبد العزينز ومكحنول وعطناء والزهنري و 

 األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق والمزني. 

وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع اإلمام خخر لناته، كنذل  قنال ابنن عمنر. وبنه قنال مجاهند 

 لشافعي وأحمد.وابن سيرين ومال  والاوري وا

 قال ابن المنذر: وباألول نقول. انتهى.

وأنكر ابن عبد البر نقنل ابنن المننذر  لن  عنن مالن  والشنافعي والانوري وأحمند، وقنال: إنمنا 

 أخذغ من قولهم في القراء ة ] في القضاء[.

قننال: وثبننت عننن ابننن المسننير والحسننن وعمننر بننن عبنند العزيننز ومكحننول وعطنناء والزهننري 

 د بن عبد العزيز: ما أدركت فاجعله أول لات .واألوزاعي وسعي

منا قالنه المزنني وإسنحاق  -إ  لم يابت عنهم ننص فني  لن  -قال: والذي يجيء على ألولهم

 وداود وعبد العزيز بن الماجشو .

 يعني: أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وحدها   ألنه خخر لاته.

 قال: وهذا أطرد في القياس.

دركه فهو أول لاته، وما يقضيه خخرها، ثم يقنول: يقنرأ فينه بالحمند قال: فأمامن يقول: ما أ

 وسور ة، فكيف يص  هذا على قولهل !

وروى حرر الكرماني بإسنادغ عن مكحول، قال: ما أدركنت فاجعلنه أول لنات ، تقنرأ فني 

 أولها بأم القرخ  وسور ة بين  وبين نفس .

 ع الحمد.قلت: وهذا لاهر في أنه ال يقرأ فيما يقضي بسور ة م

عن بقية، عن الزبيدي، قال: يقرأ فيما يقضي بأم القرخ  وسور ة بقندر  -أيضا -وروى بإسنادغ

 الذي فاته مع اإلمام. قال: وأمااألوزاعي فكا  يقول: يقرأ بأم القرخ . قال بقية: وبه نأخذ.

بإسنادغ عن ثابت بن عجا ، عن سعيد بن جبينر، عنن ابنن عبناس، قنال: منا  -أيضا–وروى 

 دركت مع اإلمام فهو أول لات ، واقرأ فيه بفاتحة الكتار وسور ة.أ

 على أنه ال يقرأ فيما يقضي زياد ة على الحمد. -أيضا –وهذا يدل 

 مال قول ابن عباس. -وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتاد ة

 وقد اتفقت النصو  عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسور ة.

  ل : واختلف قوله في مأخذ

فنقل عنه هارو  الحمنال، أ  مأخنذ  لن  أ  منا أدركنه خخنر لناته ومنا يقضنيه أولهنا. قنال: 

 فقيل له : قد حكي عن  أن  قلت: يقرأ بفاتحة الكتار ويجعل ما أدرك أول لاته. فأنكر  ل .

وهذا يحتمل أ  يكو  إنكارغ للقول بأنه يقتصر على الحمد فيما يقضي تفريعاً على  ل   فنإ  

قول بأ  ما أدركه أول لاته مشهور عننه، قند نقلنه عننه غينر واحند، فنإ  كنا  منرادغ األول كنا  ال

قوله بأ  القراء ة فيما يقضي بالحمد وسور ة ال يختلف قوله فيه منع قولنه: إ  منا يقضنيه أول لناته 

 أو خخرها، وهذا هو المذهر عند أبي موسى وغيرغ من متقدمي األلحار.

ثننرم وغيرهمننا انننه يقننرأ فيمننا يقضنني بالحمنند وسننور ة، مننع قولننه: خخننر وقنند نقننل عبنند هللا واأل

 لاته.

وإ  كا  مرادغ الااني كا  القول: يقرأ الحمد وسور ة فيما يقضيه، مبنيا علنى االخنتاف فيمنا 

 يقضيه: هل هو أول لاته، أو خخرها.

 وهذا هو قول القاضي أبي يعلى ومن بعدغ من ألحابنا.
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هم أ  يصن  القنول بقنراء ة الحمند وسنور ة فيمنا يقضنيه علنى كنا وأنكنر بعنض المتناخرين منن

القولين، إال على قول من يرى استحبار القراء ة بالحمد وسور ة في كنل ركعنة منن الصنا ة كلهنا، أو 

 على أ  من نسي قراء ة السور ة في األوليين قرأها في األخريين.

 وهذا المأخذ الااني ال يص   فإنه ال نسيا  هاهنا.

 مأخذا  لم يذكرهما هذا القائل:وللمسألة 

أحنندهما: االحتينناط، ونننص عليننه أحمنند فنني روايننة لننال  وعبنند هللا وغيرهمننا، قننال: يكننو  

 جلوسه على أول لاته وفي القراء ة يحتاط فيقرأ فيما يقضي.

يعننني: أنننه إ  أدرك ركعننة مننن الرباعيننة تشننهد عقيننر قضنناء ركعننة، فيجعننل مننا أدرك أول 

  ويقرأ في ركعتين فيما يقضني بالحمند وسنور ة احتياطناً لقنراء ة السنور ة  لاته في الجلوس للتشهد

 فإنها سنة مؤكد ة، فيحتاط لها، ويأتي بها في الركعات كلها  لاختاف في أول لاته وخخرها.

والمأخننذ الانناني: أنننه إ ا أدرك مننع اإلمننام ركعتننين مننن الرباعيننة، فإنننه ال يننتمكن مننن قننراء ة 

باً، فإ ا للى معه ركعتنين قنرأ فيهمنا بالحمند وحندها، ثنم قضنى ركعتنين  السور ة مع الحمد معه غال

فإنه ينبشي أ  يقرأ فيهما سور ة مع الفاتحة  لئا تخلوا هذغ الصا ة من قراء ة سور ة منع الفاتحنة، منع 

حصول االختاف في استحبار قراء ة السور ة فيما يقضنيه ، فاالحتيناط أ  يقنرأ فيمنا يقضني بالحمند 

 وسور ة.

كا  قد قرأ فيما أدرك مع اإلمام سور ة مع الفاتحة  فإنه ال يعيد السور ة فيما يقضنيه، ال أمالو 

 سيما عند من يقول: إ  ما أدركه هو أول لاته.

ولهننذا قننال قتنناد ة: إ ا أمكننن  اإلمننام فنناقرأ فنني الننركعتين اللتننين بقيتننا سننور ة، تجعلهمننا أول 

 لات .

  كرغ عبد الرزاق، عن معمر، عنه.

ألحمد وال لشيرغ من األئمة نصاً لريحاً أنه يقنرأ بالحمند وسنور ة فيمنا أدركنه خلنف ولم أجد 

اإلمام، ثم يعيد  ل  فيما يقضيه، بل نص على أ  من أدرك ركعنة منن النوتر وقضنى منا فاتنه أننه ال 

 يعيد القنوت.

وعلله أبو حفص البرمكني بأننه قند قننت منع اإلمنام فنا يعيند كمنا لنو سنجد معنه للسنهو. قنال: 

 يحتمل أنه لم يعدغ ألنه أدرك خخر الصا ة.و

 ونص الشافعي على أ  المسبوق بركعتين من الرباعية يقرأ فيما يقضي بالفاتحة وسورتين.

 فاختلف ألحابه على طريقين:

أحنندهما : أ  فنني اسننتحبار السننور ة لننه القننوال  فنني اسننتحبار قننراء ة السننور ة فنني الننركعتين 

ه هذا علنى قولنه باسنتحبار قنراء ة السنور ة فني كنل الركعنات، األخريين، وأ  الشافعي إنما فرع نص

 وهذا قاله أبو علي الطبري.

والطريق الااني: قاله أبو إسحاق، أنه يستحر للمسبوق قراء ة السور ة قوالً واحنداً، وإ  قينل: 

ال يستحر لشيرغ قراء ة في األخريين  أل  المسنبوق لنم يقنرأ السنور ة فني األولينين، وال أدرك قنراء ة 

 مام السور ة، فاستحر له   لئا تخلو لاته من سورتين.اإل

 وهذا الطريق هو الصحي  عندهم، وعليه أكار ألحابهم.

 وأماالجهر بالقراء ة في العشاء وثالاة المشرر، فأكارهم على أنه ال يجهر.

 وحكوا في جهرغ قولين للشافعي.

تنه فيتندارك، وننص فني ومنهم من قال: نص فني ))اإلمناء(( علنى أننه يجهنر  أل  الجهنر فا

غيرغ على أنه ال يجهر  أل  سنة خخر الصا ة اإلسرار بنالقراء ة، فنا تفوتنه. وبهنذا يفنرق بيننه وبنين 

 السور ة.
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ولرح بعضهم بأنه لو كا  اإلمام بطيء القراء ة فأمكن المسبوق أ  يقنرأ معنه السنور ة فيمنا 

لسنور ة فني الركعنات كلهنا، وهنو حسنن أدرك فقرأها، لم يعدها في األخريين، إال على قولهم: يقنرأ با

 موافق لما  كرغ.

وهاهنا مأخذ ثالث  وقد لرح به غير واحد من السلف، وقند روي عنن علني منا يندل علينه، 

ولنننرح بنننه الترمنننذي وغينننرغ، وهنننو: أ  منننن أدرك منننع اإلمنننام ركعتنننين فقننند فاتنننه معنننه ركعتنننا  

 بسورتيهما، فيشرع له قضاء ما فاته على وجهه.

 فيما أدرك مع اإلمام، أو فيما يقضيه بعد قراءته.لكن  هل يقضيه 

 فالمروي عن علي أنه يقضيه فيما أدركه مع اإلمام، وقال: هو اول لاته.

 وقال ابن مسعود وغيرغ: فيما يقضي لنفسه وحدغ منفرداً.

فأمنناأ  يكننو  مأخننذهم انننه أول لنناته، وأمنناأ  يكننو  مأخننذهم ا  القضنناء إنمننا يكننو  بعنند 

 ما أدرك، ويقضي ما سبق، وال يكو  في حال متابعته، وإ  كا  خخر لاته. مفارقة اإلمام

وروى عبد الرزاق، عن معمنر، عنن أينور، عنن ابنن سنيرين وأبني قابنة، قناال: يصنلي منع 

 اإلمامما أدرك ، ويقضي ما سبق به مع اإلماممن القراء ة. مال قول ابن مسعود.

 .وقال عمرو بن دينار: ما فات  فاقضه كما فات 

وروى ابن لهيعة، عن عبيد هللا بن المشير ة، عنن جهنم بنن االسنود، عنن أبني سنعيد الخندري، 

 قال: اقرأ فيما تقضي بما قرأ به اإلمام.

 خرجه عبد هللا ابن اإلمام أحمد.

وروى األعمش، عن إبراهيم، قال: إنما القراء ة في القضاء. قنال: وقنال لني سنعيد بنن جبينر: 

 تقرأ فيما تدرك.

عن أبي سعيد يدل على أنه يستحر أ  يقرأ فيما يقضيه بالسورتين اللتين قنرأ بهمنا والمروي 

 اإلمام  لتكو  قراءته لهما قضاء بما فاته مع اإلمام حقيقة.

وأيضا  فإ  ] عامة[ الكوفيين ال يرو  القراء ة خلنف اإلمنام، وقند اختلفنوا فني القنراء ة هاهننا 

نيننة، فننرأى القننراء ة علنني وسننعيد بننن جبيننر، ولننم يننرغ ابننن خلفننه فيمننا أدركننه  ألنننه قضنناء للقننراء ة الاا

 مسعود وعلقمة والنخعي واالكارو  منهم.

وأماإ ا أدرك ركعة من الرباعية أو المشرر، فإنه يجل  للتشهد عقر قضاء ركعة، كما قالنه 

 ابن مسعود وعلقمة، وقاله سعيد بن المسير. وهو المشهور عن أحمد.

ا روي عن ابن مسعود، وفي األولى بمنا روي عنن ابنن عمنر، وأخذ أحمد في هذغ المسألة بم

 أيضا. -وقاله ابن مسعود

ومن ألحابنا من بنى هذا على قول أحمد: إ  ما يقضيه خخر لاته. قال: فإ  قلنا: هنو أول 

 لاته، تشهد عقر قضاء ركعتين.

 وقال االكارو : بل في المسألة روايتا  غير مبنيتين على هذا االلل.

الذي يدل عليه كام اإلمام أحمد لريحاً  فإنه أخذ في القراء ة بقول ابن عمر، وفي  وهذا هو

الجلوس بقول ابن مسعود، وجمع بينهمنا. وابنن مسنعود منع قولنه بهنذا، فإننه قند قنال: منا أدركنه فهنو 

 خخر لاته، كما سبق عنه.

 وزعم لاحر ))المشني(( من ألحابنا ا   ل  كله جائز.

 د نص في رواية مهنا على انه إ ا تشهد عقر ركعتين سجد للسهو.ويشكل عليه: أ  أحم

 وكام ابن مسعود يدل على جواز األمرين كما سبق عنه.

 وقد تبين بهذا: أ  اكار العلماء لي  لهم في هذغ المسألة قول مطرد.
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وال خاف أ  التشهد األخر في حق المسبوق هو النذي فني خخنر لناته، النذي يسنلم عقيبنه، 

 تشهد األول، فإ  وقع عقير ركعتين من لا ة المسبوق، فإنه يتشهد فيه معه.فأماال

واختلفوا : هنل ينتم التشنهد منع اإلمنام بالندعاء ام ينتهني إلنى قولنه: ))واننهد ا  محمنداً عبندغ 

 ورسوله((، ثم يرددغل على قولين.

 والااني: قول الحسن وأحمد، واألول : لاهر كام عطاء.

 في موضع وتر من لا ة المأموم، فإنه يتابعه في جلوسه بشير خاف.فإ  كا  تشهد اإلمام 

 وهل يتشهد معه فيه ، أم الل على قولين:

 أحدهما: يتشهد معه، وهو قول الحسن وابن المسير وعطاء ونافع والزهري والاوري.

 وأحمد، قال: أحر إلي أ  يتشهد.

ار، وحكناغ ابنن المننذر عننن والاناني: ال يتشنهد، وهنو قنول النخعني ومكحنول وعمننرو بنن دينن

 أيضا. -الحسن

 يعني: بدل التشهد. -وقال النخعي: يسب 

 وقال األوزاعي: يكتفي بالتسبي .

وأكار العلماء على أنه ال سجود عليه للسهو لزياد ة هذا الجلوس متابعنة لرمنام ، وحكني عنن 

ومجاهند، وهنو ابن عمر أنه كا  يسجد كذل  للسهو. وعن أبي سعيد الخدري وعنن عطناء وطناوس 

 قول الحسن.

وروي عن عطاء، عن أبني سنعيد وابنن عمنر وأبني هرينر ة وابنن عبناس وابنن الزبينر، أنهنم 

 كانوا يسجدو  سجدتي السهو إ ا أدرك اإلمام في وتر.

 قال اإلمام أحمد: لم يسمعه عطاء منهم، بينه وبينهم رجل.

 يعني: أ  في اإلسناد مجهول.

 والصحي : قول الجمهور.

 تبننأوكاً ،فتبننرز رسننول هللا  حي  مسننلم(( عننن المشيننر ة، أنننه غننزا مننع النبنني وفنني ))لنن

وتوضأ، ولر عليه المشير ة، ثم أقبل.قال المشير ة: وأقبلت حتى نجد النناس قندموا عبند النرحمن بنن 

إحندى النركعتين فصنلى منع النناس الركعنة اآلخنر ة، فلمنا  عوف، فصلى بهم ، فنأدرك رسنول هللا 

لناته أقبننل  يننتم لناته، فلمننا قضنى رسننول هللا  عنوف قننام رسنول هللا سنلم عبنند النرحمن بننن 

 ، يشبطهم ا  للوا الصا ة لوقتها .-او ))البتم(( –عليهم، ثم قال : ))أحسنتم(( 

 سجد للسهو.  ولم يذكر المشير ة ا  النبي 

فصنلى الركعنة  وخرجه أبو داود منن وجنه خخنر عنن المشينر ة ، وفينه: فلمنا سنلم قنام النبني 

 التي سبق بها، ولم يزد عليها نيئاً.

وخرجننه البخنناري فنني ))القننراء ة خلننف اإلمننام(( والطبراننني والبيهقنني مننن وجننه خخننر عننن 

 المشير ة، وفيه: فصلينا ما أدركنا، وقضينا ما سبقنا.

 وقد روى معمر: ليصل ما أدرك، وليقض ما سبق. قال معمر: ولم يذكر سجوداً.

ي بعنض االحنوال لمنا أخنر بياننه  ألننه وقنت حاجنة. وكنذل  يعني : انه لو كا  عليه سجود ف

 استدل به كاير من األئمة بعدغ، منهم اإلمام أحمد والشافعي.

وفنني حننديث المشيننر ة: ا  المسننبوق إنمننا يقننوم إ ا سننلم اإلمننام، وال يقننوم حتننى يسننلم إمامننه 

تلف في وجوبها، ] فنإ ا[ التسليمتين معاً، نص عليه سفيا  والشافعي وأحمد  أل  التسليمة الاانية مخ

 لم يأت بها اإلمام لم يخرن من لاته بيقين.

قالننت طائفننة: ويسننتحر ا  ال يقننوم حتننى ينحننرف اإلمننام، لعلننه أ  يننذكر سننجود سننهو، إال ا  

 يطول  ل  فيقوم ويدعه، وهذا قول عطاء والشعبي وأحمد.
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 .وكا  ابن عمر إ ا سلم اإلمام يقضي ما سبق به ، وإ  لم يقم اإلمام

وقال ألحار الشافعي: إ  مكث المسبوق بعد سام إمامنه جالسناً، وطنال جلوسنه، فنإ  كنا  

موضع تشهدغ األول جاز، ولم تبطل لاته  ألنه محسور من لاته، لكننه يكنرغ لنه تطويلنه، وإ  

لم يكن في موضع تشهدغ لم يجز أ  يجل  بعند تسنليم إمامنه  أل  جلوسنه كنا  للمتابعنة وقند زالنت، 

 ل عالما بطلت لاته، وا  كا  ساهياً لم تبطل، ويسجد للسهو.فإ  فع

ولو سبق جماعة ببعض الصا ة، ثم قاموا بعد سام اإلمام، فهنل لهنم ا  يقلنوا جماعنة ينؤمهم 

 أحدهم ل فيه قوال :

 أحدهما: نعم ، وهو قول عطاء وابن ساب .

 والااني: ال، وهو قول الحسن.

 وجها .وعن أحمد فيه روايتا ، وللشافعية 

 ومأخذهما: هل يجوز االنتقال من االئتمام إلى نية اإلمامل

 وأمامأخذ الحسن، فالظاهر أنه كراهة إعاد ة الجماعة في مسجد مرتين.

قال القاضي من ألحابنا والشافعية: ولو كا   لن  فني الجمعنة لنم يجنز  أل  الجمعنة ال تقنام 

 في مسجد واحد مرتين في يوم.

بن البناء: في هذا نظر  أل  الجمعة تقام عندنا في مواضع للحاجنة، وقال أبو ] علي[ الحسن 

 وا  سبق بعضها بعضاً.

* * * 

 باب -22

 مِى ي و  للناَ إذا رأوا اإلما  عند اإلقامة

حدثنا مسلم بن إبنراهيم: حندثنا هشنام، قنال: كتنر إلني يحينى بنن أبني كاينر، عنن  -637

: )) إ ا أقيمننت الصننا ة فننا تقومننوا حتننى سننول هللا عبنند هللا بننن أبنني قتنناد ة، عننن أبيننه، قننال: قننال ر

 تروني((.

هذا رواغ هشام الدستوائي عن يحيى بن أبني كاينر مكاتبنة، وقند رواغ عنن يحينى غينر واحند: 

 نيبا ، وحجان الصواف، وايور، وأبا  العطار، ومعمر، وغيرهم.

 وخرجه البخاري من رواية نيبا ، وخرجه مسلم من رواية حجان ومعمر.

 ي رواية له من رواية نيبا  ومعمر: ))حتى تروني قد خرجت((.وف

 وقال أبو داود: لم يذكر: ))قد خرجت(( إال معمر.

 أيضا. –و كر البيهقي: أنها قد رويت عن حجان 

وخرجها ابن حبنا  فني ))لنحيحه(( منن رواينة معمنر، ولفظنه: ))حتنى ترونني قند خرجنت 

 إليكم((.

برييته: أ  يخرن من بيته، فيراغ من كا  عنند بنار   دغ وهذغ اللفظة : يستدل بها على مرا

 المسجد، لي  المراد: يراغ كل من كا  في المسجد.

: ))ال تصوموا حتى تروا الهال((، ومعلوم أنه لو رخغ واحد أو اثنا  الكتفني  وهذا كقوله 

 برييتهما، ولام الناس كلهم.

: اخبرني أبو سلمة، سمع ابا هرينر ة ويدل على هذا: ما خرجه مسلم من حديث الزهري، قال

 ، فنأتى رسنول هللا  يقول: أقيمت الصا ة، فقمنا فعدلنا الصفوف قبنل ا  يخنرن إليننا رسنول هللا 

 و كر تمام الحديث. -حتى إ ا قام في مصاغ قبل ا  يكبر  كر فانصرف

وجنه منن ويحمل  ل  على قيامهم قبل ا  يطلع على اهل المسجد من المسجد، لمنا علمنوا خر

 بيته وتحققوغ.
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،  بهذا اإلسناد، عن أبني هرينر ة، قنال : إ  كاننت الصنا ة تقنام لرسنول هللا  -أيضا -وخرن

 مقامه. فيأخذ الناس مصافهم قبل ا  يقوم النبي 

إلنى مصناغ، ولكنن كنا   فهذغ الرواية تصرح بأ  الصفوف كانت تعدل قبل ا  يبلش النبي 

 قرر بيته.قد خرن من بيته، ورخغ من كا  ب

وقد  كر الدارقطني وغير واحند منن الحفنال أ  هنذا الحنديث اختصنرغ الوليند ابنن مسنلم منن 

 الحديث الذي قبله، فأتي به بهذا اللفظ.

فإ  قيل: فقد خرن مسلم من حديث جابر بن سنمر ة، قنال: كنا  بنال ينؤ   إ ا دحضنت، فنا 

 .، فإ ا خرن اقام الصا ة حين يراغ يقيم حتى يخرن النبي 

الكتفي بريية بال له، واكتفي بإقامنة بنال فني قينام الننأاس،  فلو اكتفي بريية واحد للنبي 

 قد خرن.  فإنه كا  ال يقيم حتى يرى النبي 

قيل: هذا إنما ورد في لا ة الظهر بالمدينة خالة، وأمافي غيرهنا منن الصنلوات، فقند كنا  

 ة،  فكنا  يفعنل  لن  فني لنا ة الفجنر، كمنا فني إلنى بيتنه، فيؤ ننه بالصنا  بال يجيء إلنى النبني 

حديث عائشة وابن عباس، وكا  احياناً يفعله في السفر فني غينر الفجنر، كمنا روى أبنو جحيفنة، أننه 

 بصا ة الظهر.  رأى باال أ   النبي 

منن بيتنه،  بالصا ة رجع، فأقنام قبنل خنرون النبني  فالظاهر: ا  باالً كا  إ ا ا   النبي 

أهبه للخرون ]بإيذائه[له، فوقع النهي في قيام الناس إلى الصا ة قبل خروجه في مانل هنذغ واكتفى بت

 الحالة. وهللا اعلم. 

 وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه الناس للصا ة. 

 فقال طائفة: يقومو  إ ا فرغ المؤ   من االقامة، سواء خرن اإلمام او لم يخرن. 

 عن أبي حنيفة والشافعي. وحكى  ل  بعض الشافعية 

 ورجع بعض متأخري الشافعية أنهم ال يقومو  حتى يروغ  لحديث أبي قتاد ة. 

وحكننى ابننن المنننذر، عننن أبنني حنيفننة، انننه إ الننم يكننن اإلمنناممعهم كننرغ ا  يقومننوا فنني الصننف 

 واإلمام غائر عنهم. 

 بن أبي طالر. وممن روي عنه، انهم ال يقومو  حتى يروا االمام: عمر بن الخطار، وعلي 

 خرجه وكيع، عنهما. 

 واختلفت الرواية عن أحمد في هذغ المسألة: 

فروى عن جماعة من ألحابه، أنهنم ال يقومنو  حتنى ينروغ  لحنديث أبني قتناد ة، ولنو علمنوا 

 به، مال ا  يكو  اإلمام هو المؤ  ، وقد اقام الصا ة في المنار ة وهو نازل. 

  قبل ا  يروغ إ ا اقيمت الصنا ة  لحنديث أبني هرينر ة وروى عنه االثرم وغيرغ: انهم يقومو

 الذي خرجه مسلم. 

وروى عنننه المننرو ي وغيننرغ: انننه وسننع العمننل بالحنندياين جميعنناً، فننإ  ننناءوا قنناموا قبننل ا  

 يروغ، وأ  ناءوا لم يقوموا حتى يروغ. 

ورجنن  بعننض ألننحابنا الروايننة األولننى  لحننديث أبنني قتنناد ة، وادعننى انننه ناسنن. لحننديث أبنني 

 هرير ة  فإنه يدل على ا  فعلهم لذل  كا  سابقا، ثم نهي عنه. 

وكذا  كر البيهقي، لكن قال: إنما نهي عنه تخفيفاً عليهم، ورفقاً بهنم، وهنذا ال يمننع العمنل بنه 

 كالصائم في السفر ونحوغ. 

وروي عن أبي خالد الوالبي، قنال: خنرن اليننا علني بنن أبني طالنر ونحنن قينام، فقنال: منالي 

 يعني: قياماً.  –سامدين  أراكم

 وسئل النخعي: أينتظرو  اإلمام قيأماأو قعوداً ل قال: قعوداً. 
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 وقال ابن بريد ة في انتظارهم قياماً: هو السمود. 

 وكذا روي عن النخعي، انه كرهه، وقال: هو السمود. 

 وحكي ماله عن أبي حنيفة وإسحاق. 

والشنافعي، وداود،اننه ا  كنا  اإلمنام قال بعض ألحابنا: وروي عن أبي حنيفنة وألنحابه، 

خارجاً من المسجد فا تقومنوا حتنى تنروغ، وإ  كنا  فني المسنجد فهنو كالمشناهد  حمنا للريينة فني 

 الحديث على العمل، وكذا قال ابن بطة من ألحابنا. 

وإ  كا  اإلمام في المسجد، فهو مرئي للمصلين أو بعضهم، لكنن هنل يكتفني برييتنه قاعنداً، 

 من رييته قائماً متهيأ للصا ة ل هذا محل نظر.  أو ال بد

والمنصو  عن أحمد، انه إ ا كا  في المسجد فإ  المأمومين يقومو  إ ا قال المؤ  : ))قند 

 قامت الصا ة((، وإ  لم يقم اإلمام. 

والقيننام للصننا ة عننند اإلقامننة متفننق علننى اسننتحبابه لرمننام، إ ا كننا  حاضننراً فنني المسننجد، 

 . وللمأمومين معه

 واختلفوا في موضع القيام من االقامة على اقوال: 

أحدها: انهنم يقومنو  فني ابتنداء االقامنة، روي عنن كاينر منن التنابعين، مننهم: عمنر بنن عبند 

 العزيز، وحكاغ ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وهو غرير عن أحمد. 

ن علي، وعطناء، والااني: إ ا قال: ))قد قامت الصا ة((، روي عن أن  بن مال ، والحسن ب

 والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وهو قول ابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق. 

 والاالث: إ ا قال: ))حي على الفاح((، وحكي عن أبي حنيفة، ومحمد. 

 والرابع: إ افرغت االقامة، وحكي عن مال ، والشافعي. 

 وحكى ابن المنذر عن مال ، انه لم يوقت في  ل  نيئاً. 

: إ  كننا  نننيخاً بطننيء النهضننة قننام عننند قولننه: ))قنند قامننت -مننن الشننافعية-ل المنناورديوقننا

 الصا ة((، وإ  كا  سريع النهضة قام بعد الفراغ  ليستووا قيأمافي وقت واحد. 

احياننا ينناجي بعنض ألنحابه  فإ  تأخر قيام اإلمام عن فراغ اإلقامة لعذر كما كنا  النبني 

 ومين إلى حين ل االلهر: نعم. طويا، فهل يتأخر قيام المأم

، عنن أنن ، قنال: اقيمنت الصنا ة -وسيأتي قريبناً عنن نناء هللا-ويدل عليه ما خرجه البخاري

 يناجي رجا في جانر المسجد، فما قام إلى الصا ة حتى نام القوم.  والنبي 

 ومهم. ونومهم يدل على انهم كانوا جلوسا  إ  لو كانوا قيأماينتظرو  الصا ة كا  ابعد لن

وروى حجان بن فروخ، عن العوام بن حونر، عن ابن أبي أوفى، قال: كنا  بنال إ ا قنال: 

 . قد قامت الصا ة، نهض النبي 

: لنني  بشننيء. وقننال أبننو -أيضننا-حجننان، واسننطي، قننال أحمنند يحيننى: ال نعرفننه. وقننال يحيننى

 حأاتم: مجهول وضعفَهك النسائي، وقال الدار قطني: متروك. 

ديث ألحمد فأنكرغ، وقال: العوام لنم يلنق ابنن أبني اوفنى. هنذا فني القينام المبتندأ و كر هذا الح

للصننا ة ممننن كننا  جالسنناً، فأمننامن دخننل المسننجد امأماكننا  او مأمومنناً، والمننؤ   يقننيم الصننا ة، فهننل 

 يجل  ليبتدح القيام أمابعد الفراغ أو عند قوله: ))قد قامت الصا ة((، أم يستمر قائماً ل فيه قوال : 

أحدهما: انه يجل  ليقوم إلى الصا ة في موضع القيام المشروع، وكذل  كا  اإلمامأحمد 

 : نقله عنه ابن منصور، وقاله طائفة من الشافعية، منهم: أبو عالم العبادي. -يفعل

 جاء وبال في اإلقامة، فقعد  وفيه حديث مرسل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أ  النبي 

 خرجه الخال. 
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: قاله طائفة من الشافعية، منهم: البشوي وغيرغ  -قول الااني: انه يستمر قائما وال يجل وال

لئا يدخل في النهي عن القيام للصا ة قبل ريية اإلمام  ال  النهي إنما يتناول القيام المبتدأ، وهذا لم 

 يبتدح القيام، بل استمر عليه. 

بتدأ والمستمر في القيام للجناز ة، فحمل النهي ويتخرن ألحمد مال هذا  انه فرق بين القيام الم

عن القيام المبتدأ لمن كا  جالساً، فأمامن تبعها فإنه يستمر قائماً، وال يجل  حتى توضع باالرض، 

 ولم ير هذا القيام المستمر داخاً في القيام للجناز ة المنهي عنه، وجمع بذل  بين الحدياين. 

حدياين مختلفين، فجمع بينهما بالتفريق بين القيام المبتدأ وقد يفرق بينهما: بأ  في الجناز ة 

والمستمر، وأمافي النهي عن القيام قبل ريية اإلمام فلي  فيه حديث يعارضه، بل مرسل ابن أبي 

 ليلى يوافقه، فلذل  سوى فيه بين القيام المبتدأ والمستمر. وهللا أعلم. 

قبل إقامة الصا ة، فا خاف انهم ال  وأماإ  خرن اإلمام إلى المسجد، ورخغ المأمومو 

 يقومو  للصا ة برييته. 

وخرن البيهقي من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج: اخبرني 

كا  يخرن بعد النداء إلى المسجد، فإ ا رأى  موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، أ  النبي 

م جماعة، ثم يصلي، وكا  إ ا خرن فرأى جماعة أقام أهل المجل  قليا جل  حتى يرى منه

 الصا ة. 

، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم الزرقي، -أيضا-وقال: وحدثني موسى بن عقبة

 مال هذا الحديث.– عن علي بن أبي طالر، عن النبي 

أا  ، لكن لفظه: ك-أيضا -وخرجه أبو داود من رواية أبي عالم، عن ابن جريج باإلسنادين

 حين تقام الصا ة في المسجد إ ا رخهم قلياً جل ، ثم للى، وإ ارخهم جماعة للى. رسول هللا 

 –وخرجه اإلسماعيلي في ))مسند علي(( من طريق أبي عالم، عن ابن جريج باإلسنادين 

كا  إ ا دخل المسجد فرأى جماعة أقام الصا ة،وإ  رخهم قلياً ، ولفظ حدياه: أ  النبي -أيضا

  .جل

بنحو رواية البيهقي، وفي خخرغ: يعني: أمر المؤ    -أيضا -وخرجه من طريق عبد المجيد

 ، فأقام.

وأنار إلى أنه إنما يعرف بهذا اإلسناد عن علي القيام للجناز ة ثم الجلوس قال: ولعل هذا أ  

 يكو  ] خبراً[ خخر. وهللا أعلم.

* * * 

 باب -23

 مسِْجالً  ال يسْى إلى الصالة، وال ي و  إليها

 ولي م بالسكينة والوقار

حدثنا أبو نعيم:  ثنا نيبا ، عن يحيى، عن عبد هللا بن أبي قتاد ة، عن أبيه،  -638

 : ))إ ا أقيمت الصا ة فا تقوموا حتى تروني، وعليكم السكينة((.قال: قال رسول هللا 

 تابعه: علي بن المبارك.

))وعليكم السكينة((، وقد  كر أنه تابع نيبا  قد سبق هذا الحديث بدو  هذغ الزياد ة، وهي: 

 عليها علي بن المبارك.

، عن ابن المبارك، عن -وهو: سلم بن قتيبة -وقد خرجه في كتار ))الجمعة(( عن أبي قتيبة

، قال: )) ال ، عن النبي -قال أبو عبد هللا: ال أعلم إال عن أبيه -يحيى، عن عبد هللا بن أبي قتاد ة

 ي، وعليكم السكينة((، فش  في ولله.تقوموا حتى ترون
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وقال أبو داود: رواغ معاوية بن سام، وعلي بن المبارك، وقاال فيه:  ))حتى تروني، 

 وعليكم السكينة((.

 وخرجه اإلسماعيلي في ))لحيحه(( من رواية معاوية، كما  كر أبو داود.

 ها بالسكينة والوقار.وقد سبق القول في النهي عن السعي إلى الصا ة، واألمر بالمشي إلي

وإنما المراد بهذا البار: النهي عن القيام إلى الصا ة عند ريية اإلمام باستعجال في القيام، 

 واألمر بالقيام برفق وتؤد ة، وعليكم السكينة والوقار.

 

* * * 

 باب  -24

 هل ي ر  من المسجد لْلٍة؟

عن لال  بن كيسا ، عن  حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا : ثنا إبراهيم بن سعد، -639

خرن وقد أقيمت الصا ة، وعدلت  ابن نهار، عن أبي سلمة، عن أبي هرير ة، أ  رسول هللا 

الصفوف، حتى إ اقام في مصاغ انتظرنا أ  يكبر، انصرف. قال: ))على مكانكم((، فمكانا على 

 هيئتنا حتى خرن إلينا ينطف رأسه ماء، وقد اغتسل.

ر: أنه يجوز لمن كا  في المسجد بعد األ ا  أو بعد اإلقامة أ  مقصود البخاري بهذا البا

 يخرن منه لعذر.

 والعذر نوعا :

أحدهما: ما يحتان إلى الخرون معه من المسجد، ثم يعود إلدراك الصا ة فيه، مال أ  يذكر 

أنه على غير طهار ة، أو ينتقض وضويغ حينئذ، أو يدافعه األخباا ، فيخرن للطهار ة، ثم يعود 

 لحق الصا ة في المسجد.في

 وعلى هذا : دل حديث أبي هرير ة المخرن في هذا البار.

والااني: أ  يكو  العذر مانعاً من الصا ة في المسجد كبدعة إمامه ونحوغ، فيجوز الخرون 

 رضي هللا عنه. -للصا ة في غيرغ، كما فعل ابن عمر -أيضا –منه 

اهد، قال: كنت مع ابن عمر، فاور روى أبو داود من حديث أبي يحيى القتات، عن مج

 رجل في الظهر او العصر، فقال: اخرن بنا  فإ  هذغ بدعة.

 وأبو يحيى هذا، مختلف فيه.

 وقد استدل طائفة من ألحابنا بهذا الحديث، وأخذوا به.

 وأماالخرون بعد األ ا  لشير عذر، فمنهي عنه عند أكار العلماء.

: إ ا أ   المؤ   وأنت في المسجد، فا تخرن قال سعد بن أبي وقا  وسعيد بن المسير

 حتى تصلي.

 قال ابن المسير: يقال: ال يفعله إال منافق.

 قال: وبلشنا ا  من خرن بين األ ا  واإلقامة لشير الوضوء أنه سيصار.

  كرغ مال  في ))الموطإ(( عنه.

 قال ألحابنا: ال يجوز  ل .

 وقال ألحار الشافعي: هو مكروغ.

ومن بعدهم أ  ال  في ))جامعه((: العمل عند أهل العلم من ألحار النبي قال الترمذي 

: أ  يكو  على غير وضوء، أو أمر ال بد منه.  يخرن أحد من المسجد بعد األ ا ، إال من عذر 

 ويروى عن إبراهيم النخعي، أنه قال: يخرن ما لم يأخذ المؤ   في اإلقامة.

 له عذر في الخرون منه. قال أبو عيسى الترمذي: وهذا عندنا لمن
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والمروي عن إبراهيم في هذا: ما رواغ مشير ة، عن إبراهيم، قال: إ ا سمعت اإلقامة وأنت 

 في المسجد فا تخرن.

 فمفهومه: جواز الخرون قبل اإلقامة.

وقد حمله الترمذي على العذر، ويشهد لذل : ما رواغ وكيع، عن عقبة أبي المشير ة، قال: 

 وقد للينا العصر، وأ   المؤ  ، فأردنا أ  نخرن ، فقال أبراهيم : للوا. دخلنا مسجد إبراهيم

وقد دل على النهي عن  ل  ما روى أبو الشعااء سليم بن األسود، قال: كنا قعوداً في 

المسجد مع أبي هرير ة، فأ   المؤ  ، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هرير ة بصرغ، حتى 

 .هرير ة: أماهذا فقد عصى أبا القاسم  خرن من المسجد، فقال أبو

)) إ ا كنتم في المسجد، فنودي   وخرجه اإلمام أحمد، وزاد: ثم قال: أمرنا رسول هللا 

 بالصا ة فا يخرن أحدكم  حتى يصلي((.

وهذا كله إ ا أ   المؤ   في وقت الصا ة، فإ ا أ   قبل الوقت، فإ  كا  لشير الفجر فا 

نه غير مشروع، وإ  كا  للفجر فيجوز الخرون من المسجد بعد األ ا  قبل عبر ة بهذا األ ا   أل

 : نص عليه اإلمام أحمد.-طلوع الفجر للمؤ  

وغير المؤ   في معناغ  فإ  حكم المؤ   في الخرون بعد األ ا  من المسجد كحكم غيرغ 

من السلف فعل خاف في النهي عند أكار العلماء، ونص عليه أحمد، وإسحاق ، وقال: ال نعلم أحداً 

  ل .

ورخص فقهاء اهل الكوفة، منهم: سفيا  وغيرغ في أ  يخرن المؤ   من المسجد بعد أ انه 

 لنكل في بيته.

 * * * 

 باب  -25

 إذاقال اإلما : ))مكااكم نِى أرجع(( ااِظروه

حدثنا إسحاق: ثنا محمد بن يوسف: ثنا األوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة  -640

الرحمن، عن أبي هرير ة، قال: أقيمت الصا ة، فسوى الناس لفوفهم، فخرن رسول هللا بن عبد 

 فتقدم وهو جنر، فقال: ))على مكانكم((، فرجع فاغتسل، ثم خرن ورأسه يقطر ماء، فصلى ،

 بهم.

قد تقدم الكام في القيام قبل خرون اإلمام، وانتظار المأمومين له قيأماقبل خروجه، فأماإ ا 

فانصرف من المسجد وقال لهم: ))مكانكم حتى أرجع(( ، فإنهم ينتظرونه قيأماحتى   كر حاجة

 في هذا الحديث. يرجع إليهم، كما فعل النبي 

وفي الرواية المذكور ة في البار الماضي، قال: ))فمكانا على هيئتنا حتى خرن الينا(( ، 

 وهذا يدل على انهم انتظروغ قياماً.

 ا(( من الهينة، وهي الرفق، وكأنها تصحيف. وهللا اعلم.ورواغ بعضهم: ))على هينتن

 وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: ))فلم نزل قيأماننتظرغ حتى خرن الينا، وقد اغتسل((.

 في هذا الحديث : ))فأومأ إليهم بيدغ أ  مكانكم((. -أيضا-وفي رواية لمسلم

العلم، واألمر، والنهي، وقد سبق وفيه: دليل على أ  إيماء القادر على النطق يكتفى به في 

  ل  مستوفى في ))كتار العلم((.

حتى إ اقام في مصاغ قبل  في هذا الحديث: ))فإتى رسول هللا  -أيضا–وفي رواية لمسلم 

 ا  يكبر،  كر فانصرف وقال لنا : ))مكانكم((.

 خاري.لاهر رواية الب -أيضا –وهذغ الرواية لريحة في أنه انصرف قبل التكبير، وهو 
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حين  وأنا أسمع: النبي  -يعين: أحمد بن حنبل –قال الحسن بن ثوار: قيل ألبي عبد هللا 

أومأ إليهم ا  امكاوا، فدخل فتوضأ ثم خرن، أكا  كبرل فقال: يروى أنه كبر، وحديث أبي سلمة لما 

 أخذ القوم أماكنهم من الصف، قال لهم : ))امكاوا(( ، ثم خرن فكبر.

يث أبي سلمة، عن أبي هرير ة يدل على انه لم يكن كبر، وأماقوله: فبين أحمد ا  حد

))يروى أنه كبر((، فيدل على أ   ل  قد روي، وأنه مخالف لحديث أبي سلمة، عن أبي هرير ة، 

 وأ  حديث أبي سلمة أل ، وعليه العمل.

 وقد خرن أبو داود من حديث زياد األعلم، عن الحسن، عن أبي بكر ة، أ  رسول هللا 

 خل في لا ة الفجر، فأومأ بيدغ أ  مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى.د

: ))فكبر(( وقال فيه: فلما قضى الصا ة قال: ))إنما أنا بشر، وإني -أيضا -وفي رواية له

 كنت جنباً((.

 أيضا. -وخرجه اإلمام أحمد بمعناغ

مرساً، قال:  -قال أبو داود: ورواغ أيور وهشام وابن عو ، عن محمد ، عن النبي 

فكبر، ثم اومأ إلى القوم أ  اجلسوا، فذهر واغتسل، وكذل  رواغ مال ، عن إسماعيل بن أبي 

 كبر في لا ة. حكيم،عن عطاء بن يسار: أ  وسول هللا 

، عن -قال أبو داود: وكذل  حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا أبا ، عن يحيى يعني : ابن أبي كاير

 ، أنه كبر. انتهى.  الربيع بن محمد، عن النبي

 وهذغ كلها مرسات.

وحديث الحسن، عن أبي بكر ة في معنى المرسل  أل  الحسن لم يسمع من أبي بكر ة عند 

 اإلمام أحمد واألكارين من المتقدمين.

وقد روي حديث ابن سيرين مسنداً، رواغ الحسن بن عبد الرحمن الحارثي، عن ابن عو ، 

 سنداً.م -عن ابن سيرين، عن أبي هرير ة

 قال البيهقي: والمرسل أل .

 وقد روي مولوالً من وجه خخر:

خرجه اإلمام أحمد، وابن ماجه من رواية اسامة بن زيد، عن عبد هللا ابن يزيد مولى االسود 

إلى  بن سفيا ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبا ، عن أبي هرير ة، قال: خرن رسول هللا 

كاوا، ثم انطلق فاغتسل، وكا  رأسه يقطر ماًء، فصلى بهم، فلما الصا ة، وكبر، ثم أنار اليهم فم

 انصرف قال: ))إني خرجت إليكم جنباً، وإني أنسيت حتى قمت في الصا ة((.

 واسامة بن زيد، هو اللياي، ولي  بذل  الحافظ.

 وروى معا  بن معا : حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتاد ة ، عن أن ، قال: دخل النبي 

ته، فكبر فكبرنا معه، ثم انار إلى الناس أ  كما أنتم ، فلم نزل قيأماحأتى أتانا رسول هللا في لا

 .قد اغتسل ورأسه يقطر ، 

 قال البيهقي: خالفه عبد الوهار بن عطاء، فرواغ عن سعيد، عن قتاد ة، عن بكر المزني.

مام أحمد في كا  كبر ثم  كر، ووافقه اإل وقد بنى الشافعي على رواية من روى: أنه 

 رواية األثرم وغيرغ.

وهؤالء استدلوا بهذا الحديث على أ  من للى خلف محدب ناس  لحدثه ا  لاته مجزئه 

 عنه، ويعيد اإلمام وحدغ إ ا  كر بعد تمام لاته، كما روي عن عمر وعاما .

هو ، و-أيضا -وقيل: إنه ال مخالف لهما من الصحابة، بل قد روي ماله عن علي، وابن عمر

 قول جمهور العلماء، منهم : النخعي، وسفيا ، ومال ، والشافعي، وأحمد.

 قال ابن مهدي: قلت لسفيا  الاوري: تعلم ا  أحداً قال: يعيد ويعيدو  عن حمادل قال: ال.

This file was downloaded from QuranicThought.com



247 

وهذا إ ا استمر نسيا  اإلمام حتى فرغ من لاته، فأماإ   كر في اثناء لاته فخرن، 

 يبني على ما مضى من لاته بشير طهار ة بشير خاف، فإ  من فتطهر ثم عاد، فإ  اإلمام ال

: ))ال يقبل هللا لا ة أحدكم  إ ا  للى بشير طهار ة ناسياً فإ  عليه اإلعاد ة باإلجماع  لقول النبي 

 أحدب حتى يتوضأ((، وقوله: ))ال يقبل هللا لا ة بشير طهور((.

ما مضى من لاته محدثا ناسياً، وحكى ابن عبد البر عن قوم أنهم جوزوا البناء على 

 وأنار إلى انه قول مخالف لرجماع، فا يعتد به.

بنى على ما مضى من تكبير ة اإلحرام وهو ناس لجنابته، فإ   ولي  في الحديث ا  النبي 

قدر أ   ل  وقع فهو منسوخ  إلجماع األمة على خافه، كما  كرغ ابن عبد البر وغيرغ، فلم يبق إال 

 :أحد وجهين

 لما رجع كبر لرحرام، وكبر الناس معه. أحدهما: أ  يكو  

وعلى هذا التقدير، فا يبقى في الحديث داللة على لحة الصا ة خلف إمام للى بالناس 

 محدثاً ناسياً لحدثه.

استأنف تكبير ة اإلحرام، وبنى الناس خلفه على تكبيرهم  والااني: أ  يكو  النبي 

 الماضي.

ر اليه الشافعي، وجعله عمد ة على لحة لا ة المتطهر خلف إمام للى وهذا هو الذي انا

 محدثاً ناسياً لحدثه.

قال ابن عبد البر: وقد وافق الشافعي على  ل  بعض ألحار مال . قال: وال يص  عندي 

  ل  على ألول مال   أل  مالكاً ال يجيز للمأموم ا  يكبر قبل إمامه، وإنما يجيزغ الشافعي.

ه على هذا التقدير يصير المأموم قد كبر منفرداً، ثم انتقل إلى ائتمامه باإلمام، يشير إلى أن

 وهذا يجيزغ الشافعي دو  مال .

وفيما قاله ابن عبد البر نظر  فإ  المأموم إنما كبر مقتدياً بإمام يص  االقتداء به، ثم بطلت 

 ً بإمام يص  االقتداء به، فهو لاته بذكرغ، فاستأنف لاته، فلم يخرن المأموم عن كونه مقتديا

 كمن للى خلف إمام، ثم سبقه الحدب في اثناء لاته في المعنى.

وعن اإلمام أحمد في ابتداء المأمومين وإتمامهم الصا ة إ ا اقتدوا بمن نسي حدثه، ثم علم به 

 روايتا . -في اثناء لاته

 وروي عن الحسن، أنهم يتمو  لاتهم.

ا  يكو  اإلمام ناسياً لحدثه أو  اكراً له، إ الم يعلم الماموم،  ومذهر الشافعي: ال فرق بين

 أنه ال إعاد ة على المأموم.

وهو قول ابن نافع من المالكية، وحكاغ ابن عبد البر عن جمهور فقهاء األمصار وأهل 

 الحديث.

 وعن مال  وأحمد: على الماموم اإلعاد ة.

: يعيد المأموم، -ي انهر الروايتين عنهف -وقال حماد وأبو حنيفة وألحابه وسفيا  الاوري

 وإ  كا  اإلمام ناسياً ولم يذكر حتى فرغ من لاته.

 وهو رواية ضعيفة عن أحمد.

 وحكي عنه رواية ثالاة: أ  قرأ المأموم لنفسه فا إعاد ة عليه، وإال فعليه اإلعاد ة.

 .وهذا قد يرجع إلى القول بأنه تصير لا ة المأموم في هذغ الحال منفرداً 

والجمهور على ا  لاته في جماعة، وهو ال  الوجهين للشافعية، بل قد قيل: إنه نص 

 الشافعي.
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وروي عن علي: أ  اإلمام والمأمومين يعيدو  ، وال يص  عنه  فإنه من رواية عمرو بن 

 خالد الواسطي، وهو كذار.

 ساً.مر -عن ابن المسير -وهو متروك -وفيه حديث مرسل: رواغ أبو جابر البياضي

* * * 

 باب -26

 قول الرجل: ))ما اللينا((

حدثنا أبو نعيم: حدثنا نيبا ، عن يحيى، قال: سمعت أبا سلمة، قال: أنا جابر  -641

جاءغ عمر بن الخطار يوم الخندق، فقال: يا رسول هللا، ماكدت اللي  بن عبد هللا، أ  النبي 

: ))] وهللا[، ما لليتها(( ، ل النبي حتى كادت الشم  تشرر، و ل  بعد ما أفطر الصائم. فقا

إلى بطحا  وأنا معه، فتوضأ ثم للى العصر بعد ما غربت الشم ، ثم للى فنأزل النبي  

 بعدها المشرر.

 قد تقدم هذا الحديث في أواخر))كتار المواقيت((.

ومقصود البخاري بتخريجه هاهنا: أ  من لم يصل الصا ة حتى  هر وقتها وهو ناس  لها، 

مشتشل عنها بعذر يبي  تأخيرها، إ ا سئل: ))هل للىل(( فله أ  يقول: ))ما لليتها(( ، وله أ   أو

 : ))وهللا ، ما لليتها((. يحلف على  ل  ، كما قال النبي 

وكذل  إ اسئل من أخر الصا ة الحاضر ة إلى أثناء وقتها: هل لاهال فله أ  يقول: ))ما 

نه لدق، وتأخر الصا ة في هذغ الصور ة كلها مباح، فا لليتها بعد((، وال حرن في  ل   أل

 يضر اإلخبار فيها بأنه لم يصل.

 : نقله عنهما ابن منصور.-وقد نص على جواز  ل  أحمد، وإسحاق

ويوجد من الناس من يتحرن من قوله: ))لم ألل((، ويقول : ))نصلي إ  ناء هللا((،والسنة 

 وردت بخاف  ل .

ي في وقتها، وهو يريد تأخيرها، فإنه ال يقول: ))ال أللي((، وأماإ  عرض عليه أ  يصل

ألسامة بن زيد ليلة المزدلفة: لما قال له:  ولكن يخبر بما قصدغ من التأخير المباح، كما قال النبي 

 : ))الصا ة امام ((. الصا ة يا رسول هللا . فقال له 

صا ة، وأل  عليه القائل، قال له ولما خطر ابن عباس بالبصر ة، وأخر المشرر، فقيل له : ال

 بين الصاتين. : أتعلمنا بالسنةل ثم أخبرغ بجمع النبي 

 خرجه مسلم.

ولما أخر ابن عمر المشرر في السفر، وكا  قد استصرخ على زوجته لفية، قال له ابنه 

ثة، ثم نزل سالم: الصا ة. فقال ]له[: سر، ثم قال له : الصا ة. فقال له : سر، حتى سار ميلين أو ثا

 يصلي إ ا أعجله السير. فصلى، ثم قال : هكذا رأيت رسول هللا 

 إ  ناء هللا سبحانه وتعالى. -خرجه البخاري، وسيأتي في موضعه

 

* * * 

 

 

 

 

 

 باب -37
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 اإلما  تْرض له الحاجة بْد اإلقامة

 حدثنا أبو معمر عبد هللا بن عمرو : حدثنا عبد الوارب: حدثنا  -642

يناجي رجاً في جانر المسجد ،   بن لهير، عن أن ، قال: أقيمت الصا ة والنبي عبد العزيز

 فما قام إلى الصا ة حتى نام القوم.

 هذا الحديث: فيه دليل على أ  اإلمام له أ  يؤخر الدخول في الصا ة بعد 

 إقامة الصا ة، إ ا كانت له حاجة، وقد كا  ابن عمر إ ا أقيمت الصا ة وقام مقامه 

 يكبر حتى يأتيه الرجل الذي كا  وكله بإقامة الصفوف، فيخبرغ بإقامتها، وأماال 

 إ ا لم يكن له حاجة فاألولى المسارعة إلى الدخول في الصا ة عقر اإلقامة.

وفي ))تهذير المدونة(( للبرادعي المالكي: وينتظر اإلمام بعد اإلقامة قلياً قدر ما تستوي 

 للصا ة بعد اإلقامة وقت، و ل  على قدر طاقة الناس.الصفوف، ولي  في سرعة القيام 

ومتى طال الفصل بين اإلقامة والصا ة، فقال بعض ألحابنا، وألحار الشافعي: يعتد 

 بتل  اإلقامة، ويكو  كمن للى بشير إقامة.

 وسيأتي من حديث ثابت، عن أن  ما يدل على خاف  ل .

 ل .ولاهر حديث أن  يدل على ا  اإلقامة لم تعد كذ

وقد خرن مسلم حديث عبد العزيز بن لهير، عن أن  هذا ، ولفظه: أقيمت الصا ة والنبي 

 .يناجي رجاً، فلم يزل يناجيه حتى نام ألحابه ، ثم جاء فصلى بهم 

 ولاهر هذغ الرواية يدل على انه للى باإلقامة السابقة، واكتفى بها.

 از الصا ة بدو  اقامة.فعل  ل  ليبين للناس جو فإ  زعم زاعم ا  النبي 

قيل : لي  في هذا بيا  لذل   فإنه إنما يتبادر إلى األفهام انه اكتفى باإلقامة المتقدمة، فلو 

كا  حكمها قد بطل ألمر بإقامة ثانية، أو بين بقوله ا  تل  االقامة لم تبق معتبر ة، وإنما يصلي بشير 

 ية، فإ  هذا هو المتبادر إلى األفهام. وهللا اعلم.إقامة بالكلية لئا يظن انه للى بتل  اإلقامة الماض

وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على أ  اإلقامة وإ  تقدمت على الصا ة بزمن 

 طويل فإنها كافية.

فروي عن الحسن، والشعبي، والنخعي، ومجاهد، وعكرمة، وعرو ة، ومحمد بن علي بن 

 إنه ال يؤ  ، وال يقيم.حسين، وغيرهم: أ  من دخل مسجداً قد للي فيه ف

 وحكي ماله عن أبي حنيفة وألحابه، وإسحاق، وحكاغ ابن المنذر قوالً للشافعي.

 ومنهم من علل بأنه يجزئه إقامة أهل المسجد التي للوا بها، روي  ل  لريحاً عن عرو ة.

 : نقله عنه حرر.-وسئل أحمد عن  ل ، فقال: ا  ناءوا أقاموا، واألمر عندغ واسع

 عر بأ  لهم االكتفاء باإلقامة األولى.وهذا يش

، قال: ال -لا ة الجمعة -ونقل حرر عن إسحاق فيمن فاتته الصا ة يوم الجمعة مع اإلمام

 بد أ  يقيم الصا ة للظهر  أل  األ ا  واإلقامة يومئذ لم تكن للظهر، إنما كانت للجمعة.

  ة التي اقيمت ألجلها.وهذا يدل على أنه يكتفي باإلقامة األولى لمن للى تل  الصا

وقد  كرنا هذغ المسائل مستوفا ة في ))أبوار األ ا (( ، وإنما المقصود: ا  اإلقامة وإ  طال 

 الفصل بينها وبين الدخول في الصا ة يكتفي بها عند كاير من العلماء.

 

 

 

وروى وكيع في ))كتابه(( حدثنا عمرا  بن حدير، عن أبي مجلز، قال: أقيمت الصا ة، 

 الصفوف، فانتدر رجل لعمر فكلمه، فأطال القيام حتى القيا إلى االرض، والقوم لفوف.ولفت 
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 * * * 

 باب -28

 الكال  إذا أقيمِ الصالة

حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد األعلى: حدثنا حميد، قال: سألت ثابتاً البناني  -643

قال: أقيمت الصا ة، فعرض للنبي عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصا ة، فحدثني عن أن  بن مال ، 

 .رجل، فحبسه بعدما أقيمت الصا ة 

خرجه مسلم في ))لحيحه(( من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت ، عن أن ، قال: أقيمت 

، ثم -أو بعض القوم -يناجيه حتى نام القوم لا ة العشاء، فقال رجل : لي حاجة، فقام النبي 

 للوا.

بعدما  عن ثابت، عن أن  ، قال: لقد رأيت رسول هللا  وخرجه الترمذي من حديث معمر،

تقام الصا ة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، ولقد رايت بعضهم ينع  من 

 . طول قيام النبي 

فهذا الحديث: دليل على جواز ابتداء الكام لرمام وغيرغ بعد إقامة الصا ة، بخاف حديث 

هير المخرن في البار الماضي  فإنه إنما يدل على جواز استدامة الكام إ ا عبد العزيز بن ل

 نرع فيه قبل اإلقامة.

ورواية معمر، عن ثابت، عن أن  لريحة بأ  مد ة الكام طالت، ورواية حماد بن سلمة 

 تشعر بذل   لقوله: ))حتى نام القوم أو بعض القوم(( ، ولي  فيه  كر إعاد ة إقامة الصا ة.

الحال: يدل على أنه لم يعد اإلقامة، ولو وقع  ل  لنقل ، ولم يهمل   فإنه مما يهتم  ولاهر

 به.

وقد روى حديث ثابت جرير بن حازم، فخالف ألحار ثابت في لفظه، رواغ عن ثابت، 

 كا  يتكلم بالحاجة إ ا نزل عن المنبر.عن أن ، أ  النبي 

 سائي وابن ماجه والترمذي.خرجه من طريقه كذل  اإلمام أحمد وأبو داود والن

يقول: وهم  -يعني: البخاري–وقال: ال نعرفه إال من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمداً 

جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحي  ما روي عن ثابت، عن أن ، قال: أقيمت الصا ة فأخذ 

هو هذا ، وجرير بن ، فما زال يكلمه حتى نع  بعض القوم. قال محمد: والحديث رجل بيد النبي 

 حازم ربما يهم في بعض الشيء، وهو لدوق.

وقال ابن أبي خيامة في ))تاريخه(( : سئل يحيى بن معين عن حديث جرير بن حازم هذا، 

 فقال: خطأ.

ينأزل من  وروى وكيع، عن جرير بن حازم، عن ثابت، عن أن ، قال: كا  رسول هللا 

 لحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى المصلى فيصلي. المنبر يوم الجمعة، فيكلمه الرجل في ا

نحو حديث جرير، عن  - وروى وكيع عن سفيا ، عن معمر، عن الزهري، عن النبي 

 مرساً. -ثابت

والحكم  –في رواية  -وقد اختلف في كراهية الكام بين الخطبة والصا ة، فكرهه طاوس

 وأبو حنيفة، ورخص فيه األكارو .

اوس وعطاء والزهري وبكر بن عبد هللا والنخعي وحماد ومال  قال ابن المنذر: كا  ط

والشافعي وإسحاق وأبو ثور ويعقور ومحمد يرخصو  فيه ، وروينا  ل  عن ابن عمر، وحكي 

 كراهته عن الحكم.
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وأماالكام بين إقامة الصا ة والصا ة في غير الجمعة فا أعلم أحداً كرهه، وإنما كرغ من 

ً لكراهة الكام في وقت الخطبة، فاستصحبوا الكراهة إلى انقضاء كرغ  ل  يوم الجمعة تب عا

 الصا ة، وهذا المعنى غير موجود في سائر الصلوات.

 وحكى ابن عبد البر عن العراقيين كراهته بني اإلقامة والصا ة مطالقاً.

فإ  كا  الكام بينهما لمصلحة كتسوية الصفوف ونحوها كا  مستحباً، وقد دلت األحاديث 

 الكاير ة على  ل ، ووردت احاديث وخثار في الدعاء قبل الدخول في الصا ة.

* * *
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