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 موضوع البحث:
ــذا  ــواًء كان ه ــادات، س ــاب العب ــوم يف ب ــر املذم ــواردة يف التأخ ــث ال ــة لألحادي ــع ودراس مج

ــًا. ــًا أم مكروه ــر حمرم التأخ

 هدف البحث:
حرص املسائل التي ورد فيها ذمُّ التأخر يف باب العبادات يف السنة النبوية.- 

بيــان مــا يثبــت ومــا ال يثبــت مــن تلــك األحاديــث واآلثــار، التــي اســتدل هبــا العلــاء يف - 

مســألة التأخــر.

 مشكلة البحث:
 تأخــر العبــادات ممــا وردت بــه النصــوص يف الســنة النبويــة، جديــٌر باالهتــام واجلمــع، ال ســيا 

يف مثــل هــذا الزمــان الــذي ضعفــت فيــه اهلمــم، وتراخــى النــاس فيــه عــن املبــادرة باألعــال.

 أهم نتائج البحث: 

ــص يف الصــالة أحــد عــر تأخــرًا مذمومــًا، ويف الــزكاة تأخــران، ويف الصيــام أربــع  أوالً: تلخَّ

تأخــرات، ويف احلــج ثــالث تأخــرات.

ثانيــًا: بلــغ عــدد األحاديــث الصحيحــة واحلســنة الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف العبــادات: ثالثة 

ومخســن حديثــًا وأثــرًا، وبلــغ عــدد األحاديــث الضعيفــة: ثالثــة عــر حديثــًا ضعيفًا.

الة )املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
التأخر، املذموم، العبادات ، السنة النبوية.
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F     

ــي  ــاوات، حيي ــلطانه األرض والس ــوى س ــات، وح ــع الكائن ــه مجي ــاط علم ــذي أح ــد هلل ال احلم

القلــوب بنــور الوحــي كــا حييــي األرض بالغيــث بعــد املــوات، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال 

رشيــك لــه، وأشــهد أن نبينــا حممــًدا عبــداهلل ورســوله، املبعــوث بخامتــة الرســاالت، صــى عليــه اهلل 

ومالئكتــه والصاحلــون مــن عبــاده مــا اتصلــت عــٌن بنظــر، ووعــت ُأذٌن بخــرب، أمــا بعــد:

فــإن املبــادرة باألعــال الصاحلــة، والتعجيــل فيهــا، خشــية العــوارض واملوانــع، مقصــٌد رشعــي، 

ــال  ــادرة إىل األع ــر باملب ــد ورد األم ــه، وق ــل بخالف ــرد الدلي ــا مل ي ــل م ــو األص ــوي، وه ــدٌي نب وه

ــٍة كثــرة، يضيــق  ــه، واملســابقة يف مــا يقــرب إليهــا، يف أدل الصاحلــة، واملســارعة إىل مغفــرة اهلل وجنت

املقــام بذكرهــا، والتأخــر عــى أحــكام متعــددة، فمنــه مــا يكــون حممــودًا، مندوبــًا إليــه، كــا يف تأخــر 

ــرة  ــالة بح ــر الص ــر، وتأخ ــراد بالظه ــوم، واإلب ــل الن ــر قب ــر الوت ــل، وتأخ ــث اللي ــاء إىل ثل العش

طعــام، وغــر ذلــك، ومنــه مــا يكــون مباحــًا، كتأخــر الصــالة عــن أول وقتهــا مــا مل يدخــل يف وقــت 

الكراهــة، ومنــه مــا يكــون مذمومــًا، لِـــِحَكٍم ومقاصــد أرادهــا الشــارع احلكيــم، وهــو املقصــود مــن 

هــذه الدراســة.

 أمهية املوضوع:
جــاء الشــارع احلكيــم باألمــر باملســارعة لفعــل اخلــرات، واملســابقة بــأداء العبــادات وغرهــا، 

مــن التكاليــف الرعيــة، إذ املبــادرة إليهــا، دليــل احلــرص عليهــا، والعنايــة هبــا، واالســتجابة التامــة 

لآلمــر هبــا، وقــد كان يف وصــف أم املؤمنــن عائشــة  حلــال النبــي  حــن حتــر 

الصــالة أبلــغ البيــان وأوجــزه، فعــن األســود بــن يزيــد قــال: ســألت عائشــة : مــا كان النبــي 

ــإذا  ــه-، ف ــة أهل ــي: خدم ــه، - تعن ــة أهل ــون يف مهن ــت: »كان يك ــه؟ قال ــع يف بيت  يصن

حــرت الصــالة خــرج إىل الصــالة«)1(.

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب األذان، باب من كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج، )136/1(، رقم)676(.
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قــال ابــن رجــب: "ومقصــود البخــاري هبــذا البــاب: أن الصــالة إذا ُأقيمــت، واإلنســان يف شــغٍل 

بعمــِل يشٍء مــن مصالــح دنيــاه، فإنــه َيَدعــه ويقــوم إىل الصــالة، إمامــًا كاَن أو مأمومــًا")1(.

وتأخــر العبــادات ممــا وردت بــه النصــوص يف الســنة النبويــة، جديــٌر باالهتــام واجلمــع، ال ســيا 

يف مثــل هــذا الزمــان الــذي ضعفــت فيــه اهلمــم، وتراخــى النــاس فيــه عــن املبــادرة باألعــال، وأدائهــا 

ــارع احلكيم. ــا أراد الش ك

 حدود البحث: 

يته: )التأخــري املذموم يف  األحاديــث واآلثــار الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف بــاب العبــادات، وســمَّ

العبــادات يف الســنة النبويــة(، ســواًء كان هــذا التأخــر حمرمــًا، أو مكروهــًا، بحيــث يكــون يف احلديــث 

ــا كالم الفقهــاء، واختالفهــم يف التأخــر  أو األثــر الــوارد نــٌص عــى ذمَّ التأخــر، أو مــا يــدلُّ عليــه، وأمَّ

ــة يف  ــائل العلمي ــاث والرس ــث، ويف األبح ــذا البح ــه يف ه ق إلي ــرَّ ــإين مل أتط ــادات، ف ــوم يف العب املذم

الدراســات الســابقة غنيــٌة وكفايــة. 

 أسباب اختيار املوضوع:

1- مجــع األحاديــث واآلثــار الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف العبــادات يف الســنة النبويــة، وإبرازها 

ــتقل. يف مبحث مس

2- حرص املسائل التي ورد فيها ذمُّ التأخر يف باب العبادات يف السنة النبوية.

ــاء يف  ــي اســتدل هبــا العل ــار، الت ــث واآلث ــت مــن تلــك األحادي ــا ال يثب ــت وم ــا يثب ــان م 3- بي

ــر. ــألة التأخ مس

)11  فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن رجب، )109/6(.
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 خطة البحث:

ــتمل  ــٍد يش ــاره، ومتهي ــباب اختي ــوع، وأس ــة املوض ــا أمهي ــت فيه ــة، بين ــث يف مقدم ــت البح جعل

ــر. ــواع التأخ ــًا، وأن ــًة واصطالح ــر لغ ــف التأخ ــى: تعري ع

وأربعة فصول، وخامتة، وفهرس املصادر واملراجع.

الفصل األول: التأخري املذموم يف الصالة، وفيه أحد عرش مبحًثا.. 1

املبحث األول: تأخر الصالة املفروضة عن وقتها من غر عذر. -

املبحث الثاين: تأخر صالة العرص إىل اصفرار الشمس. -

املبحث الثالث: تأخر صالة املغرب حتى تشتبك النجوم. -

املبحث الرابع: تأخر صالة الفجر بعد اإلسفار. -

املبحث اخلامس: تأخر قضاء فائتة الصالة املفروضة. -

املبحث السادس: تأخر املأموم عن متابعة اإلمام. -

ر عن الصف األول. - املبحث السابع: التأخُّ

ر عن احلضور للجمعة. - املبحث الثامن: التأخُّ

املبحث التاسع: تأخر صالة الوتر إىل طلوع الفجر. -

ر خروج النساء من املسجد بعد صالة الصبح. - املبحث العارش: تأخُّ

املبحث احلادي عرش: تأخر الصالة عى امليت إذا تيقن موته. -
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الفصل الثاين: التأخري املذموم يف الزكاة، وفيه مبحثان.. 2

املبحث األول: تأخر إخراج زكاة املال عن وقت وجوهبا لغر عذر. -

املبحث الثاين: تأخر إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد. -

الفصل الثالث: التأخري املذموم يف الصيام، وفيه أربعة مباحث.. 	

املبحث األول: تأخر نية صوم الفرض إىل طلوع الفجر. -

املبحث الثاين: تأخر قضاء صوم رمضان إىل رمضان آخر بال عذر. -

املبحث الثالث: تأخر صوم الفرض عن التطوع. -

املبحث الرابع: تأخر اإلفطار. -

الفصل الرابع: التأخري املذموم يف احلج، وفيه ثالثة مباحث.. 	

املبحث األول: تأخر احلج بعد وجوبه. -

املبحث الثاين: تأخر اإلحرام عن امليقات. -

املبحث الثالث: تأخر الوقوف بعرفة إىل الليل. -

 منهج البحث: 

ــب  ــج احلاس ــن برام ــتفادة م ــنة، واالس ــب الس ــرد كت ــتقرائي، بج ــث االس ــدت البح 1- اعتم

ــت عليــه يف  اآليل، والوقــوف عــى األحاديــث التــي نصــت عــى التأخــر املذمــوم يف العبــادات، أو دلَّ

ــا. مضموهن

د بــه البخــاري، ثــم مســلم،  ــًا بذكــر املتفــق عليــه، ثــم مــا تفــرَّ   رتبــت أحاديــث البحــث مبتدئ

ومــا عــدا ذلــك رتبتــه عــى مســانيد الصحابــة.
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  مجعــت املســائل التــي جــاءت الســنة النبويــة بــذمِّ التأخــر فيهــا، ســواًء كان التأخــر منصوصــًا 

عليــه، أم داالً عــى ذمِّ التأخــر مــن فعــل النبــي ، مســتدالً عــى هــذه املســائل، بــكالم 

ــث.  اح احلدي رُشَّ

2-  ختريج األحاديث واحلكم عليها:

أ-إن كان احلديــث يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا اكتفيــت بالعــزو إليهــا، وإن كان يف غرمهــا 

عزوتــه إىل مصــادره.

 ب-عــزوت األحاديــث يف الصحيحــن للكتــاب والبــاب ورقــم احلديــث، وإن كان يف غرمها 

ذكــرت موضعــه بذكــر اجلــزء، والصفحــة، ورقــم احلديث.

ج-رتبت املراجع يف التخريج بحسب صحتها. 

 د-حكمــت عــى األحاديــث بالنظــر إىل مرتبــة رواهتــا، وســالمة أســانيدها، مــع ذكــر أقــوال 

األئمــة املتقدمــن واملتأخريــن يف احلكــم عليهــا إن ُوجــدت.

ــات،  ــذي يســبق مــدار احلديــث، جلمــع املروي ــراوي ال ــج بذكــر ال هـــ- اكتفيــت يف التخري

ــا. ــة بينه واملقارن

	-  دراسة الرواة يف األسانيد وكانت كاآليت: 

أ-إن كان الــراوي ُمتََّفقــًا عــى ثقتــه، أو ضعفــه، اكتفيــت بنقــل قــول الذهبــي، وابــن حجــر يف 

ــف والتقريب. ــا الكاش كتابيه

ــرح  ــم يف اجل ــد قوهل ــن يعتم ــوال م ــر أق ــه، بذك ــت حال ــه، بيَّن ــًا في ــراوي ُمَْتَلف ب-إن كان ال

والتعديــل، عــى ســبيل االختصــار، بــا يبــن حالــه، ورجحــت بينهــا وفــق قواعــد اجلرح 

والتعديــل.

ج- من سبقت الرتمجة له، ال أشر إليه، إال يف احلكم عى الرواية، طلبًا لالختصار.
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	- فقه احلديث: 

رجعــت يف فقــه احلديــث ومعانيــه لكتــب رشوح احلديــث، مكتفيــًا بــا أشــاروا إليــه مــن معــاين 

ــن  ــس م ــي لي ــالف الفقه ــر اخل ــألة، إذ ذك ــي يف املس ــالف الفقه ــوع للخ ــألة، دون الرج ــق باملس تتعل

مقاصــد هــذا البحــث. 

 اخلامتة: وفيها أهم النتائج. . 	

  املصادر واملراجع.. 	

  الدراسات السابقة
ــة  ــي لدراس ــب علم ــف حس ــإين مل أق ــوع، ف ــابقة للموض ــات الس ــي يف الدراس ــالل بحث ــن خ م

علميــة درســت التأخــر املذمــوم يف الســنة النبويــة، وقــد وجــدت مــن الدراســات التــي درســت هــذا 

املوضــوع مــن جانــب آخــر، وهــو التأخــر املحمــود يف الســنة النبويــة، دراســة حديثيــة موضوعيــة، 

للدكتــور ســليان بــن صالــح الشــجرواي)1(. 

وهناك رسائل علمية درست التأخر وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، وهي:

	التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، دراسة فقهية مقارنة، للدكتور حممد بن عبدالكريم العيسى)2(.

	أحكام األجل يف الفقه اإلسالمي )بحث مقارن(، للدكتور حممد بن راشد بن عيل العثان)3(.

	أثر التأخري يف املعامالت املالية وتطبيقاته املعارصة، للدكتور حممد بن عيل األسمري)4(.

	أثر التأخري يف العبادات، للدكتور عيل بن أمحد احلارثي)5(.

)11  بحث حمكم منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية، بغزة، بتاريخ: 2016/12/10م.
)12  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مطبوعة يف مكتبة الرشد بالرياض.

)	1  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مطبوعة، ط3، 1417هـ.
)	1  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة امللك سعود، 1429/1428هـ.

))1  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه من جامعة امللك خالد نوقشت عام 1434هـ.
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 أوالً: تعريف التأخري:

ــو  ــه، وه ــع فروع ــه ترج ــد إلي ــٌل واح ــراء، أص ــاء، وال ــزة، واخل ــَر( اهلم ــة: )َأخَّ ــري يف اللغ التأخ

ــه، وتأخــر  ــّيء ودفعــه عــن وقت ــم، ويطلــق عــى تأخــر ال خــالف التقــدم، والتأخــر ضــد التقدي

ــه)1(. ــد موضع ــه بع ــيء: جعل ال

والتأخــري يف االصطــالح: هــو فعــل الــيء يف آخــر وقتــه املحــدد لــه رشًعــا أو خــارج الوقــت، 

ــن  ــالة، أو ع ــل الص ــة مث ــادة الواجب ــر العب ــه، كتأخ ــا علي ــا أو متفًق ــدًدا رشًع ــت حم ــواًء كان الوق س

الوقــت املتفــق عليــه بــن املتعاقديــن كأداء مــا يف الذمــة إال إذا وجــد نــص جييــز التأخــر، أو قاعــدة 

عامــة مــن قواعــد الريعــة أو عــذر رشعــي خــارج عــن مقــدور العبــد)2(.

 ثانيًا: أنواع التأخري)3(:

املبــادرة بالعمــل أول وقتــه هــو األصــل يف كل مــا أمــر بــه الشــارع احلكيــم، وال جيــوز للمكلــف 

تأخــر القيــام بــا ُأمــر بــه، إال أنــه قــد يــأيت صــارٌف يــرصف األمــر عــن ظاهــر لفظــه، والتأخــر يف 

الــرع مخســة أنــواع:

األول: التأخــري املحــرم: وهــو فعــل الــيء بعــد خــروج وقتــه املحــدد رشعــًا، مــن غــر عــذر  -

رشعــي، كتأخــر الصــالة املفروضــة عــن وقتهــا املحــدد بغــر عذر.

ــار  - ــر إفط ــمس، وتأخ ــرار الش ــرص إىل اصف ــالة الع ــر ص ــروه: كتأخ ــري املك ــاين: التأخ الث

ــك.  ــو ذل ــمس ونح ــروب الش ــد غ ــم بع الصائ

)11  ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، )70/1(؛ معجم لغة الفقهاء لقلعجي، )ص 118(
)12  املوسوعة الفقهية الكويتية، )7/10(.

)	1  ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، )7/10(؛ التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. حممد العيسى، )35/1(.
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وهذان النوعان مها حمور هذه الدراسة ومقصودها.- 

الثالــث: التأخــري الواجــب: كتأخــر إقامــة احلــد عــن احلامــل حتــى تلــد، ويســتغني عنهــا  -

وليدهــا.

الرابــع: التأخــري املنــدوب: كتأخــر الوتــر إىل الســحر، وتأخــر صــالة العشــاء لثلــث الليــل،  -

مــا مل يشــق، وكتأخــر أداء الديــن عــن وقتــه بالنســبة للمعــر لوجــود عــذر اإلعســار.

اخلامس: التأخري املباح: كتأخر أداء الصالة عن أول الوقت ما مل يدخل وقت الكراهة. -
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الفصل األول: 
التأخري املذموم يف الصالة

 وفيه أحد عر مبحثًا.
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املبحث األول: 
تأخري الصالة املفروضة عن وقتها من غري عذر

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري الصــالة املفروضــة عــن وقتهــا 
مــن غــري عــذر:

احلديــث األول: عــن عبــداهلل بــن مســعود ، قــال: ســألت رســول اهلل : أيُّ 

العمــل أحــبُّ إىل اهلل؟ قــال: »الصــالة عــى وقتهــا«)1(.

َّــا َكاَن َعــَى َعْهــِد  ــا َأْعــِرُف َشــْيًئا ِم ــٍس  ، قــال: »َم احلديــث الثــاين: عــن غيــالن، عــن َأَن

ــا« )2(. ــْم فِيَه ــا َضيَّْعُت ــْم َم ــَس َضيَّْعُت ــاَل: َأَلْي ــاَلُة؟ َق ــَل: الصَّ ــّي ِ، ِقي النَّبِ

ــه  احلديــث الثالــث: عــن عبــداهلل بــن مســعود  ، قــال: قــال رســول اهلل :» إنَّ

ــالَة عــن ِميقاِتــا وَينقوهنــا إىل رشِق املوتــى)13، فــإذا رأيتموهــم  ــروَن الصَّ ســتكوُن عليكــم أمــراُء ُيؤخِّ

ــوا الصــالَة مليقاِتا، واجعلــوا صـــالَتــــكم معهـــــم ُســبحًة)14«)5(. قــد َفعلــوا ذلــك، فصلُّ

)11  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب فضــل الصــالة لوقتهــا، )112/1(، رقــم)527(، 
ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اإليــان، بــاب بيــان كــون اإليــان بــاهلل تعــاىل أفضــل األعــال، )90/1(، رقــم)139(. 

)12  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مواقيت الصالة، باب تضييع الصالة عن وقتها )112/1(، رقم)529(.
)	1  خينقوهنــا إىل رشق املوتــى؛ أي: يضيِّقــون وقتهــا، ويرتكــون أداءهــا إىل ذلــك احلــن، قــال ابــن األعــرايب: "فيــه معنيــان: أحدمهــا: 
أن الشــمس يف ذلــك الوقــت إنــا تثبــت ســاعة، ثــم تغيــب، فشــّبه قّلــة مــا بقــي مــن الوقــت ببقــاء تلــك الســاعة، والثــاين: رشق 
امليــت بريقــه، فشــّبه قّلــة مــا بقــي مــن الوقــت بــا بقــي مــن حيــاة مــن رشق بريقــه، حتــى ختــرج روحــه، وقيــل: رشق املوتــى: إذا 

ارتفعــت الشــمس، وقيــل: هــو اصفــرار الشــمس قبــل غروهبــا". 
ينظر: غريب احلديث، للقاسم بن سالم، )329/1(؛ غريب احلديث، للهروي، )336/3(؛ املفهم، للقرطبي، )131/2(.

ــاه: صلــوا يف أول الوقــت يســقط عنكــم الفــرض، ثــم صلــوا معهــم متــى صلــوا، لتحــرزوا  )	1  ســبحة، أي: تطوعــًا ونافلــة، ومعن
فضيلــة أول الوقــت، وفضيلــة اجلاعــة، ولئــال تقــع فتنــة بســبب التخلــف عــن الصــالة مــع اإلمــام، وختتلــف كلمــة املســلمن. 

ينظر: النهاية يف غريب احلديث البن األثر، )331/2(؛ املنهاج للنووي، )16/5(.
ــوع  ــب يِف الرك ــى الرك ــدي ع ــع األي ــدب إىل وض ــاب الن ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس ))1  أخرج

ــم)534(. ــق، )378/1(، رق ــخ التطبي ونس
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ــت إذا  ــَف أن ــوُل اهللِ : »كي ــال يل رس ــال: ق ــن أيب ذرٍّ  ق ــع: ع ــث الراب احلدي

ــالَة عــن وقتِهــا«؟ قــال: قلــُت:  ــالَة عــن َوقتِهــا، أو ُيميتــوَن الصَّ ــروَن الصَّ كانــْت عليــك ُأمــراُء ُيؤخِّ

ــٌة«)1(. ــَك َنافَِل ــا َل َ ، َفإهِنَّ ــْم َفَصــلِّ ــا َمَعُه ــإِْن َأْدَرْكَتَه ــا، َف ــالَة لوقتِه فــام َتأُمــُرين؟ قــال:» صــلِّ الصَّ

احلديــث اخلامــس: عــن أيب عمــران اجلــوين قــال: ســمعت أنــس بــن مالــك  يقــول: »َمــا 

َّــا ُكنَّــا َعَلْيــِه َعــَى َعْهــِد َرُســوِل اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم!«، َقــاَل: ُقْلنـَـا َلــُه:  َأْعــِرُف َشــْيًئا اْلَيــْوَم ِم

ــاَلِة َمــا َقــْد َعلِْمُتــْم! « )2(. ــاَلُة؟ َقــاَل:» َأَوَلْ َتْصنَُعــوا يِف الصَّ َفَأْيــَن الصَّ

)11  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب كراهيــة تأخــر الصــالة َعــْن وقتهــا املختــار 
)448/1(،رقــم)648(.

ــا  ــزار، ك ــم)11977(؛ والب ــند، )39/19(، رق ــد يف املس ــام أمح ــم)2447(؛ واإلم ــع، )239/4(، رق ــذي يف اجلام ــه الرتم )12  أخرج
ــن  ــاد ب ــق زي ــن طري ــم م ــم)4184(، كله ــند؛ )197/7(، رق ــى يف، املس ــو يع ــم)7383(؛ وأب ــار، )6/14(، رق ــر الزخ يف البح

الربيــع، عــن أيب عمــران، بــه. 
ــد،  ــام أمح ــه اإلم ــة، وثَّق ــدي، ثق ــع اليحم ــن الربي ــاد ب ــات، زي ــه ثق ــح، ورجال ــناده صحي ــث: إس ــى احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
وإســحاق بــن أيب إرسائيــل، وأبــو داود، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، ويف املجروحــن، ونقــل كالم اإلمــام البخــاري فيــه، ويف 
مشــاهر علــاء األمصــار، وقــال:" مــن متقنــي البرصيــن"، وقــال الذهبــي:" قــد احتــج بزيــاد أبــو عبــداهلل يف جامعــه الصحيــح". 
ــن  ــني الب ــان، )325/6(؛ املجروح ــن حب ــات الب ــم)2401(؛ الثق ــم، )531/3(،رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــر: اجل ينظ
حبــان، )307/1(؛ مشــاهري علــامء األمصــار البــن حبــان، )ص244(؛ الكامــل البــن عــدي، )77/5(؛ تذيــب الكــامل للمــزي، 
)458/9(،رقــم)2040(؛ ميــزان االعتــدال للذهبــي، )82/2(، رقــم)2808(؛ الكاشــف للذهبــي، )1685(؛ التقريــب البــن 

ــر، )2083(.  حج
وأبو عمران اجلوين، هو: عبدامللك بن حبيب، ثقة. ينظر: الكاشف للذهبي، )3446(؛ والتقريب البن حجر، )4200(.

ــران  ــث أيب عم ــن حدي ــه م ــذا الوج ــن ه ــب م ــن غري ــث حس ــذا حدي ــع، )239/4(، رقم)2447(:"ه ــذي يف اجلام ــال الرتم ق
اجلــوين، وقــد روي مــن غــر وجــه عــن أنــس". 

قلــت: احلديــث مــن روايــة زيــاد بــن الربيــع اليحمــدي، ولعــل قــول الرتمــذي فيــه، بنــاًء عــى مــا قــال فيــه اإلمــام البخــاري، 
كــا يف الكامــل، )77/5(:"زيــاد ابــن الربيــع اليحمــدي، أبــو خــداش، بــرصي، ســمع عبدامللــك بــن حبيــب، يف إســناده نظــر"؛ 
وقــد روى عنــه اإلمــام البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة خيــرب، حديثــًا موقوفــًا عــن أيب عمــران اجلــوين 
)4208(، وقــد حكــم الرتمــذي عــى أحاديثــه بثالثــة أحــكام: فقــال: "حســن غريــب" كــا يف هــذا احلديــث، وقــال يف حديــث 
ــال يف  ــع"، وق ــن الربي ــاد ب ــث زي ــن حدي ــه إال م ــب، ال نعرف ــث غري ــاس، )454/4(، رقم)2738(:"حدي ــر يف العط ــن عم اب

حديــث عائشــة )182/6(، رقم)3883(:"هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب".
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــادرة  ــا، إذ املب ــى وقته ــالة ع ــه، الص ــا إلي ــا، وأقرهب ــال إىل اهلل  وأزكاه ــب األع أوالً: أح

  ألدائهــا، دليــُل احلــرص عليهــا، واالهتــام بأمرهــا، كــا جــاء يف حديــث عبــداهلل بــن مســعود

، بــل إهنــا مــن أقــرب األعــال املوجبــة للجنــة، كــا جــاء يف لفــٍظ آخــَر عنــد مســلم، فاملســارعة إىل 

الصــالة يف أول أوقاهتــا، خــٌر مــن الرتاخــي فيهــا، ورشُط كوهنــا أحــب األعــال إىل اهلل، إذا ُأقيمــت 

لوقتهــا املســتحب هلــا، كــا أشــار إىل ذلــك ابــن بّطــال)1(.

قــال ابــن رجب:"فــدل حديــث ابــن مســعود   هــذا، عــى أنَّ أفضــَل األعــال، وأقرهبــا إىل 

اهلل، وأحبَّهــا إليــه، الصــالة عــى مواقيتهــا املؤقتة هلــا")2(.

ثانيــًا: جــاء الوعيــد الشــديد يف الكتــاب والســنة، ملــن أّخــر الصــالة عــن وقتهــا، مــن غــر عــذر 
ــون:5-4[.  ــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ ]املاع ــال تع ــي، فق رشع

روهنا عن أوقاهتا")3(. قال عبداهلل بــن عباس : "الذين يؤخِّ

ــددة  ــا املح ــا يف أوقاهت ــدم أدائه ــا، وع ــع مواقيته ــالة، بتضيي ــن للص ــاىل املضيع وذمَّ اهلل تع

]مريــم:59[.  ژ  ھ   ھ   ھ   ہ      ہ   ہ   ژ   رشعــًا، فقــال جــل وعــال: 

قال القاســم بن ميمرة: "إنا أضاعوا املواقيت، ولــو تركوها لصاروا برتكها كفاًرا")4(. 

ــا  ــي، ومل ــذر رشع ــر ع ــن غ ــا م ــن وقته ــالة ع ــر الص ــد تأخ ــن يتعم ــذم م ــنة ب ــاءت الس وج

ــوا  ــم أن يصل ــراء، أمره ــن األم ــا م ــن وقته ــالة ع ــر الص ــن يؤخُّ ــال م ــي  ح ــنَّ النب ب

ــا  ــا يف وقته ــي  بصالهت ــه النب ــة، ويف توجي ــم نافل ــون معه ــم ُيصلُّ ــا، ث ــالة لوقته الص

)11  ُينظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال، )157/2(.
)12  فتح الباري، البن رجب، )208/4(.

)	1  تفسري القرطبي، )211/20(.
)	1  تفسري الطربي، )215/18(.
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فريضــة، وصالهتــا مــع اجلاعــة الذيــن يؤخروهنــا نافلــًة، حــثٌّ عــى االجتــاع، وعــدم املخالفــة، 

ــتحب. ــا املس ــالة يف وقته ــة الص وإدراك فضيل

 واملــراد بتأخــر الصــالة: هــو تأخرهــا عــن وقتهــا املختــار، ال عــن وقتهــا كلــه حتــى خيــرج 

وقــت أدائهــا، ومــا ُنقــل عــن بعــض األمــراء عــن تأخــر الصــالة إنــا هــو تأخرهــا عــن وقتهــا 

ــار  ــووي محــل هــذه األخب ــد أوجــب الن ــع وقتهــا، وق ــار، ومل يؤخرهــا أحــٌد منهــم عــن مجي املخت

عــى واقــع مــن يؤخرهــا مــن األمــراء وبــنَّ أن مــن فوائــد احلديــث أن فيــه: احلــث عــى الصــالة 

أول الوقــت)1(. 

ــع الصــالة، أي: تركهــا، فــإن ذلــك مــرٌج مــن  ــٍس  مل يكــن مــن تضيي ــكاء أن ــًا: ب ثالث

امللــة، كــا ذكــر القاســم بــن ميمــرة ، وإنــا كان بــكاؤه مــن تأخرهــم للصــالة عــن مواقيتهــا، وقــد 

ــاًل عــى ذلــك عــن ثابــت، قــال: قــال  ــن رجــب احلنبــيل)2(، وأورد دلي ــه عــى ذلــك احلافــظ اب نّب

 ، مــا أعــرف فيكــم اليــوم شــيئًا كنــت أعهــده عــى عهــد رســول اهلل« : أنــس

ــرب  ــني تغ ــم ح ــد صليت ــال: »ق ــالة؟ ق ــزة، الص ــا مح ــا أب ــت: ي ــه إال اهلل«، قل ــم: ال إل ــس قولك لي

ــه وســلم!«)3(. ــه وآل الشــمس، فكانــت تلــك صــالة رســول اهلل صــى اهلل علي

فــكان اســتفهام أنــس   اســتفهام مســتنكٍر ملــا أحدثــه النــاس مــن تأخــر للصــالِة عــن 

وقتهــا مــن غــر عــذر، وأخــرب أن ذلــك مل يكــن مــن هــدي رســول اهلل ، وال فعلــه. 

)11  ينظر: رشح النووي عى مسلم، )282/5(. 
)12  ينظر: فتح الباري، البن رجب، )24/6(.

)	1  أخرجــه ابــن اجلعــد يف املســند، )1099/2(، رقــم)2593(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )21/ 344(، رقــم)13861(، مــن طريــق 
ــات  ــه ثق ــلم، رجال ــى رشط مس ــح ع ــناده صحي ــند: "إس ــو املس ــال حمقق ــس ، ق ــن أن ــت ع ــن ثاب ــرة، ع ــن املغ ــليان ب س

رجــال الشــيخن غــر ســليان بــن املغــرة، فمــن رجــال مســلم، وروى لــه البخــاري تعليقــًا ومقرونــًا".
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املبحث الثاين:
 تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس

 وفيه مطلبان:

ــر إىل اصفــرار  ــواردة يف ذم تأخــري صــالة العصـ ــب األول: األحاديــث واآلثــار ال  املطل
الشــمس:

احلديــث األول: عــن أنــس بــن مــــالك  قــال:» َكاَن َرُســوُل اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه  -

ــْم  ــَواِل، َفَيْأتِيِه ــُب إىَِل اْلَع اِه ــُب الذَّ ــٌة، َفَيْذَه ــٌة َحيَّ ــْمُس ُمْرَتِفَع ، َوالشَّ ــْرَ ــيِّ اْلَع ــلم ُيَص وس

ــاٍل«)1(.  ــِة َأْمَي ــَى َأْرَبَع ــِة َع ــَن امْلَِدينَ ــَواِل ِم ــُض اْلَع ــٌة، َوَبْع ــْمُس ُمْرَتِفَع َوالشَّ

احلديــث الثــاين: عــن عــيل  ، قــال: ملــا كان يــوم األحــزاب، قــال رســول اهلل  -

ــاَلِة  ــِن الصَّ ــَغُلوَنا َع ــوَنا، َوَش ــاَم َحَبُس ــاًرا، َك ــْم َن ــْم َوُبُيوَتُ ــَأَ  اهللُ  ُقُبوَرُه :» َم

ــْمُس«)2(. اْلُوْســَطى، َحتَّــى َغاَبــِت الشَّ

ــَع النبــي صــى اهلل  - ــا ُنَصــيِّ َم احلديــث الثالــث: عــن رافــع بــن خديــج  ، قــال: » ُكنَّ

ــاًم َنِضيًجــا َقْبــَل  ــْأُكُل حَلْ ، َفنَنَْحــُر َجــُزوًرا، َفُتْقَســُم َعــرْشَ ِقَســٍم، َفنَ عليــه وآلــه وســلم اْلَعــْرَ

ــْمُس« )3(. ــُرَب الشَّ َأْن َتْغ

)11  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت العــرص، )115/1(، رقــم)550(؛ ومســلم 
يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب اســتحباب التبكــر بالعــرص، )433/1(، رقــم)621(.

)12  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتاب تفســر القــرآن، بــاب ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ]البقرة:238[ 
، )30/6(، رقــم)4533(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصالة، بــاب الصالة الوســطى، )436/1(، رقــم)627(، 

ــظ له. واللف
ــروض، )138/3(،  ــد والع ــام والنه ــة يف الطع ــاب الرك ــة، ب ــاب الرك ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )	1  متف
ــرص، )435/1(،  ــر بالع ــتحباب التبك ــاب اس ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــم)2485(؛ ومس رق

ــم)625(. رق
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ــٍم،  - ــْوٍم ِذي َغْي ــَدَة  يِف َغــْزَوٍة، يِف َي ــَع ُبَرْي ــا َم ــاَل: ُكنَّ احلديــث الرابــع: َعــْن َأيِب امْلَِليــِح َق

، َفــإِنَّ النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم َقــاَل: َمــْن َتــَرَك َصاَلَة  ــُروا بَِصــاَلِة اْلَعــْرِ َفَقــاَل: »َبكِّ

اْلَعــْرِ َفَقــْد َحبـِـَط َعَمُلــُه «)1(.

ــإَِذا  - ــال:» َف ــي  ق ــرو ، أن النب ــن عم ــداهلل ب ــن عب ــس: ع ــث اخلام احلدي

ــْمُس«)2(. ــرَّ الشَّ ــٌت إىَِل َأْن َتْصَف ــُه َوْق ، َفإِنَّ ــْرَ ــُم اْلَع ْيُت َصلَّ

-   احلديــث الســادس: عــن العــالء بــن عبدالرمحــن، أنــه دخــل عــى أنــس بــن مالــك

يف داره بالبــرصة، حــن انــرصف مــن الظهــر، وداره بجنــب املســجد، فلــا دخلنــا عليــه قــال: 

أصليتــم العــرص؟ فقلنــا لــه: إنــا انرصفنــا الســاعة مــن الظهــر، قــال: فصلــوا العــرص، فقمنــا 

فصلينــا، فلــا انرصفنــا قــال ســمعت رســول اهلل  يقــول:»  تِْلــَك  َصــاَلُة  امْلُنَافـِـِق، 

ــاَم َفنََقَرَهــا َأْرَبًعــا، اَل َيْذُكــُر  ــْيَطاِن، َق ــْريَنِ الشَّ ــنْيَ َق ــْت َب ــى إَِذا َكاَن ــْمَس َحتَّ ــُس َيْرُقــُب الشَّ لِ َيْ

اهللَ فِيــَها إاِلَّ َقلــِياًل «)3(.

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: ظاهــر هــذا األحاديــث أن وقــت الــرورة لصــالة العــرص، ملــن كان لــه عــذر، يبــدأ مــن 

حــن اصفــرار الشــمس، كــا ذهــب إليــه القرطبــي)4( والنــووي)5(. 

وممــا يــدل عــى كراهــة تأخــر صــالة العــرص إىل اصفــرار الشــمس، ذمُّ النبــي  ملــن 

رهــا عــن وقتهــا بغــر عــذر، بأشــدِّ الــذم وأبلغــه، وذلــك بوصفــه بصفــٍة مــن صفــات املنافقــن،  أخَّ

ــاون  ــذي يته ــق ال ــا، كاملناف ــر وقته ــا يف غ ه ــد صالَّ ــمس، فق ــرار الش ــد اصف ــا بع ــن صاله ــإنَّ م ف

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مواقيت الصالة، باب من ترك العرص، )115/1(، رقم)553(.
)12  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس، )426/1(، رقم)612(.
)	1  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكر بالعرص، )434/1(، رقم)622(.

)	1  قال يف املفهم، )236/2(:"وظاهره، أن آخر وقت العرص قبل مالطة الصفرة ".
ت صار وقت كراهة".  ))1  قال يف رشحه عى مسلم، )254/5(:"فإذا اصفرَّ
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بأمرهــا، ويضيعهــا فــال يؤدِّهيــا يف وقتهــا الــذي أمــر اهلل، كــا ذكــر النــووي)1(.

ــى  ــي   ع ــاء النب ــببًا يف دع ــا، س ــن وقته ــرص ع ــالة الع ــر ص ــك كان تأخ ولذل

ــه أن يؤدهيــا يف وقتهــا  ــم ل املركــن يــوم األحــزاب، حــن شــغلوه عــن أداء صــالة العــرص، وَمنِْعِه

املختــار، فدعــا عليهــم ، بــأن يمــأل اهلل بيوهتــم وقبورهــم نــارًا، فجعــل النــار مالزمــًة هلــم 

ــم. ــٍر عظي ــل هــذا، إال عــى أم يف حياهتــم ومماهتــم، وال يكــون الدعــاء بمث

ــكان  ــا، ف ــا يف أول وقته ــل هب ــرص، التعجي ــالة الع ــي  يف ص ــدي النب ــًا: كان ه ثاني

يصليهــا والشــمس مرتفعــٌة حيــة، كــا بــنَّ ذلــك أنــس بــن مالــك، ورافــع بــن خديــج ، يف 

بيــان الوقــت الــذي كان النبــي  يصليهــا فيــه، ويف األحاديــث الــواردة فيهــا: دليــل عــى 

اســتحباب أنــس بــن مالــك   تعجيــل  العــرص، وتفضيــل أول الوقــت فيهــا كــا قالــه ابــن عبــد 

الــرب)2(، وقــد رّصح ابــن بّطــال: أن تعجيلهــا ُســنَّة)3(. 

ــي  ــا، فالنب ــة يف تعجيله ــٌة باملبالغ ــرص، رصحي ــالة الع ــت ص ــواردة يف وق ــار ال ــث واآلث واألحادي

ــف إىل  ــرتات ونص ــو م ــتة كيل ــدار س ــب بمق ــم يذه ــا، ث ــا يف أّول وقته ــادر إليه  كان يب

بعــض أحيــاء املدينــة، والشــمس مرتفعــة مل تتغــر بصفــرة ونحوهــا، وهــذا ال يكــون إال إذا كان النهــار 

ــه يؤخــذ مــن احلديــث تعجيــل  ــه عــى ذلــك النــووي)4(، ونــّص ابــن حجــر عــى أن ــاًل، كــا نّب طوي

العــرص)5(.

ثالثــًا: جــاء األثــر بتعجيــل صــالة العــرص، والتبكــر هبــا إذا ُأمــن مــن شــدة احلــّر عــى املصلــن، 

وخــّص أبــو املليــح اليــوم الــذي فيــه غيــم؛ ألنــه مظنَّــُة لتأخرهــا، وخــروج وقتهــا، فاإلنســان يكــون 

)11  ينظر: املنهاج للنووي، )124/5( - )114/6(.
)12  ُينظر: االستذكار، )110/1(.

)	1  ُينظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال، )172/2(.
)	1  ُينظر: املنهاج للنووي، )263/5(.

))1  ُينظر: فتح الباري، البن حجر، )130/5(.
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حالــه بــن أمريــن، عنــد تلّبــد الســاء بالغيــوم، ملعرفــة وقــت صــالة العــرص: إّمــا يتشــدد يف االحتيــاط 

ــرج  ــى خي ــك، حت ــغ يف ذل ــا، فيبال ــول وقته ــة دخ ــاء، ملعرف ــاف الس ــر انكش ــت، وينتظ ــول الوق لدخ

الوقــت، أو يتشــاغل بأمــٍر آخــر، ظاًنــا بقــاء الوقــت، فيمــي يف تشــاغله حتــى خيــرج وقــت الصــالة، 

فيقــع يف التهديــد والوعيــد الشــديد، بــأن حُيبــط عملــه)1(.

)11  ُينظر: املرجع السابق، )38/2(.
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املبحث الثالث:
 تأخري صالة املغرب حتى تشتبك النجوم 

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري صــالة املغــرب حتــى تشــتبك 
النجــوم:

ــا ُنَصــيِّ امْلَْغــِرَب َمــَع النبــي صــى اهلل  احلديــث األول: عــن َرافِــَع ْبــَن َخِديــٍج ، قــال: » ُكنَّ

ــُه َلُيْبــِرُ َمَواِقــَع َنْبلِــِه« )1(. ُف َأَحُدَنــا َوإِنَّ عليــه وآلــه وســلم َفَينْــَرِ

احلديــث الثــاين: عــن ســلمة بــن األكــوع ، »أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم كان 

يصــي املغــرب إذا غربت الشــمس، وتــوارت باحلجــاب« )2(.

احلديــث الثالــث: عــن العبــاس بــن عبداملطلــب ، عــن النبــي  قــال: »اَل َتــَزاُل 

تـِـي بَِخــرْيٍ َمــا َلْ َينَْتظـِـُروا بِامْلَْغــِرِب  اْشــتَِباَك  النُُّجــوِم«)3(. ُأمَّ

)11  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت املغــرب، )116/1(، رقــم)559(؛  ومســلم 
ــمس، )441/1(،  ــروب الش ــد غ ــرب عن ــت املغ ــان أن أول وق ــاب بي ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت يف صحيح

رقــم)637(.
)12  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت املغــرب، )117/1(، رقــم)561(؛ ومســلم 
ــمس، )441/1(،  ــروب الش ــد غ ــرب عن ــت املغ ــان أن أول وق ــاب بي ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت يف صحيح

رقــم)636( واللفــظ لــه.
ــا يف  ــزار، ك ــم)1231(؛ والب ــند، )387/1(، رق ــي يف املس ــم)689(؛  والدارم ــنن، )439/1(، رق ــه يف الس ــن ماج ــه اب )	1  أخرج
البحــر الزخــار، )132/4( ، رقــم)1306(؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح، )175/1(، رقــم)340(، كلهــم مــن طريــق عمــر بــن 

إبراهيــم، عــن قتــادة، عــن احلســن، عــن األحنــف بــن قيــس، بــه.
 الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: احلديــث هبــذا اإلســناد منكــر، فيــه عمــر بــن إبراهيــم العبــدي، أبــو حفــص البــرصي، صــدوق 
ــي  ــة الدارم ــه يف رواي ــه، فوثَّق ــن في ــن مع ــول اب ــف ق ــدوق"، واختل ــاري: "ص ــال البخ ــف، ق ــادة ضع ــن قت ــه ع إال أن يف روايت
والكوســج، وقــال مــرًة يف روايــة الكوســج وابــن اجلنيــد: "صالــح"، ويف روايــة ابــن أيب خيثمــة: "ليــس حديثــه بــيء"، وقــال 
عبــداهلل ابــن اإلمــام أمحــد: ســألته عــن عمــر بــن إبراهيــم العبــدي فقــال: "روى عــن قتــادة، وهــو بــرصي"، فقلــت لــه: هــو 
ضعيــف؟ فقــال: "لــه أحاديــث مناكــر، كان عبدالصمــد حيــدث عنــه"، وذكــر املــزي أنــه يعنــي بــه هــذا احلديــث، وقــال أبــو 
ــبه  ــا ال يش ــادة ب ــن قت ــرد ع ــن ينف ــال:" كان مم ــن، وق ــان يف املجروح ــن حب ــره اب ــه"، وذك ــج ب ــه وال حيت ــب حديث ــم: "يكت حات
حديثــه، فــال يعجبنــي االحتجــاج بــه إذا انفــرد، فأمــا فيــا وافــق الثقــات فــإن اعتــرب بــه معتــرب مل أر بذلــك بأســًا"، وقــال ابــن 
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ــَزاُل  ــال:» اَل َت ــول اهلل  قـ ــد ، أن رس ــن يزي ــائب ب ــن الس ــع: ع ــث الراب احلدي

ــوِع النُُّجــوِم «)1(. ــَل ُطُل ــْوا امْلَْغــِرَب، َقْب ــا َصلَّ تِــي َعــَى اْلِفْطــَرِة َم ُأمَّ

رهــا ونحــن  احلديــث اخلامــس: عــن أســلم أيب عمــران قــال: »صــىَّ بنــا عقبــة بــن عامــر املغــرب، فأخَّ

ــه أبــو أيــوب : ل تؤّخــر هــذه  ــا أبــو أيــوب األنصــاري ، فقــال ل بالقســطنطينية، ومعن

الصــالة، وأنــت مــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، يــراك مــن ل يصحبــه فيظــن 

أنــه وقتهــا؟ فقلنــا: يــا أبــا أيــوب كيــف كنتــم تصلوهنــا؟ قــال: كنــا نصليهــا حــني جتــب الشــمس، 

يبادروهنــا النجــوم، كــذاك يــا عقبــة؟ قــال: نعــم« )2(.

ــال  ــرتك"، وق ــٌن ُي ــال الدارقطني:"ل ــه"، وق ــب حديث ــه يكت ــع ضعف ــو م ــرب، وه ــة مضط ــادة خاص ــن قت ــه ع ــدي: "وحديث ع
ــف".  ــادة ضع ــن قت ــه ع ــدوق، يف حديث ــر: "ص ــن حج ــال اب ــق"، وق ــي: "وث الذهب

ينظــر: ســؤاالت ابــن اجلنيــد، )403(، رقــم)550(؛ العلــل الكبــري، للرتمــذي، )187(، رقــم)331(؛ العلــل ومعرفــة الرجــال 
ــان، )89/2(؛  ــن حب ــني الب ــم، )98/6(؛ املجروح ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)4433(؛ اجل ــد، )108/3(، رق ــام أمح لإلم
الكامــل البــن عــدي، )384/7(؛ ســؤاالت الربقــاين، للدارقطنــي، )51(، رقــم)349(؛ الكاشــف للذهبــي، )4022(؛ التقريــب 

البــن حجــر، )4836(.
)11  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند، )493/24(، ح)15717(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، )154/7(، ح)6671(؛ والبيهقــي يف 

الســنن الكــربى، )253/3(، ح)2137(، كلهــم مــن طريــق عبــداهلل بــن األســود القــريش، عــن يزيــد بــن خصيفــة. 
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده ضعيــف، فيــه عبــداهلل بــن األســود القــريش، قــال أبــو حاتــم: "شــيخ، ال أعلــم روى عنه 
غــر عبــداهلل بــن وهــب"، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال الدارقطنــي: "ال بــأس بــه". ينظــر: اجلــرح والتعديــل البــن أيب 

حاتــم، )2/5(، رقــم)6(؛ الثقــات، البــن حبــان، )15/7(؛ ســؤاالت الربقــاين، )39(، رقــم)250(.
)12  أخرجــه الطــرباين يف املعجــم الكبــري، )312/17(، رقــم)863( مــن طريــق حيــوة بــن رشيــح، ويف )176/4(، رقــم)4059( مــن 

طريــق عبداحلميــد بــن جعفــر.
- وأخرجــه أمحــد يف املســند، )503/38(، رقــم)23521(، عــن قتيبــة بــن ســعيد؛ والطــرباين يف الكبــري، )176/4(، 
ــن  ــى ب ــق مع ــن طري ــم)1021(، م ــنن، )488/1(، رق ــي يف الس ــم؛ والدارقطن ــن أيب مري ــعيد ب ــق س ــن طري ــم)4058(، م رق

ــة. ــن هليع ــن اب ــور( ع ــن منص ــى ب ــم، ومع ــن أيب مري ــعيد ب ــعيد، وس ــن س ــة ب ــم: )قتيب ــور، ثالثته منص
كلهم )حيوة بن رشيح، وعبداحلميد بن جعفر، وعبداهلل بن هليعة( عن يزيد بن أيب حبيب، عن أسلم، به.

ولفظ حديث ابن هليعة:» َباِدُروا بَِصاَلِة امْلَْغِرِب َقْبَل ُطُلوِع النَّْجِم «.
- وأخرجــه أبــو داود، )312/1(، رقــم)418(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )566/28(، رقــم)17329(، )517/38(، 
ــن خزيمــة يف صحيحــه، )174/1(، رقــم)339(؛ والطــرباين يف  رقــم)23534-23535(، )555/38(، رقــم)23582(؛ واب
الكبــري، )183/4(، رقــم)4083(؛  واحلاكــم يف املســتدرك، )290/1(، رقــم)688(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )370/1(، 
ــي بخــري، أو عــى  ــزال أمت ــداهلل، ولفظــه:» ال ت ــن عب ــد ب ــن أيب حبيــب، عــن مرث ــد ب ــن يزي ــن إســحاق، ع ــد ب ــق حمم مــن طري

ــا ل يؤخــروا املغــرب إىل أن تشــتبك النجــوم «. الفطــرة، م
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: احلديــث صحيــح بمجمــوع طرقــه، وشــواهده، وأقــوى طرقــه وأصحهــا مــا جــاء عــن حيــوة 

بــن رشيــح عنــد الطــرباين.
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ــه  ــن هدي ــد كان م ــل، وق ــتقبل اللي ــا ُيس ــه، وهب ــار وخامتت ــر النه ــي وت ــرب ه ــالة املغ أوالً: ص

   التبكــر إىل صــالة املغــرب يف أول وقتهــا، فــكان يصليهــا إذا غربــت الشــمس، كــا جــاء 

. ــن األكــوع يف حديــث ســلمة ب

وقــد ذكــر الرتمــذي أن تعجيلهــا وكراهــة تأخرهــا، هــو قــول أكثــر أهــل العلــم، مــن أصحــاب 

النبــي ، ومــن بعدهــم مــن التابعــن)1(.

ثانيــًا: كراهيــة تأخرهــا حتــى تشــتبك النجــوم هــو ظاهــر األحاديــث واآلثــار الــواردة، خالفــًا 

رهــا  للرافضــة الذيــن جعلــوا وقتهــا إىل اشــتباك النجــوم مســتحبًا، وقــد جــاء اإلنــكار عــى مــن أخَّ

ب ابــن خزيمــة  بـــ» بــاب  ل وقتهــا، كــا يف حديــث أيب أيــوب األنصــاري ، ولــذا بــوَّ عــن أوَّ

ــن  ــر ثابت ــون بخ ــم ال يزال ــه أهن ــي  أمت ــالم النب ــرب، وإع ــالة املغ ــر ص ــظ يف تأخ التغلي

ــار يف  ــن رجــب:" واألحاديــث واآلث ــال اب عــى الفطــرة، مــا مل يؤخروهــا إىل  اشــتباك  النجــوم«)2(، ق

كراهــة التأخــر حتــى يطلــع النجــم كثــرة جــدًا ... وقــد أمجــع العلاء عــى أن تعجيــل املغــرب يف أول 

وقتهــا أفضــل")3(، وقــد كتــب عمــر بــن اخلطــاب إىل أهــل األمصــار: »أن ال تكونــوا مــن املســبوقني 

بفطركــم، وال املنتظريــن بصالتكــم  اشــتباك  النجــوم«)4(.

قال أبو زرعة: "حديث حيوة أصح". ينظر: علل احلديث، البن أيب حاتم، )451/2(.
ــن  ــد ب ــح، وعبداحلمي ــن رشي ــوة ب ــن: حي ــا م ــع فيه ــد توب ــه ق ــة فإن ــن هليع ــداهلل ب ــق عب ــن طري ــاءت م ــي ج ــة الت ــا الرواي وأم
ــن  ــد ب ــال يل أمح ــة: ق ــال قتيب ــه، ق ــه عن ــة حديث ــض األئم ــل بع ــد قب ــعيد، وق ــن س ــة اب ــة: قتيب ــن هليع ــن اب ــن رواه ع ــر، ومم جعف
ــم نســمُعه مــن  ــن َوْهــب، ث ــداهلل ب ــاب عب ــا نكتــب مــن كت ــا ُكنَّ ــِن هليعــة ِصحــاٌح"، قــال: قلــت:" ألنَّ ــَك عــن اب حنبل:"أحاديُث

ــزي، )494/15(. ــامل للم ــب الك ــر: تذي ــة". ينظ ــن هليع اب
ح فيها بالتحديث عن يزيد، وباقي رجاله ثقات. وأما رواية حممد بن إسحاق عند أمحد وغره، فإنه قد رصَّ

)11  ينظر: اجلامع للرتمذي، )232/1(.
)12  صحيح ابن خزيمة، )174/1(.
)	1  فتح الباري، )355-353/4(.

)	1  أخرجه: عبدالرزاق يف املصنف، )552/1(، رقم)2093(؛ وابن أيب شيبة يف املصنف، )289/1(، رقم)3322(.
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املبحث الرابع:
 تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار:

ْبــَح َكاُنــوا - َأْو َكاَن النبــي صــى اهلل عليــه  - احلديــث األول: عــن جابــر ، قــال: »َوالصُّ

يَهــا بَِغَلــٍس«)1(. وآلــه وســلم - ُيَصلِّ

احلديــث الثــاين: عــن أيب موســى ، »أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم حــني أتــاه  -

ســائٌل يســأله عــن مواقيــت الصــالة فلــم يــرد عليــه شــيًئا، قــال: فأقــام الفجــر حــني انشــق 

ــى  ــد حت ــن الغ ــر م ــر الفج ــم أخَّ ــا،  ... ث ــم بعض ــرف بعضه ــكاد يع ــاس ال ي ــر، والن الفج

انــرف منهــا، والقائــل يقــول: قــد طلعــت الشــمس أو كادت، ... ثــم أصبــح فدعــا الســائل 

فقــال: الوقــت بــني هذيــن«)2(. 

احلديــث الثالــث: عــن عبــداهلل بــن عمــرو ، أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلـــه وســلم  -

ــْمس «)3(. قـــــال:» َوَوْقــُت اْلَفْجــِر َمــا َلْ َتْطُلــِع الشَّ

ــْن  - ــول اهلل  قال:»َل ــي، أن رس ــن الصنابح ــن أيب عبدالرمح ــع: ع ــث الراب احلدي

ــُروا اْلَفْجــَر إحِْمَــاَق النُُّجوِم  تـِـي يِف ُمْســَكٍة)14، َمــا َلْ َيْعَمُلــوا بَِثــاَلٍث«: وفيــه:» َوَمــا َلْ ُيَؤخِّ َتــَزاَل ُأمَّ

ــِة «)5(. انِيَّ ُمَضاَهــاَة النَّْرَ

)11  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت املغــرب، )116/1(، رقــم)560(؛ ومســلم 
يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب اســتحباب التبكــر بالصبــح يِف أول وقتهــا، )446/1(، رقــم)646(. 

)12  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس، )429/1(، رقم)614(.
)	1  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس، )426/1(،رقم)612(.

ين. )	1  ُمْسَكة: بالضم، أي: بقية، ورجل ذو  ُمْسكٍة، وُمْسٍك، َأْي: رْأي َوَعْقٌل َيْرِجُع إليه، واملراد: القوة والثبات عى الدِّ
ينظر: الصحاح للجوهري، )1608/4(؛ لسان العرب البن منظور؛ )488/10(.

))1  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند، )416/31(، رقــم)19067(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، )237/3(، رقــم)3264(؛ 
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ــاء يف  ــا ج ــا، ك ل وقته ــر يف أوَّ ــالة الفج ــي G أداء ص ــدي النب ــن ه أوالً: كان م

ــل  ــره، وجع ــت ويف آخ ــي G يف أول الوق ــا النب ه ــد صالَّ ــر ، وق ــث جاب حدي

ــاء  ــا ج ــدًا، ك ــار متعم ــا املخت ــد وقته ــا بع ره ــن أخَّ ــى ذمِّ م ــة ع ــذا دالل ــا، ويف ه ــر بينه ــت الفج وق

ــا  ــا يف أول وقته ــر تعجيله ــالة الفج ــأنه  يف ص ــى : »وكان ش ــث أيب موس يف حدي

ــر«)1(.   ــن حج ــر اب ــام ذك ــًا، ك ــا أحيان ــا ويؤخره ــه كان يعجله ــاء، فإن ــالة العش ــالف ص ــًا، بخ غالب

ثانيــًا: كــره بعــض أهــل العلــم تأخــر صــالة الفجــر إىل شــدة اإلســفار، اســتدالالً بحديــث أيب 

ــد كان  ــًا، وق ــوم غالب ــة الن ــذي هــو مظنَّ عبدالرمحــن الصنابحــي)2(، وذلــك خلشــية فــوات وقتهــا، ال

ــن  ــر ب ــل، كــا جــاء يف حديــث جاب ــي G يصليهــا بغلــس، وهــو ظلمــة آخــر اللي النب

عبــداهلل ، ويأثــم مــن تعّمــد تأخرهــا إىل مــا بعــد اإلســفار، فإنــه وقت ألصحــاب األعــذار)3(.

)80/8(، رقم)7418(؛ وابن بران يف األمال، )101(، رقم)203(، من طريق احلارث بن وهب، عن الصنابحي.
الدراسة واحلكم عى احلديث: إسناده ضعيف، ملا ييل: 

1- جلهالــة حــال احلــارث بــن وهــب، فقــد ذكــره احلافــظ يف تعجيــل املنفعــة، )415/1(، ونقــل عــن وكيــع توثيقــه، وروايتــه 
ــم،  ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)2482(؛ اجل ــاري، )284/2(، رق ــري للبخ ــخ الكب ــر: التاري ــلة. ينظ ــي مرس ــن الصنابح ع

ــب، )455/4(.  ــن رج ــاري، الب ــح الب ــم)428(؛ فت )92/3(، رق
ــال  ــي، ق ــي، التابع ــْيَلة الصنابح ــن ُعس ــن ب ــداهلل، عبدالرمح ــو عب ــو أب ــي، وه ــة الصنابح ــن رواي ــو م ــل، فه ــث مرس 2- احلدي
ابــن ســعد:" كان ثقــة قليــل احلديــث"، ووثَّقــه العجــيل، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات. ينظــر: الطبقــات الكــربى أليب ســعد، 
)509/7(، التاريــخ الكبــري للبخــاري، )321/5(، رقــم)1021(؛ الكنــى واألســامء، لإلمام مســلم، )467/1(، رقــم)1781(؛ 
معرفــة الثقــات، للعجــيل، )82/2(، رقــم)1060(؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )262/5(، رقــم)1241(؛ املراســيل، 

ــان، )74/5(. ــن حب ــم، )121(، رقــم)207(؛ الثقــات، الب ــن أيب حات الب
قــال الصنابحــي كــا يف املعرفة والتاريــخ، )363/2(:"مــا فاتني النبــي  إال بخمــس لياٍل، تــويف النبيوأنا 
باجلحفــة، فقدمــت عــى أصحابــه وهــم متوافــرون"، وقــال ابــن معــن كــا يف تاريــه )روايــة ابــن حمــرز( )153/2(:" الصنابحي 
ــتدرك،  ــال يف املس ــه، فق ــم يف تعيين د احلاك ــردَّ ــد ت ــر"، وق ــى أيب بك ــدم ع ــيلة، ق ــن  عس ــن ب ــة: عبدالرمح ــه صحب ــس ل ــذي لي ال
ــن ُعســيلة الصنابحــي،  ــإن كان عبدالرمحــن ب ــداهلل، ف ــح اإلســناد، إن كان الصنابحــي هــذا عب )520/1(:" هــذا حديــث صحي

فإنــه خيتلــف يف ســاعه عــن النبــي ، ومل خيرجــاه، ووافقــه الذهبــي".
)11  فتح الباري، البن حجر، )50/2(.

)12  ُينظر: فتح الباري، البن رجب، )454/4(.
)	1  ينظر: املفهم للقرطبي، )234/2(.
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املبحث اخلامس:
 تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة:

احلديــث األول: عــن أنــس ، أن رســول اهلل G قـــــال:»إَِذا َرَقــَد َأَحُدُكــْم 

ٺژ            ٺ   ٺ   ژ  َيُقــوُل:  َفــإِنَّ اهللَ  َذَكَرَهــا  إَِذا  َهــا  َفْلُيَصلِّ َعنَْهــا،  َأْو َغَفــَل  ــاَلِة  َعــِن الصَّ

ــه:14[ «)1(. ]ط

احلديــث الثــاين: عــن أيب هريــرة  أن رســول اهلل G حــن قفــل مــن غــزوة خيرب، 

س)2(، وقــــال لبـــالل:» اْكَأ ْ)13 لنــا الليــل «، فصــىَّ بــالٌل مــا ُقــدر  ســار ليلــه حتــى إذا أدركــه الَكــرى، عــرَّ

لــه، ونــام رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وأصحابــه، فلــامَّ تقــارب الفجــُر، اســتنًد بــالٌل إىل راحلتــه 

 ،G  مواجــه الفجــر، فغلبــت بــالالً عينــاه، وهو مســتند إىل راحلتــه، فلم يســتيقظ رســول اهلل

وال بــالل، وال أحــٌد مــن أصحابــه، حتــى رضبتهــم الشــمس، فــكان رســول اهلل G أوهلــم 

اســتيقاظاً، فَفــِزع رســول اهلل G، فقــال:» أي بــالل« فقــال بــالل: أخذ بنفســـي الــذي أخَذ - 

بــأيب أنــت وأمــي يــا رســول اهلل - بنفســك، قــال: »اقتــادوا«، فاقتــادوا رواحلهــم شــيًئا، ثــم توضأ رســول اهلل  

G، وأمــر بــالالً فأقــام الصــالة، فصــى هبــم الصبــح، فلــام قضـــى الصــالة قــال: »من نســـي 

الصــالة فليصلهــا إذا ذكرهــا«، فــإن اهلل قــال:  ژ ٺ  ٺ  ٺ    ژ  ]طــه:14[«)4(.

)11  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب مــن نــي صــالة فليصــل إذا ذكــر وال يعيــد إال 
ــالة  ــاء الص ــاب قض ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــم)597(؛ ومس ــالة، )122/1(، رق ــك الص تل

ــه.  ــظ ل ــم)684(، واللف ــة، )477/1(، رق الفائت
)12  املعــّرس: الــذي يســر هنــاره وينــزل أول الليــل، والتعريــس: نــزول القــوم يف ســفر مــن آخــر الليــل، ثــم ينيخــون وينامــون نومــًة 
خفيفــة، ثــم يثــورون مــع انفجــار الصبــح ســائرين. ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس، )261/4(؛ النهايــة البــن األثــر، 

)206/3(؛ لســان العــرب البــن منظــور، )136/6(.  
)	1  الــكالءة: احلفــظ واحلراســة، ُيقــال: كألك اهلل كالءة، أي: حفظــك، وقــد ختفــف مهــزة الــكالءة وتقلــب يــاء، وقــد كأله يكلــؤه كأل 

وكالء، وِكالءة، بالكــر: حرســه وحفظــه. ينظــر: النهايــة البــن األثــر، )194/4(؛ لســان العــرب البــن منظــور، )146/1(.
)	1  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة، )471/1(، رقم)680(.
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ــُه َلْيــَس  احلديــث الثالــث: عــن أيب قتــادة ، أن رســول اهلل G قــال: »َأَمــا إِنَّ

ــاَلِة اأْلُْخــَرى،  ــُت الصَّ ــيَء َوْق ــى َيِ ــاَلَة َحتَّ ــْن َلْ ُيَصــلِّ الصَّ ــَى َم ــُط َع ــاَم التَّْفِري ــٌط، إِنَّ ــْوِم َتْفِري يِف النَّ

ــَد َوْقتَِهــا «)1(. َهــا ِعنْ ــا، َفــإَِذا َكاَن اْلَغــُد َفْلُيَصلِّ ــُه هَلَ َهــا ِحــنَي َينَْتبِ ــَك َفْلُيَصلِّ َفَمــْن َفَعــَل َذلِ

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية: 

ــت الســنة النبويــة عــى وجــوِب املبــادرة لقضــاء الصــالة الفائتــة لعــذٍر أو لغــر عــذر،  أوالً: دلَّ

رهــا، حتــى ولــو كان يف وقــت  مــن نــوٍم أو غفلــٍة، أو نســياٍن، أو غــر ذلــك، وعــدِم تأخرهــا حــاَل تذكُّ

.)2(  النهــي، كــا جــاء يف حديــث أنــس

G ــي ــر النب ــة أم ــن مالف ــه م ــادرة إلي ــدم املب ــا يف ع ــوم، مل ــاء مذم ــر القض وتأخ

َهــا «، فــإن الفــاء للتعقيــب، ويف املبــادرة بقضائهــا إبــراٌء للذمــة ممــا تعلَّــق هبــا مــن حــق  بقولــه:» َفْلُيَصلِّ

اهلل تبــارك وتعــاىل.

ومــن انتبــه بعــد نــوم عــن صــالة أو نســيان فالواجــب يف حقــه رشًعــا أن يقيــم صالتــه بأعجــل 

مــا يمكنــه كــا ذكــره ابــن عبدالــرب)3(.

ط )4(، دليٌل  ثانيــًا: َوْصــُف النبــي G ملــن أّخــر قضــاء الصالة مــن غــر عــذر باملفـــرِّ

عــى حتريــم تأخرهــا، ومــن نــي صــالًة فليصلِّهــا إذا ذكرهــا، وال يؤخــر قضاءهــا، أو يعيــد القضــاء 

َهــا ِعنْــَد َوْقتَِهــا«، فــإن املــراد  يف وقتهــا مــن الغــد، وأمــا قولــه G:» َفــإَِذا َكاَن اْلَغــُد َفْلُيَصلِّ

)11  أخرجــه مســلم يف صحيحــه مطــواًل، يف كتــاب املســاجد، بــاب قضــاء الصــالة الفائتــة، واســتحباب تعجيــل قضائهــا، )472/1(، 
رقم)681(.

)12  ُينظر: أعالم احلديث للخطايب، )453/1(. 
)	1  ُينظر: التمهيد البن عبد الرب، )203/5(.

ط: من نام عن الصالة حتى فات وقت أدائها.  )	1  الـُمْفِرط: بالتخفيف: املرف يف العمل، وبالتشديد: املقرص فيه، واملفرِّ
ينظر: النهاية، )435/3(؛ لسان العرب، )368/7(.
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ــد  ــه يري ــد وقتهــا، أي: الصــالة التــي حتــر، ال أن ــه يصلِّيهــا عن كــا ذكــر احلافــظ ابــن حجــر)1(، أن

هــا بعــد خــروج وقتهــا، وقــد أشــار اإلمــام البخــاري إىل ذلــك بقولــه يف ترمجــة  أن يعيــد التــي صالَّ

البــاب: »بــاب مــن نــي صــالة فليصــل إذا ذكــر، وال يعيــد إال تلــك الصــالة«)2(. 

ــالة«  ــك الص ــد إال تل ــه: »وال يعي ــار بقول ــاري أش ــون البخ ــل أن يك ــر: "وحيتم ــن حج ــال اب ق

إىل تضعيــف مــا وقــع يف بعــض طــرق حديــث أيب قتــادة ، عنــد مســلم، يف قصــة النــوم عــن 

ــالة")3(. الص

)11  فتح الباري، )71/2(. 
)12  اجلامع الصحيح، )122/1(.

)	1  فتح الباري، البن حجر، )71/2(. 
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املبحث السادس: 
ر املأموم عن متابعة اإلمام  تأخُّ

وفيه مطلبان:

ر املأموم عن متابعة اإلمام:  املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخُّ

ــاَم ُجِعــَل  - احلديــث األول: عــن عائشــة  قالــت: قــال رســول اهلل G:» إِنَّ

ــوا ُجُلوًســا «)1(. َمــاُم لُِيْؤَتــمَّ بـِـِه؛ َفــإَِذا َرَكــَع َفاْرَكُعــوا، َوإَِذا َرَفــَع َفاْرَفُعــوا، َوإَِذا َصــىَّ َجالًِســا َفَصلُّ اإْلِ

ــاَم ُجِعــَل  - احلديــث الثــاين: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل G:» إِنَّ

ــْن مَحِــَدُه،  وا ، َوإَِذا َرَكــَع َفاْرَكُعــوا، َوإَِذا َقــاَل: َســِمَع اهللُ ملَِ ُ َ َفَكــربِّ َمــاُم لُِيْؤَتــمَّ بِــِه، َفــإَِذا َكــربَّ اإْلِ

ــا  ــوا ُجُلوًسـ ــا، َفَصلُّ ــىَّ َجالًِس ــُجُدوا، َوإَِذا َص ــَجَد َفاْس ــُد، َوإَِذا َس ْم ــَك احْلَ ــا َوَل نَ ــوا: َربَّ َفُقوُل

ــوَن «)2(. ُع َأْجَ

احلديــث الثالــث: عــن الــرباء بــن عــازب  قــال: »َكاَن َرُســوُل اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه  -

ــِن َأَحــٌد ِمنَّــا َظْهــَرُه َحتَّــى َيَقــَع النبــي صــى اهلل عليــه  وســلم إَِذا َقــاَل: َســِمَع اهللُ ملَِــْن مَحـِـَدُه، َلْ َيْ

وآلــه وســلم َســاِجًدا، ُثــمَّ َنَقــُع ُســُجوًدا َبْعــَدُه«)3(.

ــم)688(؛  ــه، )139/1(، رق ــم ب ــام ليؤت ــل اإلم ــا جع ــاب إن ــاب األذان، ب ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي )11  متف
ــم)412(. ــام، )309/1(، رق ــوم باإلم ــام املأم ــاب ائت ــالة، ب ــاب الص ــه، يف كت ــلم يف صحيح ومس

)12  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب األذان، بــاب إجيــاب التكبــر وافتتــاح الصــالة )147/1(، رقــم)734(؛ 
ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب الصــالة، بــاب ائتــام املأمــوم باإلمــام، )309/1(، رقــم)414(.

)	1  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب األذان، بــاب متــى يســجد مــن خلــف اإلمــام، )140/1(، رقــم)690(؛ 
ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب الصــالة، بــاب متابعــة اإلمــام والعمــل بعــده، )345/1(، رقــم)474(.
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــر عــن اإلمــام: هــو التــواين يف متابعتــه، واملأمــوم مأمــوٌر بمتابعــة إمامــه، وعــدم التأخر  أوالً: التأخُّ

م عليــه بــيء مــن األفعــال، إذ الفــاء يف قولـــه : » فاركعــوا « للتعقيــب،  عنــه، أو التقــدُّ

وهــو الرتتيــب بــدون مهلــة، كــا بــن أهــل اللغــة، ســواًء كانــت حــرف عطــف أم جوابــًا للــرط، 

فإهنــا تفيــد التعقيــب مطلقــًا)1(. 

ــام، وال  ــجود اإلم ــب س ــون عقي ــوم، يك ــجود املأم ــى أن س ــل ع ــه دلي ــب: "وفي ــن رج ــال اب ق

ــه")2(. ــُه وال قبل ــون َمَع يك

ــع فعــل املأمــوم بعــد  ــاع، فوجــب أن يتب م، واملأمــوم مــن االتب ــا: اإلمــام مشــتق مــن التقــدُّ ثانًي

ــة  ــي G بمتابع ــر النب ــة أم ــن مالف ــه م ــا في ــوم، مل ــام مذم ــن اإلم ــر ع ــه، فالتأخُّ إمام

مــه اإلمــام بالتكبــر والســالم، كــا ذكــر ذلــك  اإلمــام، وال يصــح ائتــام املأمــوم باإلمــام، إال إذا تقدَّ

ــال)3(. ــن بط اب

وقــد نقــل ابــن عبــد الــرب، اإلمجــاع عــى وجــوب ائتــام املأمــوم بإمامــه، يف ظاهــر أفعالــه، وأنــه 

ال جيــوز لــه مالفتــه لغــر عــذر)4(.

)11  ينظر: نتائج الفكر يف النحو، )ص196(؛ مغني اللبيب، )214(.
)12  فتح الباري، )162/6(.

)	1  ينظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال، )311/2(.
)	1  ينظر: التمهيد البن عبد الرب، )136/6(.
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املبحث السابع:
 التأخر عن الصف األول

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم التأخر عن الصف األول:

 احلديــث األول: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل :» َوَلــْو َيْعَلُمــوَن  -

ــفِّ  ِم اَلْســَتَهُموا«، ويف لفــظ مســلم:» َلــْو َيْعَلــُم النَّــاُس َمــا يِف النِّــَداِء َوالصَّ ــفِّ امْلَُقــدَّ َمــا يِف الصَّ

ِل ُثــمَّ َلْ َيـِـُدوا إاِلَّ َأْن َيْســَتِهُموا َعَلْيــِه اَلْســَتَهُموا «)1(. اأْلَوَّ

احلديــث الثــاين: عــن أيب ســعيد اخلــدري  أن رســول اهلل  رأى يف أصحابــه  -

ــُروَن  ــْوٌم َيَتَأخَّ ــَزاُل َق ــْم َمــْن َبْعَدُكــْم، اَل َي ــمَّ بُِك ــوا يِب، َوْلَيْأَت ُمــوا َفاْئَتمُّ ــًرا فقــال هلــم:» َتَقدَّ َتَأخُّ

َرُهــُم اهلل «)2(. ــى ُيَؤخِّ َحتَّ

احلديــث الثالــث: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل :» َخــرْيُ ُصُفــوِف  -

ــــا «)3(.  هُلَ َها َأوَّ َهــا آِخُرَهــا، َوَخــرْيُ ُصُفــوف النَِّســاِء آِخُرَهــا، َورَشُّ ــا، َورَشُّ هُلَ َجــاِل َأوَّ الرِّ

احلديــث الرابــع: عــن النعــان بــن بشــر  قــال: ســمعت النبــي  يقــول:    -

ُفــوِف اأْلُوىَل «)4(. ِل، َأِو الصُّ ــفِّ اأْلَوَّ ــوَن َعــَى الصَّ » إِنَّ اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ َوَماَلئَِكَتــُه ُيَصلُّ

)11  متفــق عليــه: أخــرج البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب األذان، بــاب الصــف األول، )154/1(، رقــم)721(؛ ومســلم صحيحــه، 
يف كتــاب الصــالة، بــاب تســوية الصفــوف وإقامتهــا وفضــل األول فــاألول، )325/1(، رقــم)437(.

)12  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول، )325/1(، رقم)438(.  
)	1  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول، )326/1(، رقم)440(.

ــم)3224(؛  ــار، )189/8(، رق ــر الزخ ــا يف البح ــزار، ك ــم)18364(؛ والب ــند، )315/30(، رق ــد يف املس ــام أمح ــه اإلم )	1  أخرج
ــه. ــرب، ب ــن ح ــاك ب ــن س ــد، ع ــن واق ــن ب ــق حس ــن طري ــم م ــم)133(، كله ــري، )114/21(، رق ــرباين يف الكب والط

الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده حســن، فيــه احلســن بــن واقــد، صــدوق، قــال ابــن ســعد: "كان حســن احلديــث"، 
وقــال اإلمــام أمحــد، وأبــو زرعــة، وأبــو داود، والنســائي:" ال بــأس بــه"، ووثَّقــه ابــن معــن، وقــال الســاجي:" فيــه نظــر، وهــو 

صــدوق هيــم"، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال:" وربــا أخطــأ يف الروايــات"، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة ربــا وهــم". 
ــة الدارمــي( للدارمــي، )ص101(، رقــم)290(؛  ينظــر: الطبقــات الكــربى البــن ســعد، )262/7(؛ تاريــخ ابــن معــني )رواي
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:
 أوالً: الصــف األول هــو مــا يــيل اإلمــام مبــارشة، ســواء جــاء املأمــوم إليــه متقدًمــا أو متأخــًرا، 

ــه واحلــث  ــه مقصــورة ونحوهــا أو ال، وهــو املمــدوح الــذي جــاءت األحاديــث بفضل وســواء ختلل

عليــه)1(، وقــد ورد األمــر باملســابقة واملســارعة إليــه، وإرشــاد املصلــن إىل احلــرص عليــه، ولــو علمــوا 

ب اإلمــام البخــاري ببــاب الصــف األول، وأورد فيــه حديــث  ِعظــم أجــره الســتهموا عليــه، وقــد بــوَّ

أيب هريــرة   املتقــدم. 

ــه يصلــون عــى أهــل الصــف األول، ويف هــذا حــث عــى  وبيَّنــت الســنة أنَّ اهلل  ومالئكت

احلــرص عــى الصــالة يف الصــف األول، واملبــادرة إليــه، قــال العلــاء:" يف احلــض عــى الصــف األول 

ــه  ــتاع قراءت ــام، واس ــن اإلم ــرب م ــجد، والق ــول املس ــبق لدخ ــة، والس ــالص الذم ــارعة إىل خ املس

والتعلــم منــه، والفتــح عليــه، والتبليــغ عنــه، والســالمة مــن اخــرتاق املــارة بــن يديــه، وســالمة البــال 

مــن رؤيــة مــن يكــون قدامــه، وســالمة موضــع ســجوده مــن أذيــال املصلــن")2(.

ر عن الصف األول:  ثانيًا: مما يدّل عى ذّم التأخُّ

ــدري  ــعيد اخل ــث أيب س ــا يف حدي ــم، ك ــر اهلل هل ــد بتأخ ــن، والوعي ــاء يف ذمِّ املتأخري ــا ج 1- م

 Gحيــث إنَّ الوعيــد جــاء يف املنافقــن الذيــن يتحاشــون القــرب من رســول اهلل ،

ويتأخــرون عنــه)3(.

ــم، )66/3(،  ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)4750(؛ اجل ــدوري، )354/4(، رق ــدوري( لل ــة ال ــني )رواي ــن مع ــخ اب تاري
رقــم)302(؛  الثقــات، البــن حبــان، )209/6(؛ تذيــب الكــامل للمــزي، )495/6(، رقــم)1346(؛ التقريــب البــن حجــر، 

.)1358(
قــال البــزار – كــا يف البحــر الزخــار -، )189/8(: "ال نعلــم أحــًدا رواه هكــذا إال حســن بــن واقــد"؛ وقــال اهليثمــي يف جممــع 

الزوائــد، )91/2(:"رواه أمحــد والبــزار، ورجالــه ثقــات".
ــوف، وأيب  ــن ع ــن ب ــة، وعبدالرمح ــب، وعائش ــن كع ــث أيب ب ــن حدي ــره، م ــح لغ ــا إىل الصحي ــي هب ــواهد يرتق ــث ش وللحدي
أمامــة، وأيب بصــر، وعبــداهلل بــن مســعود، وأيب هريــرة، وعبــداهلل بــن زيــد، وعــروة بــن الزبــر، وعبــداهلل بــن شــداد، وعمــر 

  . ــاب ــن اخلط ب
)11  ُينظر: املنهاج، للنووي )160/4(.

)12  فتح الباري، البن حجر، )243/2(.
)	1  ُينظر: االستذكار البن عبد الرب، )378/1(.
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2- مــا جــاء أنَّ خــَر صفــوف الرجــال وأكثرهــا أجــًرا أوهلــا، ورشهــا وأقّلهــا أجــًرا آخرهــا، كــا 

يف حديــث أيب هريــرة ، وقــد أشــار القرطبــي إىل ذلك)1(.

املبحث الثامن: 
ر عن احلضور للجمعة  التأخُّ

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم التأخر عن احلضور للجمعة:

ــَل  - ــن اْغَتَس ــول اهلل :» م ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أيب هري ــث األول: ع احلدي

ــاَم  ــاَعِة الثَّانَِيــِة، َفَكَأنَّ َب بدنــه، َوَمــْن َراَح يف السَّ ــاَم َقــرَّ نَاَبــِة، ُثــمَّ َراَح َفَكَأنَّ ُمَعــِة ُغْســَل اجْلَ يــوم اجْلُ

ــاَعِة  ــْن َراَح يف السَّ ــَرَن، َوَم َب َكْبًشــا َأْق ــرَّ ــاَم َق ــِة، َفَكَأنَّ ــاَعِة الثَّالَِث ــْن َراَح يف السَّ ــَرًة، َوَم َب َبَق ــرَّ َق

ــإذا  ــًة، ف َب َبْيَض ــرَّ ــاَم َق ــِة، َفَكَأنَّ اِمَس ــاَعِة اخْلَ ــْن َراَح يف السَّ ــًة، َوَم َب َدَجاَج ــرَّ ــاَم َق ــِة، َفَكَأنَّ ابَِع الرَّ

ْكــَر «)2(. ْت امْلَاَلئَِكــُة، َيْســَتِمُعوَن الذِّ َمــاُم َحــَرَ َخــَرَج اإْلِ

احلديــث الثــاين: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال: »بينــام عمــر بــن اخلطــاب   يطُب  -

ض بــه ُعمــُر، فقــال: مــا َبــال ُِرَجــاٍل  النــاَس يــوَم اجلمعــِة، إذ دخــل عثــامن بــن عفــان، فعــرَّ

ــداء أن  ــا أمــري املؤمنــني، مــا زدت حــني ســمعت الن ــَداِء! فقــال عثــامن: ي ــَد النِّ ــُروَن َبْع َيَتَأخَّ

توضــأت، ثــم أقبلــت...« احلديــث)3(.

)11  املفهم، )67/2(.
)12  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب اجلمعــة بــاب فضــل اجلمعــة، )3/2(، رقــم)881(؛ ومســلم يف صحيحــه، 

يف كتــاب اجلمعــة، بــاب الطيــب والســواك يــوم اجلمعــة، )582/2(، رقــم)850( واللفــظ لــه. 
)	1  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اجلمعة، )580/2(، رقم)845(.
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وا  ــُرُ ــال:» اْح ــي اهلل ق ــدب  ، أن نب ــن جن ــمرة ب ــن س ــث: ع ــث الثال احلدي

ــا «)1(. ــِة َوإِْن َدَخَلَه نَّ ــَر يِف اجْلَ ــى ُيَؤخَّ ــُد، َحتَّ ــَزاُل َيَتَباَع ــَل اَل َي ُج ــإِنَّ الرَّ ــاِم، َف َم ــَن اإْلِ ــوا ِم ــَر، َواْدُن ْك الذِّ

ــه  ــْرٍ  َأنَّ َرُجــاًل َجــاَء إىَِل النبــي صــى اهلل عليــه وآل ــِن ُب ــِداهللَِّ ْب ــْن َعْب احلديــث الرابــع: َع

ــَت)12«)13. ــَت َوآَنْي ــْد آَذْي ــْس َفَق ــاَل:» اْجلِ ــِة، َفَق ــْوَم اجْلُُمَع ــاَس َي ــَو خَيُْطــُب النَّ وســلم، َوُه

ــم يف  ــم)20118(؛ واحلاك ــند، )307/33(، رق ــد يف املس ــام أمح ــم)1108(؛ واإلم ــنن، )326/2(، رق ــو داود يف الس ــه أب )11  أخرج
ــادة، عــن  املســتدرك، )418/1(، رقــم)1069(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )337/3(، رقــم)5929(، مــن ُطــرق عــن قت

. حييــى بــن مالــك، عــن ســمرة
ــن  ــم ب ــق احلك ــن طري ــم)346(، م ــري، )216/1(، رق ــم)6854(؛ والصغ ــري، )206/7(، رق ــرباين يف الكب ــه الط - وأخرج
ُجــَل َلَيُكــوُن  َمــاِم، َفــإِنَّ الرَّ ُمَعــَة، َواْدُنــوا ِمــَن اإْلِ وا اجْلُ عبدامللــك، عــن قتــادة، عــن احلســن، عــن ســمرة ، بلفــظ: »اْحــُرُ

ــا «. ــُر َعنَْه ــِة، َفُيَؤخَّ ُمَع ــُر  َعــِن  اجْلُ ــِة،  َفَيَتَأخَّ نَّ ــُة يِف اجْلَ ــُه امْلَنِْزَل َل
الدراسة واحلكم عى احلديث: جاء هذا احلديث من طريقني: 

األول: عن قتادة، عن حييى بن مالك، واحلديث من هذا الطريق إسناده صحيح.
قال احلاكم يف املستدرك، )418/1(: "هذا حديث صحيح عى رشط مسلم، ومل خيرجاه"، ووافقه الذهبي.

الثاين: من طريق قتادة، عن احلسن، وإسناد احلديث من هذا الطريق ضعيف، ملا ييل:
1: احلكم بن عبدامللك القريش البرصي، ضعيف، ينظر: الكاشف، )1183(؛ والتقريب، )1451(.

قال اهليثمي يف جممع الزوائد، )177/2(:"رواه الطرباين يف الصغر، وفيه احلكم بن عبدامللك، وهو ضعيف".
2: احلديــث هبــذا اللفــظ منكــر، قــال الطــرباين يف املعجــم الكبــري، )206/7(:"مل يــروه عــن قتــادة إال احلكــم تفــرد بــه رسيــج بــن 

النعــان".
	: ُتكلم يف ساع احلسن البرصي من سمرة بن جندب ، وقد عنعن. 

ــر  ــمرة  يف غ ــن س ــرصي م ــن الب ــاع  احلس ــون  س ــاظ  ال  يثبت ــر  احلف ــربى، )572/4(: "أكث ــنن الك ــي يف الس ــال البيهق ق
ــة". ــث العقيق حدي

وقــال األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة، )240/3(، رقم)1113(:"منكــر هبــذا اللفــظ، وفيــه علــة أخــرى، 
وهــي: عنعنــة احلســن، وهــو البــرصي فإنــه مدلــس، وفيــه مالفــة ثالثــة يف الســند واملتــن". 

ــنه األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة، )705/1(، وقــال: "وحييــى بــن مالــك هــذا، قــد أغفلــه كل مــن  واحلديــث حسَّ
صنّــف يف رجــال الســتة فيــا علمنــا، فليــس هــو يف »التهذيــب«، وال يف» التقريــب«، وال يف »التذهيــب« ... فمثلــه - عــى أقــل 
ــي  ــم والذهب ــح احلاك ــع تصحي ــه، م ــات عن ــن الثق ــة م ــة مجاع ــه، ورواي ــاىل - لتابعيت ــاء اهلل تع ــث - إن ش ــن احلدي ــر- حس تقدي

حلديثــه". 
ــي، األزدي،  ــوب املراغ ــو أي ــك، أب ــن مال ــى ب ــو: حيي ــب، وه ــب، والتقري ــب، والتهذي ــور يف التذهي ــة، مذك ــو ثق ــل ه ــت: ب قل
العتكــي، البــرصي، وثَّقــه ابــن ســعد، والعجــيل، والنســائي، والدارقطنــي، والذهبــي، وابــن حجــر وذكــره ابــن حبــان يف الثقات. 
ــزي، )60/33(،  ــامل للم ــب الك ــان، )529/5(؛ تذي ــن حب ــات الب ــعد، )225/9(؛ الثق ــن س ــربى، الب ــات الك ــر: الطبق ينظ
رقــم)7217(؛ الكاشــف للذهبــي، )6505(؛ تذهيــب تذيــب الكــامل للذهبــي، )187/10(، رقــم)8000(؛ تذيــب التهذيــب 

البــن حجــر، )16/12(؛ التقريــب البــن حجــر، )7949(.
رته عن آوانه. النهاية، البن األثر )1/ 78(؛ فتح الباري، البن رجب، )107/8(.  )12  آنيت: ابطأت يف املجيء، وأخَّ

)	1  خترجيــه: أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )333/2(، رقــم)1118(؛ والنســائي يف املجتبــى، )103/3(، رقــم)1399(؛ واإلمــام أمحــد 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــوِّ مــن اإلمــام، وحضــور  أوالً: جــاءت الســنة باألمــر بالتبكــر حلضــور صــالة اجلمعــة، والدن

الذكــر، كــا جــاء يف حديــث ســمرة بــن جنــدب ، إذ البكــور إليهــا َأمــارة العنايــة هبــا، وعالمــة 

ــر إىل  ــل التبك ــد: فض ــن الفوائ ــه م ــرة ، وفي ــث أيب هري ــاء يف حدي ــا ج ــا، ك ــام بأمره االهت

ــة)1(. اجلمع

وقــد كان مــن شــدة عنايــة الســلف بالتبكــر حلضــور اجلمعــة، وإدراك فضيلــة التبكــر، مبادرهتــم 

للســعي إليهــا وقــت الســحر وبعــد الفجــر، قــال النيســابوري: "وكانــت الطرقــات يف أيــام الســلف، 

ــل: أول بدعــة  ــن إىل اجلمعــة، يمشــون بالــرج، وقي وقــت الســحر، وبعــد الفجــر، غاصــًة باملبكري

أحدثــت يف اإلســالم تــرك البكــور إىل اجلمعــة")2(.

ــه، كــا جــاء يف  ــن للجمعــة مــن عاجــل اجلــزاء وآجل وذكــر الســاعات ومــا أعــّده اهلل للمبكري

ــابقة  ــة املس ــب يف فضيل ــا، والرتغي ــر إليه ــى التبك ــث ع ــاء للح ــا ج ــرة ، إن ــث أيب هري حدي

للحضــور، وانتظارهــا، والظفــر باجللــوس يف الصــف األول، ومــا حيصــل للمبكــر للجمعــة مــن اخلــر 

العظيــم، باشــتغاله بنوافــل العبــادات مــن الذكــر، وقــراءة القــرآن، والدعــاء، والصــالة عــى النبــي 

G، وهــذا كلــه ال حيصــل بالذهــاب بعــد الــزوال، وال فضيلــة ملــن أتــى بعــد الــزوال، 

يف املســند، )221/29(، رقـــم)17674(، )239/29(، رقـــم)17697(؛ وابن خزيمة يف الصحيــح، )353/2(، رقم)1453(؛ 
وابــن حبــان -كــا يف اإلحســان -، )29/7(، رقــم)2790(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )416/1(، رقــم)1062(؛ وابــن أيب شــيبة 
ــزار، كــا يف البحــر الزخــار، )432/8(، رقــم)3506(؛ وابــن اجلــارود يف املنتقــى،  يف املصنــف، )126/4(، رقــم)323(؛ والب
)184(، رقــم)299(؛ والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار، )366/1(، رقــم)2156(؛ والطرباين يف مســند الشــاميني، )140/3(، 
رقــم)1953(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )326/3(، رقــم)5886( مــن طــرق عــن معاويــة بــن صالــح، عــن أيب الزاهريــة 

حديــر بــن كريــب احلرمــي، بــه. 
ــة بــن صالــح، "صــدوق". ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )5526(؛  ــه معاوي الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده حســن، في
ــح عــى  ــال احلاكــم يف املســتدرك، )416/1(:"هــذا حديــث صحي ــه ثقــات، ق ــن حجــر، )6810(، وباقــي رجال ــب الب التقري

ــاه". ــلم ومل خيرج رشط مس
)11  ُينظر: فتح الباري البن حجر، )368/2(.

)12  غرائب القرآن للنيسابوري، )301/6(.
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ــر املســلم عــن احلضــور للجمعــة،  ألن النــداء يكــون حينئــذ، وحيــرم التخلــف بعــد النــداء، وكلَّــا تأخَّ

َقــلَّ نصيبــه مــن هــذا الفضــل العظيــم، كــا أشــار إىل ذلــك العينــي)1(. 

ــا  ــا ك ــور إليه ــادر يف احلض ــة، ومل يب ــوم اجلمع ــرًا ي ــاء متأخ ــن ج ــي  م ــًا: ذّم النب ثاني

يف حديــث عبــداهلل بــن بــر ، والرجــل ال يــزال يتباعــد عــن اســتاع اخلطبــة والصــف األول 

ويــأيت متأخــًرا، حتــى يــؤذي مــن جــاء مبكــًرا، وقــد أشــار الطيبــي إىل أّن فيــه توهــن أمــر املتأخريــن 

وتســفيه لرأهيــم، حيــث إهنــم اختــاروا ألنفســهم سفاســف األمــور وتركــوا أعاليهــا)2(.

ــر عنهــا،  ومــن اهتــم بأمــٍر بــادر إليــه، وســعى مبكــرًا يف طلبــه، ومــن مل ُيقــم للجمعــة وزنــًا، تأخَّ

وتباطــأ يف احلضــور إليهــا، ويف هــذا وعيــٌد بتأخــر اهلل لــه يف اجلنــة. 

ــة،  ــادرة إىل اجلمع ــن املب ــر، وع ــن اخل ــن مواط ــر ع ــزال يتأّخ ــل ال ي ــإن الرج ــبكي: "ف ــال الس ق

ــا")3(. ــة، أو يف درجاهت ــول اجلن ــر يف دخ ــى ُيؤخَّ حت

وعــى التبكــر وذمِّ التأخــر كان هــدي أصحــاب رســول اهلل ، فقــد أنكــروا عــى مــن 

ــر عــن احلضــور للجمعــة، كــا يف قصــة عمــر مع  أتــى اجلمعــة متأخــًرا، وإنكارهــم دليــل كراهــة التأخُّ

عثــان ، فقــد مَلّــح لعثــان ، بــأن األجــر يف التبكــر إىل اجلمعــة يف الســاعات األوىل، وإىل 

ذلــك رّغــب النبــي ، وأّن مــن حــر بعــد خــروج اإلمــام، فــإن املالئكــة َتطــوي صحفها، 

ــر)4(. وجتلــس لســاع الذكــر، وقــد فهــم عثــان  ذلــك، فبــادر إىل االعتــذار عــن التأخُّ

)11  ينظر: عمدة القاري للعيني، )172/6(.
)12  ُينظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، )1277/4(.

)	1  املنهل العذب املورود للسبكي، )272/6(.

)	1  ُينظر: فتح الباري، البن حجر، )418/2(.
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املبحث التاسع: 
تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر:  

ْيــِل؟  - احلديــث األول: عــن ابــن عمــر  أنَّ َرُجــاًل َقــاَل: َيــا َرُســوَل اهللِ، َكْيــَف َصــاَلُة اللَّ

ْبــَح َفَأْوتـِـْر بَِواِحــَدٍة «)1(.  َقـــاَل:» َمْثنَــى َمْثنَــى، َفــإَِذا ِخْفَت الصُّ

ْيــِل َأْوَتــَر َرُســوُل اهللِ صــى  - احلديــث الثــاين: عــن أم املؤمنــن عائشــة  ، قالــت: » ُكلَّ اللَّ

ــَحِر«)2(. اهلل عليــه وآلــه وســلم، َواْنَتَهــى ِوْتــُرُه إىَِل السَّ

احلديــث الثالــث: عــن أيب ســعيد اخلــدري ، أن النبــي G َقــاَل:» َأْوتُِروا  -

 َقْبــَل  َأْن  ُتْصبُِحوا«)3(.

ــْل  - ــِل، َفْلَيْجَع ْي ــَن اللَّ ــْن َصــىَّ ِم ــال: »َم ــن عمــر ، ق ــداهلل ب ــع: عــن عب ــث الراب احلدي

ــَك«)4(. ــُر بَِذلِ ــوَل اهللِ G َكاَن َيْأُم ــإِنَّ َرُس ــًرا، َف ــِه ِوْت ــَر َصاَلتِ آِخ

 ،)51/2( ،G ــي ــالة النب ــف كان ص ــاب كي ــد، ب ــواب التهج ــه، يف أب ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )11  متف
رقــم)1137(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب صــالة املســافرين وقرصهــا، بــاب صــالة الليــل مثنــى مثنــى والوتــر ركعــة مــن 

آخــر الليــل، )516/1(، رقــم)749(. 
ــه؛  ــظ ل ــم)996(، واللف ــر، )25/2(، رق ــاعات الوت ــاب س ــر، ب ــاب الوت ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )12  متف
ــي G يِف  ــات النب ــدد ركع ــل وع ــالة اللي ــاب ص ــا، ب ــافرين وقرصه ــالة املس ــاب ص ــه، يف كت ــلم يف صحيح ومس

ــم)745(. ــل )512/1(، رق اللي
)	1  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب صــالة املســافرين وقرصهــا، بــاب صــالة الليــل مثنــى مثنــى، والوتــر ركعــة مــن آخــر الليــل 

رقم)754(.   ،)519/1(
ــل  ــر اللي ــن آخ ــة م ــر ركع ــى والوت ــى مثن ــل مثن ــالة اللي ــاب ص ــافرين، ب ــالة املس ــاب ص ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس )	1  أخرج

رقــم)751(.  ،)517/1(
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية: 

ــر قبــل طلــوع الفجــر، كــا  أوالً: كان مــن هــدي النبــيG، أن يصــيّل صــالة الوت

ــل،  ــن كل اللي ــيG م ــر النب ــد أوت ــدري ، وق ــعيد اخل ــث أيب س ــاء يف حدي ج

ــنة  ــر يف الس ــة ، وورود األم ــن عائش ــن أم املؤمن ــاء ع ــا ج ــح، ك ــل الصب ــره قبي ــى وت وانته

بالوتــر قبــل صــالة الفجــر، مقتضــاه: األمــر باملبــادرة إىل أدائــه يف وقتــه، وعــدم تأخــره)1(، كــا جــاء 

. ــر ــن عم ــداهلل ب ــث عب يف حدي

ــد تأخــر الوتــر، حتــى يطلــع الفجــر؛ وذمِّ فاعلــه،  ــًا: مقتــى هــذه األحاديــث كراهــة تعمُّ ثاني

ألنــه مــن صــالة الليــل، وهــو وقتــه املختــار، وجــاءت الســنة بأنــه إنــا يقضيــه بعــد الفجــر مــن فاتــه 

اإلتيــان بــه قبلــه، لعــذٍر، مــن نــوٍم أو نســياٍن، كــا أشــار إىل ذلــك القرطبــي)2(.

)11  ُينظر: فتح الباري، البن رجب، )160/9(.
)12   ينظر: املنتقى رشح املوطأ، )226/1(.
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املبحث العارش:
ر خروج النساء من املسجد بعد صالة الصبح  تأخُّ

 وفيه مطلبان:

ــر خــروج النســاء مــن املســجد     املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخُّ
ــح: ــالة الصب ــد ص بع

ــاُء  ــَن  نَِس ْف ــٍس،  َفَينَْرِ ــَح بَِغَل ْب عــن عائشــة ، »أن رســول اهلل  َكاَن ُيَصــيِّ الصُّ

ــَن ِمــَن الَغَلــِس، َأْو اَل َيْعــِرُف َبْعُضُهــنَّ َبْعًضــا«)1(.  امُلْؤِمنِــنَي اَل ُيْعَرْف

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــن  ــال، وم ــا للرج ضه ــدم تعرُّ ــها، وع ــرْتِ نفس ــرأة بَس ــِر امل ــة بأم ــوص الرعي أوالً: وردت النص

ــر النســاء يف اخلــروج مــن املســاجد لبيوهتــن، بعــد انقضــاء صــالة الفجــر،  ذلــك مــا ورد مــن ذمِّ تأخُّ

ــه،  ــاري يف صحيح ــام البخ ب اإلم ــوَّ ــد ب ــن، وق ــى ال ُيعَرْف ــفار حت ــل اإلس ــروج قب ــن اخل ــنَّ م ليَتَمك

ــة مقامهــن يف املســجد. ببــاب رسعــة انــرصاف النســاء مــن الصبــح، وِقّل

ــن  ــهن وال يالق ــن أنفس ــال؛ ليخف ــل الرج ــس قب ــن بالغل ــو انرصافه ــن، ه ــنة يف خروجه والس

الرجــال، وهــو مــن بــاب قطــع الذرائــع، والتحظــر عــى حــدود اهلل، واملباعــدة بــن الرجــال والنســاء 

خــوف الفتنــة، ووقــوع احلــرج، ومواقعــة اإلثــم يف االختــالط هبــن، كــا نّص عــى ذلــك ابن بّطــال)2(.

وحديــث عائشــة  دالٌّ عــى رسعــة خــروج النســاء مــن املســجد بعــد صــالة الفجــر، قــال 

ابــن رجب:"وهــذا يــدل عــى رسعــة خروجهــن مــن املســجد، َعِقيــَب انقضــاء الصــالة، مبــادرًة ملــا 

ــن يف  ــة مقامه ــح وقل ــن الصب ــاء م ــرصاف النس ــة ان ــاب رسع ــاب األذان، ب ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )11  متف
ــر  ــتحباب التبك ــاب اس ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــم)873(؛ ومس ــجد، )173/1(، رق املس

ــم)645(.  ــا، )446/1(، رق ــح يِف أول وقته بالصب
)12  رشح صحيح البخاري، )473/2(.
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ــِس، حتــى ينرصفــن فيــه، فيكــون َأْســرَتَ هلــن، وهــذا املعنــى ال يوجــد يف غــر  بقــي مــن ظــالم الَغَل

َلــَواِت؛ فلذلــك خصــه اْلُبَخــاِريُّ بالتبويــب عليــه")1(. الصبــح مــن ســائر الصَّ

ــر اإلمــام يف الصــالة حتــى ُيســفر الصبــح، جــاءت  ثانيــًا: ملــا كانــت صــالة الصبــح: مظنــة تأخُّ

الســنة بحــث املــرأة عــى اخلــروج مبكــرًا لبيتهــا، وعــدم تأخرهــا يف املســجد، بخــالف صــالة العشــاء 

ــر يف املســجد بعدهــا، يفــي إىل زيــادة الظلمــة، وال يــر مكثهــا يف املســجد بعدهــا)2(. فــإن التأخُّ

)11  فتح الباري، البن رجب، )50/8(.
)12  ينظر: فتح الباري، البن حجر، )351/2(.
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املبحث احلادي عرش:
 تأخري الصالة عىل امليت إذا تيقن موته

 وفيه مطلبان:

إذا                امليــت  عــىل  الصــالة  تأخــري  ذم  يف  الــواردة  واآلثــار  األحاديــث  األول:  املطلــب   
موتــه: تيّقــن 

نَاَزِة،  - ُعــوا بِاجْلِ احلديــث األول: عــن أيب هريــرة ، عــن النبــي أنــه قــال:» َأْسِ

ــا، َوإِْن َيُك ِســَوى َذلـِـَك، َفــرَشٌّ َتَضُعوَنُه َعــْن ِرَقابُِكــْم «)1(. ُموهَنَ ــًة َفَخــرْيٌ ُتَقدِّ َفــإِْن َتــُك َصاحِلَ

احلديــث الثــاين: مــرض طلحــة بــن الــرباء ، فأتــاه النبــي  يعــوده فقــال:  -

ــِة  يَف ــُه اَل َينَْبِغــي جِلِ ُلــوا، َفإِنَّ ــِه، َوَعجِّ ــويِن بِ ــْوُت َفآِذُن ــِه امْلَ ــْد َحــَدَث فِي » إيِنِّ اَل َأَرى َطْلَحــَة إاِلَّ َق

ــِه «)2(. َبــَس َبــنْيَ َظْهــَرايَنْ َأْهلِ ُمْســلٍِم َأْن ُتْ

-  : ْرُهنَّ احلديــث الثالــث: عــن عــيل ، أن النبــي  قــال:» َثاَلَثــٌة َيــا َعــِيُّ اَل ُتَؤخِّ

ــُم إَِذا َوَجــَدْت ُكُفــًؤا «)3(. ْت، َواأْلَيِّ نَــاَزُة إَِذا َحــَرَ ــاَلُة إَِذا آَنــْت، َواجْلِ الصَّ

ــلم يف  ــم)1315(؛ ومس ــازة، )86/2(، رق ــة باجلن ــاب الرع ــز، ب ــاب اجلنائ ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )11  متف
ــم)944(.  ــازة، )651/2(، رق ــاب اإلرساع باجلن ــز، ب ــاب اجلنائ ــه، يف كت صحيح

ــن  ــل عــروة  اب ــان البلــوي، عــن عــزرة، وقي ــن عث ــق ســعيد ب ــو داود يف الســنن، )71/5(، رقــم)3159(، مــن طري )12  أخرجــه أب
ســعيد األنصــاري، عــن أبيــه، عــن احلصــن بــن وحــوح، بــه.

الدراسة واحلكم عى احلديث: إسناده ضعيف، فيه ثالث علل: 
ــن  ــق"، وقــال اب ــان يف الثقــات، )361/6(؛ وقــال الذهبــي يف الكاشــف، )1932(: "ُوثِّ األوىل: ســعيد البلــوي، ذكــره ابــن حب

حجــر يف التقريــب، )2377(.:"مقبــول".
ــوه، كالمهــا جمهــول. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )1984(؛ التقريــب البــن  ــة: يف ســنده عــروة بــن ســعيد األنصــاري وأب الثاني

ــر، )2439(. حج
الثالثــة: االنقطــاع بــن احلصــن بــن وحــوح، وطلحــة بــن الــرباء، قــال ابــن حجــر يف اإلصابــة، )572/2(: "وعــى مــا ذكــر ابــن 
الكلبــي يكــون هــذا احلديــث مرســاًل، ألن ســعيًدا والــد عــروة، مل يــدرك زمــن القادســية، فإمــا أن يكــون حصــن ابــن وحــوح 

آخــر ممــن أدركهــم ســعيد، وإمــا أن يكــون مل يقتــل بالقادســية، كــا قــال ابــن الكلبــي".
ــن ماجــه يف الســنن، )460/2(، رقــم)1486(، واإلمــام أمحــد يف  )	1  أخرجــه الرتمــذي يف اجلامــع، )378/2(، رقــم)1057(؛ واب
املســند، )197/2(، رقــم)828(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )193/2(، رقــم)2743(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )133/7(؛ 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية: 

ــن مــوت امليــت، فــإن الســنَّة جــاءت باألمــر بــاإلرساع بتجهيــزه، والتعجيــل بدفنــه،  أوالً: إذا ُتُيقِّ

وكراهيــة الرتاخــي يف جتهيــزه، والصــالة عليــه، واملــي بــه إىل قــربه، كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة  

ــاَزِة«، وللحديــث معــاٍن:  نَ ُعــوا بِاجْلِ : »َأْسِ

أحدها: 

اإلرساع بحملها إىل القرب. 

والثاين: 

ق موهتا، واستظهر القايض عياض املعنى األول)1(. اإلرساع بتجهيزها إذا حتقَّ

وموعظــة املــوت مــن أبلــغ املواعــظ، ولــذا جاء األمــر يف الســنة بــاإلرساع بتجهيــز امليــت، واملي 

بــه، والصــالة عليــه، فإنــه موقــٌف عظيــم، ختشــع فيــه القلــوب، وتتباعــد فيــه النفــوس عــن دواعــي 

الكــرب واخليــالء، قــال ابــن العــريب: "يف هــذا احلديــث تــرك الرتاخــي، وكراهيــة امُلَطْيَطــاِء والتبخــرت، 

والتََّمطِّــي والزهــو يف املــي مــع اجلنائــز وغرهــا، وعــى هــذا مجاعــة الفقهــاء، والعجلــة أحــب إليهــم 

والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة، )313/2(، رقــم)691-693(، مــن طريــق ســعيد بــن عبــداهلل اجلهنــي، عــن حممــد بــن 
  .  عمــر ابــن عــيل بــن أيب طالــب، عــن أبيــه، عــن جــده، عــيل ابــن أيب طالــب

ــم،  ــو حات ــال أب ــيل، وق ــه العج ــول، وثَّق ــي، جمه ــعيد اجلهن ــه س ــف، في ــناده ضعي ــث إس ــث: احلدي ــى احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
والدارقطنــي: "جمهــول"، وذكــره ابــن حبــان، وابــن خلفــون يف الثقــات، وقــال الذهبــي "ُوثــق"، وقــال ابــن حجــر يف التقريــب: 
"مقبــول"، ويف التلخيــص احلبري:"جمهــول". ينظــر: معرفــة الثقــات، للعجــيل، )402/1(، رقــم)604(؛ اجلـــرح والتعـــديل البــن 
ــان  ــن حب ــني، الب ــى املجروح ــي ع ــات الدارقطن ــان، )261/8(؛ تعليق ــن حب ــات، الب ــم) 159(؛ الثق ــم، )37/4(، رقــ أيب حات
ــر،  ــن حج ــب الب ــم)1997(؛ التقري ــاي، )317/5(، رق ــامل ملغلط ــب الك ــامل تذي ــي، )1913(؛ إك ــف للذهب )108(؛ الكاش

ــر، )334/1(. ــن حج ــري الب ــص احلب )2341(؛ التلخي
قــال الرتمــذي يف اجلامــع، )378/2(: "هــذا حديــث غريــب، ومــا أرى إســناده بمتصــل"؛ وقــال اإلشــبييل يف األحــكام الوســطى، 
)126/2(:"وُيقــال إن عمــر بــن عــيل مل يســمع مــن أبيــه لصغــره، إال أن أبــا حاتــم قــال: عمــر بــن عــيل بــن أيب طالــب ســمع أبــاه، 

ســمع منــه ابنــه حممــد".
)11  ُينظر: إكامل املعلم للقايض عياض، )401/3(.
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ــه،  ــالة علي ــزه، والص ــن جتهي ــت م ــل باملي ــا يتص ــمُّ كل م ــل َيع ــاء" )1(، واإلرساع والتعجي ــن اإلبط م

واملــي بــه إىل قــربه ودفنــه، قــال القرطبــي:" ومقصــود احلديــث أال يتباطــَأ يف محلــه باملشـــي، فُيَؤخــر 

عــن خــر يقــدم بــه عليــه، أو يســتكثر مــن محــل الــّر إن كان مــن أهلــه، وألن املبطِّــئ يف مشــيه خيــاف 

عليــه الزهــو والتكــرب")2(.

ــادة  ه، وزي ــرُّ ــى مــن تغ ــا خُيش ــه، م ــن مــن موت ــد التيقُّ ــت بع ــر املي ــدم تأخ ــة يف ع ــًا: احلكم ثاني

حــزن ذويــه، ببقائــه بينهــم وقــد فــارق الدنيــا، فــاألوىل اإلرساع يف التجهيــز، واملبــادرة بالصــالة عليــه 

م إليــه، وإن يــُك غــر ذلــك، فــرًا يوضــع عنهــم، فــاإلرساع بــه  ودفنــه، فــإن يــُك صاحلــًا فخــرًا ُيقــدَّ

يف كال احلالــن أوىل)3(.

)11  املسالك يف رشح موطأ مالك البن العريب، )621/3(.
)12  املفهم للقرطبي، )602/2(.

)	1  ُينظر: حاشية السندي عى سنن ابن ماجه، )453/1(.
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الفصل الثاين: 
التأخري املذموم يف الزكاة، 

وفيه مبحثان.
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املبحث األول:

 تأخري إخراج زكاة املال عن وقت وجوهبا لغري عذر 

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذمِّ تأخــري إخــراج زكاة املــال عــن وقــت 
وجوهبــا:

ــال: صــى رســول اهلل  العــرص  ــن احلــارث   ق ــة ب ــث األول: عــن عقب  احلدي

ْفــُت يِف اْلَبْيــِت  فــأرسع، ثــم دخــل البيــت فلــم يلبــث أن خــرج فقلــت أو قيــل لــه، فقــال:» ُكنْــُت َخلَّ

ــُه، َفَقَســْمُتُه«)1(. ــِة، َفَكِرْهــُت َأْن ُأَبيَِّت َدَق ــَن الصَّ ا ِم ــرْبً تِ

احلديــث الثــاين: عــن عائشــة   قالــت: قــال رســول اهلل G: »َمــا َخاَلَطــِت 

َدَقــُة َمــااًل َقــطُّ إاِلَّ َأْهَلَكْتــُه«)2(. الصَّ

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، )113/2(، رقم)1430(. 
ــخ  ــاري يف التاري ــم)239(؛ والبخ ــند، )275/1(، رق ــدي يف املس ــم)849(؛ واحلمي ــافعي يف األم، )149/3(، رق ــه الش )12  أخرج
الكبــري، )180/1(؛ والرتمــذي يف العلــل الكبــري، )110(، رقــم)188(؛ وعبــداهلل بــن اإلمــام أمحــد يف العلــل ومعرفــة الرجــال، 
)304/3(، رقــم)5352(؛ وابــن عــدي يف الكامــل، )254/9(؛ واخلطــايب يف غريــب احلديــث، )516/1(؛ واحلاكــم يف معرفــة 
ــربى، )267/8(،  ــنن الك ــي يف الس ــم)781(؛ والبيهق ــهاب، )10/2(، رق ــند الش ــي يف مس ــث، )70(؛ والقضاع ــوم احلدي عل
ــوان  ــن صف ــان ب ــن عث ــد ب ــق حمم ــن طري ــم م ــم)3246(، كله ــامن، )166/5(، رق ــعب اإلي ــع لش ــم)7741(؛ ويف اجلام رق

اجلمحــي، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: احلديــث هبــذا اإلســناد منكــر، فيــه حممــد بــن عثــان بــن صفــوان اجلمحــي، قــال أبــو حاتــم: 

"منكــر احلديــث"، وقــال الدارقطنــي: "ليــس بقــوي"، وقــال الذهبــي: "لــن"، وقــال ابــن حجــر: "ضعيــف". 
ــم)473(؛  ــي، )ص64(، رق ــاين للدارقطن ــؤاالت الربق ــم)108(؛ س ــم، )24/8(، رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــر: اجل ينظ

ــر، )6130(. ــن حج ــب الب ــم)5041(؛ التقري ــي، )200/2(، رق ــف للذهب الكاش
ــه  ــذا كتبت ــال: "ه ــث، فق ــذا احلدي ــن ه ــم)1887( ع ــد، )398(، رق ــام أمح ــائله لإلم ــد، يف مس ــام أمح ــو داود اإلم ــأل أب ــد س وق
ــٌث منكــر".  ــه؟ قــال: "حدي ــان ابــن صفــوان"، قــال: فقلــت ألمحــد: كيــف حديث ــن عث ــه: حممــد ب عــن شــيخ كان بمكــة، يقــال ل
ــذا  ــن ه ــًدا ع ــألت حمم ــم)188( :"س ــايض، )110(، رق ــب الق ــري، أليب طال ــذي الكب ــل الرتم ــب عل ــذي، يف ترتي ــال الرتم وق
احلديــث فقــال: "هكــذا حدثونــا عــن حممــد بــن عثــان بــن خلــف مرفوًعــا، وهــذا حديثــه، وال أعلــم أحــًدا رفــع هــذا احلديــث 

غــره".
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احلديــث الثالــث: عــن عــيل بــن أيب طالــب  قــال: قــال رســول اهلل:» َباكــروا 

َدَقــِة، َفــإِنَّ الَبــالَء ال َيَتَخطَّاَهــا «)1(. بالصَّ

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: أمــر اهلل  بإخــراج الــزكاة عــى الفــور، فقــال : ژ ڱ  ڱ  ڱ   ںژ 
]البقــرة:43[  ، واألصــل يف األمــر الفوريــة، ومقتــى ذلــك، أنــه جيــب املبــادرة بإخراجهــا عــى الفــور، 

ــة  مــع القــدرة عــى ذلــك، وعــدم اخلشــية مــن الــرر بإخراجهــا يف وقتهــا، وجــاءت الســنة النبوي

باحلــث عــى املبــادرة بإخــراج الــزكاة ودفعهــا ملســتحقها، إبــراًء للذمــة، وإرضــاًء هلل  كــا جــاء 

ــضُّ  ــال: "احل ــن بط ــار اب ــا أش ــد ، ك ــن الفوائ ــث م ــر ، ويف احلدي ــن عام ــة ب ــث عقب يف حدي

ــك  ــي  تل ــل النب ــد عّج ــت، فق ــرب إذا وجب ــال ال ــات وأفع ــل الصدق ــدب إىل تعجي والن

ــن  ــس ع ــرب، فُيحب ــك الت ــق يف ذل ــه ح ــب ل ــن وج ــا م ــا إليه ــون حمتاًج ــي أن يك ــه خ ــة؛ ألّن الصدق

.)2(" املحتــاج حقــه، وكان باملؤمنــن رؤوًفــا رحيــًا، فبــنَّ ذلــك ألمتــه ليقتــدوا بــه

وقــال الدارقطنــي يف أطــراف الغرائــب واألفــراد، )463/2(، رقم)6249(:"غريــب مــن حديــث هشــام، تفــرد بــه حممــد بــن 
عثــان اجلمحــي عنــه".  

)11  أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، )5643/9/6(، من طريق عيسى بن عبداهلل، عن أبيه، عن جده.
ــن أيب  ــداهلل بــن حممــد بــن عمــر بــن عــيل اب ــه: عيســى بــن عب الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: احلديــث إســناده ضعيــف، في
طالــب  ، وُيقــال لــه: مبــارك العلــوي، ضعيــف، منكــر احلديــث فيــا روى عــن آبائــه، قــال أبــو حاتــم: "مل يكــن بقــوي 
احلديــث"، وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن، وقــال: "يــروي عــن آبائــه أشــياء موضوعــة، ال حيــل االحتجــاج بــه، كأنــه كان 
هيــم وخيطــئ، حتــى كان جيــيء باألشــياء املوضوعــة عــن أســالفه، فبطــل االحتجــاج بــا يرويــه"، وذكــره يف الثقــات وقــال: "يف 
حديثــه بعــض املناكــر"، وقــال ابــن عــدي: "عامــة مــا يرويــه ال يتابــع عليــه"، وقــال الدارقطني:"مــرتوك احلديــث"، وقــال أبــو 

نعيــم: "روى عــن آبائــه أحاديــث مناكــر، ال يكتــب حديثــه، ال يشء".
ــم)1392(؛  ــدي، )222/8(، رق ــن ع ــل الب ــم)1554(؛ الكام ــم، )280/6(، رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــر: اجل ينظ
املجروحــني البــن حبــان، )103/2(، رقــم)707(؛ الثقــات، البــن حبــان، )492/8(؛ الســنن للدارقطنــي، )307/3(؛ 

الضعفــاء، أليب نعيــم، )122(، رقــم)175(. 
           وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، )110/3(:"رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عيسى بن عبداهلل ابن حممد، وهو ضعيف".  

)12  ُينظر: رشح صحيح البخاري، البن بّطال، )433/3(.
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ثانيــًا: مــا ورد مــن كراهــة النبــي  أن يبيــت ليلــًة، ويف بيتــه يشء مــن الصدقــة، وهــذه 

ــذر، وأن  ــر ع ــن غ ــتحقها م ــة ملس ــراج الصدق ــر إخ ــى ذمِّ تأخ ــٌل ع ــه ، دلي ــة من الكراه

اخلــر ينبغــي أن ُيبــادر بــه، فــإن احلــوادث تعــرض، والشــواغل تشــغل، وقــد ُيمنــع اإلنســان بانــٍع 

ــه،  ــه، وإرضــاء رب ــادر لتخليــص ذمت ــن، فحــريٌّ باملســلم أن يب مــن مــرض ونحــوه، واملــوت ال ُيؤَم

والقيــام بحقــه الــذي افرتضــه.

ثالثــًا: الرتاخــي عــن إخــراج الــزكاة إذا وجبــت، ســبٌب إلتــالف املــال وذهابــه، ولــو كان عازمــًا 

عــى إخراجهــا لكنــه أّخرهــا مــن غــر عــذر رشعــي. 

قال احلميدي: "قد يكون قد وجب عليك يف مالك صدقة فال خترجها؛ فُيهِلك احلراُم احلالل")1(.

ويف معنى حديث عائشة : »ما خالطت الصدقة ماالً إال أهلكته« معاٍن ثالثة: 

األول: أن يأخذ الغني من الزكاة وهو ليس من أهلها، كا قال اإلمام أمحد)2(. -

الثاين: خيانة الصدقة، وهي تتلف املال املخلوط باخليانة كا قال اإلمام الشافعي)3(. -

ر الزكاة عن وقتها فتختلط باله فتتلفه، كا أشار إليه ابن اجلوزي)4(. - الثالث: أن يؤخِّ

ويف كل ذلــك حــث عــى تعجيــل إخــراج زكاة املــال، وعــدم تأخرهــا حتــى ال ختتلــط بالــه، حفظــًا 

للــال، واســتجابًة ألمــر اهلل ، وحتذيــراً للعامــل عليهــا مــن اّدخــار يشء منهــا، كــا قــال أبــو موســى 

املدينــي)5(.

)11  مسند احلميدي، )275/1(.
)12  ُينظر: العلل ومعرفة الرجال، )304/3(، رقم)5352(.

)	1  ُينظر: األم، )150/3(.
)	1  ُينظر: غريب احلديث، )500/2(.

))1  ُينظر: املجموع املغيث، )606/1(.
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املبحث الثاين:
 تأخري إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد،

 وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري إخــراج زكاة الفطــر بعــد 
صــالة العيــد:

ــِر  - ــَزَكاِة اْلِفْط ــَر بِ ــن عمــر ، »أن النبــي َأَم ــداهلل ب احلديــث األول: عــن عب

ــاَلِة«)1(. ــاِس إىَِل الصَّ ــُروِج النَّ ــَل ُخ َقْب

احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عبــاس  قــال:» فــرض رســول اهلل صــى اهلل عليــه  -

وآلــه وســلم زكاة الفطــر طهــرة للصيــام مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكني، مــن أداهــا 

قبــل الصــالة، فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أداهــا بعــد الصــالة، فهــي صدقــة مــن الصدقــات«)2(.

ــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب الــزكاة، بــاب الصدقــة قبــل العيــد، )131/2(، رقــم)1509( واللفــظ  )11  متفــق علي
لــه؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب الــزكاة، بــاب زكاة الفطــر عــى املســلمن مــن التمــر والشــعر، )678/2(، رقــم)985(.

)12  أخرجــه أبــو دواد يف الســنن، )53/3(، رقــم)1609(؛ وابــن ماجــه يف الســنن، )93/3(، رقــم)1827(، والدارقطنــي يف 
الســنن، )61/3(، رقــم)2067(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )566/1(، رقــم)1488(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )279/8(، 
رقــم)7767(، والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة، )99/12(، رقــم)116( كلهــم مــن طريــق أيب يزيــد اخلــوالين، عــن 

. ســيار بــن عبدالرمحــن الصــديف، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده حســن، فيــه أبــو يزيــد اخلــوالين، صــدوق. ينظــر: الســنن أليب داود، )53/3(؛ التقريــب 
البــن حجــر، )8518(، وســيار بــن عبدالرمحــن الصــديف، صــدوق. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )2216(؛ التقريــب البــن حجــر، 
ــاري، ومل  ــى رشط البخ ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــتدرك، )566/1(:"ه ــم يف املس ــال احلاك ــات، ق ــه ثق ــي رجال )2716(، وباق

خيرجــاه"، ووافقــه الذهبــي.
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

دت الســنة  أوالً: ُفرضــت زكاة الفطــر ُطهــرة للصائــم، وطعمــة للمســاكن يــوم العيــد، وقــد حــدَّ

النبويــة وقــت إخراجهــا، وهــو قبــل خــروج النــاس لِلمصــّى مــن يــوم العيــد كــا جــاء يف حديــث 

ــد  ــا، فق ــرج وقته ــى خ ــا حت ه ــن مل يؤدِّ ــزم إىل أّن م ــن ح ــار اب ــد أش ــر ، وق ــن عم ــداهلل ب عب

وجبــت يف ذمتــه ومالــه ملــن هــي لــه، فهــي ديــٌن هلــم، وحــقٌّ مــن حقوقهــم، قــد وجــب إخراجهــا مــن 

هــم، ويبقــى  مالــه، وَحــُرم عليــه إمســاكها يف مالــه، فوجــب عليــه أداؤهــا أبــًدا، ويســقط بذلــك حقُّ

حــق اهلل يف تضييعــه الوقــت، ال يقــدر عــى جــربه إال باالســتغفار والندامــة)1(.

ثانيــًا: تأخرهــا إىل مــا بعــد صــالة العيــد مذمــوٌم ومكــروه كــا نــص عليــه ابــن حجــر)2(، وذلــك 

ملــا فيــه مــن املخالفــة ألمــر النبــي G بإخراجهــا قبــل صــالة العيــد.

وقــد جــاء التحذيــر يف الســنة النبويــة مــن تأخــر زكاة الفطــر عــن وقــت وجوهبــا املحــدد رشعــًا 

ــد تأخرهــا، فقــد فــات وقتهــا، وليســت بــزكاة  كــا جــاء يف حديــث ابــن عبــاس ، ومــن تعمَّ

جمزئــة للفطــر، وإنــا هــي صدقــة مــن الصدقــات، كــا نــص عــى ذلــك ابــن القيــم)3(. 

ــه كتأخــر الصــالة  وقــد حكــى ابــن رســالن االتفــاق عــى أّن تأخرهــا حمــرم، ألهنــا زكاة، وأن

عــن وقتهــا)4(.

)11  املحى البن حزم، )143/6(.
)12  ُينظر: فتح الباري، البن حجر، )369/3(.

)	1  ُينظر: زاد املعاد، )21/2(.
)	1  ُينظر: رشح سنن أيب داود، )590/7(.
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الفصل الثالث: 
التأخري املذموم يف الصيام

وفيه أربعة مباحث.
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املبحث األول:
 تأخري نية صوم الفرض إىل طلوع الفجر

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري نيــة صــوم الفــرض إىل طلــوع 
الفجر:

َياَم َقْبــَل اْلَفْجِر  عــن حفصــة  قالت: قـــــال رســـــول اهلل :» َمــْن  َلْ  ُيَبيِّــِت  الصِّ

ــُه«)1(. ــاَم َل َفاَل ِصَي

)11  جاء هذا احلديث عن حفصة  مرفوعًا، وموقوفًا. 
أوالً: رواية الرفع: جاءت من عدة أوجه:

 الوجــه األول: رواه إســحاق بــن حــازم، وحييــى بــن أيــوب، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر بــن عمــرو بــن حــزم، عــن ســامل، عــن ابــن 
عمــر، عــن حفصــة ، مرفوعًا.

 أخرجه من هذا الوجه: 
ــرباين يف  ــم)1700(؛ والط ــنن، )598/2(، رق ــه يف الس ــن ماج ــم)9204(؛ واب ــف، )166/6(، رق ــيبة يف املصن ــن أيب ش - اب
ــد؛  ــن مل ــد ب ــق خال ــن طري ــم)2214( م ــنن، )129/3(، رق ــي يف الس ــم)368(؛ والدارقطن ــري، )209/23(، رق ــم الكب املعج
والطــرباين يف األوســط )45/9رقــم9094(، مــن طريــق معــن بــن عيســى، كالمهــا )خالــد بــن ملــد، ومعــن بــن عيســى(، عــن 

إســحاق بــن حــازم.
ــى،  ــم)2847(؛ ويف املجتب ــربى، )133/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس ــم)1724(؛ والنس ــند، )209/2(، رق ــي يف املس - والدارم

ــوب.  ــن أي ــى ب ــن ســعد، عــن حيي ــق الليــث ب )374/4(، رقــم)2350( مــن طري
الوجــه الثــاين: رواه عبــداهلل بــن هليعــة، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر، عــن ابــن شــهاب، عــن ســامل بــن عبــداهلل،- مل يذكــر ابــن عمــر 

 عــن حفصــة ، مرفوعــًا. 
أخرجه من هذا الوجه: 

- أمحد يف املسند، )53/44(، رقم)26457( عن حسن بن موسى.
الوجــه الثالــث: رواه عبــداهلل بــن هليعــة، وحييــى بــن أيــوب، والليــث بــن ســعد، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر، عــن ابــن شــهاب، 

عــن ســامل، عــن ابــن عمــر ، عــن حفصــة ، مرفوعــًا.
أخرجه من هذا الوجه: 

- عبداهلل بن وهب يف اجلامع، )286( عن ابن هليعة، عن حييى بن أيوب – ومل يرفعه -.
ــاين  ــاوي يف رشح مع ــم)1933(؛ والطح ــة، )212/3(، رق ــن خزيم ــم)2454(؛ واب ــنن، )112/4(، رق ــو داود يف الس - وأب
اآلثــار، )54/2(، رقــم)3171(؛ وأبــو بكــر النيســابوري يف الزيــادات عــى كتــاب املــزين، )192(؛ واحلســن بــن رشــيق يف جزئــه 
)37(؛ والدارقطنــي يف الســنن، )130/3(، رقــم)2216(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )340/4(، رقــم)7908(؛ والبغــوي 
يف رشح الســنة، )268/6(، رقــم)1744( مــن طريــق عبــداهلل بــن وهــب، قــال: حدثنــي ابــن هليعــة، وحييــى بــن أيــوب. -إال أن 

البغــوي مل يســم ابــن هليعــة يف روايتــه -. فقــال: "وغــره".
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ــكام، )376/3(،  ــر األح ــويس يف خمت ــنة، )117(؛ والط ــروزي يف الس ــم)730(؛ وامل ــع، )100/2(، رق ــذي يف اجلام - والرتم
ــن أيب  ــعيد اب ــق س ــن طري ــم)8037( م ــم)1292(، )373/4(، رق ــربى، )85/2(، رق ــنن الك ــي يف الس ــم)676(؛ والبيهق رق

مريــم، عــن حييــى بــن أيــوب.
ــن  ــم)2351-2352( م ــى، )375/4(، رق ــم)2848-2849(؛ ويف املجتب ــربى، )134/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس - والنس

ــوب. ــن أي ــى ب ــن حيي ــر - ع ــر آخ ــعد، - وذك ــن س ــث ب ــق اللي طري
- والطرباين يف الكبري، )196/23(، رقم )337( من طريق الليث بن سعد، وحييى بن أيوب. 

- والطرباين يف الكبري، )209/23(، رقم )367( من طريق ابن هليعة. 
- والبيهقي يف السنن الكربى، )360/4(، رقم)7988( من طريق الليث بن سعد، وابن وهب، عن حييى بن أيوب.

ــن عمــر  عــن  ــة احلديــث عــن الزهــري عــن ســامل عــن اب ــن حــزم عــى رواي ــن عمــرو ب ــن أيب بكــر ب ــداهلل ب ــع عب تاب
حفصــة  مرفوعــًا: عبدامللــك بــن جريــج عنــد: النســائي يف الكــربى )170/3( رقــم)2655(، ويف املجتبــى )378/4(

ــم)7909(    ــربى )340/4( رق ــنن الك ــي يف الس ــم)2353(، والبيهق رق
ثانيًا: رواية الوقف، وجاءت من عدة أوجه:

الوجــه األول: رواه يونــس بــن عبداألعــى، ومعمــر بــن راشــد، وســفيان بــن عيينــة، عــن ابــن شــهاب الزهــري، عــن محــزة بــن 
عبــداهلل بــن عمــر، عــن ابــن عمــر  عــن حفصــة  موقوفــًا عليهــا.

أخرجه من هذا الوجه: 
ــم،)2356-2355- ــى )374/4(، رق ــم)2852-2853-2854(؛ ويف املجتب ــربى، )133/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس - النس

ــم)2217(. ــنن، )130/3(، رق ــي يف الس ــار، )54/2(؛ والدارقطن ــاين اآلث ــاوي يف رشح مع 2357(؛ والطح
الوجه الثاين: رواه معمر، عن الزهري، عن سامل بن عبداهلل بن عمر ، عن حفصة ، موقوفًا. 

أخرجه من هذا الوجه:
عبدالرزاق يف املصنف، )93/4(، رقم)7926(.

الوجه الثالث: رواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محزة، عن حفصة  موقوفًا.
أخرجه من هذا الوجه: 

- ابــن أيب شــيبة يف املصنــف، )31/3(، رقــم)9205(؛ والنســائي يف الســنن الكــربى، )133/5(، رقــم)2855-2856(؛ ويف 
ــم)2359-2358(. ــى، )374/4(، رق املجتب

الوجــه الرابــع: رواه عبيــداهلل بــن عمــر بــن حفــص، ومعمــر بــن راشــد، عــن الزهــري، عــن ســامل، عــن ابــن عمــر ، عــن 
. حفصة 

أخرجه من هذا الوجه:
ــاين  ــاوي يف رشح مع ــم)2354(؛ والطح ــى، )374/3( رق ــم)2851(؛ ويف املجتب ــربى، )134/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس النس

ــار، )55/3(. اآلث
الوجه اخلامس: رواه اإلمام مالك، عن الزهري، عن عائشة، وحفصة ، موقوفًا.

أخرجه من هذا الطريق:
ــربى، )134/5(،  ــنن الك ــائي يف الس ــه: النس ــن طريق ــم)789(؛ وم ــي(، )388/1(، رق ــى الليث ــة حيي ــأ )رواي ــك يف املوط مال
ــنن  ــي يف الس ــار، )55/2(، والبيهق ــاين اآلث ــاوي يف رشح مع ــم)2360(؛ والطح ــى، )375/4(، رق ــم)2857(؛ ويف املجتب رق

ــم)7911(. ــربى، )341/4(، رق الك
الدراسة واحلكم عى احلديث:

تبن من خالل مجع هذه الطرق والروايات حلديث حفصة  أن الصواب وقفه، وهو ترجيح أئمة النقد:
ــام...«؟  ــع الصي ــن ل ُيِم ــوم مل ــي G:»ال ص ــث النب ــناد حدي ــف إس ــداهلل: كي ــت أليب عب ــوين: قل ــال امليم 1- ق
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: الصــوم عبــادة حمضــة، ال ُتقبــل إال بنيــة، كــا جــاء يف احلديــث املتفــق عليــه عــن عمــر بــن 

ــا  ــرٍئ م ــُكلِّ ام ــام ل ــاِت، وإنَّ ــامُل بالنيَّ ــام األع ــال:» إنَّ ــي G ق ــاب  أن النب اخلط

نــوى «)1(، وتبييــت النيــة مــن الليــل لصيــام الفــرض، أو القضــاء، أو النــذر، رشٌط لصحــة الصــوم، 

كــا جــاء يف حديــث حفصــة ڤ، وقــد نــّص ابــن العــريب عــى أّن حديــث حفصــة ُرْكــٌن مــن أركان 

ــادات، وأصــٌل مــن أصــول مســائل اخلــالف)2(. العب

ــِزه،  ــر نيــة صيــام الفــرض مل جُيْ ثانيــًا: تأخــر النيــة يف صيــام الفــرض إىل طلــوع الفجــر مذمــوم، ومــن أخَّ

وقــد أشــار الرتمــذي إىل معنــاه عنــد بعــض أهــل العلــم أنــه: "ال صيــام ملــن مل جيمــع الصيــام قبــل طلــوع 

الفجــر يف رمضــان، أو يف قضــاء رمضــان، أو يف صيــام نــذر، إذا مل ينــوه مــن الليــل مل جيــزه")3(.

قــال: "أخــربك، مــا لــه عنــدي ذاك اإلســناد، إال أنــه عــن ابــن عمــر، وحفصــة ، إســنادان جيــدان"، قــال ابــن القيــم يف 
الفروســية )ص248(:"يريــد: أنــه موقــوف".

2- قــال األثــرم ســمعت أبــا عبــداهلل، وذكــر قــول ابــن عمــر، وحفصــة: "ال صيــام ملــن مل جُيِمــع الصيــام قبــل الفجــر"، 
قلــت لــه: قــد رفعــه حييــى بــن أيــوب املــرصي، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر، عــن الزهــري، عــن ســامل، عــن أبيــه، عــن حفصــة 

ــح التحقيــق، )183/3(. ــه. ينظــر: رشح العمــدة، )183/1(؛ تنقي ــه مل ُيثبت ــي G فكأن ، عــن النب
ــي  ــن النب ــة ، ع ــن حفص ــه، ع ــن أبي ــامل، ع ــن س ــال: "ع ــر؟ فق ــن أيب بك ــداهلل ب ــث عب ــن حدي ــاريُّ ع ــئل البخ 3- س
ــط،  ــخ األوس ــر: التاري ــح". ينظ ــوع أص ــُر املرف ــًا: "غ ــال أيض ــراب"، وق ــه اضط ــث في ــو حدي ــأ، وه G خط

)134/1(؛ ترتيــب علــل الرتمــذي، )117(، رقــم)202(.
4- قــال أبــو داود يف الســنن، )114/4(:"وأوقفــه عــى حفصــة: معمــر، والزبيــدي، وابــن عيينــة، ويونــس األيــيل، كلهــم عــن 

الزهــري". 
 ، ــة ــن حفص ــر، ع ــن عم ــداهلل ب ــن عب ــزة ب ــن مح ــري، ع ــن الزه ــد روي ع ــل، )9/3(:"وق ــم يف العل ــو حات ــال أب 5- ق

ــبه".  ــدي أش ــذا عن ــوع، وه ــر مرف ــا، غ قوهل
ــن  ــى ب ــم، ألن حيي ــه، واهلل أعل ــح رفع ــوف، ومل يص ــا موق ــواب عندن ــربى، )136/5(:" والص ــنن الك ــائي يف الس ــال النس 6- ق

أيــوب ليــس بذلــك القــوي". 
7- قال الدارقطني يف العلل، )193/15(:"ورفُعه غر ثابت".  

 ،G 11  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب بــدء الوحــي، كيــف كان بــدء الوحــي إىل رســول اهلل(
)6/1(، رقــم)1(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اإلمــارة، بــاب قولــه G: »إنــام األعــامل بالنيــة«، وأنــه يدخــل 

فيــه الغــزو وغــره مــن األعــال، )1515/3(،رقــم)1907(.
)12  ُينظر: املسالك يف رشح موطأ مالك، )168/4(.

)	1  اجلامع، )100/2(. 
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ــى  ــذا املعن ــار إىل ه ــا أش ــام، ك ــص يف الصي ــب النق ــا يوج ــي فيه ــة، والرتاخ ــر الني ــا أنَّ تأخ ك

ــة الوقــت يف  ــة يوجــب نقًصــا يف الصــوم، إال أن اســتدراك فضيل القــدوري، حيــث قال:"تأخــر الني

رمضــان أوىل، ويف القضــاء ال يســتدرك فضيلــة الوقــت، ويســتدرك فضيلــة الكــال بتقديــم النيــة")1(.

)11  التجريد، )1446/3(.
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املبحث الثاين:
 تأخري قضاء صوم رمضان إىل رمضان آخر بال عذر

 وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري قضــاء صــوم رمضــان إىل 
رمضــان آخــر بــال عــذر:

ــول:  ــة  تق ــمعت عائش ــال: س ــلمة ق ــن أيب س ــعيد ع ــن س ــى ب ــن حيي ــث األول: ع احلدي

ــْوُم ِمــْن َرَمَضــاَن، َفــاَم َأْســَتطِيُع َأْن َأْقــِيَ إاِلَّ يِف َشــْعَباَن«، قــال حييــى: "الشــغل  » َكاَن  َيُكــوُن  َعــَيَّ الصَّ

.)1(" ــي ــي ، أو بالنب ــن النب م

ــاَن  ــْن َأْدَرَك َرَمَض ــول اهلل  قال:»َم ــرة  أن رس ــن أيب هري ــاين: ع ــث الث احلدي

ــُه ..«)2(.  ــْل ِمنْ ــِه َلْ ُيَتَقبَّ ٌء َلْ َيْقِض ــاَن َشْ ــْن َرَمَض ــِه ِم َوَعَلْي

ــم)1950(؛  ــان، )35/3(، رق ــاء رمض ــى قض ــى يق ــاب مت ــوم، ب ــاب الص ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )11  متف
ــم)1146(.  ــعبان، )802/2(، رق ــان يف ش ــاء رمض ــاب قض ــام، ب ــاب الصي ــه، يف كت ــلم يف صحيح ومس

ــط، )321/3(،  ــم األوس ــرباين يف املعج ــى؛ والط ــن موس ــن ب ــن احلس ــم)8621(، ع ــند، )269/14(، رق ــد يف املس ــه أمح )12  أخرج
رقــم)3284( مــن طريــق عبــدهلل بــن يوســف، كالمهــا: )احلســن بــن موســى، وعبــداهلل بــن يوســف( عــن ابــن هليعــة، قــال: 

حدثنــا أبــو األســود، عــن عبــداهلل بــن رافــع، بــه.
فــه:  الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده ضعيــف، مــداره عــى عبــداهلل بــن هليعــة، أبــو عبدالرمحــن املــرصي، ضعيــف، ضعَّ
ق  حييــى القطــان، وابــن ســعد، واإلمــام أمحــد  يف روايــة، وابــن معــن، وأبــو زرعــة، وأبــو حاتــم، والرتمــذي، والنســائي، وفــرَّ
اه،  بعــض أئمــة النقــد بــن مــا حــدث بــه قبــل احــرتاق كتبــه كحديــث العبادلــة فهــم أقــوى مــن غرهــم، أو حــدث بــه قديــًا فقــوَّ
ومــا حــّدث بــه متأخــرًا فــواٍه، وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن وقــال:" وكان شــيخًا صاحلــًا، ولكنــه كان يدلــس عــن الضعفــاء 
قبــل احــرتاق كتبــه، ثــم احرتقــت كتبــه يف ســنة ســبعن ومئــة، قبــل موتــه بأربــع ســنن، وكان أصحابنــا يقولــون: إن ســاع مــن 
ســمع منــه قبــل احــرتاق كتبــه مثــل العبادلــة فســاعهم صحيــح، ومــن ســمع منــه بعــد احــرتاق كتبــه فســاعه ليــس بــيء"، 

وقــال ابــن رجب:"كثــر االضطــراب"، وذكــره ابــن حجــر يف الطبقــة اخلامســة مــن املدلســن.
ينظــر: اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )145/5(، رقــم)682(؛ كتــاب الضعفــاء واملرتوكــني، للنســائي، )ص64(، 
ــزي،  ــامل للم ــب الك ــم)978(؛ تذي ــدي، )404/6(، رق ــن ع ــل الب ــان، )11/2(؛ الكام ــن حب ــم)346(؛ املجروحنيالب رق
ــر،  ــن حج ــس الب ــل التقدي ــف أه ــب، )419/1-422(؛ تعري ــن رج ــذي الب ــل الرتم ــم)3513(؛ رشح عل )487/15(، رق

رقــم)140(.  ،)177(
قال الطرباين يف املعجم األوسط، )321/3(:"ال ُيروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، تفرد به ابن هليعة". 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــق بالذمــة مــن حــق اهلل تبــارك وتعــاىل، هــو املأمــور بــه رشًعــا،  أوالً: املبــادرة إىل قضــاء مــا تعلَّ

ــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ــال اهلل تع ــّل، ق ــال حت ــع، واآلج ــوارض متن ــإن الع ف
پ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ  ]آل عمــران:133[ ، قــال ابــن حزم:"أوامــر اهلل تعــاىل عــى الوجــوب، فــإذا 

أمرنــا تعــاىل باالســتباق إىل اخلــرات، واملســارعة إىل مــا يوجــب املغفــرة، فقــد ثبــت وجــوب البــدار إىل مــا 

أمرنــا بــه ســاعة ورود األمــر دون تأخــر وال تــردد")1(.

وملــا ذكــر اهلل  الرخصــة يف اإلفطــار ملــن كان مريضــاً أو مســافراً بــن أنــه عليــه القضــاء مــن أيــاٍم 

أُخــر، وهــي مــع إطالقهــا وعــدم تقييدهــا بوقــت، إال أن تأخــر قضــاء صيــام رمضــان إىل رمضــان آخــر 

مذمــوم، ملــا فيــه مــن الرتاخــي عــن فعــل اخلــر، والســعي إلبــراء الذمــة، قــال ابــن حــزم: "فمــن بــادر إىل 

صيامهــا فقــد أدَّى فــرض الصــوم، وفــرض البــدار، ومــن مل يبــادر وصــام فقــد أدى فــرض الصــوم وعــى 

يف تــرك فــرض املســارعة")2(.

ثانيــاً: وردت الســنة باإلرشــاد إىل عــدم تأخــر قضــاء الصيــام مــن رمضــان حتى يــأيت رمضــان اآلخر، 

كــا يف حديــث عائشــة ، وقــد نــص مجــع مــن األئمــة مــن رشاح احلديــث عــى هــذا املعنــى فقــال 

ابــن عبدالــرب:" مَحَلهــا  عــى ذلــك، األخــذ بالرخصــة والتوســعة؛ ألن مــا بــن رمضــان عامهــا، 

ورمضــان العــام املقبــل وقــت القضــاء، كــا أن وقــت الصــالة لــه طرفــان")3(.

 ، ــه وأمــا تأخــر عائشــة  القضــاء إىل شــعبان فــإّن هلــا مســّوغ، وكان ذلــك بإذن

فكانــت حتــرص أن تقضيــه قبــل أن يــأيت رمضــان اآلخــر، ويف حرصهــا هــذا، دليــٌل عى عــدم جــواز تأخر 

)11  اإلحكام يف أصول األحكام، )45/3(.
)12  املرجع السابق، )45/3(.

)	1  االستذكار، )368/3(.
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القضــاء حتــى يــأيت رمضــان اآلخــر)1(، واملبــادرة بالقضاء أوىل مــن تأخــره إن مل يكن هنــاك مانع أو عــذر)2(، 

فــإذا دخــل شــعبان فــإنَّ الواجــب املوّســع يكــون ُمَضيًَّقــا وال جيــوز تأخــره عنــه)3(.

ــره  ــعبان، وتأخ ــهر ش ــٌع إىل ش ــان موسَّ ــاء رمض ــى أن قض ــة  ع ــث عائش ــتدل بحدي وُيس

عنــه مذمــوم، وقــد ذهــب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  إىل أنَّ قولــه تعــاىل: ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ژ 

]البقــرة:185[ لــوال حديــث عائشــة ڤ حلُمــل عــى الفــور، لكنــه أفــاد جــواز التأخــر إىل شــعبان، ومــا عــدا 

ذلــك ال ُيعلــم فيــه جــواز التأخــر)4(.

)11  قــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري، )191/4(:"وُيؤخــذ مــن حرصهــا عــى ذلــك يف شــعبان، أنــه ال جيــوز تأخــر القضــاء حتــى 
ــان آخر".  ــل رمض يدخ

)12  قــال القرطبــي يف املفهــم، )207/3(:"وتفيــد أن تأخــر القضــاء إىل شــعبان مســوغ، وأن املبــادرة بــه أوىل، وأن ذلــك التأخــر كان 
عــن إذنــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم". 

)	1  قال النووي يف املنهاج، )22/8(:"إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه ال جيوز تأخره عنه". 
)	1  ُينظر: كتاب الصيام من كتاب العمدة، )352/1(. 
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املبحث الثالث: 
تأخري صوم الفرض عن التطوع 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صوم الفرض عن التطوع: 

ًعــا  احلديــث األول: عــن أيب هريــرة   أن رســول اهلل  قــال: »َوَمــْن َصــاَم َتَطوُّ

ــُه َحتَّــى َيُصوَمــُه «)1(. ــُل ِمنْ ــُه اَل ُيَتَقبَّ ٌء َلْ َيْقِضــِه َفإِنَّ َوَعَلْيــِه ِمــْن َرَمَضــاَن َشْ

احلديــث الثــاين: عــن عثــان بــن موهــب قــال: ســمعت أبــا هريــرة  وســأله رجــل قــال: 

إن عــيلَّ أياًمــا مــن رمضــان، أفأصــوم العــر تطوًعــا؟ قــال: »ال، ومل؟ ابــدأ بحــق اهلل، ثــم تطــوع بعــد 

مــا شــئت«)2(.

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــدأ باألهــم واآلكــد، كــا  م الفــرض فيهــا عــى التطــوع، وُيب ــادات أن ُيقــدَّ أوالً: األصــل يف العب

َب إَِلَّ  جــاء يف حديــث أيب هريــرة  أن رســول اهلل  قــال: قــال اهلل تعــاىل:» َوَمــا َتَقــرَّ

ْضــُت َعَلْيــِه«)3(. َّــا اْفرَتَ ٍء َأَحــبَّ إَِلَّ ِم َعْبــِدي بِــَيْ

ثانيــًا: كراهــة تأخــر صيــام الفــرض عــن التطــوع، ملــا فيــه مــن تأخــر مــا حقــه التقديــم، فديــن 

اهلل أحــق بالوفــاء، كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة  ، وأنــه ينبغــي عــى مــن كان عليــه يشء مــن 

)11  تقدم خترجيه يف املبحث الثاين من هذا الفصل )ص 264(، وإسناده ضعيف.
)12  أخرجــه عبدالــرزاق يف املصنــف، )79/4(، رقــم)7852(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )77/9(، رقــم)8469(، عــن ســفيان 

الثــوري، بــه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده صحيــح، ورجــال ثقــات، ســفيان بــن ســعيد الثــوري، أحــد االعــالم علــًا وزهــًدا، 
ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام حجــة. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )1996(؛ التقريــب البــن حجــر، )2445(، وعثــان بــن عبــداهلل 

بــن موهــب، ثقــة كــا يف التقريــب، )4491(.
)	1  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الرقاق، باب التواضع، )105/8(، رقم)6502(. 



64

رمضــان أن يقضيــه أوالً، وال يتطــوع بــيء مــن النوافــل حتــى تــربأ ذمتــه مــن الديــن املتعلــق بحق اهلل 

تبــارك وتعــاىل، كــا يف أثــر عثــان بــن موهــب عــن أيب هريــرة ، ولذلــك ملــا ســئل ســعيد بــن 

املســيب عــن صــوم العــر قــال: "ال يصلــح، حتــى يبــدأ برمضــان")1(.

ــان، إال  ــن رمض ــن م ــه دي ــن علي ــوم مل ــوع بالص ــواز التط ــه ج ــر قول ــر: "وظاه ــن حج ــال اب ق

ــداءة باألهــم  ــه ظاهــر يف اإلرشــاد إىل الب ــه: "ال يصلــح" فإن ــه أن يصــوم الديــن أوالً لقول أن األوىل ل

واآلكد")2(.

)11  اجلامع الصحيح لإلمام البخاري، )35/3(.
)12  فتح الباري، )189/4(.
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املبحث الرابع: 
تأخري اإلفطار 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري اإلفطار: 

ــَزاُل  - ــال: »اَل َي ــن ســعد  أن رســول اهلل  ق احلديــث األول: عــن ســهل ب

ُلــوا اْلِفْطــَر«)1(. ــاُس بَِخــرْيٍ َمــا َعجَّ النَّ

ــا  - احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عبــاس ، قــال: قــال رســول اهلل :» إِنَّ

ــَل فِْطَرَنــا«)2(. ــَر ُســُحوَرَنا، َوُنَعجِّ َمْعــرَشَ اأْلَْنبَِيــاِء ُأِمْرَنــا َأْن ُنَؤخِّ

احلديــث الثالــث: عــن أيب هريــرة ، قــال: قــال رســول اهلل:» َقــاَل اهللُ َعــزَّ  -

: إِنَّ َأَحــبَّ ِعَبــاِدي إَِلَّ َأْعَجُلُهــْم فِْطــًرا «)3(.   َوَجــلَّ

)11  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب الصــوم، بــاب تعجيــل اإلفطــار، )1957(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب 
الصيــام، بــاب فضــل الســحور وتأكيــد اســتحبابه واســتحباب تأخــره وتعجيــل الفطــر، )1098(. 

)12  أخرجــه عبــد بــن محيــد - كــا يف املنتخــب مــن املســند-، )ص212(، رقــم)624(؛ والطيالــي يف املســند، )377/4(، 
رقــم)2776(؛ والدارقطنــي يف الســنن، )31/2(، رقــم)1097(؛ واخلــالل يف األمــال، )ص41(، رقــم)36(؛ والبيهقــي يف الســنن 
الكــربى، )530/8(، رقــم)8205(؛ ويف فضائــل األوقــات، )ص295(، رقــم)139(، مــن طريــق طلحــة بــن عمــرو ابــن عثــامن 

ــي. احلرم
الكبــري، )199/11(،  املعجــم  اإلحســان -، )67/5(، رقــم)1770(؛ والطــرباين يف  ابــن حبــان -كــا يف  - وأخرجــه 
رقــم)11485(؛ ويف األوســط، )247/2(، رقــم)1884(؛ والضيــاء يف األحاديــث املختــارة، )209/11(، رقــم)201-200(، 

ــارث. ــن احل ــرو ب ــق عم ــن طري م
. كالمها )طلحة بن عمرو، وعمرو بن احلارث(، عن عطاء، عن عبداهلل بن عباس

ــال  ــه، ق ــى تضعيف ــٌق ع ــي، متف ــرو احلرم ــن عم ــة ب ــه طلح ــره، في ــن لغ ــناده حس ــث: إس ــى احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
.)3030( التقريــب،  )2478(؛  الكاشــف،  ينظــر:  حجر:"مــرتوك".  ابــن  وقــال  احلفــظ"،  واســع  كان  فــوه،  الذهبي:"ضعَّ

ولكنــه مل ينفــرد بروايــة احلديــث عــن عطــاء، تابعــه: عمــرو بــن احلــارث بــن يعقــوب، أبــو أميــة االنصــاري، وهــو ثقــة، قــال 
الذهبي:"حجــة لــه غرائــب"، وقــال ابــن حجر:"ثقــة فقيــه حافــظ". ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )4139(؛ التقريــب البــن حجــر، 

.)5004(
)	1  أخرجــه الرتمــذي يف اجلامــع، )74/2(، رقــم)700(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )12/ 82(، رقــم)7241(، )98/14(، 
رقــم)8360(؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح، )276/3(، رقــم)2062(؛ وابــن حبــان -كــا يف اإلحســان -، )275/8(، 
املســند، )378/10(،  البحــر الزخــار -، )291/14(، رقــم)7899(؛ وأبــو يعــى يف  رقــم)3507(؛ والبــزار -كــا يف 
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يــُن  - احلديــث الرابــع: عــن أيب هريــرة ، أن رســول اهلل  قــال:» اَل َيــَزاُل الدِّ

ــُروَن «)1(. ــَل النَّــاُس اْلِفْطــَر أِلَنَّ اْلَيُهــوَد، َوالنََّصــاَرى ُيَؤخِّ َظاِهــًرا َمــا َعجَّ

رقــم)5974(؛ والعقيــيل يف الضعفــاء، )144/5(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )399/4(، مــن طريــق قــرة بــن عبدالرمحــن، 
عــن الزهــري، عــن أيب ســلمة، عــن أيب هريــرة.

ــه يف  ــرب ب ــٌف يعت ــرصي، ضعي ــل الب ــن حيوئي ــن ب ــن عبدالرمح ــرة ب ــه ق ــف، في ــناده ضعي ــث: إس ــى احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
الشــواهد واملتابعــات، قــال اإلمــام أمحد:"صاحــب الزهــري منكــر احلديــث جــدا". ينظــر: اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، 

ــم)6504(. ــي، )385/3(، رق ــدال للذهب ــزان االعت ــم)751(؛ مي )131/7(، رق
قال العقييل يف الضعفاء، )144/5(:" وال يتابع عليه، وهذا يروى من غر هذا الوجه بإسناٍد أصلح من هذا".

ورواه حممــد بــن الوليــد الزبيــدي، عــن الزهــري، عــن أيب ســلمة، به، عنــد الطــرباين يف املعجــم األوســط، )54/1(، رقــم)149(، 
وقــال:"مل يــرو هــذا احلديــث عــن الزبيدي إال مســلمة بــن عيل".

وإســناده ضعيــف جــدًا فيــه: مســلمة بــن عــيل بــن خلــف اخلشــني الدمشــقي، مــرتوك. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )5442(؛ 
التقريــب البــن حجــر، )6662(. 

وفيه: حممد بن سفيان احلرمي العامري، مل يوثقه غر ابن حبان يف الثقات، )106/9(.
قــال البيهقــي يف الســنن الكربى،)401/4(:"هــذا حديــث يعــرف بطلحــة بــن عمــرو املكــي وهــو ضعيــف، واختلــف عليــه، 
فقيــل عنــه هكــذا، وقيــل عنــه عــن عطــاء، عــن أيب هريــرة، وروي مــن وجــه آخــر ضعيــف عــن أيب هريــرة، ومــن وجــه ضعيــف 

عــن ابــن عمــر ، وروي عــن عائشــة  مــن قوهلــا: "وثالثــة مــن النبــوة، فذكرهــن، وهــو أصــح مــا ورد فيــه".
ــري، )7/11(،  ــرباين يف الكب ــه: الط ــن طريق ــه م ــاس، أخرج ــن عب ــن اب ــاووس ع ــن ط ــرواه ع ــار ف ــن دين ــرو ب ــا عم خالفه
رقــم)10851(؛ ويف األوســط، )297/4(، رقــم)4249(؛ والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة، )56/11(، رقــم)47(.
)11  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )277/2(، رقــم)2353(؛ والنســائي يف الســنن الكــربى، )370/3(، رقــم)3299(؛ وابــن 
ــا يف  ــان – ك ــن حب ــم)2060(؛ واب ــح، )275/3(، رق ــة يف الصحي ــن خزيم ــم)1698(؛ واب ــنن، )595/2(، رق ــه يف الس ماج
املســتدرك، )431/1(، رقــم)1578(؛  اإلحســان -، )273/8(، رقــم)3503(، )277/8(، رقــم)3509(؛ واحلاكــم يف 
وأمحــد يف املســند، )503/15(، رقــم)9810(؛ وابــن أيب شــيبة يف املصنــف، )124/6(، رقــم)9037(؛ والبــزار، كــا يف البحــر 
الزخــار، )254/14(، رقــم)7834(، )313/14(، رقــم)7951(، )331/14(، رقــم)8004(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، 
)237/4(، رقــم)8216( كلهــم مــن طريــق حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي، عــن أيب ســلمة بــن عبدالرمحــن 

بــن عــوف، بــه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده حســن، مــداره عــى حممــد بــن عمــرو الليثــي، وهــو صــدوق حســن احلديــث، روى 
لــه البخــاري مقرونــًا بابــن جريــج وتعليقــًا، وروى لــه مســلم يف املتابعــات يف عــرة مواضــع مــن صحيحــه، قــال ابــن املبــارك: 
ــة ابــن أيب مريــم، وقــال أبــو حاتــم: "صالــح احلديــث، يكتــب حديثــه، وهــو  ــه بــأس"، ووثَّقــه ابــن معــن، يف رواي "مل يكــن ب
شــيخ"، وقــال النســائي: "ليــس بــه بــأس"، وقــال مــرة: "ثقــة"، وقــال ابــن حبان:"مــن جلــة أهــل املدينــة ومتقنيهــم"، وقــال ابــن 

ــام".  ــه أوه ــدوق ل حجر:"ص
ينظــر: مشــاهري علــامء األمصــار البــن حبــان، )213(، رقــم)1046(؛ اهلدايــة واإلرشــاد للكالبــاذي، )881/2(، رقــم)1510(؛ 
ــم)5513(؛  ــزي، )212/26(، رق ــامل للم ــب الك ــم)1486(؛ تذي ــه، )196/2(، رق ــن منجوي ــلم الب ــح مس ــال صحي رج

التقريــب البــن حجــر، )6188(.
نه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، )121/7(. ح إسناده البوصري يف مصباح الزجاجة، )71/2(؛ وحسَّ واحلديث صحَّ
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــن  ــدٍل م ــار ع ــمس، أو إخب ــروب الش ــن بغ ــد اليق ــر بع ــادرة إىل الفط ــنة باملب ــاءت الس أوالً: ج

لــت بالفطــر، كــا يف حديــث ســهل بــن ســعد  املســلمن، وبيَّنــْت أن اخلريــة يف هــذه األمــة مــا عجَّ

 ، ــاء وهــدي املرســلن، كــا جــاء يف حديــث عبــداهلل بــن عبــاس ، وهــو ســنة األنبي

ــق  ــقة، وأوف ــع للمش ــوة، وأرف ــظ للق ــه أحف ــال:" ألن ــل فق ــن التعجي ــة م ــي احلكم ــّن القرطب ــد ب وق

ــن يف حكــم الــرع")1(. ــن الزمان ــو والبدعــة، وليظهــر الفــرق ب للســنة، وأبعــد عــن الغل

ــي ــار النب ــد أش ــمس، وق ــروب الش ــن غ ــق م ــن والتحق ــد التيق ــون بع ــر يك ــل الفط وتعجي

 عــى أن أمــر األمــة ال يــزال منتظــًا، وهــم بخــر، مــا دامــوا حمافظــن عــى هــذه الســنة، 

ــووي)2(. ــه الن ــه إلي ــا نب ــه، ك ــون في ــاٍد يقع ــى فس ــًة ع ــك عالم ــروه، كان ذل وإذا أّخ

ــى  ــام ع ــار الصي ــاده، والقتص ــاىل بعب ــن اهلل تع ــًا م ــًة ورفق ــر، رمح ــل الفط ــن تعجي ــة م واحلكم

ــل)3(. ــار دون اللي النه

ثانيــًا: تأخــر اإلفطــار للصائــم مذمــوم، ملــا فيــه مــن مالفــة الســنة، وموافقــة اليهــود والنصــارى 

يف تأخرهــم، قــال الزرقاين:"يكــره تأخــره إن قصــد ذلــك، ورأى أن فيــه فضيلــة")4(.

ــد، أن يف هــذا احلديــث ردٌّ عــى الشــيعة يف  ــق العي ــن دقي وقــد ذكــر احلافــظ ابــن حجــر عــن اب

 تأخرهــم  الفطــر إىل ظهــور النجــوم، ولعــل هــذا هــو الســبب يف وجــود اخلــر بتعجيــل الفطــر، ألن 

ــد  ــن عن ــوا موجودي ــيعة مل يكون ــأن الش ــه ب ــم تعقب ــنة، ث ــالف الس ــل خ ــل يف فع ــره يدخ ــذي يؤخ ال

)11  املفهم، )157/3(.
)12  املنهاج للنووي، )208/7(. 

)	1  نقــل ابــن حجــر يف فتــح البــاري، )199/4( عــن املهلــب قال:"واحلكمــة يف ذلــك: أن ال ُيــزاد يف النهــار مــن الليــل، وألنــه أرفــق 
بالصائــم، وأقــوى لــه عــى العبــادة".

)	1  رشح الزرقاين عى املوطأ، )232/2(.
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ــارى)1(،  ــود والنص ــة اليه ــار ملخالف ــل اإلفط ــر بتعجي ــبب يف األم ــك، والس ــه  بذل حتديث

ــّص عــى ذلــك  ــا شــعاٌر ألهــل البــدع كــا ن ــه يف ملتن ــرة ، لكن كــا جــاء يف حديــث أيب هري

ــي)2(. الطيب

)11  فتح الباري، )199/4(.
)12  ُينظر: الكاشف عن حقائق السنن، )1584/5(.
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الفصل الرابع:
 التأخري املذموم يف احلج

وفيه ثالثة مباحث:
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املبحث األول: 
تأخري احلج بعد وجوبه 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري احلج بعد وجوبه:

ــُم  ــْن َأَراَد ِمنُْك ــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي قــال:» َم احلديــث األول: عــن عب

ــْل«)1(. ــجَّ  َفْلَيَتَعجَّ  احْلَ

 ، احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي قــال:» َمــْن َأَراَد َأْن َيُــجَّ

اَجــُة «)2(. الَّــُة، َوَيْمــَرُض امْلَِريــُض، َوَتُكــوُن احْلَ ــُه َقــْد َتِضــلُّ الضَّ ــْل َفإِنَّ َفْلَيَتَعجَّ

)11  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )155/3(، رقــم)1732(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )435/3(، رقــم)1973-1974(، والدارمــي 
يف املســند، )579/1(، رقــم)1808(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )618/1(، رقــم)1647(؛ وابــن أيب شــيبة يف املصنــف، 
)227/3(، رقــم)13691(؛ وعبــد بــن محيــد - كــا يف املنتخــب مــن املســند-، )ص237(، رقــم)720(؛ والبيهقــي يف الســنن 

. ــاس ــن عب ــداهلل ب ــن عب ــوان، ع ــران أيب صف ــق مه ــن طري ــم م ــم)8766(، كله ــربى، )244/9(، رق الك
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده ضعيــف، فيــه مهــران أبــو صفــوان، جمهــول احلــال، قــال أبــو زرعــة: "ال أعرفــه إال 
يف هــذا احلديــث"، وذكــره ابــن حبــان يف كتــاب الثقــات، وصحــح احلاكــم حديثــه وقــال: "ال يعــرف بجــرح"، وقــال الذهبــي: 

ــن حجــر: "جمهــول".  ــال اب ــدرى مــن هــو"، وق ــزان: "ال ُي ــه"، ويف املي "جيهــل حال
ينظــر: الضعفــاء، أليب زرعــة الــرازي، )830/3(، رقــم)223(؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )301/8(، رقــم)1387(؛ 
ــم)8768(؛  ــي، )245/9(، رق ــربى، للبيهق ــنن الك ــم، )618/1(؛ الس ــتدرك للحاك ــان، )442/5(؛ املس ــن حب ــات الب الثق

ــر، )6934(. ــن حج ــب الب ــم)8331(؛ التقري ــي، )393/4(، رق ــدال للذهب ــزان االعت ــي، )5668(؛ مي ــف للذهب الكاش
ــن ماجــه يف الســنن، )133/4(، رقــم)2883(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )332/3(، رقــم)1833(؛ والطيالــي يف  )12  أخرجــه اب
ــن خليفــة،  ــق إســاعيل ب املســند، )280/2(، رقــم)1021(، )122/5(، رقــم)2973(، )352/5(، رقــم)3340(، مــن طري

عــن فضيــل بــن عمــرو الفقيمــي.
- وأخرجه الطرباين يف الكبري، )288/18(، رقم)738( من طريق عبدالكريم بن مالك اجلزري.

كالمهــا )فضيــل بــن عمــرو، وعبدالكريــم بــن مالــك( عــن ســعيد بــن جبــر، عــن عبــداهلل بــن عبــاس ، عــن الفضــل بــن 
عبــاس ، بــه.

الدراسة واحلكم عى احلديث: حديث عبداهلل بن عباس  جاء من طريقن:
الطريق األول: مداره عى إساعيل بن خليفة العبي، أبو إرسائيل املالئي، وهو متلف فيه. 

* مــن عّدلــه: قــال أبــو زرعــة: "صــدوق إال أن يف رأيــه غلــًوا"، وقــال ابــن ســعد: "يقولــون إنــه صــدوق"، وقــال أبــو حاتــم: 
"حســن احلديــث جيــد اللقــاء، لــه أغاليــط، ال حيتــج بحديثــه، ويكتــب حديثــه، وهــو ســيئ احلفــظ"، واختلــف قــول ابــن معــن 
فــه يف روايــة معاويــة بــن صالــح عنــه، ويف روايــة الكوســج: "صالــح احلديــث"، ويف روايــة  فيــه فوثَّقــه  يف روايــة الــدوري، وضعَّ
ابــن طهــان: "يغلــو يف الشــيعة"، ويف موضــع آخــر: "أصحــاب احلديــث ال يكتبــون حديثــه"، ووثَّقــه يعقــوب بــن ســفيان، وقــال 



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ
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ــاَت َوَلْ  ــْن َم ــول اهلل :» َم ــال رس ــال: ق ــة ، ق ــن أيب أمام ــث: ع ــث الثال احلدي

ــَة اإِلْســاَلِم، َلْ مَتْنَْعــُه َحاَجــٌة َظاِهــَرٌة، َأْو َمــَرٌض َحابِــٌس، َأْو ُســْلَطاٌن َظــاِلٌ، َفْلَيُمــْت َعــَى َأيِّ  ــجَّ َحجَّ َيُ

ــا«)1(. انِيًّ ــا، َأْو َنْرَ َحــاٍل َشــاَء َيُوِديًّ

ابن حجر: "صدوق يسء احلفظ، نسب إىل الغلو يف التشيع".
فــه أبــو الوليــد الطيالــي، والنســائي – وقــال مــرًة: "ليــس بثقــة" -، وابــن حــزم، وقــال: "بليــٌة مــن الباليــا"،  مــن جّرحــه: ضعَّ
والذهبــي، وقــال ابــن املبــارك: "لقــد مــن اهلل عــى املســلمن بســوء حفــظ أيب إرسائيــل"، وقــال اإلمــام أمحد:"خالــف النــاس يف 
أحاديــث"، وقــال الرتمــذي: "ليــس بالقــوي، عنــد أصحــاب احلديــث"، وقــال العقيــيل: "يف حديثــه وهــٌم واضطــراب، ولــه مــع 
ذاك مذهــب ســوء"، وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــني وقــال:" كان رافضَيــا يشــتم أصحــاب رســول اهلل ، تركــه ابــن 
مهــدي، ومحــل عليــه أبــو الوليــد الطيالــي محــاًل شــديًدا، وهــو مــع ذلــك منكــر احلديــث"، وقــال ابــن عــدي: "عامــة مــا يرويــه 

خيالــف الثقــات، وهــو يف مجلــة مــن يكتــب حديثــه"، وقــال أبــو أمحــد احلاكــم: "مــرتوك احلديــث".
ينظــر: الطبقــات الكــربى البــن ســعد، )380/6(؛ العلــل ومعرفــة الرجــال لإلمــام أمحــد ، )348/2(، رقــم)2539(؛ تاريــخ 
ــن معــني يف الرجــال البــن طهــان، )65(،  ــى اب ــا يي ــن معــني، )228/1(، رقــم)1278(، مــن كالم أيب زكري الــدوري عــن اب
رقــم)162(، الضعفــاء، أليب زرعــة، )846/3(؛ الضعفــاء واملرتوكــون، للنســائي، )18(، رقــم)43(؛ ضعفــاء العقيــي، 
ــان، )124/1(؛  ــن حب ــني الب ــم)559(؛ املجروح ــم، )166/2(، رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)81(؛ اجل )227/1(، رق
الكامــل البــن عــدي، )80/2(؛ تذيــب الكــامل للمــزي، )77/3(، رقــم)440(؛ الكاشــف للذهبــي، )370(؛ التقريــب البــن 

ــر، )440(.  حج
والــذي يرتّجــح عنــدي أنــه ضعيــف، يسء احلفــظ، ُيعتــرب بــه، إذ تبــن ســبب جرحــه عنــد مــن جرحــه، وأنــه يسء احلفــظ، مــع 

نــكارة حديثــه، ومالفتــه للثقــات فيــا يرويــه.
ــو  ــكاليب، أب ــام ال ــن هش ــر ب ــق: كث ــن طري ــري، م ــرباين يف الكب ــد الط ــرى، عن ــق أخ ــن طري ــث م ــاء احلدي ــاين: ج ــق الث الطري
ــن ســلان  ــن حجــر، )5633( ، عــن فــرات ب ســهل الرقــي، وهــو ثقــة ، كــا يف الكاشــف للذهبــي، )4650(؛ والتقريــب الب
الرقــي )وهــو ال بــأس بــه( ، قــال أبــو حاتــم يف اجلــرح والتعديــل، )80/7(، رقــم)454(:"ال بــأس بــه، حملــه الصــدق صالــح 
حــوا بضعفــه، وأرجــو أنــه ال بــأس بــه"، عــن عبدالكريــم بــن  احلديــث"؛ وقــال ابــن عــدي يف الكامــل، )594/8(:"مل َأَرُهــم رصَّ
مالــك اجلــزري أبــو ســعيد مــوىل بنــي أميــة، وهــو حافــظ مكثــر، ثقــة متقــن،، - كــا يف الكاشــف للذهبــي، )3430(؛ والتقريــب 

البــن حجــر، )5415(-. فاحلديــث بمجمــوع الطريقــن حســن.
قال احلاكم يف املستدرك، )618/1(:"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، وصححه الذهبي.

)11  حديث أيب أمامة  جاء من وجهن، مرساًل ومرفوعًا:
أما رواية اإلرسال: 

ــن  ــم)1577( ع ــنة، )46/5(، رق ــالل يف الس ــر اخل ــو بك ــم)5963(؛ وأب ــف، )404/4(، رق ــرزاق يف املصن ــا عبدال فأخرجه
ــوري.  ــفيان الث س

- وابن أيب شيبة يف املصنف، )458/8(، رقم)14665(، عن أيب األحوص، سالم بن سليم.
- وأبو بكر اخلالل يف السنة، )47/5(، رقم)1579(، من طريق إسامعيل بن علية. 
كلهم )سفيان الثوري، وسالم بن سليم، وإساعيل بن علية( عن ليث بن أيب سليم.

- وأخرجــه العــدين يف اإليــامن، )ص103(، رقــم)37(، عــن هشــام بــن ســليان، عــن ابــن جريــج، كالمهــا )ليــث بــن أيب ســليم، 
وابــن جريــج 1 عــن عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن ســابط، مرســاًل. 
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ــجَّ َوَلْ َيُــجَّ َحتَّــى َمــاَت،  احلديــث الرابــع: عــن عمــر بــن اخلطــاب  قــال:» َمــْن َأَطــاَق احْلَ

انِيًّــا«)1(. ــا َأْو َنْرَ ــُه َمــاَت َيُوِديًّ َفَأْقِســُموا َعَلْيــِه َأنَّ

أما رواية الرفع :
ــن  ــم)31(؛ واب ــني، )ص167(، رق ــري يف األربع ــر اآلج ــو بك ــم)1811(؛ وأب ــند، )241/2(، رق ــي يف املس ــا الدارم فأخرجه
املقــرئ يف األربعــني، )ص122(، )رقــم62(؛ وأبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء، )251/9(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، 
)334/4(، ويف اجلامــع لشــعب اإليــامن، )443/5(، رقــم)3693(؛ والبغــوي يف التفســري، )74/2(، مــن طريــق رشيــك، عــن 

. ــة ــن أيب أمام ــابط ع ــن س ــن ب ــن عبدالرمح ــليم، ع ــن أيب س ــث ب لي
ورواية اإلرسال أرجح، فقد رواه مرساًل ثالثة من األئمة الثقات األثبات: 

1: سفيان الثوري، وهو: ثقٌة حافٌظ فقيٌه عابٌد إماٌم حجٌة -كا يف التقريب البن حجر، )2445( -. 
2: سالم بن سليم، وهو: ثقٌة متقن -كا يف التقريب البن حجر، )2703( -. 

	: إسامعيل بن إبراهيم بن علية، وهو: إماٌم حجٌة -كا يف الكاشف للذهبي، )350(؛ والتقريب البن حجر )416( -.
ــادالً  ــة، وكان ع ــاء بالكوف ــذ ويل القض ــه من ــرَّ حفظ ــًرا، تغ ــئ كث ــدوق خيط ــو: ص ــايض، وه ــداهلل الق ــن عب ــك ب ــم: رشي خالفه
فاضــاًل عابــدًا شــديًدا عــى أهــل البــدع، التقريــب، )2787(، فروايــة اإلرســال أرجــح، وفيهــا: ليــث بــن أيب ســليم بــن ُزَنْيــم - 
فــه ابــن معــن - يف روايــة الدارمــي -، وابــن عيينــة، وحييــى  بالــزاي والنــون مصغــر - القــريش موالهــم الكــويف، ضعيــف، ضعَّ
ــان يف املجروحــني وقــال: "كان مــن  ــو زرعــة: " مضطــرب احلديــث "، وذكــره ابــن حب ــو حاتــم، وقــال أمحــد وأب القطــان، وأب
ــأيت  ــه، فــكان يقلــب األســانيد، ويرفــع املراســيل، وي ــاد، ولكــن اختلــط يف آخــر عمــره، حتــى كان ال يــدري مــا حيــدث ب العب
عــن الثقــات بــا ليــس مــن أحاديثهــم، كل ذلــك كان منــه يف اختالطــه "، وقــال ابــن عــدي:" ومــع الضعــف الــذي فيــه، يكتــب 
حديثــه "، وقــال الذهبــي: "فيــه ضعــف يســر، مــن ســوء حفظــه، كان ذا صــالة وصيــام وعلــم كثــر، وبعضهــم احتــج بــه"، 

وقــال ابــن حجــر: " صــدوق، اختلــط جــدًا، ومل يتميــز حديثــه فــرتك ". 
ينظــر: تاريــخ الدارمــي البــن معــن، )ص159(، رقــم)560(؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )177/7(، رقــم)1014(؛ 
املجروحــني البــن حبــان، )231/2(؛ الكامــل البــن عــدي، )233/7(، رقــم)1617(؛ تذيــب الكــامل للمــزي، )279/24(، 
رقــم)5017(؛ الكاشــف للذهبــي، )151/2(، رقــم)4692(؛ االغتبــاط لســبط ابــن العجمــي، )295(، رقــم)87(؛ التقريــب، 

)5685(؛ الكواكــب النــريات البــن الكيــال، )ص493(، رقــم)34(.
ولكنــه ل ينفــرد، بــل تابعــه عــى روايــة هــذا احلديــث عــن عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن ســابط: عبدامللــك بــن عبدالعزيــز ابــن 
جريــج األمــوي، موالهــم، املكــي، وهــو ثقــٌة فقيــٌه فاضــل، وكان يدلــس، ويرســل، ذكــره العالئــي يف املدلســن، وذكــره احلافــظ 

يف الطبقــة الثالثــة مــن املدلســن، وقــد رصح بالتحديــث عنــد أيب عمــر العــدين. 
ــم)83(؛  ــر، )141(، رق ــن حج ــس الب ــل التقدي ــف أه ــم)472(؛ تعري ــي، )ص229(، رق ــل للعالئ ــع التحصي ــر: جام ينظ

ــر، )4193(. ــن حج ــب الب التقري
)11  أثر عمر بن اخلطاب  جاء من عدة أوجه: 

األول: رواه ابن جريج واختلف عليه:
فــرواه عبدالــرزاق، وهشــام بــن ســليان املخزومــي، عــن ابــن جريــج، عــن ســليان – مــوىل البــن جريــج -، عــن عبــداهلل بــن 
املســيب بــن أيب الســائب، عــن عمــر  قــال: »مــن مل يكــن حــج فليحــج العــام، فــإن مل يســتطع فعامــًا قابــاًل، حتــى قاهلــا 

ثالثــًا، فــإن مل يســتطع، أو يفعــل كتبنــا يف يــده هيوديــًا، أو نرصانيــًا«. 
ــاري يف  ــم)40(، والبخ ــامن، )ص106(، رق ــدين يف اإلي ــم)9557(؛ والع ــف، )403/4(، رق ــرزاق يف املصن ــه عبدال - أخرج

ــم)807(. ــة، )382/1(، رق ــار مك ــي يف أخب ــري، )43/4(- )202/5(؛ والفاكه ــخ الكب التاري
ورواه هشام بن سليان املخزومي، عن ابن جريج، عن عبداهلل بن نعيم، عن الضحاك بن عبدالرمحن بن عرزم األشعري. 
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- أخرجه ابن أيب عمر العدين يف اإليامن )ص105(، رقم)38(؛ ومن طريقه: الفاكهي يف أخبار مكة، )381/1(. 
خالفــه حجــاج بــن حممــد األعــور، فــرواه عــن ابــن جريــج، عــن عبــداهلل بــن نعيــم، عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن بــن عــرزم 
اٍت - َرُجــٌل مــاَت  ــا أو َنرانيًّــا - َيقوهُلــا ثــالَث َمــرَّ األشــعري، عــن عبدالرمحــن بــن َغنـْـم، عــن عمــر  قال:»لَِيُمــْت َيوديًّ

، وَجــَد لَِذلـِـَك َســَعًة وَخلَِيــت َســبيُله«. وَل َيُــجَّ
- أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، )227/9(، رقم)8734(.

تابع حجاجًا يف رواية احلديث عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمر : إساعيُل بن عبيداهلل بن أيب املهاجر. 
- أخرجــه أبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء، )252/9(، مــن طريــق ســفيان الثــوري، عــن األوزاعــي، بــه، بلفــظ:» مــن أطــاق احلــج 

ومل حيــج حتــى مــات، فأقســموا عليــه أنــه مــات هيوديــًا أو نرصانيــًا«.
الثاين: رواه احلكم بن عتيبة واختلف عليه: 

فــرواه منصــور بــن زاذان الواســطي، وشــعبة بــن احلجــاج -يف روايــة وكيــع عنــه - عــن احلكــم، عــن عــدي بــن عــدي، عــن 
ــا«. انِيًّ ــا , َوإِْن َشــاءَ َنرْصَ ، َفْلَيُمــْت إِْن َشــاءَ هَيُوِديًّ ــجَّ ــورِسٌ َومَلْ حَيُ ــَو  ُم ــاَت َوُه ــْن  َم الضحــاك بــن عــرزم، عــن عمــر ، قــال: »َم

- أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، )459/8(، رقم)14671(؛ وأبو بكر اخلالل يف السنة، )45/5(، رقم)1537(.
ورواه شعبة بن احلجاج، واختلف عليه: فرواه يف رواية غندر عنه عن احلكم، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن عمر، بمثله. 

- أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )459/8(، رقم)14670(.
ورواه شــعبة – يف روايــة أيب داود الطيالــي، ووهــب بــن جريــر عنــه -عــن احلكــم، عــن عــدي بــن عــدي، عــن الضحــاك بــن 

عبدالرمحــن، عــن أبيــه، عــن عمــر، بمثلــه.
ورواه العالء بن املسيب، عن احلكم، عن عدي بن عدي، بن َأْرط، عن عمر، بمثله.

- أخرجه األزدي يف من وافق اسمه اسم أبيه )ص19(، رقم)10(.
ورواه معمر، والثوري، عن أيب إسحاق، عن عدي بن عدي بن أرط، عن عمر ، بمثله.

- أخرجه عبدالرزاق يف املصنف، )404/4(، رقم)9562(. 
ْمــُت  َأن  أْبعــث  ــْد  مَهَ الثالــث: رواه ســعيد بــن منصــور، عــن هشــيم، عــن منصــور، عــن احلســن، عــن عمــر  قــال:» َلَق
ْزَيــة، مــا هــم بمســلمن، مــا هــم بُِمْســِلِمَن«. ، فيربــوا َعَلْيِهــم اجْلِ ــجَّ  رَجــااًل  إىَِل  َهــِذهِ  اأْلَْمَصــاِر، َفَينُْظــُر ُكلُّ مــن َكاَن َلــهُ ِجــَدةٌ َومَلْ حَيُ
ــح  ــادي يف تنقي ــن عبداهل ــره اب ــم)1213(؛ وذك ــالف، )118/2(، رق ــث اخل ــق يف أحادي ــوزي يف التحقي ــن اجل ــه اب - أخرج

التحقيــق، )410/3(؛ والذهبــي يف تنقيــح التحقيــق، )11/2(.
الرابــع: رواه حممــد بــن أيب عمــر العــدين، عــن مــروان بــن معاويــة، عــن ثابــت بــن يزيــد الثــايل، عــن عمــرو بــن ميمــون قــال: 

قــال عمــر بــن اخلطــاب : » مــن قــدر عــى أن  حيــج فلــم  حيــج، فليمــت  هيوديــا  أو  نرصانيــا «. 
- أخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة، )380/1(، رقــم)804(؛ وأخرجه ابن أيب شــيبة يف املصنــف، )339/10(، رقــم)19851(، 

ومل يذكــر فيــه مــن قــدر عــى أن حيج
الدراسة واحلكم عى احلديث: هذا احلديث جاء موقوفًا عى عمر  من أربعة أوجه. 

أمــا الوجــه األول: فقــد اختلــف فيــه عــى ابــن جريــج، فــرواه هشــام بــن ســليان املخزومــي – وهــو مقبــول كــا يف التقريــب، 
ــر،  ــن عم ــائب، ع ــن الس ــيب ب ــن املس ــداهلل ب ــن عب ــليان ع ــن س ــج ع ــن جري ــن اب ــرة ع ــرواه م ــه، ف ــرب في )7296( – واضط
ورواه مــرًة عــن ابــن جريــج، عــن عبــداهلل بــن نعيــم، عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن بــن عــرزم األشــعري، مل يذكــر يف اإلســناد 
عبدالرمحــن بــن َغنـْـم، وفيــه ســليان مــوىل البــن جريــج ذكــره البخــاري يف التاريــخ الكبــري، )43/4(، رقــم)1907(، ومل ينســبه، 
ــرح  ــا يف اجل ــه، - ك ــد في ــام أمح ــال اإلم ــد ق ــناد، وق ــره يف اإلس ــور بذك ــد األع ــن حمم ــاج ب ــه حج ــو، وخالف ــن ه ــال أدري م ف
ــداهلل بــن نعيــم  ــه، وأشــد تعاهــده للحــروف"، ويف إســناده عب ــا وأصــح حديث والتعديــل ، )166/3(:"مــا كان أضبــط حجاًج
بــن مهــام القيــي الشــامي، "عابــٌد لــّن احلديــث" - كــا يف التقريــب البــن حجــر، )3667( -، وقــد تابــع حجاجــًا عــى روايــة 
احلديــث عــن عبدالرمحــن بــن غنــم: إســاعيل بــن عبيــداهلل بــن أيب املهاجــر، وهــو ثقــة، - كــا يف التقريــب البــن حجــر، )466( 
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احلديــث اخلامــس: عــن عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس، قال: ســمعت احلجــاج بــن عمــرو األنصاري 

جُّ ِمــْن َقابٍِل«. ، َوَعَلْيــِه احْلَ  قــال: قــال رســول اهلل :» َمــْن ُكــِرَ َأْو َعــِرَج َفَقْد َحــلَّ

قال عكرمة: سألت ابن عباس، وأبا هريرة  عن ذلك، فقاال: "صدق")1(.

-، والرواية من هذا الوجه إسنادها صحيح، وهي التي رجحها الدارقطني يف العلل، )175/2(.
ــد،  ــة، فــرواه منصــور بــن زاذان الواســطي، وهــو ثقــة ثبــت عاب ــه عــى احلكــم بــن عتيب وأمــا الوجــه الثــاين: فقــد اختلــف في
ــعبة  ــر، ورواه ش ــن عم ــرزم ع ــن ع ــن ب ــن عبدالرمح ــاك ب ــن الضح ــدي ع ــن ع ــدي ب ــن ع ــم ع ــن احلك ــب، )6898( ع التقري
واختلــف عليــه فيــه أيضــًا، فــرواه مــرة عــن احلكــم، عــن عــدي بــن عــدي، عــن أبيــه، عــن عمــر، ومــرة: عــن احلكــم، عــن 
عــدي بــن عــدي، عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن، عــن أبيــه، وقولــه: عــن الضحــاك عــن أبيــه ليــس بمحفــوظ، وقــول شــعبة 

ــه، - كــا قــال الدارقطنــي يف العلــل، )175/2( -. عــن احلكــم أصــح مــن قــول العــالء بــن املســيب عن
وأما الوجه الثالث: ففي إسناده انقطاع، فإن احلسن مل يسمع من عمر. 

." قال ابن عبداهلادي يف تنقيح التحقيق، )410/3(:"هذا األثر مرسٌل، ألنَّ احلسن مل يسمع من عمر
وقــال ابــن حجــر يف التلخيــص احلبــري، )426/2(:"وإذا انضــم هــذا املوقــوف إىل مرســل ابــن ســابط، علــم أن هلــذا احلديــث 

أصــاًل، وحمملــه عــى مــن اســتحل الــرتك، وتبــن بذلــك خطــأ مــن ادعــى أنــه موضــوع".
وأما الوجه الرابع: فهو من رواية ثابت بن يزيد الكويف وهو ضعيف - كا يف التقريب، )835( -. 

ــنن  ــائي يف الس ــم)940(، والنس ــع، )269/2(، رق ــذي يف اجلام ــم)1862(؛ والرتم ــنن، )254/3(، رق ــو داود يف الس ــه أب )11  أخرج
الكــربى، )95/4(، رقــم)3830(؛ ويف املجتبــى، )198/5(، رقــم)2861(، وابــن ماجــه يف الســنن، )266/4(، رقــم)3077(، 
واإلمــام أمحــد يف املســند، )508/24(، رقــم)15731(؛ والدارمــي يف املســند، )617/1(، رقــم)1917(، واحلاكم يف املســتدرك، 
)645/1(، رقــم)1777(؛ )661/1(، رقــم)1826( كلهــم مــن طريــق احلجــاج بــن أيب عثــان الصــواف، عــن حييــى بــن أيب 

. كثــر، عــن عكرمــة، عــن احلجــاج بــن عمــرو األنصــاري
ــه يف  ــن ماج ــم)940(؛ واب ــع، )269/2(، رق ــذي يف اجلام ــم)1863(؛ والرتم ــنن )254/3(، رق ــو داود يف الس ــه أب - وأخرج
الســنن، )266/4(، رقــم)3077(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، )224/3(، رقــم)3213(؛ واحلاكم يف املســتدرك، )661/1(، 

رقــم)1827(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )418/10(، رقــم)10192(، كلهــم مــن طريــق معمــر. 
- وأخرجه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار، )75/2(، رقم)615-616(، من طريق معاوية بن سالم.

- وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، )224/3(، رقم)3214( من طريق سعيد بن يوسف.
كلهــم )معمــر، ومعاويــة بــن ســالم، وســعيد بــن يوســف( عــن حييــى بــن أيب كثــر، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن رافــع مــوىل 

أم ســلمة، عــن احلجــاج بــن عمــر األنصــاري ، بمثــل مــا روى حجــاج الصــواف.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده صحيــح، وقــد اختلــف فيــه عــى حييــى بــن أيب كثــر، فــرواه حجــاج الصــواف عنــه، 
عــن عكرمــة، عــن احلجــاج، وخالفــه: معمــر ومعاويــة وســعيد بــن يوســف فــرووه عــن حييــى، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن 

رافــع، عــن احلجــاج، وهــي الروايــة التــي رجحهــا اإلمــام البخــاري. 
قــال الرتمــذي يف ترتيــب علــل الرتمــذي الكبــري، أليب طالــب القــايض، )138( -: "ســألت حممــًدا عــن هــذا احلديــث فقــال: 
»روى معاويــة بــن ســالم، عــن حييــى بــن أيب كثــر، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن رافــع، عــن حجــاج بــن عمــرو  مثــل 
مــا روى معمــر، عــن حييــى بــن أيب كثــر"، وكأنــه رأى أن هــذا أصــح مــن حديــث حجــاج الصــواف، وحجــاج الصــواف ثقــة 

عنــد أهــل احلديــث.   
وقــال أيضــًا يف اجلامــع، )269/2(: "هــذا حديــث حســن، هكــذا رواه غــر واحــد، عــن احلجــاج الصــواف نحــو هــذا احلديــث، 
وروى معمــر، ومعاويــة ابــن ســالم هــذا احلديــث، عــن حييــى بــن أيب كثــر، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن رافــع، عــن احلجــاج 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــل يف  ــى األص ــو ع ــبياًل، وه ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــرة، مل ــر م ــة يف العم ــة واجب ــج فريض أوالً: احل

وجــوب املبــادرة بــه، واملســارعة ألدائــه، قــال الســبكي:" ويف هــذا دليــل عــى أن احلــج واجــب عــى 

ــره")1(.  الفــور، ويأثــم املســتطيع إذا أخَّ

ــث  ــا يف حدي ــه، ك ــدرة علي ــع الق ــره م ــج، وذّم تأخ ــل باحل ــر بالتعج ــنة األم ــاء يف الس ــد ج وق

ــه  ــره؛ ألن ــدم تأخ ــج وع ــل احل ــى تعجي ــه، ع ــاء ب ــتدل العل ــد اس ــاس ، وق ــن عب ــداهلل ب عب

ــان)2(. ــوادث الزم ــوات وحل ــة للف ُعرض

وتأخــر احلــج مــع القــدرة عليــه مذمــوم، ملــا قــد يعــرض لإلنســان مــن موانــع متنعــه عــن أدائــه، 

مــن مــرض أو شــغل ونحــوه)3(، وقــد عــدَّ بعــض العلــاء تأخــر احلــج مــع القــدرة عليــه معصيــة. 

قــال ابــن عبــد الــرب: "فــإن قــال قائــل: فمتــى يكــون عاصًيــا، وبــاذا عــى؟ قلنــا: أمــا املعصيــة 

ــوض إىل  ــن النه ــا م ــز فيه ــي عج ــال الت ــه باحل ــع عصيان ــه، ويق ــرج وقت ــى خ ــرض حت ــره الف فتأخ

احلــج، وبــان ذلــك باملــوت")4(.

ــا يف  ــه، ك ــى أدائ ــه ع ــع قدرت ــج م ــر احل ــن أخَّ ــديد مل ــد الش ــة الوعي ــنة النبوي ــًا: ورد يف الس ثاني

حديــث أيب أمامــة ، وهــو إن صــّح، فهــو وعيــٌد شــديٌد ملــن ال حيــج، وال يــرى تركــه مأثــًا، 

ــه البيهقــي)5(. ا، كــا نــص علي ــرًّ ــه ب وال فعل

بن عمرو ، عن النبي  هذا احلديث". 
)11  املنهل العذب املورود ، )272/10(.

)12  ينظر: رشح سنن أيب داود البن رسالن، )209/8(.
)	1  ُينظر: التيسري للمناوي، )393/2(.

)	1  التمهيد، )165/16(.
))1  اجلامع لشعب اإليامن، )443/5(.
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ــة  ــر مل ــى غ ــوت ع ــج، أن يم ــج ومل حي ــتطاع احل ــن اس ــر م ــى ختي ــث ع ــواردت األحادي وت

. ــعود ــن مس ــداهلل ب ــرة، وعب ــيل، وأيب هري ــث ع ــا يف حدي ــالم، ك اإلس

ح  قــال الشــنقيطي: "ووجــه الداللــة مــن األحاديــث املذكــورة عــى مــا فيهــا من املقــال، أهنــا ترصِّ

ــٌع يمنعــه مــن املبــادرة إىل احلــج؛ كاملــرض، أو احلاجــة الظاهــرة، أو  أنــه ال يمنعــه مــن اإلثــم إال مان

الســلطان اجلائــر، فلــو كان تراخيــه لغــر العــذر املذكــور لــكان قــد مــات، وهــو آثــم بالتأخــر، فــدلَّ 

عــى أن وجــوب احلــج عــى الفــور، وأنــه ال جيــوز الرتاخــي فيــه إال لعــذر")1(.

ثالثــًا: كل هــذه األدلــة تــدل عــى وجــوب احلــج عــى الفــور، وذم مــن أّخــره بعــد االســتطاعة، 

وفيــه االمتثــال باملســارعة لفعــل اخلــرات واالســتباق إليهــا، وقطــٌع لتعلــق الكســاىل ممــن قــد يتعلــل 

بــأن األمــر للرتاخــي، فيــؤدي بــه إىل التقاعــس عــن أداء مــا افــرتض اهلل عليــه، وقــد يفجــؤه املــوت 

عــى غــّرة، أو تعــرض لــه احلــوادث والشــواغل، وهــو ومل يــؤد مــا افــرتض اهلل عليــه، مــن قصــد بيتــه، 

وأداء نســكه. 

)11  أضواء البيان، )127/5(. 
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املبحث الثاين: 
تأخري اإلحرام عن امليقات 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري اإلحرام عن امليقات:

ــَت أِلَْهــِل امْلَِدينَِة  - احلديــث األول: عــن عبــداهلل بــن عبــاس ، أن النبــي  »َوقَّ

ْحَفــَة، َوأِلَْهــِل َنْجــٍد َقــْرَن امْلَنَــاِزِل، َوأِلَْهــِل اْلَيَمــِن َيَلْمَلــَم، ُهــنَّ  ــْأِم اجْلُ َلْيَفــِة، َوأِلَْهــِل الشَّ َذا احْلُ

ــجَّ َواْلُعْمــَرَة، َوَمــْن َكاَن ُدوَن َذلِــَك َفِمــْن  َّــْن َأَراَد احْلَ ، ِم ِهــنَّ ــْن َأَتــى َعَلْيِهــنَّ ِمــْن َغرْيِ ، َوملَِ ــنَّ هَلُ

ــَة« )1(. ــَة ِمــْن َمكَّ َحْيــُث َأْنَشــَأ، َحتَّــى َأْهــُل َمكَّ

احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عمــر  أن رســول اهلل قــال:» ُيـِـلُّ َأْهــُل  -

ْحَفــِة، َوَأْهــُل َنْجــٍد ِمــْن َقــَرٍن «، َقــاَل َعْبــُد  ــْأِم ِمــَن اجْلُ َلْيَفــِة، َوُيـِـلُّ َأْهــُل الشَّ امْلَِدينَــِة ِمــْن ِذي احْلُ

ــلُّ َأْهــُل اْلَيَمــِن ِمــْن َيَلْمَلــَم «)2(. اهللِ: َوَبَلَغنـِـي َأنَّ َرُســوَل اهللِ  َقــاَل: » َوُيِ

ُزوا  - ــوَّ احلديــث الثالــث: عــن عبــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي  قــال:» اَل  جَتَ

 اْلَوْقــَت إاِلَّ بإِحــرام«)3(.

)11  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب مهــل أهــل مكــة للحــج والعمــرة، )17/3(، رقــم)1845(، 
ــاب مهــل أهــل اليمــن، )135/2(، رقــم)1530(؛  ــاب مهــل مــن كان دون املواقيــت، )134/2(، رقــم)1529(، ويف ب ويف ب

ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب مواقيــت احلــج والعمــرة، )838/2(، رقــم)1181(.
)12  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب ميقــات أهــل املدينــة، )134/2(، رقــم)1525(، ومســلم يف 

صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب مواقيــت احلــج والعمــرة، )839/2(، رقــم)1182(.
)	1  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، )435/11(، رقم)12236(، من طريق خصيف، عن سعيد بن جبر.

ــربى، )378/9(،  ــنن الك ــي يف الس ــه: البيهق ــن طريق ــند، )ص116(؛ وم ــافعي يف األم، )151/2(؛ ويف املس ــرج الش - وأخ
رقــم)8996(، عــن ســفيان بــن عيينــة، عــن عمــرو، عــن أيب الشــعثاء، أنــه رأى ابــن عبــاس  يــرد مــن جــاوز املواقيــت 

غــر حمــرم.
ــن  ــن اب ــاء، ع ــن عط ــحاق، ع ــن أيب إس ــك، ع ــن رشي ــم)15464(، ع ــف، )411/3(، رق ــيبة يف املصن ــن أيب ش ــه اب - وأخرج

ــه. ــًا علي ــاس موقوف عب



78
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أوالً: جــاءت الســنُّة النبويــة بتحديــد املواقيــت املكانيــة، وبيَّنــت أنــه ال جيــوز ملــن مــّر عــى هــذه 

املواقيــت وهــو يريــد احلــج أو العمــرة، تأخــره عنهــا، ســواًء كان مــن أهلهــا أو مــن غــر أهلها، فلـــم 

يُكــن هلــم أن حيرمــوا قبلهــا، ومل جُيــز هلــم  تأخــر  اإلحــرام عنهــا)1(، وتوقيتــه  هلــذه 

ــة، يوجــب عــدم تأخــر اإلحــرام عنهــا، وهــذا حمــل اتفــاق بــن أهــل العلــم، كــا  املواقيــت املكاني

. ــاس ــن عب جــاء يف حديــث اب

تــت، لتكــون حــدودًا ال يتجاوزهــا مــن أراَد اإلحــراَم، يف  قــال اخلطــايب: "هــذه املواقيــت إنــا ُوقَّ

َحــٍج أو عمــرة")2(. 

ــا  ــي  حلدوده ــت النب ــة توقي ــت، ملخالف ــذه املواقي ــن ه ــرام ع ــر اإلح ــذمُّ يف تأخ وال

املكانيــة، قــال القرطبــي: "وظاهــره يــدل عــى أن هــذه احلــدود ال يتعداهــا مريــد اإلحــرام حتــى حيــرم 

- وأخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف، )411/3(، رقــم)15463(، عــن عبدالســالم بــن حــرب، عــن خصيــف، عــن ســعيد 
بــن جبــر، مرســاًل.

ــع،  ــن عبدالرمحــن األمــوي، صــدوق يسء احلفــظ، ومل ُيتاب ــه خصيــف ب الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: إســناده ضعيــف، في
فــه حييــى القطــان، واإلمــام أمحــد، وقــال أبــو حاتم:"خصيــف صالــح خيلــط، وتكلــم يف ســوء حفظــه"، وقــال النســائي:"ليس  ضعَّ

بالقــوي"، وقــال مرة:"صالــح"، وقــال ابــن خزيمــة :"ال حيتــج بحديثــه".
ووثَّقــه ابــن ســعد، والعجــيل، وأبــو زرعــة، واختلــف قــول ابــن معــن فيــه، فوثقــه مــرة، وقــال مرة:"ليــس بــه بــأس"، وقــال 
ــان يف  ــن حب ــره اب ــه"، وذك ــًدا ترك ــت أح ــا علم ــار: "م ــن ع ــال اب ــح"، وق ــال مرة:"صال ــه"، وق ــب حديث ــا نتجن ــا كن مرة:"إن
ــي  ــره، ورم ــط بآخ ــظ، خل ــيئ احلف ــدوق س ــر: "ص ــن حج ــال اب ــظ"، وق ــدوق يسء احلف ــي:" ص ــال الذهب ــني"، وق املجروح

ــاء". باإلرج
ينظــر: الضعفاء واملرتوكون، للنســائي، )37(، رقــــم)177(؛ اجلــــرح والتعــــديل البــن أيب حاتم، )403/3(، رقــــم)1848(؛ 
ــي، )1389(؛  ــف للذهب ــم)1693(؛ الكاش ــزي، )257/8(، رق ــامل للم ــب الك ــان، )350/1(؛ تذي ــن حب ــني الب املجروح

ــن حجــر، )1718(. التقريــب الب
ــه،  ــة فقي ــو ثق ــعثاء، وه ــو الش ــد أب ــن زي ــر ب ــه: جاب ــاًل، خالف ــًا، ورواه مرس ــرة مرفوع ــرواه م ــه، ف ــف في ــرب خصي ــد اضط وق
التقريــب، )865(، وعطــاء بــن أيب ربــاح وهــو: ثقــة فقيــه فاضــل  لكنــه كثــر اإلرســال، التقريــب، )4591(، فرويــاه موقوفــًا 

 . ــاس ــن عب ــى اب ع
)11  قاله القايض عبدالوهاب، كا يف رشح الرسالة، )98/2(.

)12  أعالم احلديث، )834/2(. 
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عندهــا، وقــد أمجــع املســلمون عــى أن املواقيــت مواضــع معروفــة يف اجلهــات التــي يدخــل منهــا إىل 

مكــة" )1(.

ــج أو  ــن أراد احل ــرام مل ــر إح ــن غ ــات م ــاوز امليق ــم جت ــي حتري ــث يقت ــر األحادي ــًا: ظاه ثاني

ب البيهقــي بــ»بــاب مــن مــر بامليقــات يريــد حًجــا أو عمــرة، فجــاوزه غر حمــرم ثم  العمــرة، وقــد بــوَّ

أحــرم دونــه"، وأورد فيــه حديــث أيب الشــعثاء عــن ابــن عبــاس ، قــال ابــن امللقــن: "معنــى 

ــم  ــا، ث ــك عنه ــد النس ــرام ملري ــر اإلح ــوز تأخ ــد، ال جي ــكل بل ــت ل ــِذه املواقي ــه  ه توقيت

ــة بالنــص وجممــع عليهــا")2(. كلهــا ثابت

)11  املفهم، )262/3(.
)12  التوضيح لرشح اجلامع الصحيح، )59/11(.
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املبحث الثالث:
 تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل: 

احلديــث األول: جــاء يف حديــث جابــر الطويــل يف صفــة حجــة النبــي وفيــه:» َفَأَجــاَز 

َبــْت َلــُه بِنَِمــَرَة، َفنَــَزَل  َرُســوُل اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم َحتَّــى َأَتــى َعَرَفــَة، َفَوَجــَد اْلُقبَّــَة َقــْد رُضِ

ــْمُس، َأَمــَر بِاْلَقْصــَواِء َفُرِحَلــْت َلــُه«، ثــم قــال: »ُثــمَّ َركـِـَب َرُســوُل اهللِ صــى  ــا، َحتَّــى إَِذا َزاَغــِت الشَّ هِبَ

َخــَراِت، َوَجَعــَل َحْبــَل  اهلل عليــه وآلــه وســلم َحتَّــى َأَتــى امْلَْوِقــَف، َفَجَعــَل َبْطــَن َناَقتـِـِه اْلَقْصــَواِء إىَِل الصَّ

ْفــَرُة َقلِيــاًل  ــْمُس، َوَذَهَبــِت الصُّ امْلَُشــاِة َبــنْيَ َيَدْيــِه، َواْســَتْقَبَل اْلِقْبَلــَة، َفَلــْم َيــَزْل َواِقًفــا َحتَّــى َغَرَبــِت الشَّ

َحتَّــى َغــاَب اْلُقــْرُص «)1(.

ــجُّ  احلديــث الثــاين: عــن عبدالرمحــن بــن يعمــر الديــيل ، أن النبــي  قــال:» احْلَ

ــه«)2(. ــجَّ َأْو َتــمَّ َحجُّ ــجُّ َعَرَفــاٌت، َمــْن َأْدَرَك َعَرَفــَة َقْبــَل َأْن َيْطُلــَع اْلَفْجــُر َفَقــْد َأْدَرَك احْلَ َعَرَفــُة، احْلَ

 .)1218( ، 11  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احلج، باب حجة النبي(
)12  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )322/3(، رقــم)1949(؛ والرتمــذي يف اجلامــع، )226/2(، رقــم)889(؛ والنســائي يف املجتبــى، 
ــم)4036(،  ــم)3997(، )173/4(، رق ــربى، )159/4(، رق ــم)3044(؛ ويف الك ــم)3016(، )264/5(، رق )256/5(، رق
املســند، )63/31(،  الســنن، )218/4(، رقــم)3015(؛ واإلمــام أمحــد يف  وابــن ماجــه يف  )221/4(، رقــم)4166(؛ 
ــارود  ــن اجل ــم)1910(؛ واب ــند، )614/1(، رق ــي يف املس ــم)18954(؛ والدارم ــم)18773-18774(، )284/31(، رق رق
ــان  ــا يف اإلحس ــان -ك ــن حب ــم)2822(؛ واب ــح، )257/4(، رق ــة يف الصحي ــن خزيم ــم)474(؛ واب ــى، )244(، رق يف املنتق
 ،)637/1( املســتدرك،  يف  واحلاكــم  رقــم)2516(؛   ،)262/3( الســنن،  يف  والدارقطنــي  رقــم)3892(؛   ،)203/9(  ،-
رقــم)1705(، )333/2(، رقــم)3159(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــربى، )68/10(، رقــم)9541(، كلهــم مــن طريــق شــعبة 

ــر. ــن يعم ــن ب ــن عبدالرمح ــاء، ع ــن عط ــر اب ــن بك ــوري، ع ــفيان الث ــاج، وس ــن احلج ب
الدراسة واحلكم عى احلديث: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

قــال ســفيان بــن عيينــة: "وهــذا أجــود حديــث رواه ســفيان الثــوري"، وقــال وكيــع:" هــذا احلديــث أم املناســك"، ينظــر: اجلامــع، 
 .)226/2( للرتمذي، 

وقال احلاكم يف املستدرك، )637/1(:"هذا حديث صحيح، ومل خيرجاه"، وسكت عنه الذهبي يف التلخيص.
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احلديــث الثالــث: عــن عــروة بــن مــرس  قــال: َأَتْيــُت َرُســوَل اهللِ  بِامْلَْوِقِف 

، َأْكَلْلــُت َمطِيَّتِــي، َوَأْتَعْبــُت َنْفــِي،  – َيْعنـِـي: بَِجْمــٍع - ُقْلــُت: ِجْئــُت َيــا َرُســوَل اهللِ، ِمــْن َجَبــيَلْ َطــيٍّ

، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ :» َمــْن  َواهللِ َمــا َتَرْكــُت ِمــْن َحْبــٍل إاِلَّ َوَقْفــُت َعَلْيــِه، َفَهــْل يِل ِمــْن َحــجٍّ

ــُه، َوَقــَى َتَفَثــُه«)1(. ــاَلَة، َوَأَتــى َعَرَفــاٍت َقْبــَل َذلـِـَك َلْيــاًل َأْو هَنـَـاًرا، َفَقــْد َتــمَّ َحجُّ َأْدَرَك َمَعنـَـا َهــِذِه الصَّ

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: الوقــوف بعرفــة ركــٌن مــن أركان احلــج، جــاءت الســنة ببيــان ميقاتــه الزمــاين، فبينــت أن 

وقتــه يبــدأ مــن زوال الشــمس مــن اليــوم التاســع مــن ذي احلجــة، وينتهــي بطلــوع الفجــر الثــاين يــوم 

النحــر، فمــن طلــع عليــه الفجــر يــوم النحــر، ومل يقــف بعرفــة فقــد فاتــه احلــج، إمجاعــًا، وقــد حكــى 

.)2(
 الرتمــذي أن العمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي

)11  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )321/3(، رقــم)1950(؛ والرتمــذي يف اجلامــع، )230/2(، رقــم)891(؛ والنســائي يف املجتبــى، 
)263/5(، رقــم)3039(؛ ويف الســنن الكــربى، )171/4(، رقــم)4031(؛ وابــن ماجــه يف الســنن، )219/4(، رقــم)3016(؛ 
ــة يف  ــن خزيم ــم)1911(؛ واب ــند، )614/1(، رق ــي يف املس ــم)16208(، والدارم ــند، )124/26(، رق ــد يف املس ــام أمح واإلم
ــتدرك،  ــم يف املس ــم)3850(؛ واحلاك ــان-، )161/9(، رق ــا يف اإلحس ــان -ك ــن حب ــم)2820(؛ واب ــح، )255/4(، رق الصحي

)636/1(، رقــم)1702- 1703(، كلهــم مــن طريــق عامــر الشــعبي.
- وأخرجه احلاكم يف املستدرك، )636/1(، رقم)1704( من طريق عروة بن الزبر.

كالمها )عامر الشعبي، وعروة بن الزبر( عن عروة بن مرس  بنحوه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث: قــال احلاكــم يف املســتدرك، )636/1(:"هــذا حديــث صحيــح عــى رشط كافــة أئمــة احلديــث، 
ــى  ــاج ع ــن احلج ــلم ب ــاعيل، ومس ــن إس ــد ب ــيخان حمم ــه الش ــن إخراج ــك ع ــد أمس ــالم، وق ــد اإلس ــن قواع ــدة م ــي قاع وه
أصلهــا، أن عــروة بــن مــرس مل حيــدث عنــه غــر عامــر الشــعبي، وقــد وجدنــا عــروة بــن الزبــر بــن العــوام حــدث عنــه".

قلت: إسناد احلديث من طريق الشعبي صحيح، قال الرتمذي يف اجلامع، )230/2(:"هذا حديث حسن صحيح".
وأمــا روايــة عــروة بــن الزبــر، التــي أخرجهــا احلاكــم، عــن عبدالصمــد بــن عــيل بــن مكــرم البــزاز، عــن أيب عبــداهلل أمحــد بــن 
عبــداهلل بــن أمحــد بــن حســان التســرتي، عــن عبدالوهــاب ابــن فليــح املكــي، عــن يوســف بــن خالــد الســمتي البــرصي، عــن 

هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عــروة بــن مــرس فإســنادها ضعيــف جــدًا فيهــا:
1- أمحــد بــن عبــداهلل بــن أمحــد بــن حســان، أبــو عبــداهلل البــزار التســرتي، مل يذكــر بجــرح أو تعديــل، إال أنَّ احلاكــم صحــح 
حديثــه، وروى عنــه الطــرباين يف معامجــه فأكثــر، وترجــم لــه ابــن نــارص الديــن يف توضيــح املشــتبه، )511/1(، ومل يذكــر فيــه 

ــاًل أو جرحــًا. تعدي
ــن  ــوه"، زاد اب ــر: "ترك ــن حج ــي واب ــال الذهب ــرتوك"، ق ــرصي، "م ــمتي الب ــد الس ــو خال ــر، أب ــن عم ــد ب ــن خال ــف ب 2- يوس

ــر، )7862(.  ــن حج ــب الب ــي، )6432(؛ التقري ــف للذهب ــر: الكاش ــن". ينظ ــن مع ــه اب ب ــر: "وكذَّ حج
)12  اجلامع، للرتمذي، )226/2(.
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  ــر ــث جاب ــا يف حدي ــه ، ك ــن فعل ــاء م ــوف ج ــت الوق ــد وق ــًا: حتدي ثاني

ــن زوال  ــا ب ــة، كان م ــه بعرف ــت وقوف ــه  أن وق ــن فعل ــنَّ م ــج، فتب ــة احل ــل يف صف الطوي

ــد تأخــر الوقــوف بعرفــة إىل الليــل، قبــل أن يطلــع الفجــر الثــاين،  الشــمس حتــى غروهبــا، ومــن تعمَّ

صــحَّ حجــه، ولكنــه مل يفعــل كــا فعــل رســول اهلل  القائــل يف تلــك املشــاعر والشــعائر:                  

ــم  ــه حك ــر، كان حكم ــال والتفس ــرج االمتث ــه م ــرج من ــل إذا خ ــَكُكْم«)1(، والفع ــُذوا َمنَاِس » لَِتْأُخ

األمر، كــــا قــــال شيــــخ اإلســــالم ابــــن تــــيمية)2(، فتأخره الوقــوف عمدًا مــن غر عذر 

. ــي ــدي النب ــف ه خيال

قــال ابــن عبدالرب:"وقــد أمجــع املســلمون أن الوقــوف بعرفــة ليــاًل جيــزئ عــن الوقــوف بالنهــار، 

إال أن فاعــل ذلــك عندهــم إذا مل يكــن مراهقــًا)3(، ومل يكــن لــه عــذر فهــو مــيء")4(.

وأمــا مــن حبســه عــن الوقــوف بعرفــة هنــارًا حابــس مــن مــرٍض، أو عــدٍو، أو نحــوه، فــال يدخل 

ــر املذموم. يف التأخ

  : 11  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب اســتحباب رمــي مجــرة العقبــة يــوم النحــر راكبــًا، وبيــان قولــه(
. لتأخــذوا مناســككم «، )1297(، مــن حديــث جابــر «

)12  رشح العمدة، )603/2(.
ــد  ــق، إذا كان ق ــالم مراه ــل: غ ــه قي ــه، ومن ــيته أو قاربت ــيء، إذا غش ــت ال ــك: رهق ــن قول ــو م ــت، وه ــر الوق ــًا آلخ )	1  أي: مقارب
قــارب احللــم واملــراد: ضــاق عليــه الوقــت حتــى خيــاف فــوت الوقــوف بعرفــة يف وقتــه. ينظــر: غريــب احلديــث، البــن قتيبــة، 

ــور، )129/10(. ــن منظ ــرب الب ــان الع ــري، )260/5(؛ لس ــة لألزه ــب اللغ )163/2(؛ تذي
)	1  التمهيد، )275/9(.
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A

احلمــد هلل عــى مــا يــر وأعــان، مــن إمتــام هــذا البحــث، يف موضــوع التأخــر يف العبــادات يف 

الســنة النبويــة، وهــو بــاب واســع، خاصــًة إذا مــا ُدرســت أقــوال الفقهــاء وآراؤهــم، وال ختلــو كل 

ــة  ــى مجل ــم ع ــاري الكري ــت الق ــي أوقف ــبي أنن ــف، وحس ــوٍل مال ــن ق ــائل م ــذه املس ــن ه ــألة م مس

مــن األحاديــث واآلثــار، منهــا مــا كان يف الصحيحــن، ومنهــا مــا كان يف غرمهــا، وبينــت درجتهــا، 

ــا  ــا، إم ــرق إليه ــادات مل أتط ــاب العب ــرة يف ب ــائل كث ــاك مس ــا، وهن ــار يف داللته ــة املخت ورأي األئم

ــة عــى  ــا هــي أحــكام مبني ــه عليهــا، وإن لعــدم ورود النــص بالــذم يف التأخــر فيهــا، أو لعــدم داللت

قواعــد أو نصــوص عامــة، وفيهــا آراء متفاوتــة للفقهــاء، فلــم أوردهــا،  ألن جمــال دراســتها ليــس يف 

هــذا البحــث، وقــد ُدرســت ُجلهــا يف رســائل علميــة أرشت إليهــا يف الدراســات الســابقة، ومــن أهــم 

النتائــج التــي وصلــت إليهــا مــن خــالل هــذا البحــث مــا يــيل:

ــي، ويف  - ــى الرتاخ ــور، ال ع ــى الف ــا ع ــاده أهن ــال لعب ــل وع ــر اهلل ج ــل يف أوام أوالً: األص

ــى. ــذا املعن ــى ه ــة ع ــرة دال ــاٌت كث ــاب اهلل آي كت

ــارع  - ــن الش ــر م ــه األم ــة ملخالفت ــده للعقوب ض متعّم ــرِّ ــد ُيع ــوم، ق ــر املذم ــًا: التأخ ثاني

ــه. ــه يف وقت ــن أدائ ــه ع ــم، وتقاعس احلكي

ــالة  - ــر الص ــم تأخ ــي: تري ــًا، وه ــرًا مذموم ــر تأخ ــد عشـ ــالة أح ــص يف الص ــًا: تلخَّ ثالث

ــر املأمــوم  املفروضــة عــن وقتهــا مــن غــر عــذر، وتأخــر قضــاء فائتــة الصــالة املفروضــة، وتأخُّ

عــن متابعــة اإلمــام. 

ــتبك  ــى تش ــرب حت ــالة املغ ــر ص ــمس، وتأخ ــرار الش ــرص إىل اصف ــالة الع ــر ص ــة تأخ وكراه

ــد  ــا بع ــر إىل م ــالة الفج ــر ص ــل، وتأخ ــف اللي ــد نص ــا بع ــاء إىل م ــالة العش ــر ص ــوم، وتأخ النج

ــر عــن احلضــور للجمعــة، وتأخــر صــالة الوتــر إىل  ــر عــن الصــف األول، والتأخُّ اإلســفار، والتأخُّ
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ــر خــروج النســاء مــن املســجد بعــد صــالة الصبــح، وتأخــر الصــالة عــى امليــت  طلــوع الفجــر، وتأخُّ

ــه. إذا تيقــن موت

ويف الــزكاة تأخــريان، ومهــا: حتريــم تأخــر إخــراج زكاة املــال عــن وقــت وجوهبــا لغــر عــذر، 

وتأخــر إخــراج زكاة الفطــر بعــد صــالة العيــد

ويف الصيــام أربــع تأخــرات، وهــي: حتريــم تأخــر نيــة صــوم الفــرض إىل طلــوع الفجــر، وتأخر 

قضــاء صــوم رمضــان إىل رمضــان آخــر بــال عذر.

وكراهة تأخر صوم الفرض عن التطوع، وتأخر اإلفطار.

ــه، وتأخــر اإلحــرام عــن  ويف احلــج ثــالث تأخــرات، وهــي: تريــم تأخــر احلــج بعــد وجوب

امليقــات. 

وكراهة تأخر الوقوف بعرفة إىل الليل.

رابعــًا: بلــغ عــدد األحاديــث الصحيحة واحلســنة الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف العبادات:  -

ثالثــة ومخســن حديثــًا وأثــرًا، وبلــغ عــدد األحاديــث الضعيفــة: ثالثة عــر حديثــًا ضعيفًا.

خامســًا: للصــالة أمهيــة يف حيــاة املســلم، وهــي كتــاٌب موقــوت، لــذا كان بــاب الصــالة  -

ــا، واردة يف  ــر فيه ــث ذم التأخ ــب أحادي ــًا، إذ أغل ــح حديث ــر، وأص ــواب التأخ ــع أب ــو أوس ه

ــن. الصحيح

هــذا مــا وقفــت عليــه، مــن األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم التأخــر يف العبــادات، وأمــا أقــوال 

ــه  ــا حملُّ ــًا فقهًي ــة، أو خالفـ ــات أدل ــن عموم ــتنباطًا م ــا اس ــي إمَّ ــرة، وه ــر فكث ــاء يف ذم التأخ الفقه

ــه،  ــاًل: تأخــر غســل العضــو حتــى جيــّف العضــو الــذي قبل ــة، ففــي الطهــارة مث الدراســات الفقهي

وتأخــر التيمــم إىل آخــر وقــت الصــالة، وتأخــر الغســل الواجــب، وتأخــر احلائــض غســل اجلنابــة، 

ويف الصــالة: تأخــر صــالة اجلمعــة، واإلبــراد هبــا كالظهــر، وتأخــر راتبــة املكتوبــة القبليــة بعدها، ويف 
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احلــج: تأخــر بعــض أشــواط الطــواف والســعي عــن بعــض ومــا ُيطلــق عليــه باملــواالة فيهــا، وتأخــر 

ذبــح اهلــدي إىل انقضــاء أيــام التريــق، وتأخــر صيــام الثالثــة األيــام يف احلــج، عــن أيــام التريــق، 

ملــن مل جيــد اهلــدي، وتأخــر رمــي يــوم إىل مــا بعــده، وتأخــر الســعي عــن الطــواف، وتأخــر النفــر يف 

اليــوم الثــاين عــر مــن منــى بعــد غــروب الشــمس للمتعجــل.
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ــلم يف  ــاري ومس ــه البخ ــا ل يرج ــارة م ــث املخت ــن األحادي ــتخرج م ــارة أو املس ــث املخت 1.األحادي
صحيحيهــام، لضيــاء الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الواحــد املقــديس )ت: 643هـــ(، حتقيق: 

د.عبدامللــك بــن دهيــش، ط3، بــروت - دار خضـــر، 1420هـــ

اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لألمــر أبــو احلســن عــيل بــن بلبــان بــن عبــد اهلل، عــالء   .2

الديــن الفــاريس احلنفــي )ت:  739 هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، ط1، بــروت - مؤسســة 

الرســالة، 1408هـ.  

أحــكام القــرآن،  ألمحــد بــن عــيل أبــو بكــر الــرازي اجلصــاص احلنفــي )ت: 370هـــ(، حتقيــق:   .3

ــريب، 1405هـــ.  ــرتاث الع ــاء ال ــروت - دار إحي ــاوي، ط1، ب ــادق القمح ــد ص حمم

األحــكام الوســطى مــن حديــث النبــي ، لإلمــام احلافــظ املحــدث أيب حممــد عبــد   .4

احلــق بــن عبــد الرمحــن األزدي اإلشــبييل املعــروف يف زمانــه بابــن اخلــراط)ت: 581 هـــ(، حتقيق: 

محــدي الســلفي، صبحــي الســامرائي، ط1، الريــاض - مكتبــة الرشــد، 1416هـــ.

اإلحــكام يف أصــول األحــكام، ألبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بن ســعيد بــن حــزم األندلــي القرطبي   .5

الظاهــري )ت: 456هـــ(، حتقيــق: أمحــد حممد شــاكر، ط1، بــــروت - دار اآلفــاق اجلديدة.

ــاين  ــن مع ــأ م ــه املوط ــام تضمن ــار في ــامء األقط ــار وعل ــاء األمص ــب فقه ــع ملذاه ــتذكار اجلام االس  .6

ــف  ــر يوس ــو عم ــرب أب ــد ال ــن عب ــار، الب ــاز واالختص ــه باإلي ــك كل ــار ورشح ذل ــرأي واآلث ال

ــق:  ــي )ت: 463هـــ(، حتقي ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــرب ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ب

ــي، 1414هـــ. ــب- دار الوع ــة، حل ــق، - دار قتيب ــي، ط1، دمش ــن قلعج ــي أم عبداملعط
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ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــة، ألب ــز الصحاب ــة يف متيي اإلصاب  .7

العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: د. عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي، وآخــرون، ط1، القاهرة 

- دار هجــر، 1429هـــ.

ــد القــادر  ــن عب ــار ب ــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، ملحمــد األمــن بــن حممــد املخت أضــواء البي  .8

اجلكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، حتقيــق: بكــر بــن عبــداهلل أبــو زيــد، ط1، مكــة املكرمــة: دار 

ــد، 1426هـ.  عــامل الفوائ

أطــراف الغرائــب واألفــراد، لإلمــام احلافــظ أبــو احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن   .9

مســعود بــن النعــان بــن دينار بــن عبــد اهلل البغدادي ويلقـــب بـــــــ الــدار قطنــي)ت: 385 هـ(، 

تعليــق: جابــر بــن عبــد اهلل الريــع، ط1، 1428هـ.

ــن  ــد ب ــق: د. حمم ــايب )ت 388 هـــ(، حتقي ــد اخلط ــن حمم ــد ب ــليان مح ــث، أليب س ــالم احلدي 10. أع

ســعد آل ســعود، ط1، جامعــة أم القــرى - مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، 

1409هـ.

ــن  ــم ب ــا إبراهي ــو الوف ــي أب ــن احللب ــرواة باالختــالط، لربهــان الدي ــاط بمــن رمــي مــن ال 11. االغتب

حممــد بــن خليــل الطرابلــي الشــافعي ســبط ابــن العجمــي )ت: 841هـــ(، حتقيــق: عــالء الديــن 

عــيل، ط1، القاهــرة - دار احلديــث، 1988م.

12. إكــامل املعلــم بفوائــد مســلم، للقــايض عيــاض أيب الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن 

عمــرو بــن موســى بــن عيــاض الســبتي اليحصبــي )ت: 544 هـــ(، حتقيــق: د. حييــى إســاعيل، 

ط1، مــرص- دار الوفــاء، 1419هـ. 

13. إكــامل تذيــب الكــامل، ملغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري املــرصي احلكــري احلنفــي، 

أبــو عبــد اهلل، عــالء الديــن )ت: 762هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن حممــد - وأســامة بــن إبراهيــم، 

ط1، القاهــرة: الفــاروق احلديثــة، 1422هـــ.
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ــن                        ــافع ب ــن ش ــان ب ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــافعي أب 14. األم، للش

عبــد املطلــب بــن عبــد منــاف املطلبــي القــريش املكــي )ت: 204هـــ( ،حتقيــق: رفعــت فــوزي 

ــاء، 1422هـــ.  ــورة - دار الوف ــب، ط1، املنص ــد املطل عب

ــعد            ــو س ــروزي، أب ــمعاين امل ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن حمم ــم ب ــد الكري ــاب، لعب 15. األنس

ــة،  ــارف العثاني ــرة املع ــس دائ ــد - جمل ــي، ط1، اهلن ــن املعلم ــق: عبدالرمح )ت: 562هـــ(، حتقي

حيــدر آبــاد، 1382هـــ.

16. البحــر الزخــار املعــروف بمســند البــزار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــالد 

بــن عبيــد اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار )ت: 292(،  حتقيــق: د. حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، ط1، 

بــروت - مؤسســة علــوم القــرآن، املدينــة املنــورة - مكتبــة العلــوم واحلكــم، 1409هـــ.

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــن أيب إس ــد ب ــر حمم ــار، أليب بك ــاين األخب ــهور بمع ــد املش ــر الفوائ 17. بح

يعقــوب الكالبــاذي البخــاري احلنفــي )ت: 380 هـــ( ، حتقيــق: حممــد حســن إســاعيل- وأمحــد 

فريــد املزيــدي، ط1، بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1420هـــ.

18. التأخــري وأحكامــه يف الفقــه اإلســالمي، ملحمــد عبــد الكريــم العيســى، ط1، الريــاض - مكتبــة 

الرشــد.

19. تاريــخ أســامء الثقــات، أليب حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثــان بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب 

بــن أزداذ البغــدادي املعــروف بـــ ابــن شــاهن )ت: 385هـــ(، حتقيــق: صبحــي الســامرائي، ط1، 

الكويــت - الــدار الســلفية، 1404هـــ. 

20. تاريــخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهري َواألعــالم، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: د. بشــار عــواد، ط1، بــروت - دار الغــرب 

ــالمي 1424هـ. اإلس
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ــد اهلل                ــو عب ــاري أب ــرة البخ ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــط، ملحم ــخ األوس 21. التاري

)ت: 256 هـــ(، حتقيــق: د. تيســر أبــو حيمــد، د. حييــى الثــايل، ط1، الريــاض - مكتبــة الرشــد. 

1426هـ.

22. التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل                             

)ت: 256 هـــ(،  بــروت - دار الكتــب العلميــة. 

ــاين                     ــريش اجلرج ــهمي الق ــم الس ــن إبراهي ــف ب ــن يوس ــزة ب ــم مح ــان،  أليب القاس ــخ جرج 23. تاري

ــب، 1407هـــ. ــامل الكت ــروت - ع ــان، ط4، ب ــد خ ــد املعي ــد عب ــق: حمم )ت: 427هـــ(، حتقي

ــا،                     ــا وواردي ــري أهله ــن غ ــامء م ــا العل ــر قطاهن ــا وذك ــار حمدثيه ــالم وأخب ــة الس ــخ مدين 24. تاري

أليب بكــر أمحــد بــن عــيل بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي )ت: 463 هـــ(، 

ــالمي، 1422هـــ . ــرب اإِلس ــروت- دار الغ ــواد، ط1، ب ــار ع ــق: د. بش حتقي

ــاكر                    ــن عس ــروف باب ــة اهلل املع ــن هب ــن ب ــن احلس ــيل ب ــم ع ــق، أليب القاس ــة دمش ــخ مدين 25. تاري

ــر، 1415هـــ.  ــروت - دار الفك ــروي، ب ــة العم ــن غرام ــر ب ــق: عم )ت: 571هـــ(، حتقي

26. تاريــخ ييــى بــن معــني،  عثــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد التميمــي الدارمــي السجســتاين 

املكنــى بــأيب ســعيد، )ت:280هـــ(، حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور ســيف، دمشــق - دار املأمــون 

للرتاث، 1400ه. 

ــدادي )ت: 271هـــ(،   ــدوري البغ ــم ال ــن حات ــد ب ــن حمم ــاس ب ــني، لعب ــن مع ــى ب ــخ يي 27. تاري

حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور ســيف،ط1، مكــة املكرمــة - مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث 

ــالمي، 1399هـ. اإلس

28. التجريــد، ألمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان أبــو احلســن القــدوري                                          

ــرة ة - دار  ــد، ط2، القاه ــة حمم ــيل مجع ــد رساج - د. ع ــد أمح ــق: د.حمم )ت: 428 هـــ(، حتقي

1427هـــ.  ــالم،  الس
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29. التحقيــق يف أحاديــث اخلــالف، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بن حممــد اجلوزي 

)ت : 597هـــ( ، حتقيق: مســعد الســعدين، ط1، بروت - دار الكتــب العلمية، 1415هـ.

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــال، لش ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك ــب تذي 30.تذهي

عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: غنيــم عبــاس غنيــم وجمدي الســيد أمــن، ط1، 

القاهــرة - دار الفــاروق، 1425هـ.

ــيد  ــامرائي- الس ــي الس ــق: صبح ــب، حتقي ــو طال ــايض أب ــري، للق ــذي الكب ــل الرتم ــب عل 31. ترتي

ــب،  ــامل الكت ــروت - دار ع ــدي، ط1، ب ــل الصعي ــد خلي ــود حمم ــوري - وحمم ــي الن ــو املعاط أب

1409هـ. 

32.تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد 

ــروت - دار  ــق، ط1، ب ــداد احل ــرام اهلل إم ــق: د. إك ــقالين )ت: 852هـــ(، حتقي ــر العس ــن حج ب

ــائر، 1416هـ.   البش

33.تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــني بالتدليــس، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد 

ــويت، ط1، األردن -  ــم القري ــق: د. عاص ــقالين )ت: 852هـــ(، حتقي ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ب

مكتبــة املنــار(.

34. تعليقــات الدارقطنــي عــى املجروحــني البــن حبــان، لإلمــام احلافــظ أبــو احلســن عــيل بــن عمــر 

بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقـــب بـــــــ 

الــدار قطنــي)ت: 385 هـــ(، حتقيــق: خليــل بــن حممــد العــريب، ط1، القاهــرة - الفــاروق احلديثة 

- دار الكتــاب اإلســالمي، 1414هـ. 

ــقالين                    ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــب، ألب ــب التهذي 35. تقري

)ت: 852هـــ(، حتقيــق: حممــد عوامــة، ط1، بــروت - دار ابــن حــزم، توزيــع: الريــاض - دار 

الــوراق، 1420هـــ(.
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36. التلخيــص احلبــري يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد 

بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: حســن قطــب، ط1، مــرص - مؤسســة 

ــة، 1416هـ.  قرطب

37. التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، البــن عبــد الــرب أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن 

حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيــق: مصطفــى العلــوي، 

وحممــد البكــري، ط1، املغــرب - وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 1387هـــ.

38. تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان 

بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط عبداحلــي، ط1، الريــاض - دار 

الوطــن، 1421هـ.

39. تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي احلنبــيل 

)ت: 744 هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن حممــد بــن جــاد اهلل وعبــد العزيــز بــن نــارص اخلبــاين، ط1، 

الريــاض - أضــواء الســلف، 1428هـــ.

ــقالين            ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــب، ألب ــب التهذي 40. تذي

ــة، 1326هـــ. ــرة املعــارف النظامي ــد - مطبعــة دائ )ت: 852هـــ(، ط1، اهلن

41. تذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج، مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ(، حتقيــق: د. بشــار عــواد، 

ط2، بــروت - مؤسســة الرســالة، 1403هـــ.

42. تذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــــو منصــــور )ت: 370هـــ(، حتقيق: 

حممــد عــوض مرعــب، ط1، بــروت - دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 2001م.
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ــن  ــارص الدي ــن ن ــم، الب ــم وكناه ــاهبم وألقاهب ــرواة وأنس ــامء ال ــط أس ــتبه يف ضب ــح املش 43. توضي

شــمس الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد القيــي الدمشــقي)ت: 842هـــ(، حتقيــق: حممــد 

ــالة. ــة الرس ــروت - مؤسس ــويس، ط1، ب ــم العرقس نعي

ــيل  ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــن رساج الدي ــن امللق ــح، الب ــع الصحي ــرشح اجلام ــح ل 44. التوضي

بــن أمحــد الشــافعي املــرصي )ت: 804هـــ( ، حتقيــق: دار الفــالح، ط1، قطــر- وزارة األوقــاف 

والشــؤون اإلســالمية، 1429هـــ. 

45. التيســري بــرشح اجلامــع الصغــري،  لزيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن 

بــن عــيل بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم املنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، ط3، الريــاض - 

مكتبــة اإلمــام الشــافعي، 1408هـ. 

ــو حاتــم،  ــَد، التميمــي، أب ــن َمْعب ــان بــن معــاذ ب ــان بــن أمحــد بــن حب 46. الثقــات، ملحمــد بــن حب

الدارمــي، الُبســتي )ت: 354هـــ( ، ط1، دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن، اهلنــد، 

1403هـ(. 

47.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الشــهر 

باإلمــام أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ(، حتقيــق: د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي،ط1، 

القاهــرة - دار هجــر، 1422هـ. 

48.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل،  لصــالح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد 

اهلل الدمشــقي العالئــي )ت: 761هـــ)، حتقيــق: محــدي عبــد املجيــد الســلفي، ط2، بــروت - عامل 

1407هـ.  الكتب، 

49. اجلامــع الكبــري، حممــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك، الرتمــذي، أبــو عيســى 

)ت: 279هـــ(، حتقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، ط1، بــروت - دار الغــرب اإلســالمي، 1996م.



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

ــننه  ــلم وس ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس 50. اجلام

وأيامــه، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل )ت: 256 هـــ(، 

حتقيــق: حممــد زهــر بــن نــارص النــارص، ط1، طــوق النجــاة، 1422هـــ.

51. اجلامــع لشــعب اإليــامن، ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى البيهقــي                                           

1416ه. الســلفية،  الــدار   - اهلنــد  ط1،  النــدوي،  أمحــد  متــار  حتقيــق:  458هـــ(،  )ت: 

52. اجلــرح والتعديــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 

ــارف  ــرة املع ــن: دائ ــاد، الدك ــدر آب ــد -  حي ــم )ت: 327هـــ( ، ط1، اهلن ــن أيب حات ــرازي اب ال

ــة، 1372ه.  العثاني

53. جــزء األلــف دينــار وهــو اخلامــس مــن الفوائــد املنتقــاة واألفــراد الغرائــب احلســان جــزء األلــف 

دينــار، أليب بكــر أمحــد بــن جعفــر بــن محدان بــن مالــك بــن شــبيب البغــدادي املعــروف بالقطيعي 

)ت: 368هـــ(، حتقيــق: بدر بــن عبد هلل البــدر، ط1، الكويــت- دار النفائــس، 1414هـ.

ــدادي، أليب  ــم البغ ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــي ب ــن ع ــث أيب احلس ــن حدي ــه م ــزء في 54. اجل

احلســن عــيل بــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن املقابــري البــزاز البغــدادي، )مطــوط، جماميــع 

ــة/82(. عمري

55. حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، ألبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن 

ــة  ــرة - مكتب ــر، القاه ــروت - دار الفك ــاين )ت: 430هـــ(، ط1، ب ــران األصبه ــن مه ــى ب موس

ــي، 1416هـ. اخلانج

ــه                            ــن َمنُْجوَي ــر اب ــو بك ــم، أب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــلم، ألمح ــح مس ــال صحي 56. رج

ــة، 1407هـــ.  ــروت - دار املعرف ــي،ط1، ب ــد اهلل الليث ــق: عب )ت: 428هـــ(، حتقي

57. زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن 

قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ( ، ط27، بــروت - مؤسســة الرســالة، 1415هـــ.
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ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 58.سلس

ــاين )ت: 1420هـــ(، ط1،  ــقودري األلب ــن آدم، األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن، ب الدي

ــارف، 1415هـــ.   ــاض - دار املع الري

ــد  ــن حمم ــد الرمح ــة، أليب عب ــيئ يف األم ــا الس ــة وأثره ــة واملوضوع ــث الضعيف ــلة األحادي 59. سلس

نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، ط1، 

الريــاض -  دار املعــارف، 1412هـــ.

ل البغــدادي احلنبــيل                                                60. الســنة، ألبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن هــارون بــن يزيــد اخلَــالَّ

1410هـــ. الرايــة،  دار   - الريــاض  ط1،  الزهــراين،  عطيــة  د.  حتقيــق:  311هـــ(،  )ت: 

61. ســنن أيب داود، ألبــو داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 

األزدي الَسِجْســتاين )ت: 275هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط - حممــد كامــل قــره بلــيل، ط1، 

دمشــق - دار الرســالة العامليــة، 1430هـــ.

62.الســنن الكــربى،  ألبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــيل اخلراســاين، النســائي                                          

)ت: 303هـــ(، حتقيــق: د. عبــد الغفــار ســليان - وســيد كــروي حســن، ط1، بــروت - دار 

الكتــب العلميــة، 1411ه.  

63. الســنن الكــربى، ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى البيهقــي )ت: 458هـــ(، 

ــة، 1424هـــ. ــد القــادر عطــا، ط3، بــروت - دار الكتــب العلمي حتقيــق: حممــد عب

64. الســنن، البــن ماجــه أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد بــن ماجــة الربعــي بالــوالء القزوينــي احلافــظ 

ــل،  ــروت - دار اجلي ــروف،ط1، ب ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــر )ت: 273هـــ(، حتقي ــر املف الكب

1418هـ.

65. الســنن، لإلمــام احلافــظ أبــو احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعان 

بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقـــب بـــــــ الــدار قطنــي)ت: 385 هـــ(، حتقيــق: شــعيب 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

ــروت -  ــوم، ط1، ب ــد بره ــرز اهلل، وأمح ــف ح ــلبي، عبداللطي ــم ش ــن عبداملنع ــؤوط، حس األرن

مؤسســة الرســالة، 1424ه.

ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــم ب ــحاق، ابراهي ــني، أليب اس ــن مع ــى ب ــا يي ــد أليب زكري ــن اجلني ــؤاالت اب 66. س

اجلنيــد اخلتــى )ت: 260هـــ تقريبــا( ، حتقيــق: أمحــد حممــد نــور، ط1، املدينــة املنــورة - مكتبــة 

ــدار، 1408هـ.  ال

ــب،  ــن غال ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــه، أمح ــي عن ــة الكرج ــي رواي ــاين للدارقطن ــؤاالت الربق 67. س

أبــو بكــر املعــروف بالربقــاين )ت: 425هـــ(، حتقيــق: د. عبدالرحيــم حممــد أمحــد القشــقري، ط1، 

الهــور، باكســتان - كتــب خانــه مجيــيل، 1404هـــ.

68. ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

ــالة،  ــة الرس ــروت - مؤسس ــرون، ط11، ب ــؤوط وآخ ــعيب األرن ــق: ش )ت: 748هـــ(، حتقي

1422هـ. 

69. رشح الرســالة، لعبــد الوهــاب بــن عــيل البغــدادي القــايض، اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدمياطــي 

أمحــد بــن عــيل، ط1، بــروت - دار ابــن حــزم، 1428هـــ.

70. رشح الزرقــاين عــى موطــأ اإلمــام مالــك، ملحمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاين املــرصي 

األزهــري )ت:1122هـــ(، حتقيــق: طــه عبدالــرؤوف، ط1، القاهــرة - مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

1424هـ. 

71. رشح الســنة، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي                                      

)ت: 516هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، وحممــد زهــر الشــاويش، ط2، دمشــق، بــروت - 

ــالمي، 1403هـــ. ــب اإلس املكت

ــي  ــا حمي ــاج (،  أليب زكري ــن احلج ــلم ب ــح مس ــاج رشح صحي ــلم ) املنه ــى مس ــووي ع 72. رشح الن

ــة، 1347هـــ.   الديــن حييــى بــن رشف النــووي )ت: 676هـــ(، ط1، األزهــر - املطبعــة املرصي
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73. رشح ســنن ابــن ماجــه القزوينــي، ملحمــد بــن عبــد اهلــادي التتــوي، أبــو احلســن، نــور الديــن 

الســندي )ت: 1138هـــ(، بــروت - دار اجليــل.

74. رشح ســنن أيب داود، لشــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن حســن بــن عيل بــن رســالن املقديس 

الرمــيل الشــافعي )ت: 844 هـــ(، حتقيــق: عــدد مــن الباحثن بــإرشاف خالــد الربــاط،ط1، الفيوم 

- دار الفالح، 1437هـ.

75. رشح صحيــح البخــاري، البــن بطــال أبــو احلســن عيل بــن خلف بــن عبــد امللــك )ت: 449هـ(، 

حتقيــق: يــارس بــن إبراهيــم، ط2، الريــاض - مكتبة الرشــد، 1423هـ.

76. رشح علــل الرتمــذي، البــن رجــب زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن، 

الَســالمي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، احلنبــيل )ت: 795هـــ(،  حتقيــق: مهــام عبدالرحيــم ســعيد، 

ط2، الريــاض - مكتبــة الرشــد، 1421هـ. 

77. رشح مشــكل اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة األزدي 

ــؤوط، ط1،  ــعيب األرن ــق: ش ــاوي )ت: 321هـــ(، حتقي ــروف بالطح ــرصي املع ــري امل احلج

بــروت - مؤسســة الرســالة، 1415هـــ. 

78. رشح معــاين اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة األزدي 

احلجــري املــرصي املعــروف بالطحــاوي )ت: 321هـــ(، حتقيــق: حممــد زهــري النجــار - حممــد 

ســيد جــاد احلــق، ط1، بــروت - عــامل الكتــب، 1399هـــ.

ــارايب                             ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 79. الصح

)ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــا،ط4، بــروت - دار العلــم للماليــن، 1407هـــ.

ــن  ــح ب ــن صال ــرة ب ــن املغ ــة ب ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر حمم ــة، أليب بك ــن خزيم ــح اب 80. صحي

بكــر الســلمي النيســابوري )ت: 311هـــ(، حتقيــق: د. حممــد مصطفــى األعظمــي، ط1، بــروت 

- املكتــب اإلســالمي، 1400هـــ.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

81. صحيــح ســنن أيب داود،  أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن 

آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، ط1، الكويــت - غــراس للنــر والتوزيــع، 1423هـ.

82. الضعفــاء الكبــري، أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد العقيــيل املكــي                                          

1435هـــ. ط1،  التأصيــل،  بــدار  التحقيــق  قســم  حتقيــق:  322هـــ(،  )ت: 

83. الضعفــاء وأجوبــة الــرازي عــى ســؤاالت الربذعــي، لعبيــد اهلل بــن عبــد الكريــم بــن يزيــد بــن 

فــروخ املخزومــي بالــوالء، أبــو زرعــة الــرازي )ت: 264(، حتقــــيق: د. ســعدي اهلاشــمي، ط2، 

املنصــورة - دار الوفــاء، 1409ه.

84. الضعفــاء، ألبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بن موســى بــن مهــران األصبهاين 

)ت: 430هـــ(، حتقيــق: فاروق محــادة، ط1، الدار البيضــاء - دار الثقافة، 1405هـ.

ــوالء،  ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــعد أب ــن س ــربى، الب ــات الك 85. الطبق

ــق: د. عــيل حممــد عمــر، ط1،  ــن ســعد )ت: 230هـــ(، حتقي البــرصي، البغــدادي املعــروف باب

ــة اخلانجي،1421هـــ(. القاهــرة - مكتب

ــل الشــيباين  ــن حنب ــن أمحــد بــن حممــد ب ــد اهلل ب ــد الرمحــن عب ــة الرجــال، أليب عب 86. العلــل ومعرف

البغــدادي )ت: 290هـــ(، حتقيــق: د. ويص اهلل بــن حممــد عبــاس،ط2، الريــاض - دار القبــس، 

1427هـ.

87. عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري،  أليب حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن 

حســن الغيتــايب احلنفــي بــدر الديــن العينــي )ت: 855هـــ(، بــروت - دار الفكــر.

88. عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، أبــو الطيــب حممــد شــمس احلــق بــن أمــر عــيل بــن مقصــود 

عــيل الصديقــي العظيــم آبــادي )ت: 1329هـــ(، ط2، بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ.

89. غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، لنظــام الديــن احلســن بــن حممــد بــن حســن القمــي النيســابوري 

)ت: 850هـــ(، حتقيــق: زكريــا عمــرات، ط1، بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1416هـــ. 
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90. غريــب احلديــث، البــن قتيبــة أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـ(. 

حتقيــق: د. عبــد اهلل اجلبــوري،ط1، بغــداد- مطبعــة العــاين، 1397هـ. 

ــم  ــد الكري ــق: عب ــن حممــد اخلطــايب )ت 388 هـــ(، حتقي 91. غريــب احلديــث، أليب ســليان محــد ب

ــاوي، ط1، دمشــق - درا الفكــر، 1402هـــ.  ــم الغرب إبراهي

92. غريــب احلديــث،أليب ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي) ت: 224هـــ(، 

حتقيــق: د.حســن حممــد حممــد رشف، ط1، القاهــرة - املطابــع األمريــة، 1404هـــ. 

93. فتــح البــاري بــرشح صحيــح أيب عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل البخــاري، ألبــو الفضــل أمحــد بــن 

عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، 

عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز، املطبعــة الســلفية.

ــن  ــن أمحــد ب ــد الرمحــن ب ــن عب ــن الدي ــن رجــب زي ــح البخــاري، الب ــاري رشح صحي ــح الب 94. فت

رجــب بــن احلســن، الَســالمي، البغــدادي، ثم الدمشــقي، احلنبــيل )ت: 795هـــ(،  حتقيــق: حممود 

بــن شــعبان وآخــرون، ط1، املدينــة - مكتبــة الغربــاء، 1417هـــ.

ــة                                  ــم اجلوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــية، ملحم 95. الفروس

)ت: 751هـــ(. حتقيــق: مشــهور بــن حســن بــن حممــود بــن ســلان، ط1، حائــل - دار األندلــس، 

1414هـ. 

96. الكاشــف عــن حقائــق الســنن، رشف الديــن احلســن بن عبــد اهلل الطيبــي )ت:743هـــ(،  حتقيق: 

د. عبــد احلميــد هنــداوي، ط1، مكــة املكرمــة - مكتبة نــزار البــاز، 1417هـ. 

ــن  ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب ــة يف الكتــب الســتة،  لشــمس الدي ــه رواي ــة مــن ل 97. الكاشــف يف معرف

أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: حممــد عوامــه، وأمحــد بــن حممــد بــن 

نمــر اخلطيــب، ط1، جــده - دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية، ومؤسســة علــوم القــرآن، 1413هـــ.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

ــدي                         ــن ع ــهور باب ــاين املش ــدي اجلرج ــن ع ــد ب ــو أمح ــظ أب ــال، للحاف ــاء الرج ــل يف ضعف 98. الكام

ــد، 1434هـــ. ــة الرش ــاض - مكتب ــاوي، ط1، الري ــازن الرس ــق: م )ت: 365 هـــ(، حتقي

ــي  ــريش الطليح ــيل الق ــن ع ــل ب ــن الفض ــد ب ــن حمم ــاعيل ب ــب، إلس ــب والرتهي ــاب الرتغي 99.كت

التيمــي األصبهــاين، أبــو القاســم، امللقــب بقــوام الســنة  )ت: 535هـــ(، حتقيــق: أيمــن بــن صالح 

بــن ،ط1، القاهــرة - دار احلديــث، 1414هـــ.

ــن  ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــدة، لتق ــاب العم ــن كت ــام م ــاب الصي 100.كت

ــقي                                                       ــيل الدمش ــراين احلنب ــة احل ــن تيمي ــد اب ــن حمم ــم ب ــن أيب القاس ــد اهلل ب ــن عب ــالم ب ــد الس عب

ــاري، 1417هـــ. ــري، ط1، دار األنص ــد النش ــق: زائ )ت: 728 هـــ( ، حتقي

ــاين،  ــيل اخلراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــو عب ــني، ألب ــاء واملرتوك ــاب الضعف 101.كت

ــي، 1396هـــ.  ــب - دار الوع ــد، ط1، حل ــم زاي ــود إبراهي ــق: حمم ــائي )ت: 303هـــ(، حتقي النس

102.كتــاب العلــل ، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 

الــرازي ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ(، حتقيــق: فريــق مــن الباحثــن، إرشاف وعنايــة: د. ســعد 

بــن عبــد اهلل احلميــد -  د. خالــد بــن عبــد الرمحــن اجلريــي، ط1، مطابــع احلميــي، 1427هـــ.

ــه  103.كتــاب الفوائــد الشــهري بالغيالنيــات،  أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن إبراهيــم بــن عبدَوْي

از )ت: 354هـــ(، حتقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلان. )ط1، الدمام:  البغــدادي الشــافعي البــزَّ

دار ابــن اجلــوزي،  1417هـ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــيبة، عب ــن أيب ش ــر ب ــار،أليب بك ــث واآلث ــف يف األحادي ــاب املصن 104.الكت

إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )ت: 235هـــ( ، حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، ط1، 

الريــاض- مكتبــة الرشــد، 1409هـــ.

ــابوري )ت: 261هـــ(،  ــري النيس ــن القش ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ب ــامء،  ملس ــى واألس 105.الكن

ــالمية، 1404هـــ.  ــة اإلس ــورة - اجلامع ــة املن ــقري، ط1، املدين ــد القش ــم أمح ــق: عبدالرحي حتقي
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ــعيد  ــن س ــيل ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــاري، ملحم ــح البخ ــدراري يف رشح صحي ــب ال 106.الكواك

ــريب، 1401هـــ.  ــرتاث الع ــاء ال ــروت - دار إحي ــاين )ت: 786هـــ(، ط1، ب ــن الكرم ــمس الدي ش

ــن  ــن الدي ــربكات زي ــو ال ــات، أب ــرواة الثق ــن ال ــط م ــن اختل ــة م ــريات يف معرف ــب الن 107.الكواك

حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن يوســف الشــهر بابــن الكيــال الدمشــقي )ت: 929هـــ(، حتقيــق: 

ــة اإلمداديــة، 1420هـــ. عبدالقيــوم  عبــد رب النبــي، ط2، مكــة املكرمــة - املكتب

ــن  ــد اب ــن حمم ــر ب ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــة، لعب ــث املوضوع ــة يف األحادي ــآىلء املصنوع 108.ال

ــة.                                      ــن عويض ــد ب ــن حمم ــالح ب ــق: ص ــيوطي ) ت:911هـــ(، حتقي ــري الس ــن اخلض ــابق الدي س

ــة، 1417هـــ. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط1، ب

109.لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــي اإلفريقــي )ت: 711هـــ(، ط3، بــروت - دار صــادر، 1414هـ.

110.لســان امليــزان، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 

852هـــ(، حتقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، ط1، بــروت - دار البشــائر اإلســالمية، 1423هـــ.

ــيل  ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــن، جل ــاكن إىل أرشف األماك ــرام الس ــري الغ 111.مث

بــن حممــد اجلــوزي )ت : 597هـــ(، حتقيــق: مــرزوق عــيل إبراهيــم، ط1، الريــاض- دار الرايــة، 

1415هـ.

112.املجروحــني مــن املحدثــني والضعفــاء واملرتوكــني، لالمــام احلافــظ حممــد بــن حبــان بــن أمحــد 

ــ (، حتقيــق: حممــود إبراهيــم زايــد، بــروت - دار املعرفة،  أيب حاتــم التميمــي البســتي )ت: 354 هـ

1412هـ.

113.جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أليب احلســن نــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر بــن ســليان اهليثمــي 

)ت: 807هـــ(، حتقيــق: حســن ســليم أســد الــّداراين، ط1، دار املأمــون للــرتاث.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

114.املجمــوع املغيــث يف غريبــي القــرآن واحلديــث. ، ملحمــد بــن عمــر بــن أمحــد بــن عمــر بــن حممد 

األصبهــاين املدينــي، أبــو موســى )ت: 581هـــ(، حتقيــق: عبــد الكريــم العزبــاوي، ط1، جامعة أم 

القــرى -  مكــة املكرمــة، معهــد البحــوث العلمية وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، 1408هـ.

115.املحــى باآلثــار، أليب حممــد عــيل بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلـــي القرطبــي الظاهــري 

)ت: 456هـــ(،  حتقيــق: د. عبدالغفــار البنــداري، ط1، بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1425هـــ.

ــري  ــريب املعاف ــن الع ــر ب ــو بك ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــايض حمم ــك، للق ــأ مال ــالك يف رشح موط 116.املس

ــلياين، ط1، بــروت -  ــلياين- عائشــة السُّ االشــبييل املالكــي )ت: 543هـــ( ، حتقيــق: حممــد السُّ

ــرب، 1428هـ.  دار الغ

117.مســائل اإلمــام أمحــد روايــة أيب داود، ألبــو داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر 

بــن شــداد بــن عمــرو األزدي الَسِجْســتاين )ت: 275هـــ(،  حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل، ط1، 

مــرص- مكتبــة ابــن تيميــة، 1420هـ.

ــويس،                     ــرص الط ــن ن ــيل ب ــن ع ــن ب ــيل احلس ــذي، أليب ع ــع الرتم ــى جام ــويس ع ــتخرج الط 118.مس

ــاء، 1415هـــ. ــة الغرب ــة - مكتب ــويس، ط1، املدين ــس األندون ــق: د.أني )ت: 312هـــ(، حتقي

119.املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه 

بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيق: 

مقبــل بــن هــادي الوادعــي، ط1، القاهــرة - دار احلرمــن، 1417هـــ.

120.مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بن هــالل بن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنؤوط ومجاعة،ط1، بروت - مؤسســة الرســالة، 1421هـ.

ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــاميني، لس ــند الش 121.مس

ــة  ــروت - مؤسس ــلفي، ط1، ب ــد الس ــن عبداملجي ــدي ب ــق: مح ــرباين )ت: 360هـــ(، حتقي الط

الرســالة، 1405هـــ.
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122.مســند الشــهاب، أليب عبــد اهلل حممــد بــن ســالمة بــن جعفــر بــن عــيل بــن حكمــون القضاعــي 

ــة  ــروت - مؤسس ــلفي، ط1، ب ــد الس ــد املجي ــن عب ــدي ب ــق: مح ــرصي )ت: 454هـــ(، حتقي امل

ــالة، 1407هـ. الرس

123.املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، 

ــؤاد  ــد ف ــق: حمم ــابوري )ت: 261هـــ(، حتقي ــري النيس ــن القش ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ب ملس

عبدالباقــي، ط1، بــروت - دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 1412هـــ.

124.املســند، عــيل بــن اجلَْعــد بــن عبيــد اجلَْوَهــري البغــدادي )ت: 230هـــ( ، حتقيــق: عبــد املهــدي 

بــن عبدالقــادر، ط1، الكويــت - مكتبــة الفــالح، 1405هـــ.

125.املســند، أليب بكــر عبــد اهلل بــن الزبــر بــن عيســى القــريش احلميــدي املكــي )ت: 219 هـــ(، 

ــقا.  ــق - دار الس ــد، ط1، دمش ــليم أس ــن س ــق: حس حتقي

املســند، أليب داود ســليان بــن داود بن اجلارود الطيالـــي البصـــرى )ت:204هـــ(، حتقيق: د.   .126

حممــد بــن عبداملحســن الرتكــي، ط1، القاهــرة - دار هجــر، 1420هـــ. 

127.املســند، أليب حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن الفضــل بــن هَبــرام بــن عبــد الصمــد الدارمي، 

التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ(، حتقيــق: حســن ســليم أســد، ط1، بــروت - دار ابن حزم، 

1421ه. 

128.املســند، أليب يعــى أمحــد بــن عــيل بــن املُثنــى بــن حييــى بــن عيســى بــن هــالل التميمــي، املوصيل 

)ت: 307هـــ(، حتقيق: حســن ســليم أســد. ط1، دمشــق - دار املأمون للــرتاث، 1404هـ. 

ــد  ــن أمح ــان اب ــن حب ــد ب ــم حمم ــار، أليب حات ــاء االقط ــالم فقه ــار وأع ــامء االمص ــاهري عل 129.مش

ــم. ط1،  ــيل ابراهي ــرزوق ع ــه: م ــق علي ــه وعل ــه ووثق ــتي )ت:354هـــ(، حقق ــي البس التميم

ــاء، 1411هـــ. ــور - دار الوف املنص
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

130.مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه،  ألمحــد بــن أيب بكــر بــن اســاعيل بــن ســليم بــن قايــاز 

ــى  ــد املنتق ــق: حمم ــاس )ت: 839 (، حتقي ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرصي ش ــاين امل ــري الكن البوص

الكشــناوي، ط2، بــروت - دار العربيــة، 1403هـــ. 

131.املصنــف، أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين الصنعاين)ت:211هـــ(، 

حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، ط2، املجلــس العلمــي، توزيــع: بــروت - املكتــب 

اإلســالمي، 1403هـــ.

ــو القاســم  ــن مطــر اللخمــي الشــامي، أب ــوب ب ــن أي ــن أمحــد ب 132.املعجــم األوســط، لســليان ب

الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل، وعبداملحســن بــن إبراهيــم احلســيني، 

القاهــرة - دار احلرمــن، 1415هـــ. 

ــان  ــن عث ــن أمحــد ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب 133.معجــم الشــيوخ )املعجــم الكبــري(، لشــمس الدي

ــة  ــف - مكتب ــة، ط1، الطائ ــب اهليل ــد احلبي ــق: د. حمم ــي )ت: 748هـــ(، حتقي ــاز الذهب ــن َقاْي ب

الصديــق، 1408هـــ. 

ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــري، لس ــم الصغ 134. املعج

الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: حممــد شــكور حممــود احلــاج أمريــر، ط1، بــروت - املكتــب 

ــالمي، 1405هـ. اإلس

ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــري،  لس ــم الكب 135. املعج

ــاف،  ــداد - وزارة األوق ــلفي، ط1، بغ ــد الس ــدي عبداملجي ــق: مح ــرباين )ت: 360هـــ(، حتقي الط

إحيــاء الــرتاث اإلســالمي، 1398هـــ.

136. معجــم لغــة الفقهــاء، ملحمــد رواس قلعــه جــي )ت: 1435 هـــ(، ط1، بــروت: دار النفائــس، 

1416هـ.
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ــرازي،  ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس أمح ــن ف ــة ، الب ــس اللغ ــم مقايي 137. معج

أبــو احلســن )ت: 395هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون،ط1، بــروت - دار الفكــر، 

1399هـ.

138. معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 

أليب احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن صالــح العجــى الكــويف )ت: 261هـــ(، حتقيــق: عبدالعليــم 

عبدالعظيــم البســتوي، ط1، املدينــة املنــورة - مكتبــة الــدار، 1405هـــ.

139. معرفــة الســنن واآلثــار، ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى البيهقــي                                          

)ت: 458هـــ(، حتقيــق: د. عبداملعطــي أمــن قلعجــي، ط1، القاهــرة - دار الوفــاء، 1412ه.

0	1.معرفــة الصحابــة،  أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران 

األصبهــاين )ت: 430هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، ط1، الريــاض- دار الوطــن، 

1419هـ.

ــه بــن  ــد اهلل بــن حممــد بــن محدوي ــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عب 1	1.معرفــة علــوم احلديــث، أليب عب

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ)، حتقيــق: 

الســيد معظــم حســن، ط2، بــروت - دار الكتــب العلميــة، 1397هـــ.

ــن  ــد اهلل اب ــن عب ــد ب ــن أمح ــف ب ــن يوس ــد اهلل ب ــب، لعب ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن  .1	2

يوســف، أبــو حممــد، مجــال الديــن، ابــن هشــام )ت: 761هـــ(، حتقيــق: د. مــازن املبــارك، وحممــد 

محــد اهلل، ط6، دمشــق - دار الفكــر، 1384هـــ.

ــم  ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أمح ــلم، أليب العب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل 		1.املفه

القرطبــي )ت: 656 هـــ(، حتقيــق: حميــي الديــن ديــب مســتو- وآخــرون، ط1، دمشــق - دار ابــن 

كثــر، ودار الكلــم الطيــب، 1417هـــ.

104



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

		1.مــن كالم أيب زكريــا ييــى بــن معــني يف الرجــال ، أليب خالــد يزيــد بــن اهليثــم بــن طهــان الدقاق 

)ت: 284 هـــ (، حتقيــق: د. أمحــد حممــد نور ســيف، ط1، بــروت - دار املأمــون للرتاث. 

ــّي  ــرص الَك ــن ن ــد ب ــن محي ــد ب ــد احلمي ــد عب ــد، أليب حمم ــن محي ــد ب املنتخــب مــن مســند عب  .1	(

ويقــال لــه: الَكــّي بالفتــح واإلعجــام )ت: 249هـــ( حتقيــق: مصطفــى العــدوي، ط2، الريــاض 

- دار بلنســية، 1423هـــ. 

املنتقــى رشح املوطــأ، أليب الوليــد ســليان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي   .1	6

القرطبــي الباجــي األندلـــي )ت: 474 هـ(، ط2، مصـــر - مطبعة الســعادة. 

املنتقــى مــن الســنن املســندة عــن رســول اهلل  ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن عــيل بــن   .1	7

اجلــارود النيســابوري )ت: 307 هـــ( ، حتقيــق: مركــز البحــوث بــدار التأصيــل، ط1، القاهــرة، 

1435هـ.

8	1. املوسوعة الفقهية الكويتية، ط2، الكويت - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 1404هـ.

9	1. املوضوعــات، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي                                                       

ــورة -  ــة املن ــان، ط1، املدين ــد عث ــن حمم ــد الرمح ــق: عب ــم وحتقي ــط وتقدي )ت : 597هـــ(، ضب

ــلفية، 1386هـــ. الس ــة  املكتب

ــان  ــن عث ــن أمحــد ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب ــدال يف نقــد الرجــال،  لشــمس الدي ــزان االعت 0)1. مي

ــة،  ــق: عــيل حممــد البجــاوي، ط1، بــروت: دار املعرف ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقي ــن َقاْي ب

1382هـ. 

1)1. نتائــج الفكــر يف النحــو، ألبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد الســهييل                                            

1412هـــ.  العلميــة،  الكتــب  دار   - بــروت  ط1،  581هـــ،  )ت: 
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2)1. النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

ــر  ــق: طاه ــر )ت: 606هـــ( ، حتقي ــن األث ــزري اب ــيباين اجل ــم الش ــد الكري ــن عب ــد اب ــن حمم ب

ــة، 1399هـــ. ــة العلمي ــروت - املكتب ــي، ط1، ب ــود الطناح ــزاوي- حمم ال

	)1.اهلدايــة واإلرشــاد يف معرفــة أهــل الثقــة والســداد،  ألمحــد بــن حممــد بــن احلســن بــن احلســن 

ــروت -                            ــي، ط1، ب ــد اهلل الليث ــق: عب ــاذي )ت: 398هـــ(، حتقي ــاري الكالب ــرص البخ ــو ن أب

دار املعرفــة، 1407هـــ. 
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143.Attaiseer bisharhi Al-Jaami' Assagheer, by Al-Manaawi, Abdul-Rauf 
bin Ali, (3rd Edition, Riyadh: Maktabat Al-Imam Asshafi'i, 1408 AH).

144.Al-Mausuu'at Al-fiqhiyyat Al-kuwaitiyyah, (2nd Edition, Kuwait: Min-
istry of Endowments and Islamic Affairs, 1404 AH).

145.Assunan Al-Kubra, by Annasa’i, Ahmad bin Shuaib, Investigated by Dr. 
Abdul Ghaffar Sulaiman and Sayyid Kasrawi Hassan, (1st Edition, Beirut: 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1411 AH).

146.Kitab Addua'faa wal Matruukeen, Investigated by Mahmud Ibrahim 
Zayid, (1st Edition, Aleppo: Dar Al-wa'yi, 1396 AH).

147.Sharhu Nawawi 'alaa Muslim, Al-Minhaj Sharhu Saheeh Muslim 
bin Al-Hajjaj, by Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf, (1st edition, Al-Azhar: 
Al-Matba'at Al-Misriyyah, 1347 AH).

148.Gharaa'ibul Qur’an wa Raghaa'ibul Furqan, by Annaisabuuri, Al-Has-
san bin Muhammad, Investigated by Zakariya Umairat, (1st Edition, Bei-
rut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1416 AH).

149.Al-kuna wal Asmaau, by Annaisabuuri, Muslim bin Al-Hajjaj, Investi-
gated by Abdu-Raheem Ahmad Al-Qashqari, (1st edition, Medina: Islamic 
University, 1404 AH).

150.Al-Musnad Assaheeh Al-mukhtasar binaqlil 'Adil 'anil 'Adil ilaa Ra-
suulillah, Investigated by Muhammad Fuad Abdul-Baaqi (1st edition, Bei-
rut: Dar Ihyaai Athuraath Al-Arabi, 1412 AH).

151.Ghareebul Hadeeth, by Al-Harawi, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam "" 
Investigated by Dr. Hussain Muhammad Muhammad Sharaf, (1st edition, 
Cairo: Al-mataabi' Al-ameeriyyah, 1404 AH). 

152.Tahdheeb Allugha, by Al-Harawi, Muhammad bin Ahmad, Investigat-
ed by Muhammad Iwad Mur'ib, (1st Edition, Beirut: Dar Ihyaai Atturath 
Al-Arabi, 2001 AD).

153.Majmau Zawaa'id wa Manbaul Fawaa'id, by Al-Haythami, Ali bin Abi 
Bakir, Investigated by Hussain Saleem Asad Addarani, (1st Edition, Dar 
Al-Mahmun litturath).
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132.Musnad Asshihab, by Al-Qadaa'i, Muhammad bin Salaama, Investigated 
by Hamdi bin Abdul Majeed Assalafi, (1st edition, Beirut: Muassasat Arri-
saalah, 1407 AH).

133.Juzhul alfi dinaar Wahuwal khamis minal fawaa'id Al-muntaqaat 
wal Afraadil ghara'ib Alhisaan Juzhul alfi dinaar , by Al-Qati'i, Ahmad 
bin Ja'far, Investigated by Badir bin Abdullah Al-Badir, (1st edition, Kuwait: 
Dar Annafa'is, 1414 AH).

134.Mu'jam Lughat Al-fuqahaa, by Qal'aji Muhammad Rawas, (1st Edition, 
Beirut: Dar Annafa'is, 1416 AH).

135.Kitab Attargheeb wa Tarheeb , by Qawaamu Sunnah, Ismail bin Mu-
hammad, Investigated by Ayman bin Salih bin Sha'ban, (1st edition, Cairo: 
Dar Al-Hadith, 1414 AH).

136.Al-Kawakib Addarari fii Sharhi Saheeh Al-Bukhari, by Al-Kirmani, 
Muhammad bin Yusuf, (1st Edition, Beirut: Dar Ihyaahi Turath Al-Arabi, 
1401 AH).

137.Al-Muntakhab min Musnad Abd bin Hameed , by Al-Kashi, Abdul-Ha-
meed bin Hameed, Investigated by Mustafa Al-Adawi, (2nd Edition, Ri-
yadh: Dar Balansiya, 1423 AH)

138.Al-Idaayah wal Irshad fii Ma'rifat Ahli thiqat wassadaad, by Al-Ka-
labadhi, Ahmad bin Muhammad, Investigated by Abdullah Allaithi, (1st 
Edition, Beirut: Dar Al-ma'rifa, 1407 AH).

139.Bahrul fawaa'id Al-mash'uur bi Ma'ani Al-akhbaar, by Al-Kalabadhi, 
Muhammad bin Abi Ishaq, Investigated by Muhammad Hassan Ismail and 
Ahmad Fareed Al-Mazeedi, (1st Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1420 AH).

140.Tahzeebul kamal fii Asmaai Rijaal, by Al-Mazi, Jamaludeen Abul-Hajjaj 
Yusuf, Investigated by Dr. Bashar Awwad, (2nd edition, Beirut: Muassasat 
Arrisaalah, 1403 AH).

141.Ikmaal Tahdheeb Al-Kamal, by Maghlatay bin Kalij, Investigated by: 
A'dil bin Muhammad and Usama bin Ibrahim, (1st edition, Cairo: Modern 
Faruk, 1422 AH).

142.Al-ahaadeeth Al-Mukhtaarah Aw Al-Mustakhraj minal ahaadeeth 
Al-mukhtaarah mimma lam yukhrijhu Al-bukhari wa Muslim fi Sa-
heehaihima, by Al-Maqdisi, Muhammad bin Abdu-wahid: Investigated by 
Dr. Abdul-malik bin Dahish, (3rd Edition, Beirut: Dar Khidir, 1420 AH).
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120.Tareekh Yahya Bin Ma'een, by Uthman bin Saeed Addarami, Investi-
gated by Dr. Ahmad Muhammad Nuur Saif, (Damascus: Dar Al-Ma'mun li 
thuraath, 1400 AH).

121.Ma'rifat Athiqaat min Rijaal Ahlil 'ilm wal hadith wamina ddua'faai 
wazikir Maza'ibihim wa Akhbaarihim, by Al-Ajali, Ahmad bin Abdullah, 
Investigated by Abdul-Aleem Abdul-Azeem Al-Bastawi, (1st edition, Medi-
na: Maktabat Addar, 1405 AH).

122.Awnul Ma'bud Sharhu Sunan Abi Dawood, by Al-azeem Abadi, Mu-
hammad Ashraf bin Ameer bin Ali, (2nd Edition, Beirut: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyyah, 1415 AH).

123.Addu'afaau Al-kabeer, by Al-Aqeeli, Muhammad bin Amr, Investigated 
by the Investigation Department in Dar Attahseel, (1st edition, 1435 AH).

124.Jaamiu-ttahseel fii Ahkam Al-Maraseel, by Al-Alai, Khaleel bin Kaika-
ladi, Investigated by Hamdi Abdul-Majeed Assalafi, (2nd Edition, Beirut: 
Aalam Al-kutub, 1407 AH).

125.Attahkheer wa Ahkaamuhu fil fiqhi Al-Islaami, by Al-Issa, Muham-
mad bin Abdul-Kareem, (1st edition, Riyadh: Maktabat Arrushd).

126.Umdat Al-Qaari Sharhu Saheeh Al-Bukhari, by Al-'Aini, Mahmud bin 
Ahmad, (Beirut: Dar Al-Fikir).

127.Ikmaal Al-Mu'lim bi Fawaa'id Muslim, by Al-Qaadi 'Iyad bin Musa, In-
vestigated by Dr. Yahya Ismail, (1st edition, Egypt: Dar Al-Wafa, 1419 AH).

128.Tarteeb 'Ilal Attirmidhi Al-Kabeer, by Al-Qaadi, Abu Talib, Investigat-
ed by Subhi Assamurrai, Assayyid Abu Al-Ma'aati Annuri and Mahmud Mu-
hammad Khaleel Assa'eedi, (1st Edition, Beirut: Dar Alam Al-Kutub, 1409 AH).

129.Sharhu-Risaalah, by Al-Qaadi, Abdul Wahhab bin Ali, Taken care of by 
Abul-Fadil Addimyaati Ahmad bin Ali, (1st Edition, Beirut: Dar Ibin Hazim, 
1428 AH).

130.Attajreed, by Al-Qadduri, Ahmad bin Muhammad, investigated by Dr. 
Muhammad Ahmad Siraj and Dr. Ali Jumah Muhammad, (2nd edition, Cai-
ro: Dar Al-Salam, 1427 AH).

131.Al-Mufhim limaa Ashkala min Talkhees Kitab Muslim, by Al-Qurtubi, 
Ahmad bin Umar, Investigated by: Muhyideen Deeb Mustu and others, (1st 
edition, Damascus: Dar Ibin Katheer and Dar Al-Kalim Attayib, 1417 AH).

14



111

108.Adwaaul bayaan fii Iidaahil Qur’an bil Qur’an, by Asshinqeeti, Mu-
hammad Al-Ameen bin Muhammad Al-Mukhtar, Investigated by Bakar bin 
Abdullah Abu Zaid, (1st Edition, Makkah: Dar Alamul Fawaaid, 1426 AH).

109.Al-Musannaf, by Assan'ani, Abdu-Razzaq Bin Hammam, Investigated by 
Habeebu-Rahman Al-A'zhami, (2nd Edition, Al-Majlisul 'Ilmi, Distributed by 
Beirut: Al-Maktab Al-Islaami, 1403 AH).

110.Al-Mu'jam Al-Awsat, by Attabaraani, Sulaiman bin Ahmad, Investigated 
by Tariq bin Iwadullah and Abdul-Muhsin bin Ibrahim Al-Hussaini, (Cairo: 
Dar Al-Haramain, 1415).

111.Al-Mu'jam Assagheer, Investigated by: Muhammad Shakur Mahmud 
Al-Hajj Umareer, (1st Edition, Beirut: Al-Maktab Al-Islaami, 1405 AH).

112.Al-Mu'jam Al-kabeer, Investigated by: Hamdi Abdul-Majeed Assalafi, 
(1st Edition, Baghdad: Ministry of Endowments, Ihyaahu thuraath Al-Is-
laami, 1398 AH).

113.Musnad Asshamiyeen, Investigated by Hamdi bin Abdul-Majeed Assala-
fi, (1st edition, Beirut: Muassasat Arrisaalah, 1405 AH).

114.Jami'ul-Bayan 'an Tahweel Aayil Qur’an, by Attabari, Muhammad bin 
Jareer, Investigated by Dr. Abdullah bin Abdul-Muhsin Atturki (1st Edition, 
Cairo: Dar Hajar, 1422 AH).

115.Sharhu Mushkilil Aathaar, by Attahaawi, Ahmad bin Muhammad, In-
vestigated by Shuaib Al-Arnaout, (1st Edition, Beirut: Muassasat Arrisaa-
lah, 1415 AH)

116.Sharhu Ma'anil Aathaar, Investigated by Muhammad Zuhri Annajjar 
- Muhammad Sayyid jaad Al-Haqq, (1st Edition, Beirut: Aalam Al-kutub, 
1399 AH).

117.Mustakhraj Attusi 'alaa Jami' Attirmidhi, by Attusi, Al-Hassan bin 
Ali, Investigated by Dr. Anis Al-andunusi, (1st Edition, Medina: Maktabat 
Al-Ghurabaa, 1415 AH).

118.Al-Musnad, by Attayalisi, Sulaiman bin Dawood, Investigated by Dr. Mu-
hammad bin Abdul Muhsin Atturki, (1st Edition, Cairo: Dar Hajar, 1420 AH).

119.Al-kaashif 'an Haqaaiq Assunan, by Atteebi, Al-Hussain Bin Abdullah, 
Investigated by Dr. Abdul Hameed Hindaawi, (1st Edition, Makkah: Makta-
bat Nizar Al-Baz, 1417 AH).
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95.Tazheeb Tahzeebul Kamaal fii Asmaai Rijaal, Investigated by Gunaim 
Abbas Gunaim and Majdi Assayid Ameen, (1st Edition, Cairo: Dar Al-Faruq, 
1425 AH).

96.Siyar A'laam Annubalaa, Investigated by Shuaib Al-Arnaout and others, 
(11th edition, Beirut: Muassasat Arrisaalah, 1422 AH).

97.Mu'jam Asshuyukh (Al-Mu'jam Al-kabeer). Investigated by Dr. Mu-
hammad Al-Habeeb Al-Hailah (1st edition, Taif: Maktabat Assideeq, 1408 
AH).

98.Miizaanul I'tidaal fii Naqdi Rijaal, Investigated by Ali Muhammad Al-Ba-
jaawi. (1st Edition, Beirut: Dar Al-ma'rifah, 1382 AH).

99.Tanqeehu Tahqeeq fii Ahadeeth Atta'leeq, Investigated by Mustapha 
Abul-Ghaith Abdul-Hayyi (1st Edition, Riyadh: Dar Al-Watan, 1421 AH).

100.Muwatta Al-Imam Malik, by Azzarqani, Muhammad bin Abdul-Baqi, 
Sharhu Zarqani 'alaa, Investigated by Taha Abdul-Rauf, (1st edition, Cairo: 
Maktabat Athaqaafat Addiniyyah, 1424 AH).

101.Al-ightibaat biman Rumiya mina-Ruwaat bil ikhtilaat, by Sibt ibin 
Al-ajami, Ibrahim bin Muhammad, Investigated by Alauddeen Ali, (1st Edi-
tion, Cairo: Dar Al-Hadith, 1988 AD).

102.Al-ansaab, by Assam'aani, Abdul Kareem bin Muhammad, Investigated 
by Abdu-Rahman Al-Muallimi, (1st edition, India: Majlis Daa'irat Al-ma'arif 
Al-uthmaaniyyah, Hyderabad, 1382 AH).

103.Sharhu Sunan Ibin Majah Al-Qazweeni, by Assanadi, Muhammad bin 
Abdul Haadi, (Beirut: Dar Al-Jeel).

104.Nataa'ijul fikir fi Nahwi , by Assuhaili, Abdu-Rahman bin Abdullah, (1st 
Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1412 AH)

105.Alla'aali Al-Masnuu'a fil Ahadeeth Al-mawduu'a, by Assuyuti, Ab-
du-Rahman bin Abi Bakir, Investigated by Salaah bin Muhammad bin 
Uwaidah, (1st Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1417 AH)

106.Al-Ummu, by Asshafi'yy, Muhammad bin Idris, Investigated by Rif'at 
Fawzi Abdul Muttalib, (1st edition, Mansoura: Dar Al-Wafa, 1422 AH).
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No. (5)

Blameworthy Delay in Acts of Worship in the Prophetic Tradi-
tion (a hadith approach study)

Dr. Muhammad bin Salim bin Abdullahi Al-Harithi

Research Topic:
compilation and study of ahadith concerning blameworthy delay in the area 

of acts of worship, whether the delay is prohibited or disliked.

Research Objective: 
• Delineating matters in the area of acts of worship in which there are prophet-

ic traditions blaming delay in them.

• Explaining what is authentic and what is not among those ahadith and nar-
rations used by scholars as proof in matters of delay.

Research Problem:
 delay in acts of worship is a matter in which there are texts of prophetic 

traditions, which need to be compiled and studied, especially, in periods like 
this where people have become lazy and reluctant in carrying out deeds.

Prominent Research Findings: 
First: there are eleven blameworthy delays in salat, two in zakat, four in 

fasting, and three in haj.

Secondly: the number of blameworthy ahadith that are authentic and 
hasan in acts of worship is: fifty three hadith and narrations, and the number 
of weak ahadiths is thirteen.

Keywords:
 delay, blameworthy, acts of worship, prophetic tradition.
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