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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

ُّ

َّ

نة النبوية
التأخري املذموم يف العبادات يف الس ِ
(دراسة حديثية)

د .حممد بن سالم بن عبد اهلل احلاريث
األستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة طيبة باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
dr.ma1ma141@gmail.com
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

موضوع البحث:
مجــع ودراســة لألحاديــث الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف بــاب العبــادات ،ســوا ًء كان هــذا

التأخــر حمرمــ ًا أم مكروهــ ًا.

هدف البحث:
	-حرص املسائل التي ورد فيها ذ ُّم التأخري 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 ،جديـ ٌـر باالهتــام واجلمــع ،ال ســيام

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

أهم نتائج البحث:

أوالًَّ :
تلخــص يف الصــاة أحــد عــر تأخــر ًا مذموم ـ ًا ،ويف الــزكاة تأخــران ،ويف الصيــام أربــع

تأخــرات ،ويف احلــج ثــاث تأخــرات.

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

ومخســن حديثـ ًا وأثــر ًا ،وبلــغ عــدد األحاديــث الضعيفــة :ثالثــة عــر حديثـ ًا ضعيف ًا.

الدالة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ

التأخري ،املذموم ،العبادات  ،السنة النبوية.
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

F
احلمــد هلل الــذي أحــاط علمــه مجيــع الكائنــات ،وحــوى ســلطانه األرض والســاوات ،حييــي

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

رشيــك لــه ،وأشــهد أن نبينــا حممــدً ا عبــداهلل ورســوله ،املبعــوث بخامتــة الرســاالت ،صــى عليــه اهلل
ـن بنظــر ،ووعــت ُأ ٌ
ذن بخــر ،أمــا بعــد:
ومالئكتــه والصاحلــون مــن عبــاده مــا اتصلــت عـ ٌ

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

وهــدي نبــوي ،وهــو األصــل مــا مل يــرد الدليــل بخالفــه ،وقــد ورد األمــر باملبــادرة إىل األعــال
ٌ
الصاحلــة ،واملســارعة إىل مغفــرة اهلل وجنتــه ،واملســابقة يف مــا يقــرب إليهــا ،يف أدلـ ٍ
ـة كثــرة ،يضيــق

املقــام بذكرهــا ،والتأخــر عــى أحــكام متعــددة ،فمنــه مــا يكــون حممــود ًا ،مندوبـ ًا إليــه ،كــا يف تأخــر

العشــاء إىل ثلــث الليــل ،وتأخــر الوتــر قبــل النــوم ،واإلبــراد بالظهــر ،وتأخــر الصــاة بحــرة
طعــام ،وغــر ذلــك ،ومنــه مــا يكــون مباحـ ًا ،كتأخــر الصــاة عــن أول وقتهــا مــا مل يدخــل يف وقــت
الكراهــة ،ومنــه مــا يكــون مذمومـ ًا ،لِــ ِ
ـح َك ٍم ومقاصــد أرادهــا الشــارع احلكيــم ،وهــو املقصــود مــن
هــذه الدراســة.

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

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

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

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

 يصنــع يف بيتــه؟ قالــت« :كان يكــون يف مهنــة أهلــه - ،تعنــي :خدمــة أهلــه ،-فــإذا

حــرت الصــاة خــرج إىل الصــاة»(.)1

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األذان ،باب من كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج ،)136/1( ،رقم(.)676

9

قــال ابــن رجــب" :ومقصــود البخــاري هبــذا البــاب :أن الصــاة إذا ُأقيمــت ،واإلنســان يف شـ ٍ
ـغل
ـل ٍ
بعمـ ِ
يشء مــن مصالــح دنيــاه ،فإنــه َيدَ عــه ويقــوم إىل الصــاة ،إمامـ ًا َ
كان أو مأمومـ ًا"(.)1
وتأخــر العبــادات ممــا وردت بــه النصــوص يف الســنة النبويــة ،جديـ ٌـر باالهتــام واجلمــع ،ال ســيام

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

كــا أراد الشــارع احلكيم.

حدود البحث:
ـميته( :التأخــر املذموم يف
األحاديــث واآلثــار الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف بــاب العبــادات ،وسـ َّ

العبــادات يف الســنة النبويــة) ،ســوا ًء كان هــذا التأخــر حمرمـ ًا ،أو مكروهـ ًا ،بحيــث يكــون يف احلديــث

ـص عــى ذ َّم التأخــر ،أو مــا يـ ُّ
ـدل عليــه ،وأ َّمــا كالم الفقهــاء ،واختالفهــم يف التأخــر
أو األثــر الــوارد نـ ٌ

أتطــرق إليــه يف هــذا البحــث ،ويف األبحــاث والرســائل العلميــة يف
املذمــوم يف العبــادات ،فــإين مل
َّ

الدراســات الســابقة غنيـ ٌة وكفايــة.

أسباب اختيار املوضوع:
 -1مجــع األحاديــث واآلثــار الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف العبــادات يف الســنة النبويــة ،وإبرازها
يف مبحث مســتقل.

 -2حرص املسائل التي ورد فيها ذ ُّم التأخري يف باب العبادات يف السنة النبوية.
 -3بيــان مــا يثبــت ومــا ال يثبــت مــن تلــك األحاديــث واآلثــار ،التــي اســتدل هبــا العلــاء يف
مســألة التأخــر.
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(( (1فتح الباري رشح صحيح البخاري ،البن رجب.)109/6( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

خطة البحث:

جعلــت البحــث يف مقدمــة ،بينــت فيهــا أمهيــة املوضــوع ،وأســباب اختيــاره ،ومتهيـ ٍ
ـد يشــتمل

عــى :تعريــف التأخــر لغ ـ ًة واصطالح ـ ًا ،وأنــواع التأخــر.
وأربعة فصول ،وخامتة ،وفهرس املصادر واملراجع.

1.الفصل األول :التأخري املذموم يف الصالة ،وفيه أحد عرش مبح ًثا.
املبحث األول :تأخري الصالة املفروضة عن وقتها من غري عذر.املبحث الثاين :تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس.املبحث الثالث :تأخري صالة املغرب حتى تشتبك النجوم.املبحث الرابع :تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار.املبحث اخلامس :تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة.املبحث السادس :تأخر املأموم عن متابعة اإلمام.املبحث السابعُّ :التأخر عن الصف األول.
املبحث الثامنُّ :التأخر عن احلضور للجمعة.
املبحث التاسع :تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر.املبحث العارشُّ :تأخر خروج النساء من املسجد بعد صالة الصبح.
-املبحث احلادي عرش :تأخري الصالة عىل امليت إذا تيقن موته.
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2.الفصل الثاين :التأخري املذموم يف الزكاة ،وفيه مبحثان.
املبحث األول :تأخري إخراج زكاة املال عن وقت وجوهبا لغري عذر.-املبحث الثاين :تأخري إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد.

3.الفصل الثالث :التأخري املذموم يف الصيام ،وفيه أربعة مباحث.
املبحث األول :تأخري نية صوم الفرض إىل طلوع الفجر.املبحث الثاين :تأخري قضاء صوم رمضان إىل رمضان آخر بال عذر.املبحث الثالث :تأخري صوم الفرض عن التطوع.-املبحث الرابع :تأخري اإلفطار.

4.الفصل الرابع :التأخري املذموم يف احلج ،وفيه ثالثة مباحث.
املبحث األول :تأخري احلج بعد وجوبه.املبحث الثاين :تأخري اإلحرام عن امليقات.-املبحث الثالث :تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل.

منهج البحث:
 -1اعتمــدت البحــث االســتقرائي ،بجــرد كتــب الســنة ،واالســتفادة مــن برامــج احلاســب

اآليل ،والوقــوف عــى األحاديــث التــي نصــت عــى التأخــر املذمــوم يف العبــادات ،أو د َّلــت عليــه يف

مضموهنــا.

رتبــت أحاديــث البحــث مبتدئ ـ ًا بذكــر املتفــق عليــه ،ثــم مــا تفـ َّـرد بــه البخــاري ،ثــم مســلم،

ومــا عــدا ذلــك رتبتــه عــى مســانيد الصحابــة.
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

مجعــت املســائل التــي جــاءت الســنة النبويــة بــذ ِّم التأخــر فيهــا ،ســوا ًء كان التأخــر منصوصـ ًا

عليــه ،أم داالً عــى ذ ِّم التأخــر مــن فعــل النبــي  ،مســتدالً عــى هــذه املســائل ،بــكالم
شاح احلديــث.
ُ َّ

 -2ختريج األحاديث واحلكم عليها:
أ-إن كان احلديــث يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا اكتفيــت بالعــزو إليهــا ،وإن كان يف غريمهــا
عزوتــه إىل مصــادره.

ب-عــزوت األحاديــث يف الصحيحــن للكتــاب والبــاب ورقــم احلديــث ،وإن كان يف غريمها
ذكــرت موضعــه بذكــر اجلــزء ،والصفحــة ،ورقــم احلديث.

ج-رتبت املراجع يف التخريج بحسب صحتها.
د-حكمــت عــى األحاديــث بالنظــر إىل مرتبــة رواهتــا ،وســامة أســانيدها ،مــع ذكــر أقــوال
األئمــة املتقدمــن واملتأخريــن يف احلكــم عليهــا إن ُوجــدت.

هـــ -اكتفيــت يف التخريــج بذكــر الــراوي الــذي يســبق مــدار احلديــث ،جلمــع املرويــات،
واملقارنــة بينهــا.

 -3دراسة الرواة يف األسانيد وكانت كاآليت:
أ-إن كان الــراوي ُم َّت َفقـ ًا عــى ثقتــه ،أو ضعفــه ،اكتفيــت بنقــل قــول الذهبــي ،وابــن حجــر يف
كتابيهــا الكاشــف والتقريب.

ب-إن كان الــراوي ُم ْ َت َلفــ ًا فيــه ،ب َّينــت حالــه ،بذكــر أقــوال مــن يعتمــد قوهلــم يف اجلــرح
والتعديــل ،عــى ســبيل االختصــار ،بــا يبــن حالــه ،ورجحــت بينهــا وفــق قواعــد اجلرح

والتعديــل.

ج -من سبقت الرتمجة له ،ال أشري إليه ،إال يف احلكم عىل الرواية ،طلب ًا لالختصار.
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 -4فقه احلديث:

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

تتعلــق باملســألة ،دون الرجــوع للخــاف الفقهــي يف املســألة ،إذ ذكــر اخلــاف الفقهــي ليــس مــن
مقاصــد هــذا البحــث.

 3.اخلامتة :وفيها أهم النتائج.
 4.املصادر واملراجع.

الدراسات السابقة
مــن خــال بحثــي يف الدراســات الســابقة للموضــوع ،فــإين مل أقــف حســب علمــي لدراســة

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 ســليامن بــن صالــح الشــجرواي(.)1

وهناك رسائل علمية درست التأخري 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 العثامن(.)3
 أثر التأخري يف املعامالت املالية وتطبيقاته املعارصة ،للدكتور حممد بن عيل األسمري(.)4
 أثر التأخري يف العبادات ،للدكتور عيل بن أمحد احلارثي(.)5
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(( (1بحث حمكم منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية ،بغزة ،بتاريخ2016/12/10 :م.
(( (2رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،مطبوعة يف مكتبة الرشد بالرياض.
(( (3رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،مطبوعة ،ط1417 ،3هـ.
(( (4رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة امللك سعود1429/1428 ،هـ.
(( (5رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه من جامعة امللك خالد نوقشت عام 1434هـ.

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ


أوالً :تعريف التأخري:

التأخــر يف اللغــةَ :
ٌ
أصــل واحــد إليــه ترجــع فروعــه ،وهــو
ــر) اهلمــزة ،واخلــاء ،والــراء،
(أ َّخ َ

ـيء ودفعــه عــن وقتــه ،وتأخــر
خــاف التقــدم ،والتأخــر ضــد التقديــم ،ويطلــق عــى تأخــر الـ ّ

الــيء :جعلــه بعــد موضعــه(.)1

والتأخــر يف االصطــاح :هــو فعــل الــيء يف آخــر وقتــه املحــدد لــه رش ًعــا أو خــارج الوقــت،

ســوا ًء كان الوقــت حمــد ًدا رش ًعــا أو متف ًقــا عليــه ،كتأخــر العبــادة الواجبــة مثــل الصــاة ،أو عــن

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

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

ثاني ًا :أنواع التأخري(:)3
املبــادرة بالعمــل أول وقتــه هــو األصــل يف كل مــا أمــر بــه الشــارع احلكيــم ،وال جيــوز للمكلــف

ـارف يــرف األمــر عــن ظاهــر لفظــه ،والتأخــر يف
تأخــر القيــام بــا ُأمــر بــه ،إال أنــه قــد يــأيت صـ ٌ

الــرع مخســة أنــواع:

األول :التأخــر املحــرم :وهــو فعــل الــيء بعــد خــروج وقتــه املحــدد رشعـ ًا ،مــن غــر عــذررشعــي ،كتأخــر الصــاة املفروضــة عــن وقتهــا املحــدد بغــر عذر.

الثــاين :التأخــر املكــروه :كتأخــر صــاة العــر إىل اصفــرار الشــمس ،وتأخــر إفطــارالصائــم بعــد غــروب الشــمس ونحــو ذلــك.

(( (1ينظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس)70/1( ،؛ معجم لغة الفقهاء لقلعجي( ،ص )118
(( (2املوسوعة الفقهية الكويتية.)7/10( ،
(( (3ينظر :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 :التأخــر الواجــب :كتأخــر إقامــة احلــد عــن احلامــل حتــى تلــد ،ويســتغني عنهــاوليدهــا.

الرابــع :التأخــر املنــدوب :كتأخــر الوتــر إىل الســحر ،وتأخــر صــاة العشــاء لثلــث الليــل،مــا مل يشــق ،وكتأخــر أداء الديــن عــن وقتــه بالنســبة للمعــر لوجــود عــذر اإلعســار.

-اخلامس :التأخري املباح :كتأخري أداء الصالة عن أول الوقت ما مل يدخل وقت الكراهة.
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

الفصل األول:
التأخري املذموم يف الصالة
وفيه أحد عرش مبحث ًا.
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وفيه مطلبان:

املبحث األول:
تأخري الصالة املفروضة عن وقتها من غري عذر

املطلــب األول :األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــر الصــاة املفروضــة عــن وقتهــا

مــن غــر عــذر:

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

ـب إىل اهلل؟ قــال« :الصــاة عــى وقتهــا»(.)1
العمــل أحـ ُّ

ـى عهـ ِ
«مــا َأ ْعـ ِ
احلديــث الثــاين :عــن غيــان ،عــن َأ َنـ ٍ
ـد
ـر ُ
ف َش ـ ْيئًا ِمَّــا ك َ
َان َعـ َ َ ْ
ـس  ، قــالَ :
الصـ َـاةُ؟ َقـ َ
ـي ِِ ،قيـ َ
ـم فِ َيهــا» (.)2
ـالَ :أ َل ْيـ َ
ـلَّ :
ـم َمــا َض َّي ْع ُتـ ْ
ـس َض َّي ْع ُتـ ْ
النَّبِـ ّ

احلديــث الثالــث :عــن عبــداهلل بــن مســعود  ، قــال :قــال رســول اهلل  «:إ َّنــه
الصــا َة عــن ِم ِ
وينقوهنــا إىل ِ
رشق املوتــى( ،)3فــإذا رأيتموهــم
سـ
يقاتــا َ
ـراء ُي ِّ
ؤخـ َ
ُ
ـرون َّ
ـتكون عليكــم أمـ ُ
قــد َفعلــوا ذلــك ،فص ُّلــوا الصــا َة ِ
مليقاتا ،واجعلــوا صـــالتَــــكم معهـــــم ُســبح ًة(.)5(»)4
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(( (1متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب مواقيــت الصــاة ،بــاب فضــل الصــاة لوقتهــا ،)112/1( ،رقــم(،)527
ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب اإليــان ،بــاب بيــان كــون اإليــان بــاهلل تعــاىل أفضــل األعــال ،)90/1( ،رقــم(.)139
(( (2أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب مواقيت الصالة ،باب تضييع الصالة عن وقتها ( ،)112/1رقم(.)529
(( (3خينقوهنــا إىل رشق املوتــى؛ أي :يض ِّيقــون وقتهــا ،ويرتكــون أداءهــا إىل ذلــك احلــن ،قــال ابــن األعــرايب" :فيــه معنيــان :أحدمهــا:
أن الشــمس يف ذلــك الوقــت إنــا تثبــت ســاعة ،ثــم تغيــب ،فشـ ّبه ق ّلــة مــا بقــي مــن الوقــت ببقــاء تلــك الســاعة ،والثــاين :رشق
امليــت بريقــه ،فشـ ّبه ق ّلــة 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)٣٢٩/١( ،؛ غريب احلديث ،للهروي)٣٣٦/٣( ،؛ املفهم ،للقرطبي.)131/2( ،
(( (4ســبحة ،أي :تطوع ـ ًا ونافلــة ،ومعنــاه :صلــوا يف أول الوقــت يســقط عنكــم الفــرض ،ثــم صلــوا معهــم متــى صلــوا ،لتحــرزوا
فضيلــة أول الوقــت ،وفضيلــة اجلامعــة ،ولئــا تقــع فتنــة بســبب التخلــف عــن الصــاة مــع اإلمــام ،وختتلــف كلمــة املســلمني.
ينظر :النهاية يف غريب احلديث البن األثري)331/2( ،؛ املنهاج للنووي.)١٦/٥( ،
ِ
(( (5أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب النــدب إىل وضــع األيــدي عــى الركــب ف الركــوع
ونســخ التطبيــق ،)378/1( ،رقــم(.)534

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

ذر  قــال :قــال يل رسـ ُ
ـول اهللِ « :كيـ َ
ـف أنــت إذا
احلديــث الرابــع :عــن أيب ٍّ
ـت:
الصــا َة عــن وقتِهــا»؟ قــال :قلـ ُ
ـراء ُي ِّ
كانـ ْ
الصــا َة عــن َوقتِهــا ،أو ُيميتـ َ
ؤخـ َ
ـون َّ
ـرون َّ
ـت عليــك ُأمـ ُ
ِ
ـم َف َصـ ِّ
فــا ت َُأمـ ُـرين؟ قــال «:صـ ِّ
ـلَ ،فإِ َّنَــا َلـ َ
ـك نَافِ َل ـ ٌة»(.)1
ـل َّ
الصــا َة لوقتهــاَ ،ف ـإِ ْن َأ ْد َر ْكت ََهــا َم َع ُهـ ْ
«مــا
احلديــث اخلامــس :عــن أيب عمــران اجلــوين قــال :ســمعت أنــس بــن مالــك  يقــولَ :
ِ
ف َشـيئًا ا ْليــوم ِمَّــا ُكنَّــا ع َليـ ِ
ـد رسـ ِ
َأ ْعـ ِ
ـول اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم!»َ ،قـ َ
ـه َعـ َ
ـالُ :ق ْلنَــا َلـ ُه:
ـى َع ْهـ َ ُ
َ ْ
ـر ُ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
الصـ َـاةُ؟ َقـ َ
ـم! » (.)2
ـالَ «:أ َو َل ْ ت َْصنَ ُعــوا ِف َّ
ـن َّ
َف َأ ْيـ َ
الصـ َـاة َمــا َقــدْ َعل ْم ُتـ ْ

(( (1أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب كراهيــة تأخــر الصــاة َعــ ْن وقتهــا املختــار
(،)448/1رقــم(.)648
(( (2أخرجــه الرتمــذي يف اجلامــع ،)239/4( ،رقــم()2447؛ واإلمــام أمحــد يف املســند ،)39/19( ،رقــم()11977؛ والبــزار ،كــا
يف البحــر الزخــار ،)6/14( ،رقــم()7383؛ وأبــو يعــى يف ،املســند؛ ( ،)197/7رقــم( ،)4184كلهــم مــن طريــق زيــاد بــن
الربيــع ،عــن أيب عمــران ،بــه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :إســناده صحيــح ،ورجالــه ثقــات ،زيــاد بــن الربيــع اليحمــدي ،ثقــة ،و َّثقــه اإلمــام أمحــد،
وإســحاق بــن أيب إرسائيــل ،وأبــو داود ،وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،ويف املجروحــن ،ونقــل كالم اإلمــام البخــاري فيــه ،ويف
مشــاهري علــاء األمصــار ،وقــال ":مــن متقنــي البرصيــن" ،وقــال الذهبــي ":قــد احتــج بزيــاد أبــو عبــداهلل يف جامعــه الصحيــح".
ينظــر :اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم،)531/3( ،رقــم()2401؛ الثقــات البــن حبــان)325/6( ،؛ املجروحــن البــن
حبــان)307/1( ،؛ مشــاهري علــاء األمصــار البــن حبــان( ،ص)244؛ الكامــل البــن عــدي)77/5( ،؛ هتذيــب الكــال للمــزي،
(،)٤٥٨/٩رقــم()٢٠٤٠؛ ميــزان االعتــدال للذهبــي ،)82/2( ،رقــم()2808؛ الكاشــف للذهبــي)1685( ،؛ التقريــب البــن
حجــر.)2083( ،
وأبو عمران اجلوين ،هو :عبدامللك بن حبيب ،ثقة .ينظر :الكاشف للذهبي)3446( ،؛ والتقريب البن حجر.)4200( ،
قــال الرتمــذي يف اجلامــع ،)239/4( ،رقم(":)2447هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه مــن حديــث أيب عمــران
اجلــوين ،وقــد روي مــن غــر وجــه عــن أنــس".
قلــت :احلديــث مــن روايــة زيــاد بــن الربيــع اليحمــدي ،ولعــل قــول الرتمــذي فيــه ،بنــا ًء عــى مــا قــال فيــه اإلمــام البخــاري،
كــا يف الكامــل":)77/5( ،زيــاد ابــن الربيــع اليحمــدي ،أبــو خــداش ،بــري ،ســمع عبدامللــك بــن حبيــب ،يف إســناده نظــر"؛
وقــد روى عنــه اإلمــام البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب املغــازي ،بــاب غــزوة خيــر ،حديث ـ ًا موقوف ـ ًا عــن أيب عمــران اجلــوين
( ،)٤٢٠٨وقــد حكــم الرتمــذي عــى أحاديثــه بثالثــة أحــكام :فقــال" :حســن غريــب" كــا يف هــذا احلديــث ،وقــال يف حديــث
ابــن عمــر يف العطــاس ،)454/4( ،رقم(":)2738حديــث غريــب ،ال نعرفــه إال مــن حديــث زيــاد بــن الربيــع" ،وقــال يف
حديــث عائشــة ( ،)182/6رقم(":)3883هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب".
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املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :أحــب األعــال إىل اهلل  وأزكاهــا ،وأقرهبــا إليــه ،الصــاة عــى وقتهــا ،إذ املبــادرة

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

 ،بــل إهنــا مــن أقــرب األعــال املوجبــة للجنــة ،كــا جــاء يف لفـ ٍ
ـظ آخـ َـر عنــد مســلم ،فاملســارعة إىل

ُ
ورشط كوهنــا أحــب األعــال إىل اهلل ،إذا ُأقيمــت
ـر مــن الرتاخــي فيهــا،
الصــاة يف أول أوقاهتــا ،خـ ٌ

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

قــال ابــن رجب":فــدل حديــث ابــن مســعود  هــذا ،عــى َّ
أن أفضـ َـل األعــال ،وأقرهبــا إىل

اهلل ،وأح َّبهــا إليــه ،الصــاة عــى مواقيتهــا املؤقتة هلــا"(.)2

ثانيـ ًا :جــاء الوعيــد الشــديد يف الكتــاب والســنة ،ملــن ّ
أخــر الصــاة عــن وقتهــا ،مــن غــر عــذر

رشعــي ،فقــال تعــاىل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [املاعــون.]5-4:
قال عبداهلل بــن عباس " :الذين ِّ
يؤخروهنا عن أوقاهتا"(.)3

وذ َّم اهلل تعــاىل املضيعــن للصــاة ،بتضييــع مواقيتهــا ،وعــدم أدائهــا يف أوقاهتــا املحــددة

رشعــ ًا ،فقــال جــل وعــا :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [مريــم.]59:

كفارا"(.)4
قال القاســم بن خميمرة" :إنام أضاعوا املواقيت ،ولــو تركوها لصاروا برتكها ً
وجــاءت الســنة بــذم مــن يتعمــد تأخــر الصــاة عــن وقتهــا مــن غــر عــذر رشعــي ،وملــا

بـ َّـن النبــي  حــال مــن ُّ
يؤخــر الصــاة عــن وقتهــا مــن األمــراء ،أمرهــم أن يصلــوا
الصــاة لوقتهــا ،ثــم ُيص ُّلــون معهــم نافلــة ،ويف توجيــه النبــي  بصالهتــا يف وقتهــا
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((ُ (1ينظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)157/2( ،
(( (2فتح الباري ،البن رجب.)208/4( ،
(( (3تفسري القرطبي.)211/20( ،
(( (4تفسري الطربي.)215/18( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

فريضــة ،وصالهتــا مــع اجلامعــة الذيــن يؤخروهنــا نافل ـ ًة ،حـ ٌّ
ـث عــى االجتــاع ،وعــدم املخالفــة،

وإدراك فضيلــة الصــاة يف وقتهــا املســتحب.

واملــراد بتأخــر الصــاة :هــو تأخريهــا عــن وقتهــا املختــار ،ال عــن وقتهــا كلــه حتــى خيــرج

وقــت أدائهــا ،ومــا نُقــل عــن بعــض األمــراء عــن تأخــر الصــاة إنــا هــو تأخريهــا عــن وقتهــا
املختــار ،ومل يؤخرهــا أحــدٌ منهــم عــن مجيــع وقتهــا ،وقــد أوجــب النــووي محــل هــذه األخبــار

عــى واقــع مــن يؤخرهــا مــن األمــراء وبـ َّـن أن مــن فوائــد احلديــث أن فيــه :احلــث عــى الصــاة

أول الوقــت(.)1

ثالث ـ ًا :بــكاء أنـ ٍ
ـرج مــن
ـس  مل يكــن مــن تضييــع الصــاة ،أي :تركهــا ،فــإن ذلــك خمـ ٌ

امللــة ،كــا ذكــر القاســم بــن خميمــرة  ،وإنــا كان بــكاؤه مــن تأخريهــم للصــاة عــن مواقيتهــا ،وقــد
ن ّبــه عــى ذلــك احلافــظ ابــن رجــب احلنبــي( ،)2وأورد دلي ـ ً
ا عــى ذلــك عــن ثابــت ،قــال :قــال

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

ليــس قولكــم :ال إلــه إال اهلل» ،قلــت :يــا أبــا محــزة ،الصــاة؟ قــال« :قــد صليتــم حــن تغــرب
الشــمس ،فكانــت تلــك صــاة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم!»(.)3

ـتنكر ملــا أحدثــه النــاس مــن تأخــر للصـ ِ
فــكان اســتفهام أنــس  اســتفهام مسـ ٍ
ـاة عــن

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

(( (1ينظر :رشح النووي عىل مسلم.)282/5( ،
(( (2ينظر :فتح الباري ،البن رجب.)24/6( ،
(( (3أخرجــه ابــن اجلعــد يف املســند ،)1099/2( ،رقــم()2593؛ واإلمــام أمحــد يف املســند ،)٣٤٤ /٢١( ،رقــم( ،)١٣٨٦١مــن طريــق
ســليامن بــن املغــرة ،عــن ثابــت عــن أنــس  ،قــال حمققــو املســند" :إســناده صحيــح عــى رشط مســلم ،رجالــه ثقــات
رجــال الشــيخني غــر ســليامن بــن املغــرة ،فمــن رجــال مســلم ،وروى لــه البخــاري تعليق ـ ًا ومقرون ـ ًا".
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وفيه مطلبان:

املبحث الثاين:
تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس

املطلــب األول :األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــر صــاة العصـــر إىل اصفــرار

الشــمس:

َان َر ُسـ ُ
ـول اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه
احلديــث األول :عــن أنــس بــن مــــالك  قــال «:ك َالشــمس مرت َِفعــ ٌة حيــ ٌةَ ،في ْذهــب َّ ِ
ــو ِالَ ،ف َي ْأتِ ِ
وســلم ُي َص ِّ
ــم
ــب إِ َل ا ْل َع َ
الذاه ُ
َ َ ُ
يه ْ
ــرَ ،و َّ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ
ــي ا ْل َع ْ َ
ِ
ـض ا ْلعــو ِال ِمــن ا َْل ِدينَـ ِ
ـة َأميـ ٍ
ـة َعـ َ
ـم ُس ُم ْرت َِف َع ـ ٌةَ ،و َب ْعـ ُ
َو َّ
ـال»(.)1
َ
َ َ
ـى َأ ْر َب َعـ ْ َ
الشـ ْ
احلديــث الثــاين :عــن عــي  ، قــال :ملــا كان يــوم األحــزاب ،قــال رســول اهللَ «:م َ َ
َــا َح َب ُســونَاَ ،و َشــ َغ ُلونَا َع ِ
الص َ
ــا ِة
ــن َّ
ــم ن ً
وت ْ
ور ُه ْ
ــأاهللُ ُق ُب َ
َــارا ،ك َ
ــم َو ُب ُي َ ُ
ا ْلوســ َطى ،حتَّــى َغاب ِ
ــت َّ
ــم ُس»(.)2
َ
َ
الش ْ
ُ ْ
احلديــث الثالــث :عــن رافــع بــن خديــج  ، قــالُ « :كنَّــا ن َُصـ ِّـع النبــي صــى اهلل
ـي َمـ َ
ِ
ـر ِق َس ـمٍَ ،فنَـ ْ
يجــا َق ْبـ َ
ـل
ـأك ُُل َْلـ ًـا نَض ً
ُوراَ ،ف ُت ْق َسـ ُ
ـرَ ،فنَن َْحـ ُـر َج ـز ً
ـم َعـ ْ َ
عليــه وآلــه وســلم ا ْل َعـ ْ َ
َأ ْن َت ْغـ ُـر َب َّ
ـم ُس» (.)3
الشـ ْ

(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب مواقيــت الصــاة ،بــاب وقــت العــر ،)115/1( ،رقــم()550؛ ومســلم
يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب اســتحباب التبكــر بالعــر ،)433/1( ،رقــم(.)621
(( (2متفــق 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
واللفــظ له.
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(( (3متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب الرشكــة ،بــاب الرشكــة يف الطعــام والنهــد والعــروض،)138/3( ،
رقــم()2485؛ ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب اســتحباب التبكــر بالعــر،)435/1( ،
رقــم(.)625

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

ٍ
ـح َقـ َ
احلديــث الرابــعَ :ع ـ ْن َأ ِب ا َْل ِليـ ِـو ٍم ِذي َغ ْي ـ ٍم،
ـع ُب َر ْيــدَ َة ِ ف َغـ ْـز َوةِ ،ف َيـ ْ
ـالُ :كنَّــا َمـ َ
ـالَ « :ب ِّكـ ُـروا بِ َصـ َـا ِة ا ْل َعـ ْ ِ
ـرَ ،فـإِ َّن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم َقـ َ
َف َقـ َ
ـن َتـ َـر َك َص َل َة
ـالَ :مـ ْ
ا ْل َعـ ْ ِ
ـر َف َقــدْ َحبِـ َ
ـط َع َم ُلـ ُه »(.)1

احلديــث اخلامــس :عــن عبــداهلل بــن عمــرو  ،أن النبــي  قــالَ «:ف ـإِ َذاـت إِ َل َأ ْن ت َْص َفـ َّـر َّ
ـم ُس»(.)2
ـرَ ،فإِ َّن ـ ُه َو ْقـ ٌ
الشـ ْ
َص َّل ْي ُتـ ُ
ـم ا ْل َعـ ْ َ

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

يف داره بالبــرة ،حــن انــرف مــن الظهــر ،وداره بجنــب املســجد ،فلــا دخلنــا عليــه قــال:
أصليتــم العــر؟ فقلنــا لــه :إنــا انرصفنــا الســاعة مــن الظهــر ،قــال :فصلــوا العــر ،فقمنــا
صـ َـا ُةا ُْلنَافِـ ِ
فصلينــا ،فلــا انرصفنــا قــال ســمعت رســول اهلل  يقــول«:تِ ْلـ َ
ـق،
ـك َ
َ ِ
الش ـ ْي َط ِ
ـن َقـ ْـر َ ِ
ن َّ
ـب َّ
انَ ،قــا َم َفنَ َق َر َهــا َأ ْر َب ًعــاَ ،ل َي ْذ ُكـ ُـر
ـم َس َح َّتــى إِ َذا كَا َنـ ْ
ـت َبـ ْ َ
ـس َي ْر ُقـ ُ
يلـ ُ
ْ
الشـ ْ
ِ
يــها إِلَّ َقلــ ًِيل »(.)3
اهللَ ف َ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :ظاهــر هــذا األحاديــث أن وقــت الــرورة لصــاة العــر ،ملــن كان لــه عــذر ،يبــدأ مــن

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

وممــا يــدل عــى كراهــة تأخــر صــاة العــر إىل اصفــرار الشــمس ،ذ ُّم النبــي  ملــن
أخرهــا عــن وقتهــا بغــر عــذر ،بأشــدِّ الــذم وأبلغــه ،وذلــك بوصفــه بصفـ ٍ
َّ
ـة مــن صفــات املنافقــن،
فــإن مــن صالهــا بعــد اصفــرار الشــمس ،فقــد َّ
َّ
صلهــا يف غــر وقتهــا ،كاملنافــق الــذي يتهــاون

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب مواقيت الصالة ،باب من ترك العرص ،)115/1( ،رقم(.)553
(( (2أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب أوقات الصلوات اخلمس ،)426/1( ،رقم(.)612
(( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب استحباب التبكري بالعرص ،)434/1( ،رقم(.)622
(( (4قال يف املفهم":)236/2( ،وظاهره ،أن آخر وقت العرص قبل خمالطة الصفرة ".
اصفرت صار وقت كراهة".
(( (5قال يف رشحه عىل مسلم":)254/5( ،فإذا
َّ
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بأمرهــا ،ويضيعهــا فــا يؤ ِّدهيــا يف وقتهــا الــذي أمــر اهلل ،كــا ذكــر النــووي(.)1
ولذلــك كان تأخــر صــاة العــر عــن وقتهــا ،ســبب ًا يف دعــاء النبــي  عــى
املرشكــن يــوم األحــزاب ،حــن شــغلوه عــن أداء صــاة العــر ،و َمن ِْع ِهــم لــه أن يؤدهيــا يف وقتهــا
املختــار ،فدعــا عليهــم  ،بــأن يمــأ اهلل بيوهتــم وقبورهــم نــار ًا ،فجعــل النــار مالزمـ ًة هلــم

يف حياهتــم ومماهتــم ،وال يكــون الدعــاء بمثــل هــذا ،إال عــى أمـ ٍ
ـر عظيــم.

ثانيــ ًا :كان هــدي النبــي  يف صــاة العــر ،التعجيــل هبــا يف أول وقتهــا ،فــكان

يصليهــا والشــمس مرتفع ـ ٌة حيــة ،كــا بـ َّـن 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 تعجيــلالعــر ،وتفضيــل أول الوقــت فيهــا كــا قالــه ابــن عبــد

()2
رصح ابــن ب ّطــال :أن تعجيلهــا ُس ـنَّة(.)3
الــر  ،وقــد ّ

واألحاديــث واآلثــار الــواردة يف وقــت صــاة العــر ،رصحي ـ ٌة باملبالغــة يف تعجيلهــا ،فالنبــي

 كان يبــادر إليهــا يف ّأول وقتهــا ،ثــم يذهــب بمقــدار ســتة كيلــو مــرات ونصــف إىل

بعــض أحيــاء املدينــة ،والشــمس مرتفعــة مل تتغــر بصفــرة ونحوهــا ،وهــذا ال يكــون إال إذا كان النهــار
ـص ابــن حجــر عــى أنــه يؤخــذ مــن احلديــث تعجيــل
طوي ـاً ،كــا ن ّبــه عــى ذلــك النــووي( ،)4ونـ ّ

العــر(.)5

ثالثـ ًا :جــاء األثــر بتعجيــل صــاة العــر ،والتبكــر هبــا إذا ُأمــن مــن شــدة احلـ ّـر عــى املصلــن،

ـص أبــو املليــح اليــوم الــذي فيــه غيــم؛ ألنــه مظنَّـ ُة لتأخريهــا ،وخــروج وقتهــا ،فاإلنســان يكــون
وخـ ّ
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(( (1ينظر :املنهاج للنووي.)114/6( - )124/5( ،
((ُ (2ينظر :االستذكار.)١١٠/١( ،
((ُ (3ينظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)١٧٢/٢( ،
((ُ (4ينظر :املنهاج للنووي.)263/5( ،
((ُ (5ينظر :فتح الباري ،البن حجر.)130/5( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

حالــه بــن أمريــن ،عنــد تل ّبــد الســاء بالغيــوم ،ملعرفــة وقــت صــاة العــر :إ ّمــا يتشــدد يف االحتيــاط

لدخــول الوقــت ،وينتظــر انكشــاف الســاء ،ملعرفــة دخــول وقتهــا ،فيبالــغ يف ذلــك ،حتــى خيــرج

الوقــت ،أو يتشــاغل بأمـ ٍ
ـر آخــر ،ظا ًنــا بقــاء الوقــت ،فيمــي يف تشــاغله حتــى خيــرج وقــت الصــاة،
فيقــع يف التهديــد والوعيــد الشــديد ،بــأن ُيبــط عملــه(.)1

((ُ (1ينظر :املرجع السابق.)38/2( ،
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وفيه مطلبان:

املبحث الثالث:
تأخري صالة املغرب حتى تشتبك النجوم

املطلــب األول :األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــر صــاة املغــرب حتــى تشــتبك

النجــوم:

ِ
ـي ا َْل ْغـ ِ
ـج  ،قــالُ « :كنَّــا ن َُصـ ِّ
ـع ْبـ َن َخ ِديـ ٍ
ـع النبــي صــى اهلل
ـر َب َمـ َ
احلديــث األول :عــن َرافـ َ
ـر مو ِاقــع َنبلِـ ِ
ِ
عليــه وآلــه وســلم َف َينْـ َ ِ
ـه» (.)1
ـر ُ
ف َأ َحدُ َنــا َوإِ َّنـ ُه َل ُي ْبـ ُ َ َ َ ْ
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  قــالَ :
«ل َتـز َُال
ُأ َّمتِــي بِخَ ـ ْ ٍ
ـر َمــا َل ْ َينْتَظِـ ُـروا بِا َْل ْغـ ِ
ـر ِ
اشــتِ َب َ
ب ْ
اكالن ُُّجــومِ»(.)3
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(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب مواقيــت الصــاة ،بــاب وقــت املغــرب ،)116/1( ،رقــم()559؛ ومســلم
يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب بيــان أن أول وقــت املغــرب عنــد غــروب الشــمس،)441/1( ،
رقــم(.)637
(( (2متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب مواقيــت الصــاة ،بــاب وقــت املغــرب ،)117/1( ،رقــم()561؛ ومســلم
يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب بيــان أن أول وقــت املغــرب عنــد غــروب الشــمس،)441/1( ،
رقــم( )636واللفــظ لــه.
(( (3أخرجــه ابــن ماجــه يف الســنن ،)439/1( ،رقــم()689؛ والدارمــي يف املســند ،)٣٨٧/١( ،رقــم()1231؛ والبــزار ،كــا يف
البحــر الزخــار ، )١٣٢/٤( ،رقــم()١٣٠٦؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح ،)175/1( ،رقــم( ،)340كلهــم 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 البــري ،صــدوق
إال أن يف روايتــه عــن قتــادة ضعــف ،قــال البخــاري" :صــدوق" ،واختلــف قــول ابــن معــن فيــه ،فو َّثقــه يف روايــة الدارمــي
والكوســج ،وقــال مــر ًة 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 بــري" ،فقلــت لــه :هــو
ضعيــف؟ فقــال" :لــه أحاديــث مناكــر ،كان عبدالصمــد حيــدث عنــه" ،وذكــر املــزي أنــه يعنــي بــه هــذا احلديــث ،وقــال أبــو
حاتــم" :يكتــب حديثــه وال حيتــج بــه" ،وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن ،وقــال ":كان ممــن ينفــرد عــن قتــادة بــا ال يشــبه
حديثــه ،فــا يعجبنــي االحتجــاج بــه إذا انفــرد ،فأمــا فيــا وافــق الثقــات فــإن اعتــر بــه معتــر مل أر بذلــك بأس ـ ًا" ،وقــال ابــن

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

احلديــث الرابــع :عــن الســائب بــن يزيــد  ،أن رســول اهلل  قـــالَ «:ل تَــز َُال
ِ
ُأمتِــي عـ َ ِ
ـوا ا َْل ْغـ ِ
ـر َبَ ،ق ْبـ َ
ـل ُط ُلــو ِع الن ُُّجــو ِم »(.)1
ـى ا ْلف ْطـ َـرة َمــا َص َّلـ ْ
َ
َّ
احلديــث اخلامــس :عــن أســلم أيب عمــران قــال« :صـ َّ
فأخرهــا ونحــن
ـى بنــا عقبــة بــن عامــر املغــربَّ ،
تؤخــر هــذه
بالقســطنطينية ،ومعنــا أبــو أيــوب األنصــاري  ،فقــال لــه أبــو أيــوب  :مل ّ

الصــاة ،وأنــت مــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،يــراك مــن مل يصحبــه فيظــن
أنــه وقتهــا؟ فقلنــا :يــا أبــا أيــوب كيــف كنتــم تصلوهنــا؟ قــال :كنــا نصليهــا حــن جتــب الشــمس،
يبادروهنــا النجــوم ،كــذاك يــا عقبــة؟ قــال :نعــم» (.)2

الدارقطني":لــن ُيــرك" ،وقــال
عــدي" :وحديثــه عــن قتــادة خاصــة مضطــرب ،وهــو مــع ضعفــه يكتــب حديثــه" ،وقــال
ٌ
الذهبــي" :وثــق" ،وقــال ابــن حجــر" :صــدوق ،يف حديثــه عــن قتــادة ضعــف".
ينظــر :ســؤاالت ابــن اجلنيــد ،)403( ،رقــم()550؛ العلــل الكبــر ،للرتمــذي ،)187( ،رقــم()331؛ العلــل ومعرفــة الرجــال
لإلمــام أمحــد ،)108/3( ،رقــم()4433؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم)98/6( ،؛ املجروحــن البــن حبــان)89/2( ،؛
الكامــل البــن عــدي)384/7( ،؛ ســؤاالت الربقــاين ،للدارقطنــي ،)51( ،رقــم()349؛ الكاشــف للذهبــي)4022( ،؛ التقريــب
البــن حجــر.)4836( ،
(( (1أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند ،)٤٩٣/٢٤( ،ح()١٥٧١٧؛ والطــراين يف املعجــم الكبــر ،)١٥٤/٧( ،ح()٦٦٧١؛ والبيهقــي يف
الســنن الكــرى ،)٢٥٣/٣( ،ح( ،)٢١٣٧كلهــم 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
(( (2أخرجــه الطــراين يف املعجــم الكبــر ،)312/17( ،رقــم( )863مــن طريــق حيــوة بــن رشيــح ،ويف ( ،)176/4رقــم( )4059مــن
طريــق عبداحلميــد بــن جعفــر.
 وأخرجــه أمحــد يف املســند ،)503/38( ،رقــم( ،)23521عــن قتيبــة بــن ســعيد؛ والطــراين يف الكبــر،)176/4( ،رقــم( ،)4058مــن طريــق ســعيد بــن أيب مريــم؛ والدارقطنــي يف الســنن ،)488/1( ،رقــم( ،)1021مــن طريــق معــى بــن
منصــور ،ثالثتهــم( :قتيبــة بــن ســعيد ،وســعيد بــن أيب مريــم ،ومعــى بــن منصــور) عــن ابــن هليعــة.
كلهم (حيوة بن رشيح ،وعبداحلميد بن جعفر ،وعبداهلل بن هليعة) عن يزيد بن أيب حبيب ،عن أسلم ،به.
ولفظ حديث ابن هليعة «:ب ِ
اد ُروا بِ َص َل ِة ا َْلغ ِْر ِ
ب َق ْب َل ُط ُلو ِع الن َّْج ِم ».
َ
 وأخرجــه أبــو داود ،)312/1( ،رقــم()418؛ واإلمــام أمحــد يف املســند ،)566/28( ،رقــم(،)517/38( ،)17329رقــم( ،)555/38( ،)23535-23534رقــم()23582؛ وابــن خزيمــة يف صحيحــه ،)174/1( ،رقــم()339؛ والطــراين يف
الكبــر ،)183/4( ،رقــم()4083؛ واحلاكــم يف املســتدرك ،)290/1( ،رقــم()688؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى،)370/1( ،
مــن طريــق حممــد بــن إســحاق ،عــن يزيــد بــن أيب حبيــب ،عــن مرثــد بــن عبــداهلل ،ولفظــه «:ال تــزال أمتــي بخــر ،أو عــى
الفطــرة ،مــا مل يؤخــروا املغــرب إىل أن تشــتبك النجــوم ».
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :احلديــث صحيــح بمجمــوع طرقــه ،وشــواهده ،وأقــوى طرقــه وأصحهــا مــا جــاء عــن حيــوة
بــن رشيــح عنــد الطــراين.
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املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :صــاة املغــرب هــي وتــر النهــار وخامتتــه ،وهبــا ُيســتقبل الليــل ،وقــد كان مــن هديــه

 التبكــر إىل صــاة املغــرب يف أول وقتهــا ،فــكان يصليهــا إذا غربــت الشــمس ،كــا جــاء
يف حديــث ســلمة بــن األكــوع .

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

النبــي  ،ومــن بعدهــم مــن التابعــن(.)1

ثانيـ ًا :كراهيــة تأخريهــا حتــى تشــتبك النجــوم هــو ظاهــر األحاديــث واآلثــار الــواردة ،خالفـ ًا

للرافضــة الذيــن جعلــوا وقتهــا إىل اشــتباك النجــوم مســتحب ًا ،وقــد جــاء اإلنــكار عــى مــن َّ
أخرهــا

ـوب ابــن خزيمــةبـــ« بــاب
عــن َّأول وقتهــا ،كــا يف حديــث أيب أيــوب األنصــاري  ،ولــذا بـ َّ
التغليــظ يف تأخــر صــاة املغــرب ،وإعــام النبــي  أمتــه أهنــم ال يزالــون بخــر ثابتــن

عــى الفطــرة ،مــا مل يؤخروهــا إىلاشــتباكالنجــوم»( ،)2قــال ابــن رجــب ":واألحاديــث واآلثــار يف
كراهــة التأخــر حتــى يطلــع النجــم كثــرة جــد ًا  ...وقــد أمجــع العلامء عــى أن تعجيــل املغــرب يف أول
وقتهــا أفضــل"( ،)3وقــد كتــب عمــر بــن اخلطــاب إىل أهــل األمصــار« :أن ال تكونــوا مــن املســبوقني
بفطركــم ،وال املنتظريــن بصالتكــماشــتباكالنجــوم»(.)4
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قال أبو زرعة" :حديث حيوة أصح" .ينظر :علل احلديث ،البن أيب حاتم.)451/2( ،
وأمــا الروايــة التــي جــاءت مــن طريــق عبــداهلل بــن هليعــة فإنــه قــد توبــع فيهــا مــن :حيــوة بــن رشيــح ،وعبداحلميــد بــن
جعفــر ،وممــن رواه عــن ابــن هليعــة :قتيبــة ابــن ســعيد ،وقــد قبــل بعــض األئمــة حديثــه عنــه ،قــال قتيبــة :قــال يل أمحــد بــن
ِ
ـك عــن ابـ ِ
حنبل":أحادي ُثـ َ
ـاح" ،قــال :قلــت ":أل َّنــا ُكنَّــا نكتــب مــن كتــاب عبــداهلل بــن َو ْهــب ،ثــم نســم ُعه مــن
ـن هليعــة صحـ ٌ
ابــن هليعــة" .ينظــر :هتذيــب الكــال للمــزي.)494/15( ،
رصح فيها بالتحديث عن يزيد ،وباقي رجاله ثقات.
وأما رواية حممد بن إسحاق عند أمحد وغريه ،فإنه قد َّ
(( (1ينظر :اجلامع للرتمذي.)232/1( ،
(( (2صحيح ابن خزيمة.)174/1( ،
(( (3فتح الباري.)355-353/4( ،
(( (4أخرجه :عبدالرزاق يف املصنف ،)552/1( ،رقم()2093؛ وابن أيب شيبة يف املصنف ،)289/1( ،رقم(.)3322

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

وفيه مطلبان:

املبحث الرابع:
تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار

املطلب األول :األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار:
َان النبــي صــى اهلل عليــه
ـح كَا ُنــوا َ -أ ْو ك َ
الص ْبـ َ
«و ُّ
احلديــث األول :عــن جابــر  ،قــالَ :وآلــه وســلم ُ -ي َص ِّل َيهــا بِ َغ َلـ ٍ
ـس»(.)1

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

سـ ٌ
ـائل يســأله عــن مواقيــت الصــاة فلــم يــرد عليــه شــيئًا ،قــال :فأقــام الفجــر حــن انشــق

أخــر الفجــر مــن الغــد حتــى
الفجــر ،والنــاس ال يــكاد يعــرف بعضهــم بعضــا ... ،ثــم َّ

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

فقــال :الوقــت بــن هذيــن»(.)2

احلديــث الثالــث :عــن عبــداهلل بــن عمــرو  ،أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلـــه وســلمـت ا ْل َف ْجـ ِ
ـر َمــا َْل َت ْط ُلـ ِع َّ
ـمس »(.)3
قـــــالَ «:و َو ْقـ ُ
الشـ ْ

ــن
احلديــث الرابــع :عــن أيب عبدالرمحــن الصنابحــي ،أن رســول اهلل  قالَ «:ل َْتـز ََال ُأمتِــي ِف مسـك ٍَة( ،)4مــا َل يعم ُلــوا بِ َثـ َـا ٍ
مـ َ
ـاق الن ُُّجو ِم
ث» :وفيــهَ «:و َمــا َل ْ ُي َؤ ِّخـ ُـروا ا ْل َف ْجـ َـر إِ ْ َ
ُ ْ
َّ
َ َْ ْ َ
م َضاهــا َة النَّصانِيـ ِ
ـة »(.)5
ُ َ
ْ َ َّ
(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب مواقيــت الصــاة ،بــاب وقــت املغــرب ،)116/1( ،رقــم()560؛ ومســلم
يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب اســتحباب التبكــر بالصبــح ِف أول وقتهــا ،)446/1( ،رقــم(.)646
(( (2أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب أوقات الصلوات اخلمس ،)429/1( ،رقم(.)614
(( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب أوقات الصلوات اخلمس،)426/1( ،رقم(.)612
(( (4مسكَة :بالضم ،أي :بقية ،ورجل ذومس ٍ
كة ،و ُم ْس ٍكَ ،أ ْي :ر ْأي َو َع ْق ٌل َي ْر ِج ُع إليه ،واملراد :القوة والثبات عىل الدِّ ين.
ُ ْ
ُ ْ
ينظر :الصحاح للجوهري)١٦٠٨/٤( ،؛ لسان العرب البن منظور؛ (.)٤٨٨/١٠
(( (5أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند ،)416/31( ،رقــم()19067؛ والطــراين يف املعجــم الكبــر ،)٢٣٧/٣( ،رقــم()٣٢٦٤؛
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املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :كان مــن هــدي النبــي  Gأداء صــاة الفجــر يف َّأول وقتهــا ،كــا جــاء يف

حديــث جابــر  ،وقــد َّ
صلهــا النبــي  Gيف أول الوقــت ويف آخــره ،وجعــل

وقــت الفجــر بينهــا ،ويف هــذا داللــة عــى ذ ِّم مــن َّ
أخرهــا بعــد وقتهــا املختــار متعمــد ًا ،كــا جــاء
يف حديــث أيب موســى « :وكان شــأنه  يف صــاة الفجــر تعجيلهــا يف أول وقتهــا

غالبــ ًا ،بخــاف صــاة العشــاء ،فإنــه كان يعجلهــا ويؤخرهــا أحيانــ ًا ،كــا ذكــر ابــن حجــر»(.)1

ثاني ـ ًا :كــره بعــض أهــل العلــم تأخــر صــاة الفجــر إىل شــدة اإلســفار ،اســتدالالً بحديــث أيب

عبدالرمحــن الصنابحــي( ،)2وذلــك خلشــية فــوات وقتهــا ،الــذي هــو مظنَّــة النــوم غالب ـ ًا ،وقــد كان

النبــي  Gيصليهــا بغلــس ،وهــو ظلمــة آخــر الليــل ،كــا جــاء يف حديــث جابــر بــن

تعمــد تأخريهــا إىل مــا بعــد اإلســفار ،فإنــه وقت ألصحــاب األعــذار(.)3
عبــداهلل  ،ويأثــم مــن ّ
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( ،)٨٠/٨رقم()٧٤١٨؛ وابن برشان يف األمايل ،)١٠١( ،رقم( ،)٢٠٣من طريق احلارث بن وهب ،عن الصنابحي.
الدراسة واحلكم عىل احلديث :إسناده ضعيف ،ملا ييل:
 -1جلهالــة حــال احلــارث بــن وهــب ،فقــد ذكــره احلافــظ يف تعجيــل املنفعــة ،)415/1( ،ونقــل عــن وكيــع توثيقــه ،وروايتــه
عــن الصنابحــي مرســلة .ينظــر :التاريــخ الكبــر للبخــاري ،)284/2( ،رقــم()2482؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم،
( ،)92/3رقــم()428؛ فتــح البــاري ،البــن رجــب.)455/4( ،
 -2احلديــث مرســل ،فهــو مــن روايــة الصنابحــي ،وهــو أبــو عبــداهلل ،عبدالرمحــن بــن ُعســ ْي َلة الصنابحــي ،التابعــي ،قــال
ابــن ســعد ":كان ثقــة قليــل احلديــث" ،وو َّثقــه العجــي ،وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات .ينظــر :الطبقــات الكــرى أليب ســعد،
( ،)509/7التاريــخ الكبــر للبخــاري ،)٣٢١/٥( ،رقــم()١٠٢١؛ الكنــى واألســاء ،لإلمام مســلم ،)٤٦٧/١( ،رقــم()١٧٨١؛
معرفــة الثقــات ،للعجــي ،)٨٢/٢( ،رقــم()١٠٦٠؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم ،)٢٦٢/٥( ،رقــم()١٢٤١؛ املراســيل،
البــن أيب حاتــم ،)١٢١( ،رقــم()٢٠٧؛ الثقــات ،البــن حبــان.)٧٤/٥( ،
قــال الصنابحــي كــا يف املعرفة والتاريــخ":)363/2( ،مــا فاتني النبــي  إال بخمــس ٍ
ليال ،تــويف النبيوأنا
باجلحفــة ،فقدمــت عــى أصحابــه وهــم متوافــرون" ،وقــال ابــن معــن كــا يف تارخيــه (روايــة ابــن حمــرز) ( ":)١٥٣/٢الصنابحي
الــذي ليــس لــه صحبــة :عبدالرمحــن بــنعســيلة ،قــدم عــى أيب بكــر" ،وقــد تــر َّدد احلاكــم يف تعيينــه ،فقــال يف املســتدرك،
( ":)520/1هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ،إن كان الصنابحــي هــذا عبــداهلل ،فــإن كان عبدالرمحــن بــن ُعســيلة الصنابحــي،
فإنــه خيتلــف يف ســاعه عــن النبــي  ،ومل خيرجــاه ،ووافقــه الذهبــي".
(( (1فتح الباري ،البن حجر.)50/2( ،
((ُ (2ينظر :فتح الباري ،البن رجب.)454/4( ،
(( (3ينظر :املفهم للقرطبي.)234/2( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

وفيه مطلبان:

املبحث اخلامس:
تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة

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

ـم
احلديــث األول :عــن أنــس  ،أن رســول اهلل  Gقـــــال«:إِ َذا َر َقــدَ َأ َحدُ ُكـ ْ
َع ِ
ــل َعن َْهــاَ ،ف ْل ُي َص ِّل َهــا إِ َذا َذك ََر َهــا َفــإِ َّن اهللَ َي ُق ُ
الص َ
ــا ِة َأ ْو َغ َف َ
ــول :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡﮊ
ــن َّ
[طــه.)1(» ]14:

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

ـى بـ ٌ
ســار ليلــه حتــى إذا أدركــه ال َكــرى ،عـ َّـرس( ،)2وقــــال لبـــال «:اك َْل ْ( )3لنــا الليــل » ،فصـ َّ
ـال مــا ُقــدر

لــه ،ونــام رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وأصحابــه ،فلـ َّـا تقــارب الفجـ ُـر ،اســتندً بـ ٌ
ـال إىل راحلتــه

مواجــه الفجــر ،فغلبــت بــاالً عينــاه ،وهو مســتند إىل راحلتــه ،فلم يســتيقظ رســول اهلل ،G
وال بــال ،وال أحــدٌ مــن أصحابــه ،حتــى رضبتهــم الشــمس ،فــكان رســول اهلل  Gأوهلــم

اســتيقاظ ًا ،ف َفـ ِ
ـزع رســول اهلل  ،Gفقــال «:أي بــال» فقــال بــال :أخذ بنفســـي الــذي َ
أخذ -
بــأيب أنــت وأمــي يــا رســول اهلل  -بنفســك ،قــال« :اقتــادوا» ،فاقتــادوا رواحلهــم شــيئًا ،ثــم توضأ رســول اهلل

 ،Gوأمــر بــاالً فأقــام الصــاة ،فصــى هبــم الصبــح ،فلــا قضـــى الصــاة قــال« :من نســـي

الصــاة فليصلهــا إذا ذكرهــا» ،فــإن اهلل قــال :ﮋﭟﭠﭡﮊ [طــه.)4(»]14:

(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب مواقيــت الصــاة ،بــاب مــن نــي صــاة فليصــل إذا ذكــر وال يعيــد إال
تلــك الصــاة ،)122/1( ،رقــم()597؛ ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب قضــاء الصــاة
الفائتــة ،)477/1( ،رقــم( ،)684واللفــظ لــه.
(( (2املعـ ّـرس :الــذي يســر هنــاره وينــزل أول الليــل ،والتعريــس :نــزول القــوم يف ســفر مــن آخــر الليــل ،ثــم ينيخــون وينامــون نومـ ًة
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( ،
(( (3الــكالءة :احلفــظ واحلراســةُ ،يقــال :كألك اهلل كالءة ،أي :حفظــك ،وقــد ختفــف مهــزة الــكالءة وتقلــب يــاء ،وقــد كأله يكلــؤه كأل
وكالءِ ،
وكالءة ،بالكــر :حرســه وحفظــه .ينظــر :النهايــة البــن األثــر)194/4( ،؛ لســان العــرب البــن منظــور.)146/1( ،
(( (4أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب قضاء الصالة الفائتة ،)471/1( ،رقم(.)680
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احلديــث الثالــث :عــن أيب قتــادة  ،أن رســول اهلل  Gقــالَ :
ـس
«أ َمــا إِ َّنـ ُه َل ْيـ َ
ـط ،إِ َّنـ َـا ال َّت ْف ِريـ ُ
ـو ِم َت ْف ِريـ ٌ
ـن َل ْ ُي َصـ ِّ
ـط َعـ َ
الصـ َـا ِة ْالُ ْخـ َـرى،
ـيء َو ْقـ ُ
ـت َّ
ـل َّ
ـى َمـ ْ
ِف النَّـ ْ
الصـ َـا َة َح َّتــى َيِـ َ
ِ
ـن َف َعـ َ
ـل َذلِـ َ
َان ا ْل َغــدُ َف ْل ُي َص ِّل َهــا ِعنْــدَ َو ْقتِ َهــا »(.)1
ـن َينْ َتبِـ ُه َلــاَ ،ف ـإِ َذا ك َ
ـك َف ْل ُي َص ِّل َهــا حـ َ
َف َمـ ْ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:

ـوب املبــادرة لقضــاء الصــاة الفائتــة لعـ ٍ
أوالً :د َّلــت الســنة النبويــة عــى وجـ ِ
ـذر أو لغــر عــذر،
مــن نــو ٍم أو غفلـ ٍ
ـة ،أو نسـ ٍ
ـيان ،أو غــر ذلــك ،وعــد ِم تأخريهــا حـ َ
ـال تذكُّرهــا ،حتــى ولــو كان يف وقــت

النهــي ،كــا جــاء يف حديــث أنــس .)2( 

وتأخــر القضــاء مذمــوم ،ملــا يف عــدم املبــادرة إليــه مــن خمالفــة أمــر النبــي G

بقولــهَ «:ف ْل ُي َص ِّل َهــا » ،فــإن الفــاء للتعقيــب ،ويف املبــادرة بقضائهــا إبــرا ٌء للذمــة ممــا تع َّلــق هبــا مــن حــق
اهلل تبــارك وتعــاىل.

ومــن انتبــه بعــد نــوم عــن صــاة أو نســيان فالواجــب يف حقــه رش ًعــا أن يقيــم صالتــه بأعجــل

مــا يمكنــه كــا ذكــره ابــن عبدالــر(.)3

أخــر قضــاء الصالة مــن غــر عــذر باملفــ ِّـرط (ٌ ،)4
ـف النبــي  Gملــن ّ
دليل
ثانيـ ًاَ :و ْصـ ُ

عــى حتريــم تأخريهــا ،ومــن نــي صــا ًة فليص ِّلهــا إذا ذكرهــا ،وال يؤخــر قضاءهــا ،أو يعيــد القضــاء
َان ا ْل َغــدُ َف ْل ُي َص ِّل َهــا ِعنْــدَ َو ْقتِ َهــا» ،فــإن املــراد
يف وقتهــا مــن الغــد ،وأمــا قولــه َ «:Gفـإِ َذا ك َ
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(( (1أخرجــه مســلم يف صحيحــه مطـ ً
ـوال ،يف كتــاب املســاجد ،بــاب قضــاء الصــاة الفائتــة ،واســتحباب تعجيــل قضائهــا،)472/1( ،
رقم(.)681
((ُ (2ينظر :أعالم احلديث للخطايب.)453/1( ،
((ُ (3ينظر :التمهيد البن عبد الرب.)203/5( ،
واملفرط :من نام عن الصالة حتى فات وقت أدائها.
الـم ْف ِرط :بالتخفيف :املرسف يف العمل ،وبالتشديد :املقرص فيه،
ِّ
((ُ (4
ينظر :النهاية)435/3( ،؛ لسان العرب.)٣٦٨/٧( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

كــا ذكــر احلافــظ ابــن حجــر( ،)1أنــه يص ِّليهــا عنــد وقتهــا ،أي :الصــاة التــي حتــر ،ال أنــه يريــد

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

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

قــال ابــن حجــر" :وحيتمــل أن يكــون البخــاري أشــار بقولــه« :وال يعيــد إال تلــك الصــاة»

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

الصــاة"(.)3

(( (1فتح الباري.)71/2( ،
(( (2اجلامع الصحيح.)122/1( ،
(( (3فتح الباري ،البن حجر.)71/2( ،
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وفيه مطلبان:

املبحث السادس:
ُّ
تأخر املأموم عن متابعة اإلمام

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

احلديــث األول :عــن عائشــة  قالــت :قــال رســول اهلل  «:Gإِ َّنـ َـا ُج ِعـ َـل
ِ
المــام لِي ْؤ َتـ ِ
ـع َف ْار َف ُعــواَ ،وإِ َذا َصـ َّ
وســا »(.)1
ـع َف ْار َك ُعــواَ ،وإِ َذا َر َفـ َ
ـم بِــه؛ َفـإِ َذا َر َكـ َ
ـى َجال ًســا َف َص ُّلــوا ُج ُل ً
ْ ِ َ ُ ُ َّ

احلديــث الثــاين :عــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل  «:Gإِ َّنـ َـا ُج ِعـ َـل
ِ
ِ
ال َمــا ُم لِ ُي ْؤ َتـ َّ ِ ِ ِ
ِْ
ـع َف ْار َك ُعــواَ ،وإِ َذا َقـ َ
ـن َحِــدَ ُه،
ـروا َ ،وإِ َذا َر َكـ َ
ـالَ :ســم َع اهللُ َلـ ْ
ـم بــهَ ،ف ـإ َذا َكـ َّ َ
ـر َف َكـ ِّ ُ
ِ
ــك َْ
ــجدُ واَ ،وإِ َذا َص َّ
َف ُقو ُلــواَ :ر َّبنَــا َو َل َ
وســـا
اس ُ
ال ْمــدُ َ ،وإِ َذا َس َ
ــى َجال ًســاَ ،ف َص ُّلــوا ُج ُل ً
ــجدَ َف ْ
ـون »(.)2
ج ُعـ َ
َأ ْ َ

َان َر ُسـ ُ
ـول اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه
احلديــث الثالــث :عــن الــراء بــن عــازب  قــال« :ك َِ
ـمع اهللُ َل ِـ ِ
ِ
يـ ِ
وســلم إِ َذا َقـ َ
ـع النبــي صــى اهلل عليــه
ـن َأ َحــدٌ منَّــا َظ ْهـ َـر ُه َح َّتــى َي َقـ َ
ـالَ :سـ َ
ْ
ـن َحــدَ ُهَ ،ل ْ َ ْ
وآلــه وســلم َسـ ِ
ـجو ًدا َب ْعــدَ ُه»(.)3
ـع ُسـ ُ
ـم َن َقـ ُ
ـاجدً اُ ،ثـ َّ
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(( (1متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب األذان ،بــاب إنــا جعــل اإلمــام ليؤتــم بــه ،)139/1( ،رقــم()688؛
ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب الصــاة ،بــاب ائتــام املأمــوم باإلمــام ،)309/1( ،رقــم(.)412
(( (2متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب األذان ،بــاب إجيــاب التكبــر وافتتــاح الصــاة ( ،)147/1رقــم()734؛
ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب الصــاة ،بــاب ائتــام املأمــوم باإلمــام ،)309/1( ،رقــم(.)414
(( (3متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب األذان ،بــاب متــى يســجد مــن خلــف اإلمــام ،)140/1( ،رقــم()690؛
ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب الصــاة ،بــاب متابعــة اإلمــام والعمــل بعــده ،)345/1( ،رقــم(.)474

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالًُّ :
ـور بمتابعــة إمامــه ،وعــدم التأخر
التأخــر عــن اإلمــام :هــو التــواين يف متابعتــه ،واملأمــوم مأمـ ٌ

عنــه ،أو التقــدُّ م عليــه بــيء مــن األفعــال ،إذ الفــاء يف قولـــه  « :فاركعــوا » للتعقيــب،
وهــو الرتتيــب بــدون مهلــة ،كــا بــن أهــل اللغــة ،ســوا ًء كانــت حــرف عطــف أم جواب ـ ًا للــرط،

فإهنــا تفيــد التعقيــب مطلقـ ًا(.)1

قــال ابــن رجــب" :وفيــه دليــل عــى أن ســجود املأمــوم ،يكــون عقيــب ســجود اإلمــام ،وال

يكــون َم َعــ ُه وال قبلــه"(.)2

ثان ًيــا :اإلمــام مشــتق مــن التقــدُّ م ،واملأمــوم مــن االتبــاع ،فوجــب أن يتبــع فعــل املأمــوم بعــد

ُّ
إمامــه،
فالتأخــر عــن اإلمــام مذمــوم ،ملــا فيــه مــن خمالفــة أمــر النبــي  Gبمتابعــة

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

ابــن بطــال(.)3

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

ال جيــوز لــه خمالفتــه لغــر عــذر(.)4

(( (1ينظر :نتائج الفكر يف النحو( ،ص)196؛ مغني اللبيب.)214( ،
(( (2فتح الباري.)162/6( ،
(( (3ينظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)311/2( ،
(( (4ينظر :التمهيد البن عبد الرب.)١٣٦/٦( ،
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وفيه مطلبان:

املبحث السابع:
التأخر عن الصف األول

املطلب األول :األحاديث واآلثار الواردة يف ذم التأخر عن الصف األول:
ـون
ـو َي ْع َل ُمـ َ
 احلديــث األول :عــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل َ «:و َلـ ِْ
الصـ ِّ
الصـ ِّ
ـف
ـاس َمــا ِف النِّــدَ اء َو َّ
ـم النَّـ ُ
ـف ا ُْل َقــدَّ ِم َل ْسـت ََه ُموا» ،ويف لفــظ مســلمَ «:لـ ْ
َمــا ِف َّ
ـو َي ْع َلـ ُ
ْالَو ِل ُثــم َل َيِــدُ وا إِ َّل َأ ْن يسـت َِهموا ع َليـ ِ
ـه َل ْسـت ََه ُموا »(.)1
َّ
َ ْ ُ َ ْ
َّ ْ
احلديــث الثــاين :عــن أيب ســعيد اخلــدري  أن رســول اهلل  رأى يف أصحابــهون
ـو ٌم َيت ََأ َّخـ ُـر َ
ـمَ ،ل َي ـز َُال َقـ ْ
ـم َمـ ْ
ـن َب ْعدَ ُكـ ْ
ـم بِ ُكـ ْ
ت ََأ ُّخـ ًـرا فقــال هلــمَ «:ت َقدَّ ُمــوا َفا ْئت َُّمــوا ِبَ ،و ْل َي ْأ َتـ َّ

ـم اهلل »(.)2
َح َّتــى ُي َؤ ِّخ َر ُهـ ُ

احلديــث الثالــث :عــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل َ «:خــر ص ُفـ ِـوف
ُْ ُ
ـاء ِ
آخرهــا ،و َخــر ص ُفــوف النِّسـ ِ
ِ
الر َجـ ِ
آخ ُر َهــاَ ،و َُّش َها َأو ََُّلــــا »(.)3
ـال َأو ََُّلــاَ ،و َُّش َهــا ُ َ َ ُْ ُ
َ
ِّ
احلديــث الرابــع :عــن النعــان بــن بشــر  قــال :ســمعت النبــي  يقــول:ـف ْالَو ِلَ ،أ ِو الص ُفـ ِ
« إِ َّن اهللَ َع ـ َّز َو َجـ َّ
ـوف ْالُ َ
ـون َعـ َ
ول »(.)4
ـل َو َم َلئِ َك َت ـ ُه ُي َص ُّلـ َ
ُّ
الصـ ِّ َّ
ـى َّ
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(( (1متفــق عليــه :أخــرج البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب األذان ،بــاب الصــف األول ،)154/1( ،رقــم()721؛ ومســلم صحيحــه،
يف كتــاب الصــاة ،بــاب تســوية الصفــوف وإقامتهــا وفضــل األول فــاألول ،)325/1( ،رقــم(.)437
(( (2أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول ،)325/1( ،رقم(.)438
(( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول ،)326/1( ،رقم(.)440
(( (4أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند ،)315/30( ،رقــم()18364؛ والبــزار ،كــا يف البحــر الزخــار ،)189/8( ،رقــم()3224؛
والطــراين يف الكبــر ،)114/21( ،رقــم( ،)133كلهــم مــن طريــق حســن بــن واقــد ،عــن ســاك بــن حــرب ،بــه.
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" ،وو َّثقــه 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".
ينظــر :الطبقــات الكــرى البــن ســعد)262/7( ،؛ تاريــخ ابــن معــن (روايــة الدارمــي) للدارمــي( ،ص ،)١٠١رقــم()290؛

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:

أوالً :الصــف األول هــو مــا يــي اإلمــام مبــارشة ،ســواء جــاء املأمــوم إليــه متقد ًمــا أو متأخـ ًـرا،

وســواء ختللــه مقصــورة ونحوهــا أو ال ،وهــو املمــدوح الــذي جــاءت األحاديــث بفضلــه واحلــث

عليــه( ،)1وقــد ورد األمــر باملســابقة واملســارعة إليــه ،وإرشــاد املصلــن إىل احلــرص عليــه ،ولــو علمــوا
ِ
ـوب اإلمــام البخــاري ببــاب الصــف األول ،وأورد فيــه حديــث
عظــم أجــره الســتهموا عليــه ،وقــد بـ َّ
أيب هريــرة  املتقــدم.

وب َّينــت الســنة َّ
أن اهلل  ومالئكتــه يصلــون عــى أهــل الصــف األول ،ويف هــذا حــث عــى

احلــرص عــى الصــاة يف الصــف األول ،واملبــادرة إليــه ،قــال العلــاء ":يف احلــض عــى الصــف األول
املســارعة إىل خــاص الذمــة ،والســبق لدخــول املســجد ،والقــرب مــن اإلمــام ،واســتامع قراءتــه
والتعلــم منــه ،والفتــح عليــه ،والتبليــغ عنــه ،والســامة مــن اخــراق املــارة بــن يديــه ،وســامة البــال

مــن رؤيــة مــن يكــون قدامــه ،وســامة موضــع ســجوده مــن أذيــال املصلــن"(.)2
ثاني ًا :مما ّ
يدل عىل ذ ّم ُّ
التأخر عن الصف األول:

 -1مــا جــاء يف ذ ِّم املتأخريــن ،والوعيــد بتأخــر اهلل هلــم ،كــا يف حديــث أيب ســعيد اخلــدري

 ،حيــث َّ
إن الوعيــد جــاء يف املنافقــن الذيــن يتحاشــون القــرب من رســول اهللG
ويتأخــرون عنــه(.)3

تاريــخ ابــن معــن (روايــة الــدوري) للــدوري ،)٣٥٤/٤( ،رقــم()٤٧٥٠؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم،)66/3( ،
رقــم()302؛ الثقــات ،البــن حبــان)209/6( ،؛ هتذيــب الكــال للمــزي ،)495/6( ،رقــم()1346؛ التقريــب البــن حجــر،
(.)1358
قــال البــزار – كــا يف البحــر الزخــار " :)189/8( ،-ال نعلــم أحــدً ا رواه هكــذا إال حســن بــن واقــد"؛ وقــال اهليثمــي يف جممــع
الزوائــد":)٩١/٢( ،رواه أمحــد والبــزار ،ورجالــه ثقــات".
وللحديــث شــواهد يرتقــي هبــا إىل الصحيــح لغــره ،مــن حديــث أيب بــن كعــب ،وعائشــة ،وعبدالرمحــن بــن عــوف ،وأيب
أمامــة ،وأيب بصــر ،وعبــداهلل بــن مســعود ،وأيب هريــرة ،وعبــداهلل بــن زيــد ،وعــروة بــن الزبــر ،وعبــداهلل بــن شــداد ،وعمــر
بــن اخلطــاب .
((ُ (1ينظر :املنهاج ،للنووي (.)١٦٠/٤
(( (2فتح الباري ،البن حجر.)243/2( ،
((ُ (3ينظر :االستذكار البن عبد الرب.)٣٧٨/١( ،
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 -2مــا جــاء َّ
ـر صفــوف الرجــال وأكثرهــا أجـ ًـرا أوهلــا ،ورشهــا وأق ّلهــا أجـ ًـرا آخرهــا ،كــا
أن خـ َ

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

وفيه مطلبان:

املبحث الثامن:
ُّ
التأخر عن احلضور للجمعة

املطلب األول :األحاديث واآلثار الواردة يف ذم التأخر عن احلضور للجمعة:
احلديــث األول :عــن أيب هريــرة  قــال :قــال رســول اهلل  «:مــن ا ْغت ََسـ َـل
ـةُ ،ثــم راح َفك ََأ َّنــا َقــرب بدنــه ،ومــن راح يف الســاع ِة ال َّثانِيـ ِ
النَابـ ِ
المعـ ِ
ـة ُغ ْسـ َ
ـةَ ،فك ََأ َّنـ َـا
َّ َ
ََ ْ َ َ
َ َّ َ
َّ َ َ
ـل َْ َ
يــوم ُْ ُ َ
َ
ِ ِ ِ
الســا َع ِة
ـن َر َ
الســا َعة ال َّثال َثــةَ ،فك ََأ َّنـ َـا َقـ َّـر َب َك ْب ًشــا َأ ْقـ َـر َنَ ،و َمـ ْ
ـن َر َ
َقـ َّـر َب َب َقـ َـرةًَ ،و َمـ ْ
اح يف َّ
اح يف َّ
ال ِامسـ ِ
ِ
ِ
ـةَ ،فك ََأ َّنـ َـا َقـ َّـر َب َب ْي َض ـ ًة ،فــإذا
ـن َر َ
اج ـ ًةَ ،و َمـ ْ
الرابِ َعــةَ ،فك ََأ َّنـ َـا َقـ َّـر َب َد َج َ
الســا َعة َْ َ
اح يف َّ
َّ
َخـ َـر َج ْ ِ
ون ِّ
الذ ْكـ َـر »(.)2
ـر ْت ا َْل َلئِ َك ـ ُةَ ،ي ْس ـت َِم ُع َ
ال َمــا ُم َحـ َ َ

احلديــث الثــاين :عــن أيب هريــرة  قــال :قــال« :بينــا عمــر بــن اخلطــاب خيطب
ُ
النــاس يــوم اجلمعـ ِ
ـة ،إذ دخــل عثــان بــن عفــان ،فعــرض بــه ُعمــر ،فقــال :مــا َبــال ُِر َجـ ٍ
ـال
َ
ُ
َّ
َ
ون بعــدَ النِّــدَ ِ
اء! فقــال عثــان :يــا أمــر املؤمنــن ،مــا زدت حــن ســمعت النــداء أن
َيت ََأ َّخـ ُـر َ َ ْ

توضــأت ،ثــم أقبلــت »...احلديــث(.)3
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(( (1املفهم.)٦٧/٢( ،
(( (2متفــق 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( )850واللفــظ لــه.
(( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب اجلمعة ،)580/2( ،رقم(.)845

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

ــروا
احلديــث الثالــث :عــن ســمرة بــن جنــدب  ، أن نبــي اهلل قــالْ «:
اح ُ ُ
النَّـ ِ
ِ
ـن ْ ِ
ـل َل َي ـز َُال َي َت َبا َعــدُ َ ،ح َّتــى ُي َؤ َّخـ َـر ِف َْ
ِّ
الر ُجـ َ
ـة َوإِ ْن َد َخ َل َهــا »(.)1
الذ ْكـ َـرَ ،وا ْد ُنــوا مـ َ
ال َمــامَِ ،ف ـإِ َّن َّ
احلديــث الرابــعَ :ع ـن َعبـ ِ
ـن ُبـ ْ ٍ
ـداللَِّ ْبـ ِ
ـر َ أ َّن َر ُجـ ً
ـا َجــا َء إِ َل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه
ْ ْ
ـالِ «:
المعـ ِ
ـةَ ،ف َقـ َ
ـت(.)3(»)2
ـو َ ْ
ـت َوآ َن ْيـ َ
ـس َف َقــدْ آ َذ ْيـ َ
وســلمَ ،و ُهـ َ
اجلـ ْ
ْ
ـو َم ْ ُ ُ َ
ـاس َيـ ْ
ـب النَّـ َ
ي ُطـ ُ

(( (1أخرجــه أبــو داود يف الســنن ،)326/2( ،رقــم()1108؛ واإلمــام أمحــد يف املســند ،)307/33( ،رقــم()20118؛ واحلاكــم يف
املســتدرك ،)418/1( ،رقــم()1069؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،)337/3( ،رقــم( ،)5929مــن ُطــرق عــن قتــادة ،عــن
حييــى بــن مالــك ،عــن ســمرة .
 وأخرجــه الطــراين يف الكبــر ،)206/7( ،رقــم()6854؛ والصغــر ،)216/1( ،رقــم( ،)346مــن طريــق احلكــم بــنِ
ـن ْ ِ
ـروا ُْ
الر ُجـ َ
ـون
ـل َل َي ُكـ ُ
ال ُم َعـ َةَ ،وا ْد ُنــوا مـ َ
عبدامللــك ،عــن قتــادة ،عــن احلســن ،عــن ســمرة  ،بلفــظْ :
ال َمــامَِ ،فـإِ َّن َّ
«احـ ُ ُ
المعـ ِ
النَّـ ِ
ـةَ ،ف َيت ََأ َّخـ ُـر َعـ ِ
َل ـ ُه ا َْلن ِْز َل ـ ُة ِف َْ
ـةَ ،ف ُي َؤ َّخـ ُـر َعن َْهــا ».
ـن ُْ ُ َ
الدراسة واحلكم عىل 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 عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه" ،ووافقه الذهبي.
الثاين :من طريق قتادة ،عن احلسن ،وإسناد احلديث من هذا الطريق ضعيف ،ملا ييل:
 :1احلكم بن عبدامللك القريش البرصي ،ضعيف ،ينظر :الكاشف)1183( ،؛ والتقريب.)1451( ،
قال اهليثمي يف جممع الزوائد":)١٧٧/٢( ،رواه الطرباين يف الصغري ،وفيه احلكم بن عبدامللك ،وهو ضعيف".
 :2احلديــث هبــذا اللفــظ منكــر ،قــال الطــراين يف املعجــم الكبــر":)206/7( ،مل يــروه عــن قتــادة إال احلكــم تفــرد بــه رسيــج بــن
النعــان".
 :3تُكلم يف سامع احلسن البرصي من سمرة بن جندب  ،وقد عنعن.
قــال البيهقــي يف الســنن الكــرى" :)572/4( ،أكثــراحلفــاظاليثبتــونســاعاحلســن البــري مــن ســمرة  يف غــر
حديــث العقيقــة".
وقــال األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة ،)٢٤٠/٣( ،رقم(":)١١١٣منكــر هبــذا اللفــظ ،وفيــه علــة أخــرى،
وهــي :عنعنــة احلســن ،وهــو البــري فإنــه مدلــس ،وفيــه خمالفــة ثالثــة يف الســند واملتــن".
حســنه األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة ،)705/1( ،وقــال" :وحييــى بــن مالــك هــذا ،قــد أغفلــه كل مــن
واحلديــث َّ
صنّــف يف رجــال الســتة فيــا علمنــا ،فليــس هــو يف «التهذيــب» ،وال يف« التقريــب» ،وال يف «التذهيــب»  ...فمثلــه  -عــى أقــل
تقديــر -حســن احلديــث  -إن شــاء اهلل تعــاىل  -لتابعيتــه ،وروايــة مجاعــة مــن الثقــات عنــه ،مــع تصحيــح احلاكــم والذهبــي
حلديثــه".
قلــت :بــل هــو ثقــة ،مذكــور يف التذهيــب ،والتهذيــب ،والتقريــب ،وهــو :حييــى بــن مالــك ،أبــو أيــوب املراغــي ،األزدي،
العتكــي ،البــري ،و َّثقــه ابــن ســعد ،والعجــي ،والنســائي ،والدارقطنــي ،والذهبــي ،وابــن حجــر وذكــره ابــن حبــان يف الثقات.
ينظــر :الطبقــات الكــرى ،البــن ســعد)225/9( ،؛ الثقــات البــن حبــان)529/5( ،؛ هتذيــب الكــال للمــزي،)60/33( ،
رقــم()7217؛ الكاشــف للذهبــي)6505( ،؛ تذهيــب هتذيــب الكــال للذهبــي ،)187/10( ،رقــم()8000؛ هتذيــب التهذيــب
البــن حجــر)16/12( ،؛ التقريــب البــن حجــر.)7949( ،
(( (2آنيت :ابطأت يف املجيءَّ ،
وأخرته عن آوانه .النهاية ،البن األثري ()٧٨ /١؛ فتح الباري ،البن رجب.)107/8( ،
(( (3خترجيــه :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:
ـو مــن اإلمــام ،وحضــور
أوالً :جــاءت الســنة باألمــر بالتبكــر حلضــور صــاة اجلمعــة ،والدنـ ِّ

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

االهتــام بأمرهــا ،كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة  ،وفيــه مــن الفوائــد :فضــل التبكــر إىل

اجلمعــة(.)1

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،
وقــت الســحر ،وبعــد الفجــر ،غاص ـ ًة باملبكريــن إىل اجلمعــة ،يمشــون بالــرج ،وقيــل :أول بدعــة

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

وذكــر الســاعات ومــا أعــدّ ه اهلل للمبكريــن للجمعــة مــن عاجــل اجلــزاء وآجلــه ،كــا جــاء يف

حديــث أيب هريــرة  ،إنــا جــاء للحــث عــى التبكــر إليهــا ،والرتغيــب يف فضيلــة املســابقة

للحضــور ،وانتظارهــا ،والظفــر باجللــوس يف الصــف األول ،ومــا حيصــل للمبكــر للجمعــة مــن اخلــر
العظيــم ،باشــتغاله بنوافــل العبــادات مــن الذكــر ،وقــراءة القــرآن ،والدعــاء ،والصــاة عــى النبــي

 ،Gوهــذا كلــه ال حيصــل بالذهــاب بعــد الــزوال ،وال فضيلــة ملــن أتــى بعــد الــزوال،
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يف املســند ،)221/29( ،رقـــم( ،)239/29( ،)17674رقـــم()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
يف املصنــف ،)126/4( ،رقــم()323؛ والبــزار ،كــا يف البحــر الزخــار ،)432/8( ،رقــم()3506؛ وابــن اجلــارود يف املنتقــى،
( ،)184رقــم()299؛ والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار ،)366/1( ،رقــم()2156؛ والطرباين يف مســند الشــاميني،)140/3( ،
رقــم()1953؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،)326/3( ،رقــم( )5886مــن طــرق عــن معاويــة بــن صالــح ،عــن أيب الزاهريــة
حديــر بــن كريــب احلرضمــي ،بــه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :إســناده حســن ،فيــه معاويــة بــن صالــح" ،صــدوق" .ينظــر :الكاشــف للذهبــي)5526( ،؛
التقريــب البــن حجــر ،)6810( ،وباقــي رجالــه ثقــات ،قــال احلاكــم يف املســتدرك":)416/1( ،هــذا حديــث صحيــح عــى
رشط مســلم ومل خيرجــاه".
((ُ (1ينظر :فتح الباري البن حجر.)368/2( ،
(( (2غرائب القرآن للنيسابوري.)301/6( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

ألن النــداء يكــون حينئــذ ،وحيــرم التخلــف بعــد النــداء ،وك َّلــا َّ
تأخــر املســلم عــن احلضــور للجمعــة،
َقـ َّـل نصيبــه مــن هــذا الفضــل العظيــم ،كــا أشــار إىل ذلــك العينــي(.)1

ثاني ـ ًا :ذ ّم النبــي  مــن جــاء متأخــر ًا يــوم اجلمعــة ،ومل يبــادر يف احلضــور إليهــا كــا

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

ويــأيت متأخـ ًـرا ،حتــى يــؤذي مــن جــاء مبكـ ًـرا ،وقــد أشــار الطيبــي إىل ّ
أن فيــه توهــن أمــر املتأخريــن

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

ومــن اهتــم بأمـ ٍ
ـر بــادر إليــه ،وســعى مبكــر ًا يف طلبــه ،ومــن مل ُيقــم للجمعــة وزنـ ًاَّ ،
تأخــر عنهــا،

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

قــال الســبكي" :فــإن الرجــل ال يــزال ّ
يتأخــر عــن مواطــن اخلــر ،وعــن املبــادرة إىل اجلمعــة،

حتــى ُي َّ
ؤخــر يف دخــول اجلنــة ،أو يف درجاهتــا"(.)3

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

أتــى اجلمعــة متأخـ ًـرا ،وإنكارهــم دليــل كراهــة ُّ
التأخــر عــن احلضــور للجمعــة ،كــا يف قصــة عمــر مع
عثــان  ،فقــد َّلــح لعثــان  ،بــأن األجــر يف التبكــر إىل اجلمعــة يف الســاعات األوىل ،وإىل

ذلــك ر ّغــب النبــي ّ ،
وأن مــن حــر بعــد خــروج اإلمــام ،فــإن املالئكــة تَطــوي صحفها،
وجتلــس لســاع الذكــر ،وقــد فهــم عثــان  ذلــك ،فبــادر إىل االعتــذار عــن ُّ
التأخــر(.)4

(( (1ينظر :عمدة القاري للعيني.)172/6( ،
((ُ (2ينظر :الكاشف عن حقائق السنن للطيبي.)1277/4( ،
(( (3املنهل العذب املورود للسبكي.)272/6( ،
((ُ (4ينظر :فتح الباري ،البن حجر.)418/2( ،
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وفيه مطلبان:

املبحث التاسع:
تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر

املطلب األول :األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر:
ـا ُة ال َّل ْيـ ِ
ـالَ :يــا َر ُسـ َ
ـا َقـ َ
ـف َصـ َ
أن َر ُجـ ً
احلديــث األول :عــن ابــن عمــر َّ ـل؟
ـول اهللَِ ،ك ْيـ َ
ت الصبــح َف َأوتِــر بِو ِ
ِ
َقــ َ
احــدَ ٍة »(.)1
ـالَ «:م ْثنَــى َم ْثنَــىَ ،فـإِ َذا خ ْف َ ُّ ْ َ ْ ْ َ

احلديــث الثــاين :عــن أم املؤمنــن عائشــة  ، قالــت « :ك َُّل ال َّل ْيـ ِـل َأ ْو َتـ َـر َر ُسـ ُ
ـول اهللِ صــى
ـح ِر»(.)2
السـ َ
اهلل عليــه وآلــه وســلمَ ،وا ْنت ََهــى ِو ْتـ ُـر ُه إِ َل َّ

احلديــث الثالــث :عــن أيب ســعيد اخلــدري  ،أن النبــي َ Gقـ َـالَ «:أ ْوتِ ُروا

 َق ْبـ َ
ـل َأ ْنت ُْصبِ ُحوا»(.)3

احلديــث الرابــع :عــن عبــداهلل بــن عمــر  ،قــال« :مــن صـ َّ ِـن ال َّل ْيـ ِ
ـلَ ،ف ْل َي ْج َعـ ْ
ـل
ـى مـ َ
َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ْــراَ ،فــإِ َّن َر ُس َ
ــر بِ َذلِ َ
ــك»(.)4
ــول اهللِ  Gك َ
َان َي ْأ ُم ُ
ــر َص َلتــه ِوت ً
آخ َ
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(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف أبــواب التهجــد ،بــاب كيــف كان صــاة النبــي ،)51/2( ،G
رقــم()1137؛ ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب صــاة املســافرين وقرصهــا ،بــاب صــاة الليــل مثنــى مثنــى والوتــر ركعــة مــن
آخــر الليــل ،)516/1( ،رقــم(.)749
(( (2متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب الوتــر ،بــاب ســاعات الوتــر ،)25/2( ،رقــم( ،)996واللفــظ لــه؛
ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب صــاة املســافرين وقرصهــا ،بــاب صــاة الليــل وعــدد ركعــات النبــي ِ Gف
الليــل ( ،)512/1رقــم(.)745
(( (3أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب صــاة املســافرين وقرصهــا ،بــاب صــاة الليــل مثنــى مثنــى ،والوتــر ركعــة مــن آخــر الليــل
( ،)519/1رقم(.)754
(( (4أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب صــاة املســافرين ،بــاب صــاة الليــل مثنــى مثنــى والوتــر ركعــة مــن آخــر الليــل
( ،)517/1رقــم(.)٧٥١

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :كان مــن هــدي النبــي ،Gأن يصـ ّ
ـي صــاة الوتــر قبــل طلــوع الفجــر ،كــا

جــاء يف حديــث أيب ســعيد اخلــدري  ،وقــد أوتــر النبــي Gمــن كل الليــل،

وانتهــى وتــره قبيــل الصبــح ،كــا جــاء عــن أم املؤمنــن عائشــة  ،وورود األمــر يف الســنة

بالوتــر قبــل صــاة الفجــر ،مقتضــاه :األمــر باملبــادرة إىل أدائــه يف وقتــه ،وعــدم تأخــره( ،)1كــا جــاء
يف حديــث عبــداهلل بــن عمــر .

تعمــد تأخــر الوتــر ،حتــى يطلــع الفجــر؛ وذ ِّم فاعلــه،
ثاني ـ ًا :مقتــى هــذه األحاديــث كراهــة ُّ

ألنــه مــن صــاة الليــل ،وهــو وقتــه املختــار ،وجــاءت الســنة بأنــه إنــا يقضيــه بعــد الفجــر مــن فاتــه
ـذر ،مــن نــو ٍم أو نسـ ٍ
اإلتيــان بــه قبلــه ،لعـ ٍ
ـيان ،كــا أشــار إىل ذلــك القرطبــي(.)2

((ُ (1ينظر :فتح الباري ،البن رجب.)١٦٠/٩( ،
(( (2ينظر :املنتقى رشح املوطأ.)٢٢٦/١( ،
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وفيه مطلبان:

املبحث العارش:
ُّ
تأخر خروج النساء من املسجد بعد صالة الصبح

املطلــب األول :األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم ُّ
تأخــر خــروج النســاء مــن املســجد

بعــد صــاة الصبــح:

ْص ْفـ ِ
ـح بِ َغ َلـ ٍ
َان ُي َصـ ِّ
ـاء
عــن عائشــة « ،أن رســول اهلل  ك َ
ـسَ ،ف َين َ ِ َ
الص ْبـ َ
ـي ُّ
ـنن َسـ ُ
ا ُمل ْؤ ِمنِــن َل يعر ْفـ ِ
ـسَ ،أ ْو َل َي ْعـ ِ
ـن ال َغ َلـ ِ
ـن َب ْع ًضــا»(.)1
ـر ُ
ف َب ْع ُض ُهـ َّ
ـن مـ َ
َ ُ َْ َ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:

بس ْ ِ
ِ
تعرضهــا للرجــال ،ومــن
أوالً :وردت النصــوص الرشعيــة
ــر نفســها ،وعــدم ُّ
بأمــر املــرأة َ

ذلــك مــا ورد مــن ذ ِّم ُّ
تأخــر النســاء يف اخلــروج مــن املســاجد لبيوهتــن ،بعــد انقضــاء صــاة الفجــر،

ـوب اإلمــام البخــاري يف صحيحــه،
عر ْفــن ،وقــد بـ َّ
ليت ََمك ـ َّن مــن اخلــروج قبــل اإلســفار حتــى ال ُي َ
ببــاب رسعــة انــراف النســاء مــن الصبــحِ ،
وق ّلــة مقامهــن يف املســجد.
والســنة يف خروجهــن ،هــو انرصافهــن بالغلــس قبــل الرجــال؛ ليخفــن أنفســهن وال يالقــن

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

نص عــى ذلــك ابن ب ّطــال(.)2
خــوف الفتنــة ،ووقــوع احلــرج ،ومواقعــة اإلثــم يف االختــاط هبــن ،كــا ّ
وحديــث عائشــة ٌّ 
دال عــى رسعــة خــروج النســاء مــن املســجد بعــد صــاة الفجــر ،قــال
ِ
ـب انقضــاء الصــاة ،مبــادر ًة ملــا
ابــن رجب":وهــذا يــدل عــى رسعــة خروجهــن مــن املســجدَ ،عقيـ َ
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(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب األذان ،بــاب رسعــة انــراف النســاء مــن الصبــح وقلــة مقامهــن يف
املســجد ،)173/1( ،رقــم()873؛ ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب اســتحباب التبكــر
بالصبــح ِف أول وقتهــا ،)446/1( ،رقــم(.)645
(( (2رشح صحيح البخاري.)473/2( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

بقــي مــن ظــام ال َغ َلـ ِ
ـر هلــن ،وهــذا املعنــى ال يوجــد يف غــر
ـس ،حتــى ينرصفــن فيــه ،فيكــون َأ ْسـ َ َ
الصبــح مــن ســائر الص َلــو ِ
ات؛ فلذلــك خصــه ا ْل ُب َخـ ِ
ـار ُّي بالتبويــب عليــه"(.)1
َّ َ
ثاني ـ ًا :ملــا كانــت صــاة الصبــح :مظنــة ُّ
تأخــر اإلمــام يف الصــاة حتــى ُيســفر الصبــح ،جــاءت

الســنة بحــث املــرأة عــى اخلــروج مبكــر ًا لبيتهــا ،وعــدم تأخرهــا يف املســجد ،بخــاف صــاة العشــاء
فــإن ُّ
التأخــر يف املســجد بعدهــا ،يفــي إىل زيــادة الظلمــة ،وال يــر مكثهــا يف املســجد بعدهــا(.)2

(( (1فتح الباري ،البن رجب.)50/8( ،
(( (2ينظر :فتح الباري ،البن حجر.)351/2( ،
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وفيه مطلبان:

املبحث احلادي عرش:
تأخري الصالة عىل امليت إذا تيقن موته

املطلــب األول :األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــر الصــاة عــى امليــت إذا

تي ّقــن موتــه:

س ُعــوا بِ ِْ
احلديــث األول :عــن أيب هريــرة  ،عــن النبــي أنــه قــالَ «:أ ْ ِالنَاز َِة،
ـك ص َِ
الـ ًة َفخَ ــر ُت َقدِّ مونــا ،وإِ ْن ي ُ ِ
ـكَ ،فـ ٌَّ
ـوى َذلِـ َ
ـم »(.)1
َفـإِ ْن َتـ ُ َ
ـر ت ََض ُعو َن ُه َعـ ْ
ك سـ َ
ـن ِر َقابِ ُكـ ْ
ُ َ َ َ
ٌْ
احلديــث الثــاين :مــرض طلحــة بــن الــراء  ،فأتــاه النبــي  يعــوده فقــال:ـه ،وعج ُلــواَ ،فإِ َّن ـه َل ينْب ِغــي ِلي َفـ ِ
آذ ُنـ ِ ِ
ـه ا َْلــو ُت َف ِ
ث فِيـ ِ
« إِ ِّن َل َأ َرى َط ْل َح ـ َة إِ َّل َقــدْ َحــدَ َ
ـة
ُ َ َ
ـون بِـ َ َ ِّ
ْ
مســلِ ٍم َأ ْن ُ ْتبــس بــن َظهــران َأهلِـ ِ
ـه »(.)2
َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ
ُ ْ

ِ
ـي َل ت َُؤ ِّخ ْر ُه َّن:
احلديــث الثالــث :عــن عــي  ،أن النبــي  قــالَ «:ث َل َثـ ٌة َيــا َعـ ُّـتَ ،و ِْ
ـؤا »(.)3
الصـ َـا ُة إِ َذا آ َنـ ْ
ـم إِ َذا َو َجــدَ ْت ُك ُفـ ً
َّ
ـر ْتَ ،و ْالَ ِّيـ ُ
النَــا َز ُة إِ َذا َحـ َ َ
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(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب اجلنائــز ،بــاب الرسعــة باجلنــازة ،)86/2( ،رقــم()1315؛ ومســلم يف
صحيحــه ،يف كتــاب اجلنائــز ،بــاب اإلرساع باجلنــازة ،)651/2( ،رقــم(.)944
(( (2أخرجــه أبــو داود يف الســنن ،)71/5( ،رقــم( ،)3159مــن طريــق ســعيد بــن عثــان البلــوي ،عــن عــزرة ،وقيــل عــروة ابــن
ســعيد األنصــاري ،عــن أبيــه ،عــن احلصــن بــن وحــوح ،بــه.
الدراسة واحلكم عىل احلديث :إسناده ضعيف ،فيه ثالث علل:
"و ِّثــق" ،وقــال ابــن
األوىل :ســعيد البلــوي ،ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات)361/6( ،؛ وقــال الذهبــي يف الكاشــفُ :)1932( ،
حجــر يف التقريــب":.)2377( ،مقبــول".
الثانيــة :يف ســنده عــروة بــن ســعيد األنصــاري وأبــوه ،كالمهــا جمهــول .ينظــر :الكاشــف للذهبــي)1984( ،؛ التقريــب البــن
حجــر.)2439( ،
الثالثــة :االنقطــاع بــن احلصــن بــن وحــوح ،وطلحــة بــن الــراء ،قــال ابــن حجــر يف اإلصابــة" :)572/2( ،وعــى مــا ذكــر ابــن
الكلبــي يكــون هــذا احلديــث مرسـاً ،ألن ســعيدً ا 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".
(( (3أخرجــه الرتمــذي يف اجلامــع ،)378/2( ،رقــم()1057؛ وابــن ماجــه يف الســنن ،)460/2( ،رقــم( ،)1486واإلمــام أمحــد يف
املســند ،)197/2( ،رقــم()828؛ واحلاكــم يف املســتدرك ،)193/2( ،رقــم()2743؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى)133/7( ،؛

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :إذا ُت ُي ِّقــن مــوت امليــت ،فــإن السـنَّة جــاءت باألمــر بــاإلرساع بتجهيــزه ،والتعجيــل بدفنــه،

وكراهيــة الرتاخــي يف جتهيــزه ،والصــاة عليــه ،واملــي بــه إىل قــره ،كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة
النَــاز َِة» ،وللحديــث معـ ٍ
س ُعــوا بِ ِْ
َ :
«أ ْ ِ
ـان:
أحدها:
اإلرساع بحملها إىل القرب.
والثاين:
اإلرساع بتجهيزها إذا حت َّقق موهتا ،واستظهر القايض عياض املعنى األول(.)1
وموعظــة املــوت مــن أبلــغ املواعــظ ،ولــذا جاء األمــر يف الســنة بــاإلرساع بتجهيــز امليــت ،وامليش

ـف عظيــم ،ختشــع فيــه القلــوب ،وتتباعــد فيــه النفــوس عــن دواعــي
بــه ،والصــاة عليــه ،فإنــه موقـ ٌ
الكــر واخليــاء ،قــال ابــن العــريب" :يف هــذا احلديــث تــرك الرتاخــي ،وكراهيــة ا ُمل َطي َطـ ِ
ـاء والتبخــر،
ْ
والت ََّم ِّطــي والزهــو يف املــي مــع اجلنائــز وغريهــا ،وعــى هــذا مجاعــة الفقهــاء ،والعجلــة أحــب إليهــم

والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة ،)313/2( ،رقــم( ،)693-691مــن طريــق ســعيد بــن عبــداهلل اجلهنــي ،عــن حممــد بــن
عمــر ابــن عــي بــن أيب طالــب ،عــن أبيــه ،عــن جــده ،عــي ابــن أيب طالــب .
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :احلديــث إســناده ضعيــف ،فيــه ســعيد اجلهنــي ،جمهــول ،و َّثقــه العجــي ،وقــال أبــو حاتــم،
"وثــق" ،وقــال ابــن حجــر يف التقريــب:
والدارقطنــي" :جمهــول" ،وذكــره ابــن حبــان ،وابــن خلفــون يف الثقــات ،وقــال الذهبــي ُ
"مقبــول" ،ويف التلخيــص احلبري":جمهــول" .ينظــر :معرفــة الثقــات ،للعجــي ،)402/1( ،رقــم()604؛ اجلـــرح والتعـــديل البــن
أيب حاتــم ،)37/4( ،رقــــم( )159؛ الثقــات ،البــن حبــان)261/8( ،؛ تعليقــات الدارقطنــي عــى املجروحــن ،البــن حبــان
()108؛ الكاشــف للذهبــي)1913( ،؛ إكــال هتذيــب الكــال ملغلطــاي ،)317/5( ،رقــم()1997؛ التقريــب البــن حجــر،
()2341؛ التلخيــص احلبــر البــن حجــر.)334/1( ،
قــال الرتمــذي يف اجلامــع" :)378/2( ،هــذا حديــث غريــب ،ومــا أرى إســناده بمتصــل"؛ وقــال اإلشــبييل يف األحــكام الوســطى،
(":)١٢٦/٢و ُيقــال إن عمــر بــن عــي مل يســمع مــن أبيــه لصغــره ،إال أن أبــا حاتــم قــال :عمــر بــن عــي بــن أيب طالــب ســمع أبــاه،
ســمع منــه ابنــه حممــد".
((ُ (1ينظر :إكامل املعلم للقايض عياض.)٤٠١/٣( ،
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()1
عــم كل مــا يتصــل بامليــت مــن جتهيــزه ،والصــاة عليــه،
مــن اإلبطــاء"  ،واإلرساع والتعجيــل َي ُّ

واملــي بــه إىل قــره ودفنــه ،قــال القرطبــي ":ومقصــود احلديــث أال يتباطـ َ
ـأ يف محلــه باملشـــي ،ف ُي َؤخــر

ـر إن كان مــن أهلــه ،وألن املب ِّطــئ يف مشــيه خيــاف
عــن خــر يقــدم بــه عليــه ،أو يســتكثر مــن محــل الـ ّ
عليــه الزهــو والتكــر"(.)2

ـره ،وزيــادة
ثاني ـ ًا :احلكمــة يف عــدم تأخــر امليــت بعــد التي ُّقــن مــن موتــه ،مــا ُيشــى مــن تغـ ُّ

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

ـك صاحلـ ًا فخــر ًا ُيقــدَّ م إليــه ،وإن يـ ُ
ودفنــه ،فــإن يـ ُ
ـك غــر ذلــك ،فــر ًا يوضــع عنهــم ،فــاإلرساع بــه

يف كال احلالــن أوىل(.)3
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(( (1املسالك يف رشح موطأ مالك البن العريب.)621/3( ،
(( (2املفهم للقرطبي.)602/2( ،
((ُ (3ينظر :حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه.)٤٥٣/١( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

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 ذ ِّم تأخــر إخــراج زكاة املــال عــن وقــت

وجوهبــا:

احلديــث األول :عــن عقبــة بــن احلــارث  قــال :صــى رســول اهلل  العــر
ـت ِف ا ْلبيـ ِ
ـت
ـت َخ َّل ْفـ ُ
فــأرسع ،ثــم دخــل البيــت فلــم يلبــث أن خــرج فقلــت أو قيــل لــه ،فقــالُ «:ك ْنـ ُ
َْ
تِــرا ِمــن الصدَ َقـ ِ
ـم ُت ُه»(.)1
ـةَ ،فك َِر ْهـ ُ
َ َّ
ًْ
ـت َأ ْن ُأ َب ِّي َت ـ ُهَ ،ف َق َسـ ْ

احلديــث الثــاين :عــن عائشــة  قالــت :قــال رســول اهلل « :Gمــا َخا َل َطـ ِ
ـت
َ

الصدَ َق ـ ُة َمـ ً
ـال َقـ ُّ
ـط إِ َّل َأ ْه َل َك ْت ـ ُه»(.)2
َّ

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الزكاة ،باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ،)113/2( ،رقم(.)1430
(( (2أخرجــه الشــافعي يف األم ،)149/3( ،رقــم()849؛ واحلميــدي يف املســند ،)275/1( ،رقــم()239؛ والبخــاري يف التاريــخ
الكبــر)180/1( ،؛ والرتمــذي يف العلــل الكبــر ،)110( ،رقــم()188؛ وعبــداهلل بــن اإلمــام أمحــد يف العلــل ومعرفــة الرجــال،
( ،)304/3رقــم()5352؛ وابــن عــدي يف الكامــل)254/9( ،؛ واخلطــايب يف غريــب احلديــث)516/1( ،؛ واحلاكــم يف معرفــة
علــوم احلديــث)70( ،؛ والقضاعــي يف مســند الشــهاب ،)10/2( ،رقــم()781؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى،)267/8( ،
رقــم()7741؛ ويف اجلامــع لشــعب اإليــان ،)166/5( ،رقــم( ،)3246كلهــم مــن طريــق حممــد بــن عثــان بــن صفــوان
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".
ينظــر :اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم ،)24/8( ،رقــم()108؛ ســؤاالت الربقــاين للدارقطنــي( ،ص ،)64رقــم()473؛
الكاشــف للذهبــي ،)200/2( ،رقــم()5041؛ التقريــب البــن حجــر.)6130( ،
وقــد ســأل أبــو داود اإلمــام أمحــد ،يف مســائله لإلمــام أمحــد ،)٣٩٨( ،رقــم( )1887عــن هــذا احلديــث ،فقــال" :هــذا كتبتــه
عــن شــيخ كان بمكــة ،يقــال لــه :حممــد بــن عثــان ابــن صفــوان" ،قــال :فقلــت ألمحــد :كيــف حديثــه؟ قــال" :حديـ ٌ
ـث منكــر".
وقــال الرتمــذي ،يف ترتيــب علــل الرتمــذي الكبــر ،أليب طالــب القــايض ،)١١٠( ،رقــم(": )188ســألت حممــدً ا عــن هــذا
احلديــث فقــال" :هكــذا حدثونــا عــن حممــد بــن عثــان بــن خلــف مرفو ًعــا ،وهــذا حديثــه ،وال أعلــم أحــدً ا رفــع هــذا احلديــث
غــره".
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

احلديــث الثالــث :عــن عــي بــن أيب طالــب  قــال :قــال رســول اهللَ «:باكــروا
ِ
اهــا »(.)1
ـاء ال َيتَخَ َّط َ
َّ
بالصدَ َقــةَ ،فـإِ َّن ال َبـ َ

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،

مــع القــدرة عــى ذلــك ،وعــدم اخلشــية مــن الــرر بإخراجهــا يف وقتهــا ،وجــاءت الســنة النبويــة
باحلــث عــى املبــادرة بإخــراج الــزكاة ودفعهــا ملســتحقها ،إبــرا ًء للذمــة ،وإرضــا ًء هلل  كــا جــاء

"احلــض
يف حديــث عقبــة بــن عامــر  ،ويف احلديــث مــن الفوائــد  ،كــا أشــار ابــن بطــال:
ُّ

عجــل النبــي  تلــك
والنــدب إىل تعجيــل الصدقــات وأفعــال الــر إذا وجبــت ،فقــد ّ

حمتاجــا إليهــا مــن وجــب لــه حــق يف ذلــك التــر ،ف ُيحبــس عــن
الصدقــة؛ أل ّنــه خــي أن يكــون
ً
املحتــاج حقــه ،وكان باملؤمنــن رؤو ًفــا رحيـ ًـا ،فبـ َّـن ذلــك ألمتــه ليقتــدوا بــه .)2("

وقــال الدارقطنــي يف أطــراف الغرائــب واألفــراد ،)463/2( ،رقم(":)6249غريــب مــن حديــث هشــام ،تفــرد بــه حممــد بــن
عثــان اجلمحــي عنــه".
(( (1أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ،)5643/9/6( ،من طريق عيسى بن عبداهلل ،عن أبيه ،عن جده.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :احلديــث إســناده ضعيــف ،فيــه :عيســى بــن عبــداهلل بــن حممــد بــن عمــر بــن عــي ابــن أيب
طالــب  ، و ُيقــال 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 أســافه ،فبطــل االحتجــاج بــا يرويــه" ،وذكــره يف الثقــات وقــال" :يف
حديثــه بعــض املناكــر" ،وقــال ابــن عــدي" :عامــة مــا يرويــه ال يتابــع عليــه" ،وقــال الدارقطني":مــروك احلديــث" ،وقــال أبــو
نعيــم" :روى عــن آبائــه أحاديــث مناكــر ،ال يكتــب حديثــه ،ال يشء".
ينظــر :اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم ،)٢٨٠/٦( ،رقــم()١٥٥٤؛ الكامــل البــن عــدي ،)222/8( ،رقــم()1392؛
املجروحــن البــن حبــان ،)103/٢( ،رقــم()707؛ الثقــات ،البــن حبــان)٤٩٢/٨( ،؛ الســنن للدارقطنــي)307/3( ،؛
الضعفــاء ،أليب نعيــم ،)١٢٢( ،رقــم(.)١٧٥
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد":)١١٠/٣( ،رواه الطرباين يف األوسط ،وفيه عيسى بن عبداهلل ابن حممد ،وهو ضعيف".
((ُ (2ينظر :رشح صحيح البخاري ،البن ب ّطال.)433/3( ،
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ثانيـ ًا :مــا ورد مــن كراهــة النبــي  أن يبيــت ليلـ ًة ،ويف بيتــه يشء مــن الصدقــة ،وهــذه

الكراهــة منــه  ،دليـ ٌـل عــى ذ ِّم تأخــر إخــراج الصدقــة ملســتحقها مــن غــر عــذر ،وأن

اخلــر ينبغــي أن ُيبــادر بــه ،فــإن احلــوادث تعــرض ،والشــواغل تشــغل ،وقــد ُيمنــع اإلنســان بامن ـ ٍع

ـري باملســلم أن يبــادر لتخليــص ذمتــه ،وإرضــاء ربــه،
مــن مــرض ونحــوه ،واملــوت ال ُيؤ َمــن ،فحـ ٌّ
والقيــام بحقــه الــذي افرتضــه.

ـبب إلتــاف املــال وذهابــه ،ولــو كان عازمـ ًا
ثالثـ ًا :الرتاخــي عــن إخــراج الــزكاة إذا وجبــت ،سـ ٌ

عــى إخراجهــا لكنــه ّ
أخرهــا مــن غــر عــذر رشعــي.

قال احلميدي" :قد يكون قد وجب عليك يف مالك صدقة فال خترجها؛ في ِ
هلك احلرا ُم احلالل"(.)1
ُ

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

األول :أن يأخذ الغني من الزكاة وهو ليس من أهلها ،كام قال اإلمام أمحد(.)2الثاين :خيانة الصدقة ،وهي تتلف املال املخلوط باخليانة كام قال اإلمام الشافعي(.)3الثالث :أن ِّيؤخر الزكاة عن وقتها فتختلط بامله فتتلفه ،كام أشار إليه ابن اجلوزي(.)4
ويف كل ذلــك حــث عــى تعجيــل إخــراج زكاة املــال ،وعــدم تأخريهــا حتــى ال ختتلــط باملــه ،حفظـ ًا

للــال ،واســتجاب ًة ألمــر اهلل  ،وحتذيــر ًا للعامــل عليهــا مــن ا ّدخــار يشء منهــا ،كــا قــال أبــو موســى
املدينــي(.)5
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(( (1مسند احلميدي.)275/1( ،
((ُ (2ينظر :العلل ومعرفة الرجال ،)304/3( ،رقم(.)5352
((ُ (3ينظر :األم.)150/3( ،
((ُ (4ينظر :غريب احلديث.)٥٠٠/٢( ،
((ُ (5ينظر :املجموع املغيث.)٦٠٦/١( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

وفيه مطلبان:

املبحث الثاين:
تأخري إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد،

املطلــب األول :األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــر إخــراج زكاة الفطــر بعــد

صــاة العيــد:

احلديــث األول :عــن عبــداهلل بــن عمــر « ،أن النبــيَ أمــر بِ ـ َزك َِاة ا ْل ِف ْطـ ِ
ـر
َ َ
ـل ُخـ ُـروجِ النَّـ ِ
َق ْبـ َ
الصـ َـا ِة»(.)1
ـاس إِ َل َّ

-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 الصــاة ،فهــي زكاة مقبولــة ،ومــن أداهــا بعــد الصــاة ،فهــي صدقــة مــن الصدقــات»(.)2

(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب الــزكاة ،بــاب الصدقــة قبــل العيــد ،)131/2( ،رقــم( )1509واللفــظ
لــه؛ ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب الــزكاة ،بــاب زكاة الفطــر عــى املســلمني مــن التمــر والشــعري ،)678/2( ،رقــم(.)985
(( (2أخرجــه أبــو دواد يف الســنن ،)53/3( ،رقــم()1609؛ وابــن ماجــه يف الســنن ،)93/3( ،رقــم( ،)1827والدارقطنــي يف
الســنن ،)61/3( ،رقــم()2067؛ واحلاكــم يف املســتدرك ،)566/1( ،رقــم()1488؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى،)279/8( ،
رقــم( ،)7767والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة ،)99/12( ،رقــم( )116كلهــم 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،
( ،)2716وباقــي رجالــه ثقــات ،قــال احلاكــم يف املســتدرك":)566/1( ،هــذا حديــث صحيــح عــى رشط البخــاري ،ومل
خيرجــاه" ،ووافقــه الذهبــي.
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املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالًُ :فرضــت زكاة الفطــر ُطهــرة للصائــم ،وطعمــة للمســاكني يــوم العيــد ،وقــد حــدَّ دت الســنة
النبويــة وقــت إخراجهــا ،وهــو قبــل خــروج النــاس لِلمصـ ّ
ـى مــن يــوم العيــد كــا جــاء يف حديــث

عبــداهلل بــن عمــر  ،وقــد أشــار ابــن حــزم إىل ّ
أن مــن مل يؤ ِّدهــا حتــى خــرج وقتهــا ،فقــد
ـق مــن حقوقهــم ،قــد وجــب إخراجهــا مــن
وجبــت يف ذمتــه ومالــه ملــن هــي لــه ،فهــي ديـ ٌن هلــم ،وحـ ٌّ

وحـ ُـرم عليــه إمســاكها يف مالــه ،فوجــب عليــه أداؤهــا أبــدً ا ،ويســقط بذلــك ح ُّقهــم ،ويبقــى
مالــهَ ،
حــق اهلل يف تضييعــه الوقــت ،ال يقــدر عــى جــره إال باالســتغفار والندامــة(.)1

ثانيـ ًا :تأخريهــا إىل مــا بعــد صــاة العيــد مذمــو ٌم ومكــروه كــا نــص عليــه ابــن حجــر( ،)2وذلــك

ملــا فيــه مــن املخالفــة ألمــر النبــي  Gبإخراجهــا قبــل صــاة العيــد.

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

تعمــد تأخريهــا ،فقــد فــات وقتهــا ،وليســت بــزكاة
كــا جــاء يف حديــث ابــن عبــاس  ،ومــن َّ
جمزئــة للفطــر ،وإنــا هــي صدقــة مــن الصدقــات ،كــا نــص عــى ذلــك ابــن القيــم(.)3

وقــد حكــى ابــن رســان االتفــاق عــى ّ
أن تأخريهــا حمــرم ،ألهنــا زكاة ،وأنــه كتأخــر الصــاة

عــن وقتهــا(.)4
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(( (1املحىل البن حزم.)143/6( ،
((ُ (2ينظر :فتح الباري ،البن حجر.)369/3( ،
((ُ (3ينظر :زاد املعاد.)٢١/٢( ،
((ُ (4ينظر :رشح سنن أيب داود.)590/7( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

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

املبحث األول:
تأخري نية صوم الفرض إىل طلوع الفجر

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

الفجر:

ِ
الص َيا َم َق ْبـ َ
ـل ا ْل َف ْج ِر
ـن َل ْ ُي َب ِّيــت ِّ
عــن حفصــة  قالت :قـــــال رســـــول اهلل َ «:مـ ْ
َف َل ِص َيــا َم َلــ ُه»(.)1
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(( (1جاء هذا احلديث عن حفصة  مرفوع ًا ،وموقوف ًا.
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  ،مرفوع ًا.
أخرجه من هذا الوجه:
 ابــن أيب شــيبة يف املصنــف ،)166/6( ،رقــم()9204؛ وابــن ماجــه يف الســنن ،)598/2( ،رقــم()1700؛ والطــراين يفاملعجــم الكبــر ،)209/23( ،رقــم()368؛ والدارقطنــي يف الســنن ،)129/3( ،رقــم( )2214مــن طريــق خالــد بــن خملــد؛
والطــراين يف األوســط (45/9رقــم ،)9094مــن طريــق معــن بــن عيســى ،كالمهــا (خالــد بــن خملــد ،ومعــن بــن عيســى) ،عــن
إســحاق بــن حــازم.
 والدارمــي يف املســند ،)209/2( ،رقــم()1724؛ والنســائي يف الســنن الكــرى ،)133/5( ،رقــم()2847؛ ويف املجتبــى،( ،)374/4رقــم( )2350مــن طريــق الليــث بــن ســعد ،عــن حييــى بــن أيــوب.
الوجــه الثــاين :رواه عبــداهلل بــن هليعــة ،عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر ،عــن ابــن شــهاب ،عــن ســامل بــن عبــداهلل -،مل يذكــر ابــن عمــر
 عــن حفصــة  ،مرفوعـ ًا.
أخرجه من هذا الوجه:
 أمحد يف املسند ،)53/44( ،رقم( )26457عن 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  ،مرفوع ـ ًا.
أخرجه من هذا الوجه:
 عبداهلل بن وهب يف اجلامع )286( ،عن ابن هليعة ،عن حييى بن أيوب – ومل يرفعه .- وأبــو داود يف الســنن ،)112/4( ،رقــم()2454؛ وابــن خزيمــة ،)212/3( ،رقــم()1933؛ والطحــاوي يف رشح معــايناآلثــار ،)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 الكــرى ،)340/4( ،رقــم()7908؛ والبغــوي
يف رشح الســنة ،)268/6( ،رقــم( )1744مــن طريــق عبــداهلل بــن وهــب ،قــال :حدثنــي ابــن هليعــة ،وحييــى بــن أيــوب- .إال أن
البغــوي مل يســم ابــن هليعــة يف روايتــه  .-فقــال" :وغــره".

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

 والرتمــذي يف اجلامــع ،)100/2( ،رقــم()730؛ واملــروزي يف الســنة)117( ،؛ والطــويس يف خمتــر األحــكام،)376/3( ،رقــم()676؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،)85/2( ،رقــم( ،)373/4( ،)1292رقــم( )8037مــن طريــق ســعيد ابــن أيب
مريــم ،عــن حييــى بــن أيــوب.
 والنســائي يف الســنن الكــرى ،)134/5( ،رقــم()2849-2848؛ ويف املجتبــى ،)375/4( ،رقــم( )2352-2351مــنطريــق الليــث بــن ســعد - ،وذكــر آخــر  -عــن حييــى بــن أيــوب.
 والطرباين يف الكبري ،)196/23( ،رقم ( )337من طريق الليث بن سعد ،وحييى بن أيوب. والطرباين يف الكبري ،)209/23( ،رقم ( )367من طريق ابن هليعة. والبيهقي يف السنن الكربى ،)360/4( ،رقم( )7988من طريق الليث بن سعد ،وابن وهب ،عن حييى بن أيوب.تابــع عبــداهلل بــن أيب بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــى روايــة احلديــث عــن الزهــري عــن ســامل عــن ابــن عمــر  عــن
حفصــة  مرفوع ـ ًا :عبدامللــك بــن جريــج عنــد :النســائي يف الكــرى ( )170/3رقــم( ،)2655ويف املجتبــى ()378/4
رقــم( ،)2353والبيهقــي يف الســنن الكــرى ( )340/4رقــم()7909
ثاني ًا :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  موقوفـ ًا عليهــا.
أخرجه من هذا الوجه:
 النســائي يف الســنن الكــرى ،)133/5( ،رقــم()2854-2853-2852؛ ويف املجتبــى ( ،)374/4رقــم-2356-2355(،)2357؛ والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار)54/2( ،؛ والدارقطنــي يف الســنن ،)130/3( ،رقــم(.)2217
الوجه الثاين :رواه معمر ،عن الزهري ،عن سامل بن عبداهلل بن عمر  ،عن حفصة  ،موقوف ًا.
أخرجه من هذا الوجه:
عبدالرزاق يف املصنف ،)93/4( ،رقم(.)7926
الوجه الثالث :رواه سفيان بن عيينة ،عن الزهري ،عن محزة ،عن حفصة  موقوف ًا.
أخرجه من هذا الوجه:
 ابــن أيب شــيبة يف املصنــف ،)31/3( ،رقــم()9205؛ والنســائي يف الســنن الكــرى ،)133/5( ،رقــم()2856-2855؛ ويفاملجتبــى ،)374/4( ،رقــم(.)2359-2358
الوجــه الرابــع :رواه عبيــداهلل بــن عمــر بــن حفــص ،ومعمــر بــن راشــد ،عــن الزهــري ،عــن ســامل ،عــن ابــن عمــر  ،عــن
حفصة .
أخرجه من هذا الوجه:
النســائي يف الســنن الكــرى ،)134/5( ،رقــم()2851؛ ويف املجتبــى )374/3( ،رقــم()2354؛ والطحــاوي يف رشح معــاين
اآلثــار.)55/3( ،
الوجه اخلامس :رواه اإلمام مالك ،عن الزهري ،عن عائشة ،وحفصة  ،موقوف ًا.
أخرجه من هذا الطريق:
مالــك يف املوطــأ (روايــة حييــى الليثــي) ،)388/1( ،رقــم()789؛ ومــن طريقــه :النســائي يف الســنن الكــرى،)134/5( ،
رقــم()2857؛ ويف املجتبــى ،)375/4( ،رقــم()2360؛ والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار ،)55/2( ،والبيهقــي يف الســنن
الكــرى ،)341/4( ،رقــم(.)7911
الدراسة واحلكم عىل احلديث:
تبني من خالل مجع هذه الطرق والروايات حلديث حفصة  أن الصواب وقفه ،وهو ترجيح أئمة النقد:
ِ
 -1قــال امليمــوين :قلــت أليب عبــداهلل :كيــف إســناد حديــث النبــي «:Gال صــوم ملــن مل ُيمــع الصيــام»...؟
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املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :الصــوم عبــادة حمضــة ،ال تُقبــل إال بنيــة ،كــا جــاء يف احلديــث املتفــق عليــه عــن عمــر بــن
األعــال بالني ِ
ٍ
ُ
امــرئ مــا
ــات ،وإنَّــا لــك ُِّل
اخلطــاب  أن النبــي  Gقــال «:إنَّــا
َّ

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

ـص ابــن العــريب عــى ّ
أن حديــث حفصــة ُر ْك ـ ٌن مــن أركان
كــا جــاء يف حديــث حفصــة ڤ ،وقــد نـ ّ

العبــادات ،وأصـ ٌـل مــن أصــول مســائل اخلــاف(.)2

يـ ِ
ثانيـ ًا :تأخــر النيــة يف صيــام الفــرض إىل طلــوع الفجــر مذمــوم ،ومــن َّ
ـزه،
أخــر نيــة صيــام الفــرض مل ُ ْ

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
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قــال" :أخــرك ،مــا لــه عنــدي ذاك اإلســناد ،إال أنــه عــن ابــن عمــر ،وحفصــة  ،Mإســنادان جيــدان" ،قــال ابــن القيــم يف
الفروســية (ص":)٢٤٨يريــد :أنــه موقــوف".
ِ
 -2قــال األثــرم ســمعت أبــا عبــداهلل ،وذكــر قــول ابــن عمــر ،وحفصــة" :Mال صيــام ملــن مل ُيمــع الصيــام قبــل الفجــر"،
قلــت لــه :قــد رفعــه حييــى بــن أيــوب املــري ،عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر ،عــن الزهــري ،عــن ســامل ،عــن أبيــه ،عــن حفصــة
 ،Mعــن النبــي  Gفكأنــه مل ُيثبتــه .ينظــر :رشح العمــدة)١٨٣/١( ،؛ تنقيــح التحقيــق.)١٨٣/٣( ،
البخــاري عــن حديــث عبــداهلل بــن أيب بكــر؟ فقــال" :عــن ســامل ،عــن أبيــه ،عــن حفصــة  ،عــن النبــي
 -3ســئل
ُّ
"غــر املرفــوع أصــح" .ينظــر :التاريــخ األوســط،
 Gخطــأ ،وهــو حديــث فيــه اضطــراب" ،وقــال أيضــ ًا:
ُ
()134/1؛ ترتيــب علــل الرتمــذي ،)117( ،رقــم(.)202
 -4قــال أبــو داود يف الســنن":)114/4( ،وأوقفــه عــى حفصــة :معمــر ،والزبيــدي ،وابــن عيينــة ،ويونــس األيــي ،كلهــم عــن
الزهــري".
 -5قــال أبــو حاتــم يف العلــل":)9/3( ،وقــد روي عــن الزهــري ،عــن محــزة بــن عبــداهلل بــن عمــر ،عــن حفصــة ،
قوهلــا ،غــر مرفــوع ،وهــذا عنــدي أشــبه".
 -6قــال النســائي يف الســنن الكــرى ":)136/5( ،والصــواب عندنــا موقــوف ،ومل يصــح رفعــه ،واهلل أعلــم ،ألن حييــى بــن
أيــوب ليــس بذلــك القــوي".
 -7قال الدارقطني يف العلل":)193/15( ،ورف ُعه غري ثابت".
(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب بــدء الوحــي ،كيــف كان بــدء الوحــي إىل رســول اهلل ،G
( ،)6/1رقــم()1؛ ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب اإلمــارة ،بــاب قولــه « :Gإنــا األعــال بالنيــة» ،وأنــه يدخــل
فيــه الغــزو وغــره مــن األعــال،)1515/3( ،رقــم(.)1907
((ُ (2ينظر :املسالك يف رشح موطأ مالك.)168/4( ،
(( (3اجلامع.)100/2( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

كــا َّ
أن تأخــر النيــة ،والرتاخــي فيهــا يوجــب النقــص يف الصيــام ،كــا أشــار إىل هــذا املعنــى

نقصــا يف الصــوم ،إال أن اســتدراك فضيلــة الوقــت يف
القــدوري ،حيــث قال":تأخــر النيــة يوجــب ً

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

(( (1التجريد.)١٤٤٦/٣( ،
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املبحث الثاين:
تأخري قضاء صوم رمضان إىل رمضان آخر بال عذر

وفيه مطلبان:

املطلــب األول :األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــر قضــاء صــوم رمضــان إىل

رمضــان آخــر بــا عــذر:

احلديــث األول :عــن حييــى بــن ســعيد عــن أيب ســلمة قــال :ســمعت عائشــة  تقــول:
ـانَ ،فــا َأسـتَطِ َ َ ِ
ـي الصـ ِ
ان» ،قــال حييــى" :الشــغل
ـي إِلَّ ِف َشـ ْع َب َ
َان َي ُكـ ُ
«ك َ
ُ
ـو ُم مـ ْ
ـون َعـ َ َّ َّ ْ
ـن َر َم َضـ َ َ ْ
يع أ ْن أ ْقـ َ

مــن النبــي  ،أو بالنبــي .)1("

احلديــث الثــاين :عــن أيب هريــرة  أن رســول اهلل 
ــان
ــن َأ ْد َر َك َر َم َض َ
قال«:م ْ
َ
ــان َشء َل ي ْق ِض ِ
ِ ِ
ــه َل ْ ُي َت َق َّب ْ
ــل ِمنْــ ُه .)2(»..
َو َع َل ْيــه م ْ
ــن َر َم َض َ ْ ٌ ْ َ
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(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب الصــوم ،بــاب متــى يقــى قضــاء رمضــان ،)35/3( ،رقــم()1950؛
ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب الصيــام ،بــاب قضــاء رمضــان يف شــعبان ،)802/2( ،رقــم(.)1146
(( (2أخرجــه أمحــد يف املســند ،)٢٦٩/١٤( ،رقــم( ،)٨٦٢١عــن احلســن بــن موســى؛ والطــراين يف املعجــم األوســط،)٣٢١/٣( ،
رقــم( )٣٢٨٤مــن طريــق عبــدهلل بــن يوســف ،كالمهــا( :احلســن بــن موســى ،وعبــداهلل بــن يوســف) عــن ابــن هليعــة ،قــال:
حدثنــا أبــو األســود ،عــن عبــداهلل بــن رافــع ،بــه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :إســناده ضعيــف ،مــداره عــى عبــداهلل بــن هليعــة ،أبــو عبدالرمحــن املــري ،ضعيــف ،ض َّعفــه:
حييــى القطــان ،وابــن ســعد ،واإلمــام أمحــد يف روايــة ،وابــن معــن ،وأبــو زرعــة ،وأبــو حاتــم ،والرتمــذي ،والنســائي ،وفـ َّـرق
ـواه،
بعــض أئمــة النقــد بــن مــا حــدث بــه قبــل احــراق كتبــه كحديــث العبادلــة فهــم أقــوى مــن غريهــم ،أو حــدث بــه قديـ ًا فقـ َّ
ومــا حــدّ ث بــه متأخــر ًا فـ ٍ
ـواه ،وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن وقــال ":وكان شــيخ ًا صاحلـ ًا ،ولكنــه كان يدلــس عــن الضعفــاء
قبــل احــراق كتبــه ،ثــم احرتقــت كتبــه يف ســنة ســبعني ومئــة ،قبــل موتــه بأربــع ســنني ،وكان أصحابنــا يقولــون :إن ســاع مــن
ســمع منــه قبــل احــراق كتبــه مثــل العبادلــة فســاعهم صحيــح ،ومــن ســمع منــه بعــد احــراق 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 واملرتوكــن ،للنســائي( ،ص،)64
رقــم()346؛ املجروحنيالبــن حبــان)11/2( ،؛ الكامــل البــن عــدي ،)404/6( ،رقــم()978؛ هتذيــب الكــال للمــزي،
( ،)487/15رقــم()3513؛ رشح علــل الرتمــذي البــن رجــب)422-419/1( ،؛ تعريــف أهــل التقديــس البــن حجــر،
( ،)177رقــم(.)140
قال الطرباين يف املعجم األوسط":)321/٣( ،ال ُيروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد ،تفرد به ابن هليعة".

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:

أوالً :املبــادرة إىل قضــاء مــا تع َّلــق بالذمــة مــن حــق اهلل تبــارك وتعــاىل ،هــو املأمــور بــه رش ًعــا،

فــإن العــوارض متنــع ،واآلجــال ّ
حتــل ،قــال اهلل تعــاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

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 مريضـ ًا أو مســافر ًا بــن أنــه عليــه القضــاء مــن أيــا ٍم

ُأخــر ،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 أ َّدى فــرض الصــوم ،وفــرض البــدار ،ومــن مل يبــادر وصــام فقــد أدى فــرض الصــوم وعــى

يف تــرك فــرض املســارعة"(.)2

ثانيـ ًا :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

مح َلهــا  عــى ذلــك ،األخــذ بالرخصــة والتوســعة؛ ألن مــا بــن رمضــان عامهــا،
ابــن عبدالــرَ ":

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

وأمــا تأخــر عائشــة  القضــاء إىل شــعبان فـ ّ
ـوغ ،وكان ذلــك بإذنــه ،H
ـإن هلــا مسـ ّ

فكانــت حتــرص أن تقضيــه قبــل أن يــأيت رمضــان اآلخــر ،ويف حرصهــا هــذا ،دليـ ٌـل عىل عــدم جــواز تأخري

(( (1اإلحكام يف أصول األحكام.)٤٥/٣( ،
(( (2املرجع السابق.)٤٥/٣( ،
(( (3االستذكار.)368/3( ،
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القضــاء حتــى يــأيت رمضــان اآلخــر( ،)1واملبــادرة بالقضاء أوىل مــن تأخــره إن مل يكن هنــاك مانع أو عــذر(،)2

فــإذا دخــل شــعبان فـ َّ
املوســع يكــون ُم َض َّي ًقــا وال جيــوز تأخــره عنــه(.)3
ـإن الواجــب ّ

ــع إىل شــهر شــعبان ،وتأخــره
موس ٌ
و ُيســتدل بحديــث عائشــة  عــى أن قضــاء رمضــان َّ

عنــه مذمــوم ،وقــد ذهــب شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  إىل َّ
أن قولــه تعــاىل:ﮋﮱﯓﯔﯕﯖﮊ

[البقــرة ]185:لــوال حديــث عائشــة ڤ حلُمــل عــى الفــور ،لكنــه أفــاد جــواز التأخــر إىل شــعبان ،ومــا عــدا
ذلــك ال ُيعلــم فيــه جــواز التأخــر(.)4
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(( (1قــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري":)191/4( ،و ُيؤخــذ مــن حرصهــا عــى ذلــك يف شــعبان ،أنــه ال جيــوز تأخــر القضــاء حتــى
يدخــل رمضــان آخر".
(( (2قــال 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".
(( (3قال النووي يف املنهاج":)22/8( ،إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان ،فإنه ال جيوز تأخريه عنه".
((ُ (4ينظر :كتاب الصيام من كتاب العمدة.)٣٥٢/١( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

وفيه مطلبان:

املبحث الثالث:
تأخري صوم الفرض عن التطوع

املطلب األول :األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صوم الفرض عن التطوع:
ـن َصــا َم َت َط ُّو ًعــا
«و َمـ ْ
احلديــث األول :عــن أيب هريــرة  أن رســول اهلل  Hقــالَ :
ـه َفإِ َّنـه َل ي َت َقبـ ُ ِ
ـان َشء َل ي ْق ِضـ ِ
ِ ِ
ومـ ُه »(.)1
ُ ُ َّ
َو َع َل ْيــه مـ ْ
ـل منْـ ُه َح َّتــى َي ُص َ
ـن َر َم َضـ َ ْ ٌ ْ َ
احلديــث الثــاين :عــن عثــان بــن موهــب قــال :ســمعت أبــا هريــرة  وســأله رجــل قــال:

ـي أيا ًمــا مــن رمضــان ،أفأصــوم العــر تطو ًعــا؟ قــال« :ال ،ومل؟ ابــدأ بحــق اهلل ،ثــم تطــوع بعــد
إن عـ َّ
مــا شــئت»(.)2

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :األصــل يف العبــادات أن ُيقــدَّ م الفــرض فيهــا عــى التطــوع ،و ُيبــدأ باألهــم واآلكــد ،كــا

جــاء يف حديــث أيب هريــرة  أن رســول اهلل  Hقــال :قــال اهلل تعــاىلَ «:و َمــا َت َقـ َّـر َب إِ َ َّل
ـي ٍء َأحـ ِ ِ
ِ
ـت ع َليـ ِ
ـه»(.)3
َع ْبــدي بِـ َ ْ َ َّ
ت ْضـ ُ َ ْ
ـب إ َ َّل مَّــا ا ْف َ َ
ثانيـ ًا :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
(( (1تقدم خترجيه يف املبحث الثاين من هذا الفصل (ص  ،)264وإسناده ضعيف.
(( (2أخرجــه عبدالــرزاق يف املصنــف ،)79/٤( ،رقــم()7852؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،)٧٧/٩( ،رقــم( ،)٨٤٦٩عــن ســفيان
الثــوري ،بــه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :إســناده صحيــح ،ورجــال ثقــات ،ســفيان بــن ســعيد الثــوري ،أحــد االعــام علـ ًـا وزهــدً ا،
ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام حجــة .ينظــر :الكاشــف للذهبــي)1996( ،؛ التقريــب البــن حجــر ،)2445( ،وعثــان بــن عبــداهلل
بــن موهــب ،ثقــة كــا يف التقريــب.)4491( ،
(( (3أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الرقاق ،باب التواضع ،)105/8( ،رقم(.)6502
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رمضــان أن يقضيــه أوالً ،وال يتطــوع بــيء مــن النوافــل حتــى تــرأ 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

قــال ابــن حجــر" :وظاهــر قولــه جــواز التطــوع بالصــوم ملــن عليــه ديــن مــن رمضــان ،إال

أن األوىل لــه أن يصــوم الديــن أوالً لقولــه" :ال يصلــح" فإنــه ظاهــر يف اإلرشــاد إىل البــداءة باألهــم
واآلكد" (.)2
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(( (1اجلامع الصحيح لإلمام البخاري.)35/3( ،
(( (2فتح الباري.)١٨٩/٤( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

وفيه مطلبان:

املبحث الرابع:
تأخري اإلفطار

املطلب األول :األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري اإلفطار:
احلديــث األول :عــن ســهل بــن ســعد  أن رســول اهلل  قــالَ :«ل َي ـز َُال
ـاس بِخَ ـ ْ ٍ
ـر َمــا َع َّج ُلــوا ا ْل ِف ْطـ َـر»(.)1
النَّـ ُ

احلديــث الثــاين :عــن عبــداهلل بــن عبــاس  ،قــال :قــال رســول اهلل  «:إِ َّنــاِ ِ
ورنَاَ ،و ُن َع ِّجـ َ
ـل فِ ْط َر َنــا»(.)2
ـر ْالَ ْنبِ َيــاء ُأم ْر َنــا َأ ْن ن َُؤ ِّخـ َـر ُسـ ُ
ـح َ
َم ْعـ َ َ
احلديــث الثالــث :عــن أيب هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهللَ «:قـ َـال اهللُ َعـ َّز
ـل :إِ َّن َأحـ ِ ِ
َو َجـ َّ
ـم فِ ْطـ ًـرا »(.)3
َ َّ
ـب ع َبــادي إِ َ َّل َأ ْع َج ُل ُهـ ْ

(( (1متفــق 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( ،
(( (2أخرجــه عبــد بــن محيــد  -كــا يف املنتخــب مــن املســند( ،-ص ،)212رقــم()624؛ والطيالــي يف املســند،)377/4( ،
رقــم()2776؛ والدارقطنــي يف الســنن ،)31/2( ،رقــم()1097؛ واخلــال يف األمــايل( ،ص ،)41رقــم()36؛ والبيهقــي يف الســنن
الكــرى ،)530/8( ،رقــم()8205؛ ويف فضائــل األوقــات( ،ص ،)295رقــم( ،)139مــن طريــق طلحــة بــن عمــرو ابــن عثــان
احلرضمــي.
 وأخرجــه ابــن حبــان -كــا يف اإلحســان  ،)٦٧/٥( ،-رقــم()١٧٧٠؛ والطــراين يف املعجــم الكبــر،)199/11( ،رقــم()11485؛ ويف األوســط ،)247/2( ،رقــم()1884؛ والضيــاء يف األحاديــث املختــارة ،)209/11( ،رقــم(،)201-200
مــن طريــق عمــرو بــن احلــارث.
كالمها (طلحة بن عمرو ،وعمرو بن احلارث) ،عن عطاء ،عن عبداهلل بن عباس .
متفــق عــى تضعيفــه ،قــال
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :إســناده حســن لغــره ،فيــه طلحــة بــن عمــرو احلرضمــي،
ٌ
الذهبي":ض َّعفــوه ،كان واســع احلفــظ" ،وقــال ابــن حجر":مــروك" .ينظــر :الكاشــف)2478( ،؛ التقريــب.)3030( ،
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
(( (3أخرجــه الرتمــذي يف اجلامــع ،)74/2( ،رقــم()700؛ واإلمــام أمحــد يف املســند ،)82 /12( ،رقــم(،)98/14( ،)7241
رقــم()8360؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح ،)276/3( ،رقــم()2062؛ وابــن حبــان -كــا يف اإلحســان ،)275/8( ،-
رقــم()3507؛ والبــزار -كــا يف البحــر الزخــار  ،)291/14( ،-رقــم()7899؛ وأبــو يعــى يف املســند،)378/10( ،
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ـن
احلديــث الرابــع :عــن أيب هريــرة  ،أن رســول اهلل  قــالَ «:ل َيـز َُال الدِّ يـ ُِ
َظ ِ
ِ
اهـ ًـرا َمــا َع َّجـ َ
ون »(.)1
ـارى ُي َؤ ِّخـ ُـر َ
ـل النَّـ ُ
ـاس ا ْلف ْطـ َـر لَ َّن ا ْل َي ُهــو َدَ ،والن ََّصـ َ

66

رقــم()5974؛ والعقيــي يف الضعفــاء)144/5( ،؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،)399/4( ،مــن طريــق قــرة بــن عبدالرمحــن،
عــن الزهــري ،عــن أيب ســلمة ،عــن أيب هريــرة.
ضعيــف يعتــر بــه يف
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :إســناده ضعيــف ،فيــه قــرة بــن عبدالرمحــن بــن حيوئيــل البــري،
ٌ
الشــواهد واملتابعــات ،قــال اإلمــام أمحد":صاحــب الزهــري منكــر احلديــث جــدا" .ينظــر :اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم،
( ،)131/7رقــم()751؛ ميــزان االعتــدال للذهبــي ،)385/3( ،رقــم(.)6504
ٍ
قال العقييل يف الضعفاء ":)144/5( ،وال يتابع عليه ،وهذا يروى من غري هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا".
ورواه حممــد بــن الوليــد الزبيــدي ،عــن الزهــري ،عــن أيب ســلمة ،به ،عنــد الطــراين يف املعجــم األوســط ،)54/1( ،رقــم(،)149
وقــال":مل يــرو هــذا احلديــث عــن الزبيدي إال مســلمة بــن عيل".
وإســناده ضعيــف جــد ًا فيــه :مســلمة بــن عــي بــن خلــف اخلشــني الدمشــقي ،مــروك .ينظــر :الكاشــف للذهبــي)5442( ،؛
التقريــب البــن حجــر.)6662( ،
وفيه :حممد بن سفيان احلرضمي العامري ،مل يوثقه غري 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"
خالفهــا عمــرو بــن دينــار فــرواه عــن طــاووس عــن ابــن عبــاس ،أخرجــه مــن طريقــه :الطــراين يف الكبــر،)7/11( ،
رقــم()10851؛ويفاألوســط،)297/4(،رقــم()4249؛والضيــاءاملقــديسيفاألحاديــثاملختــارة،)56/11(،رقــم(.)47
(( (1أخرجــه أبــو داود يف الســنن ،)277/2( ،رقــم()2353؛ والنســائي يف الســنن الكــرى ،)370/3( ،رقــم()3299؛ وابــن
ماجــه يف الســنن ،)595/2( ،رقــم()1698؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح ،)275/3( ،رقــم()2060؛ وابــن حبــان – كــا يف
اإلحســان  ،)273/8( ،-رقــم( ،)277/8( ،)3503رقــم()3509؛ واحلاكــم يف املســتدرك ،)431/1( ،رقــم()1578؛
وأمحــد يف املســند ،)503/15( ،رقــم()9810؛ وابــن أيب شــيبة يف املصنــف ،)124/6( ،رقــم()9037؛ والبــزار ،كــا يف البحــر
الزخــار ،)254/14( ،رقــم( ،)313/14( ،)7834رقــم( ،)331/14( ،)7951رقــم()8004؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى،
( ،)237/4رقــم( )8216كلهــم 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 مقرونـ ًا بابــن جريــج وتعليقـ ًا ،وروى لــه مســلم يف املتابعــات يف عــرة مواضــع مــن صحيحــه ،قــال ابــن املبــارك:
"مل يكــن بــه بــأس" ،وو َّثقــه ابــن معــن ،يف روايــة ابــن أيب مريــم ،وقــال أبــو حاتــم" :صالــح احلديــث ،يكتــب حديثــه ،وهــو
شــيخ" ،وقــال النســائي" :ليــس بــه بــأس" ،وقــال مــرة" :ثقــة" ،وقــال ابــن حبان":مــن جلــة أهــل املدينــة ومتقنيهــم" ،وقــال ابــن
.
حجر":صــدوق لــه أوهــام"
ينظــر :مشــاهري علــاء األمصــار البــن حبــان ،)٢١٣( ،رقــم()1046؛ اهلدايــة واإلرشــاد للكالبــاذي ،)٨٨١/٢( ،رقــم()١٥١٠؛
رجــال صحيــح مســلم البــن منجويــه ،)١٩٦/٢( ،رقــم()١٤٨٦؛ هتذيــب الكــال للمــزي ،)٢١٢/٢٦( ،رقــم()٥٥١٣؛
التقريــب البــن حجــر.)6188( ،
وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.)121/7( ،
صحح إسناده البوصريي يف مصباح الزجاجة)71/2( ،؛
واحلديث َّ
َّ

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:

ٍ
عــدل مــن
أوالً :جــاءت الســنة باملبــادرة إىل الفطــر بعــد اليقــن بغــروب الشــمس ،أو إخبــار

عجلــت بالفطــر ،كــا يف حديــث ســهل بــن ســعد
املســلمني ،وب َّينـ ْ
ـت أن اخلرييــة يف هــذه األمــة مــا َّ

 ،وهــو ســنة األنبيــاء وهــدي املرســلني ،كــا جــاء يف حديــث عبــداهلل بــن عبــاس ،

وقــد بـ ّـن القرطبــي احلكمــة مــن التعجيــل فقــال ":ألنــه أحفــظ للقــوة ،وأرفــع للمشــقة ،وأوفــق

للســنة ،وأبعــد عــن الغلــو والبدعــة ،وليظهــر الفــرق بــن الزمانــن يف حكــم الــرع"(.)1

وتعجيــل الفطــر يكــون بعــد التيقــن والتحقــق مــن غــروب الشــمس ،وقــد أشــار النبــي

 Hعــى أن أمــر األمــة ال يــزال منتظـ ًـا ،وهــم بخــر ،مــا دامــوا حمافظــن عــى هــذه الســنة،
ٍ
وإذا ّ
فســاد يقعــون فيــه ،كــا نبــه إليــه النــووي(.)2
أخــروه ،كان ذلــك عالمــ ًة عــى
واحلكمــة مــن تعجيــل الفطــر ،رمحــ ًة ورفقــ ًا مــن اهلل تعــاىل بعبــاده ،والقتصــار الصيــام عــى

النهــار دون الليــل(.)3

ثانيـ ًا :تأخــر اإلفطــار للصائــم مذمــوم ،ملــا فيــه مــن خمالفــة الســنة ،وموافقــة اليهــود والنصــارى

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

وقــد ذكــر احلافــظ ابــن حجــر عــن ابــن دقيــق العيــد ،أن يف هــذا احلديــث ر ٌّد عــى الشــيعة يف

تأخريهــمالفطــر إىل ظهــور النجــوم ،ولعــل هــذا هــو الســبب يف وجــود اخلــر بتعجيــل الفطــر ،ألن
الــذي يؤخــره يدخــل يف فعــل خــاف الســنة ،ثــم تعقبــه بــأن الشــيعة مل يكونــوا موجوديــن عنــد

(( (1املفهم.)١٥٧/٣( ،
(( (2املنهاج للنووي.)208/7( ،
(( (3نقــل 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".
(( (4رشح الزرقاين عىل املوطأ.)٢٣٢/٢( ،
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حتديثــه  Hبذلــك ،والســبب يف األمــر بتعجيــل اإلفطــار ملخالفــة اليهــود والنصــارى(،)1

ـص عــى ذلــك
ـعار ألهــل البــدع كــا نـ ّ
كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة  ،لكنــه يف ملتنــا شـ ٌ
الطيبــي(.)2
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(( (1فتح الباري.)199/4( ،
((ُ (2ينظر :الكاشف عن حقائق السنن.)1584/5( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

الفصل الرابع:
التأخري املذموم يف احلج
وفيه ثالثة مباحث:
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وفيه مطلبان:

املبحث األول:
تأخري احلج بعد وجوبه

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

ِ
ـم
احلديــث األول :عــن عبــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي قــالَ «:مـ ْ
ـن َأ َرا َد منْ ُكـ ُ

َْ
ـج َف ْل َي َت َع َّجـ ْ
ـل»(.)1
الـ َّ

ـج،
يـ َّ
احلديــث الثــاين :عــن عبــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي Hقــالَ «:مـ ْ
ـن َأ َرا َد َأ ْن َ ُ
ـون َْ
ـل َفإِ َّنـ ُه َقــدْ ت َِضـ ُّ
َف ْل َي َت َع َّجـ ْ
الضا َّلـ ُةَ ،و َي ْمـ َـر ُض ا َْل ِريـ ُ
اجـ ُة »(.)2
ـل َّ
ـضَ ،و َت ُكـ ُ
ال َ
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(( (1أخرجــه أبــو داود يف الســنن ،)155/3( ،رقــم()1732؛ واإلمــام أمحــد يف املســند ،)435/3( ،رقــم( ،)1974-1973والدارمــي
يف املســند ،)579/1( ،رقــم()1808؛ واحلاكــم يف املســتدرك ،)618/1( ،رقــم()1647؛ وابــن أيب شــيبة يف املصنــف،
( ،)227/3رقــم()13691؛ وعبــد بــن محيــد  -كــا يف املنتخــب مــن املســند( ،-ص ،)237رقــم()720؛ والبيهقــي يف الســنن
الكــرى ،)244/9( ،رقــم( ،)8766كلهــم مــن طريــق مهــران أيب صفــوان ،عــن عبــداهلل بــن عبــاس .
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:
"جيهــل حالــه" ،ويف امليــزان" :ال ُيــدرى مــن هــو" ،وقــال ابــن حجــر" :جمهــول".
ينظــر :الضعفــاء ،أليب زرعــة الــرازي ،)٨٣٠/٣( ،رقــم()٢٢٣؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم ،)301/8( ،رقــم()1387؛
الثقــات البــن حبــان)442/5( ،؛ املســتدرك للحاكــم)618/1( ،؛ الســنن الكــرى ،للبيهقــي ،)245/9( ،رقــم()8768؛
الكاشــف للذهبــي)5668( ،؛ ميــزان االعتــدال للذهبــي ،)393/4( ،رقــم()8331؛ التقريــب البــن حجــر.)6934( ،
(( (2أخرجــه ابــن ماجــه يف الســنن ،)١٣٣/٤( ،رقــم()٢٨٨٣؛ واإلمــام أمحــد يف املســند ،)٣٣٢/٣( ،رقــم()1833؛ والطيالــي يف
املســند ،)280/2( ،رقــم( ،)١٢٢/٥( ،)1021رقــم( ،)352/5( ،)٢٩٧٣رقــم( ،)3340مــن طريــق إســاعيل بــن خليفــة،
عــن فضيــل بــن عمــرو الفقيمــي.
 وأخرجه الطرباين يف الكبري ،)288/18( ،رقم( )738من 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 عىل احلديث :حديث عبداهلل بن عباس  جاء من طريقني:
الطريق األول :مداره عىل إسامعيل بن خليفة العبيس ،أبو إرسائيل املالئي ،وهو خمتلف فيه.
ـوا" ،وقــال ابــن ســعد" :يقولــون إنــه صــدوق" ،وقــال أبــو حاتــم:
* مــن عدّ لــه :قــال أبــو زرعــة" :صــدوق إال أن يف رأيــه غلـ ً
"حســن احلديــث جيــد اللقــاء ،لــه أغاليــط ،ال حيتــج بحديثــه ،ويكتــب حديثــه ،وهــو ســيئ احلفــظ" ،واختلــف قــول ابــن معــن
فيــه فو َّثقــه يف روايــة الــدوري ،وض َّعفــه يف روايــة معاويــة بــن صالــح عنــه ،ويف روايــة الكوســج" :صالــح احلديــث" ،ويف روايــة
ابــن طهــان" :يغلــو يف الشــيعة" ،ويف موضــع آخــر" :أصحــاب احلديــث ال يكتبــون حديثــه" ،وو َّثقــه يعقــوب بــن ســفيان ،وقــال

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

ــن َم َ
احلديــث الثالــث :عــن أيب أمامــة  ،قــال :قــال رســول اهلل َ «:م ْ
ــات َو َل ْ
ِ
ان َظـ ِ
ـج َح َّج ـ َة ا ِ
ـت َعـ َ
إل ْس ـ َ
ي
ـالٌَ ،ف ْل َي ُمـ ْ
ـسَ ،أ ْو ُسـ ْل َط ٌ
ـى َأ ِّ
اج ـ ٌة َظاهـ َـرةٌَ ،أ ْو َمـ َـر ٌض َحابِـ ٌ
امَِ ،ل ْ َتْنَ ْع ـ ُه َح َ
يـ َّ
َُ
َحـ ٍ
ـال َشـ َ ِ َ
َصانِ ًّيــا»(.)1
ـاء َ ُيود ًّيــا ،أ ْو ن ْ َ

ابن حجر" :صدوق يسء احلفظ ،نسب إىل الغلو يف التشيع".
جرحــه :ض َّعفــه أبــو الوليــد الطيالــي ،والنســائي – وقــال مــرةً" :ليــس بثقــة"  ،-وابــن حــزم ،وقــال" :بليـ ٌة مــن الباليــا"،
مــن ّ
والذهبــي ،وقــال ابــن املبــارك" :لقــد مــن اهلل عــى املســلمني بســوء حفــظ أيب إرسائيــل" ،وقــال اإلمــام أمحد":خالــف النــاس يف
ـم واضطــراب ،ولــه مــع
أحاديــث" ،وقــال الرتمــذي" :ليــس بالقــوي ،عنــد أصحــاب احلديــث" ،وقــال العقيــي" :يف حديثــه وهـ ٌ
ذاك مذهــب ســوء" ،وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن وقــال ":كان رافض َيــا يشــتم أصحــاب رســول اهلل  ،تركــه ابــن
مهــدي ،ومحــل عليــه أبــو الوليــد الطيالــي محـ ً
ا شــديدً ا ،وهــو مــع ذلــك منكــر احلديــث" ،وقــال ابــن عــدي" :عامــة مــا يرويــه
خيالــف الثقــات ،وهــو يف مجلــة مــن يكتــب حديثــه" ،وقــال أبــو أمحــد احلاكــم" :مــروك احلديــث".
ينظــر :الطبقــات الكــرى البــن ســعد)380/6( ،؛ العلــل ومعرفــة الرجــال لإلمــام أمحــد  ،)348/2( ،رقــم()2539؛ تاريــخ
الــدوري عــن ابــن معــن ،)228/1( ،رقــم( ،)1278مــن كالم أيب زكريــا حييــى ابــن معــن يف الرجــال البــن طهــان،)65( ،
رقــم( ،)162الضعفــاء ،أليب زرعــة)846/3( ،؛ الضعفــاء واملرتوكــون ،للنســائي ،)18( ،رقــم()43؛ ضعفــاء العقيــي،
( ،)227/1رقــم()81؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم ،)166/2( ،رقــم()559؛ املجروحــن البــن حبــان)124/1( ،؛
الكامــل البــن عــدي)80/2( ،؛ هتذيــب الكــال للمــزي ،)77/3( ،رقــم()440؛ الكاشــف للذهبــي)370( ،؛ التقريــب البــن
حجــر.)440( ،
يرتجــح عنــدي أنــه ضعيــف ،يسء احلفــظُ ،يعتــر بــه ،إذ تبــن ســبب جرحــه عنــد مــن جرحــه ،وأنــه يسء احلفــظ ،مــع
والــذي ّ
نــكارة حديثــه ،وخمالفتــه للثقــات فيــا يرويــه.
الطريــق الثــاين :جــاء احلديــث مــن طريــق أخــرى ،عنــد الطــراين يف الكبــر ،مــن طريــق :كثــر بــن هشــام الــكاليب ،أبــو
ســهل الرقــي ،وهــو ثقــة  ،كــا يف الكاشــف للذهبــي)4650( ،؛ والتقريــب البــن حجــر ، )5633( ،عــن فــرات بــن ســلامن
الرقــي (وهــو ال بــأس بــه)  ،قــال أبــو حاتــم يف اجلــرح والتعديــل ،)80/7( ،رقــم(":)454ال بــأس بــه ،حملــه الصــدق صالــح
رصحــوا بضعفــه ،وأرجــو أنــه ال بــأس بــه" ،عــن عبدالكريــم بــن
احلديــث"؛ وقــال ابــن عــدي يف الكامــل":)594/8( ،مل َأ َر ُهــم َّ
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.
ً
مرسال ومرفوع ًا:
(( (1حديث أيب أمامة  جاء من وجهني،
أما رواية اإلرسال:
فأخرجهــا عبدالــرزاق يف املصنــف ،)404/4( ،رقــم()5963؛ وأبــو بكــر اخلــال يف الســنة ،)46/5( ،رقــم( )1577عــن
ســفيان الثــوري.
 وابن أيب شيبة يف املصنف ،)458/8( ،رقم( ،)14665عن أيب األحوص ،سالم بن سليم. وأبو بكر اخلالل يف السنة ،)47/5( ،رقم( ،)1579من طريق إسامعيل بن علية.كلهم (سفيان الثوري ،وسالم بن سليم ،وإسامعيل بن علية) عن ليث بن أيب سليم.
 وأخرجــه العــدين يف اإليــان( ،ص ،)103رقــم( ،)37عــن هشــام بــن ســليامن ،عــن ابــن جريــج ،كالمهــا (ليــث بــن أيب ســليم،وابــن جريــج ) عــن عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن ســابط ،مرسـاً.
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ـاق َْ
ـن َأ َطـ َ
ـات،
ـج َح َّتــى َمـ َ
يـ َّ
الـ َّ
احلديــث الرابــع :عــن عمــر بــن اخلطــاب  قــالَ «:مـ ْ
ـج َو َل ْ َ ُ
َف َأ ْق ِســموا ع َليـ ِ
ِ َ
َصانِ ًّيــا»(.)1
ـه َأ َّنـ ُه َمـ َ
ُ َ ْ
ـات َ ُيود ًّيــا أ ْو ن ْ َ
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أما رواية الرفع :
فأخرجهــا الدارمــي يف املســند ،)241/2( ،رقــم()1811؛ وأبــو بكــر اآلجــري يف األربعــن( ،ص ،)167رقــم()31؛ وابــن
املقــرئ يف األربعــن( ،ص( ،)122رقــم)62؛ وأبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء)251/9( ،؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى،
( ،)334/4ويف اجلامــع لشــعب اإليــان ،)443/5( ،رقــم()3693؛ والبغــوي يف التفســر ،)74/2( ،مــن طريــق رشيــك ،عــن
ليــث بــن أيب ســليم ،عــن عبدالرمحــن بــن ســابط عــن أيب أمامــة .
ورواية اإلرسال أرجح ،فقد رواه مرس ً
ال ثالثة من األئمة الثقات األثبات:
ٌ
حافظ فقي ٌه عابدٌ إما ٌم حج ٌة -كام يف التقريب البن حجر.- )2445( ،
 :1سفيان الثوري ،وهو :ثق ٌة
 :2سالم بن سليم ،وهو :ثق ٌة متقن -كام يف التقريب البن حجر.- )2703( ،
 :3إسامعيل بن إبراهيم بن علية ،وهو :إما ٌم حج ٌة -كام يف الكاشف للذهبي)350( ،؛ والتقريب البن حجر (.- )416
ـر حفظــه منــذ ويل القضــاء بالكوفــة ،وكان عــادالً
ـرا ،تغـ َّ
خالفهــم :رشيــك بــن عبــداهلل القــايض ،وهــو :صــدوق خيطــئ كثـ ً
فاضـ ً
ا عابــد ًا شــديدً ا عــى أهــل البــدع ،التقريــب ،)2787( ،فروايــة اإلرســال أرجــح ،وفيهــا :ليــث بــن أيب ســليم بــن ُز َن ْيــم -
بالــزاي والنــون مصغــر  -القــريش موالهــم الكــويف ،ضعيــف ،ض َّعفــه ابــن معــن  -يف روايــة الدارمــي  ،-وابــن عيينــة ،وحييــى
القطــان ،وأبــو حاتــم ،وقــال أمحــد وأبــو زرعــة " :مضطــرب احلديــث " ،وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن وقــال" :كان مــن
العبــاد ،ولكــن اختلــط يف آخــر عمــره ،حتــى كان ال يــدري مــا حيــدث بــه ،فــكان يقلــب األســانيد ،ويرفــع املراســيل ،ويــأيت
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 صــاة وصيــام وعلــم كثــر ،وبعضهــم احتــج بــه"،
وقــال ابــن حجــر " :صــدوق ،اختلــط جــد ًا ،ومل يتميــز حديثــه فــرك ".
ينظــر :تاريــخ الدارمــي البــن معــن( ،ص ،)159رقــم()560؛ اجلــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم ،)177/7( ،رقــم()1014؛
املجروحــن البــن حبــان)231/2( ،؛ الكامــل البــن عــدي ،)233/7( ،رقــم()1617؛ هتذيــب الكــال للمــزي،)279/24( ،
رقــم()5017؛ الكاشــف للذهبــي ،)151/2( ،رقــم()4692؛ االغتبــاط لســبط ابــن العجمــي ،)295( ،رقــم()87؛ التقريــب،
()5685؛ الكواكــب النــرات البــن الكيــال( ،ص ،)493رقــم(.)34
ولكنــه مل ينفــرد ،بــل تابعــه عــى روايــة هــذا احلديــث عــن عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن ســابط :عبدامللــك بــن عبدالعزيــز ابــن
جريــج األمــوي ،موالهــم ،املكــي ،وهــو ثقـ ٌة فقيـ ٌه فاضــل ،وكان يدلــس ،ويرســل ،ذكــره العالئــي يف املدلســن ،وذكــره احلافــظ
يف الطبقــة الثالثــة مــن املدلســن ،وقــد رصح بالتحديــث عنــد أيب عمــر العــدين.
ينظــر :جامــع التحصيــل للعالئــي( ،ص ،)229رقــم()472؛ تعريــف أهــل التقديــس البــن حجــر ،)141( ،رقــم()83؛
التقريــب البــن حجــر.)4193( ،
(( (1أثر عمر بن اخلطاب  جاء من عدة أوجه:
األول :رواه ابن جريج واختلف عليه:
فــرواه عبدالــرزاق ،وهشــام بــن ســليامن املخزومــي ،عــن ابــن جريــج ،عــن ســليامن – مــوىل البــن جريــج  ،-عــن عبــداهلل بــن
املســيب بــن أيب الســائب ،عــن عمــر  قــال« :مــن مل يكــن حــج فليحــج العــام ،فــإن مل يســتطع فعامـ ًا قابـاً ،حتــى قاهلــا
ثالثـ ًا ،فــإن مل يســتطع ،أو يفعــل كتبنــا يف يــده هيوديـ ًا ،أو نرصانيـ ًا».
 أخرجــه عبدالــرزاق يف املصنــف ،)403/4( ،رقــم()9557؛ والعــدين يف اإليــان( ،ص ،)106رقــم( ،)40والبخــاري يفالتاريــخ الكبــر)202/5( -)43/4( ،؛ والفاكهــي يف أخبــار مكــة ،)382/1( ،رقــم(.)807
ورواه هشام بن سليامن املخزومي ،عن ابن جريج ،عن عبداهلل بن نعيم ،عن الضحاك بن عبدالرمحن بن عرزم األشعري.

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

 أخرجه ابن أيب عمر العدين يف اإليامن (ص ،)105رقم()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
ـاث مــر ٍ
ـت َيود ًّيــا أو نَرصان ًّيــا َ -ي ُ
ات َ -ر ُجـ ٌ
ـات
ـل مـ َ
األشــعري ،عــن عبدالرمحــن بــن َغنْــم ،عــن عمــر  قال«:لِ َي ُمـ ْ
قولــا ثـ َ َ َّ
َ
وجــدَ لِ َذلِـ َ
وخلِ َيــت َســبي ُله».
ـك َسـ َع ًة َ
ـجَ ،
يـ َّ
ول َ ُ

 أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،)227/9( ،رقم(.)8734ُ
إسامعيل بن عبيداهلل بن أيب املهاجر.
تابع حجاج ًا يف رواية احلديث عن عبدالرمحن بن غنم ،عن عمر :
 أخرجــه أبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء ،)252/9( ،مــن طريــق ســفيان الثــوري ،عــن األوزاعــي ،بــه ،بلفــظ «:مــن أطــاق احلــجومل حيــج حتــى مــات ،فأقســموا عليــه أنــه مــات هيوديـ ًا أو نرصانيـ ًا».
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
ِ
ِ
ِ
ـجَ ،ف ْل َي ُمـ ْ ِ
َصانِ ًّيــا».
الضحــاك بــن عــرزم ،عــن عمــر  ،قــالَ « :م ـ ْن َمـ َ
يـ َّ
ـات َو ُهـ َ
ـوس َو َل ْ َ ُ
ـو ُمـ ٌ
ـت إ ْن َشــا َء َ ُيود ًّيــا َ ,وإ ْن َشــا َء ن ْ َ
 أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ،)459/8( ،رقم()14671؛ وأبو بكر اخلالل يف السنة ،)45/5( ،رقم(.)1537ورواه 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 ( ،)459/8رقم(.)14670ورواه 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 َأ ْرط ،عن عمر ،بمثله.
 أخرجه األزدي يف من وافق اسمه اسم أبيه (ص ،)19رقم(.)10ورواه معمر ،والثوري ،عن أيب إسحاق ،عن عدي بن عدي بن أرط ،عن عمر  ،بمثله.
 أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ،)404/4( ،رقم(.)9562ـت َأنأ ْبعــث
ه ْمـ ُ
الثالــث :رواه ســعيد بــن منصــور ،عــن هشــيم ،عــن منصــور ،عــن احلســن ،عــن عمــر  قــالَ «:ل َقــدْ َ َ
ـالإِ َلهـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـج ،فيرضبــوا َع َل ْي ِهــم ِْ
الَ ْم َصـ ِ
ـذ ِه ْ
رجـ ً
ـارَ ،ف َينْ ُظـ ُـر ك ُُّل مــن ك َ
ني».
ال ْز َيــة ،مــا هــم بمســلمني ،مــا هــم بِ ُم ْســلم َ
َ
يـ َّ
َ
َان َل ـ ُه جــدَ ٌة َو َل ْ َ ُ
 أخرجــه ابــن اجلــوزي يف التحقيــق يف أحاديــث اخلــاف ،)118/2( ،رقــم()1213؛ وذكــره ابــن عبداهلــادي يف تنقيــحالتحقيــق)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 أنحيــج فلــمحيــج ،فليمــتهيوديــاأونرصانيــا ».
 أخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة ،)٣٨٠/١( ،رقــم()٨٠٤؛ وأخرجه ابن أيب شــيبة يف املصنــف ،)339/10( ،رقــم(،)19851ومل يذكــر فيــه مــن قــدر عــى أن حيج
الدراسة واحلكم عىل احلديث :هذا احلديث جاء موقوف ًا عىل عمر  من أربعة أوجه.
أمــا الوجــه األول :فقــد اختلــف فيــه عــى ابــن جريــج ،فــرواه هشــام بــن ســليامن املخزومــي – وهــو مقبــول كــا يف التقريــب،
( – )7296واضطــرب فيــه ،فــرواه مــرة عــن ابــن جريــج عــن ســليامن عــن عبــداهلل بــن املســيب بــن الســائب ،عــن عمــر،
ورواه مــر ًة عــن ابــن جريــج ،عــن عبــداهلل بــن نعيــم ،عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن بــن عــرزم األشــعري ،مل يذكــر يف اإلســناد
عبدالرمحــن بــن َغنْــم ،وفيــه ســليامن مــوىل البــن جريــج ذكــره البخــاري يف التاريــخ الكبــر ،)43/4( ،رقــم( ،)1907ومل ينســبه،
فــا أدري مــن هــو ،وخالفــه حجــاج بــن حممــد األعــور بذكــره يف اإلســناد ،وقــد قــال اإلمــام أمحــد فيــه - ،كــا يف اجلــرح
حجاجــا وأصــح حديثــه ،وأشــد تعاهــده للحــروف" ،ويف إســناده عبــداهلل بــن نعيــم
والتعديــل ":)166/3( ،مــا كان أضبــط
ً
بــن مهــام القيــي الشــامي" ،عابــدٌ لـ ّـن احلديــث"  -كــا يف التقريــب البــن حجــر ،- )3667( ،وقــد تابــع حجاجـ ًا 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
ـه َْ ِ
ـل ،وع َليـ ِ
ِ
ـر َأ ْو َعـ ِ
ـن َقابِ ٍل».
ال ُّج مـ ْ
 قــال :قــال رســول اهلل َ «:مـ ْ
ـر َج َف َقدْ َحـ َّ َ َ ْ
ـن ُكـ َ
قال عكرمة :سألت ابن عباس ،وأبا هريرة  عن ذلك ،فقاال" :صدق"(.)1
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 ،والرواية من هذا الوجه إسنادها صحيح ،وهي التي رجحها الدارقطني يف العلل.)175/2( ،وأمــا الوجــه الثــاين :فقــد اختلــف فيــه عــى احلكــم بــن عتيبــة ،فــرواه منصــور بــن زاذان الواســطي ،وهــو ثقــة ثبــت عابــد،
التقريــب )6898( ،عــن احلكــم عــن عــدي بــن عــدي عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن بــن عــرزم عــن عمــر ،ورواه شــعبة
واختلــف عليــه فيــه أيض ـ ًا ،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
عــن احلكــم أصــح مــن قــول العــاء بــن املســيب عنــه - ،كــا قــال الدارقطنــي يف العلــل.- )175/2( ،
وأما الوجه الثالث :ففي إسناده انقطاع ،فإن احلسن مل يسمع من عمر.
ٌ
مرسلَّ ،
قال ابن عبداهلادي يف تنقيح التحقيق":)٤١٠/٣( ،هذا األثر
ألن احلسن مل يسمع من عمر ."
وقــال ابــن حجــر يف التلخيــص احلبــر":)٤٢٦/٢( ،وإذا انضــم هــذا املوقــوف إىل مرســل ابــن ســابط ،علــم أن هلــذا احلديــث
أص ـاً ،وحمملــه عــى مــن اســتحل الــرك ،وتبــن بذلــك خطــأ مــن ادعــى أنــه موضــوع".
وأما الوجه الرابع :فهو من رواية ثابت بن يزيد الكويف وهو ضعيف  -كام يف التقريب.- )835( ،
(( (1أخرجــه أبــو داود يف الســنن ،)254/3( ،رقــم()1862؛ والرتمــذي يف اجلامــع ،)269/2( ،رقــم( ،)940والنســائي يف الســنن
الكــرى ،)95/4( ،رقــم()3830؛ ويف املجتبــى ،)198/5( ،رقــم( ،)2861وابــن ماجــه يف الســنن ،)266/4( ،رقــم(،)3077
واإلمــام أمحــد يف املســند ،)508/24( ،رقــم()١٥٧٣١؛ والدارمــي يف املســند ،)617/1( ،رقــم( ،)1917واحلاكم يف املســتدرك،
( ،)645/1رقــم()1777؛ ( ،)661/1رقــم( )1826كلهــم مــن طريــق احلجــاج بــن أيب عثــان الصــواف ،عــن حييــى بــن أيب
كثــر ،عــن عكرمــة ،عــن احلجــاج بــن عمــرو األنصــاري .
 وأخرجــه أبــو داود يف الســنن ( ،)254/3رقــم()1863؛ والرتمــذي يف اجلامــع ،)269/2( ،رقــم()940؛ وابــن ماجــه يفالســنن ،)266/4( ،رقــم()3077؛ والطــراين يف املعجــم الكبــر ،)224/3( ،رقــم()3213؛ واحلاكم يف املســتدرك،)661/1( ،
رقــم()1827؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،)418/10( ،رقــم( ،)10192كلهــم مــن طريــق معمــر.
 وأخرجه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ،)75/2( ،رقم( ،)616-615من طريق معاوية بن سالم. وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،)٢٢٤/٣( ،رقم( )٣٢١٤من طريق سعيد بن يوسف.كلهــم (معمــر ،ومعاويــة بــن ســام ،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 الكبــر ،أليب طالــب القــايض" :- )138( ،ســألت حممــدً ا عــن هــذا احلديــث فقــال:
«روى معاويــة بــن ســام ،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 أيضـ ًا يف اجلامــع" :)269/2( ،هــذا حديــث حســن ،هكــذا رواه غــر واحــد ،عــن احلجــاج الصــواف نحــو هــذا احلديــث،
وروى معمــر ،ومعاويــة ابــن ســام هــذا احلديــث ،عــن حييــى بــن أيب كثــر ،عــن عكرمــة ،عــن عبــداهلل بــن رافــع ،عــن احلجــاج

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :احلــج فريضــة واجبــة يف العمــر مــرة ،ملــن اســتطاع إليــه ســبيالً ،وهــو عــى األصــل يف

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

الفــور ،ويأثــم املســتطيع إذا َّ
أخــره"(.)1

وقــد جــاء يف الســنة األمــر بالتعجــل باحلــج ،وذ ّم تأخــره مــع القــدرة عليــه ،كــا يف حديــث

عبــداهلل بــن عبــاس  ،وقــد اســتدل العلــاء بــه ،عــى تعجيــل احلــج وعــدم تأخــره؛ ألنــه
ُعرضــة للفــوات وحلــوادث الزمــان(.)2

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

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

قــال ابــن عبــد الــر" :فــإن قــال قائــل :فمتــى يكــون عاص ًيــا ،وبــاذا عــى؟ قلنــا :أمــا املعصيــة

فتأخــره الفــرض حتــى خــرج وقتــه ،ويقــع عصيانــه باحلــال التــي عجــز فيهــا مــن النهــوض إىل
احلــج ،وبــان ذلــك باملــوت"(.)4

ثانيــ ًا :ورد يف الســنة النبويــة الوعيــد الشــديد ملــن َّ
أخــر احلــج مــع قدرتــه عــى أدائــه ،كــا يف

ـح ،فهــو وعيــدٌ شــديدٌ ملــن ال حيــج ،وال يــرى تركــه مأثـ ًـا،
حديــث أيب أمامــة  ،وهــو إن صـ ّ
وال فعلــه بـ ًّـرا ،كــا نــص عليــه البيهقــي(.)5

بن عمرو  ،عن النبي  هذا احلديث".
(( (1املنهل العذب املورود .)272/10( ،
(( (2ينظر :رشح سنن أيب داود البن رسالن.)٢٠٩/٨( ،
((ُ (3ينظر :التيسري للمناوي.)٣٩٣/٢( ،
(( (4التمهيد.)165/16( ،
(( (5اجلامع لشعب اإليامن.)443/5( ،
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وتــواردت األحاديــث عــى ختيــر مــن اســتطاع احلــج ومل حيــج ،أن يمــوت عــى غــر ملــة

اإلســام ،كــا يف حديــث عــي ،وأيب هريــرة ،وعبــداهلل بــن مســعود .

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

ـع يمنعــه مــن املبــادرة إىل احلــج؛ كاملــرض ،أو احلاجــة الظاهــرة ،أو
أنــه ال يمنعــه مــن اإلثــم إال مانـ ٌ
الســلطان اجلائــر ،فلــو كان تراخيــه لغــر العــذر املذكــور لــكان قــد مــات ،وهــو آثــم بالتأخــر ،فـ َّ
ـدل
عــى أن وجــوب احلــج عــى الفــور ،وأنــه ال جيــوز الرتاخــي فيــه إال لعــذر"(.)1

ثالثـ ًا :كل هــذه األدلــة تــدل عــى وجــوب احلــج عــى الفــور ،وذم مــن ّ
أخــره بعــد االســتطاعة،

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

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

عــى غـ ّـرة ،أو تعــرض لــه احلــوادث والشــواغل ،وهــو ومل يــؤد مــا افــرض اهلل عليــه ،مــن قصــد بيتــه،
وأداء نســكه.
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(( (1أضواء البيان.)127/5( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

وفيه مطلبان:

املبحث الثاين:
تأخري اإلحرام عن امليقات

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

ـت ِلَ ْهـ ِ
ـل ا َْل ِدين َِة
«و َّقـ َ
احلديــث األول :عــن عبــداهلل بــن عبــاس  ،أن النبــي َ ـل نَجـ ٍ
ال َلي َفـ ِ
ِ
الشـ ْ
ـد َقـ ْـر َن ا َْلنَـ ِ
ـل ا ْل َي َمـ ِ
ـاز ِلَ ،و ِلَ ْهـ ِ
ـأ ِم ُْ
ـةَ ،و ِلَ ْهـ ِ
ـل َّ
ـن
ـمُ ،هـ َّ
ال ْح َفـ َةَ ،ولَ ْهـ ِ ْ
ـن َي َل ْم َلـ َ
َذا ُْ ْ
ون َذلِـ َ ِ
َُلــن ،و َل ِــن َأ َتــى ع َلي ِهــن ِمــن َغ ِي ِهـ ِ
ـن َأ َرا َد َْ
ـن
َان ُد َ
ـن ك َ
ـك َفمـ ْ
ـج َوا ْل ُع ْمـ َـرةََ ،و َمـ ْ
الـ َّ
ـن ،مَّـ ْ
َّ
َّ َ ْ
َ ْ َّ ْ ْ
ِ
ـث َأن َْشـ َ
ـأَ ،ح َّتــى َأ ْهـ ُ
َح ْيـ ُ
ـن َم َّكـ َة» (.)1
ـل َم َّكـ َة مـ ْ

ـل َأ ْهـ ُ
احلديــث الثــاين :عــن عبــداهلل بــن عمــر  أن رســول اهلل Hقــالُ «:يِـ ُّـل
ٍ ِ
الح َفـ ِ
الشـ ْ ِ
ال َلي َفـ ِ
ـة ِمـ ِ
ِ ِ
ـن َقـ َـر ٍن »َ ،قـ َ
ـةَ ،و َأ ْهـ ُ
ـل َأ ْهـ ُ
ـةَ ،و ُيِـ ُّ
ـل َّ
ـال َع ْبــدُ
ـل ن َْجــد مـ ْ
ـن ُْ ْ
ـأ ِم مـ َ
ا َْلدينَـ ْ
ـن ذي ُْ ْ
ـل ا ْليمـ ِ ِ
ـالَ « :و ُ ِيـ ُّ
ـول اهللِ َ قـ َ
اهللَِ :و َب َل َغنِــي َأ َّن َر ُسـ َ
ـم »(.)2
ـن مـ ْ
ـن َي َل ْم َلـ َ
ـل َأ ْهـ ُ َ َ

ـوزُوا
احلديــث الثالــث :عــن عبــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي  قــالَ «:ل َ َتـ َّ

ـت إِلَّ بإِحــرام»(.)3
ا ْل َو ْقـ َ

(( (1متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب احلــج ،بــاب مهــل أهــل مكــة للحــج والعمــرة ،)17/3( ،رقــم(،)1845
ويف بــاب مهــل مــن كان دون املواقيــت ،)134/2( ،رقــم( ،)1529ويف بــاب مهــل أهــل اليمــن ،)135/2( ،رقــم()1530؛
ومســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب احلــج ،بــاب مواقيــت احلــج والعمــرة ،)838/2( ،رقــم(.)1181
(( (2متفــق عليــه :أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،يف كتــاب احلــج ،بــاب ميقــات أهــل املدينــة ،)134/2( ،رقــم( ،)1525ومســلم يف
صحيحــه ،يف كتــاب احلــج ،بــاب مواقيــت احلــج والعمــرة ،)839/2( ،رقــم(.)1182
(( (3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،)٤٣٥/١١( ،رقم( ،)١٢٢٣٦من طريق خصيف ،عن سعيد بن جبري.
 وأخــرج الشــافعي يف األم)١٥١/٢( ،؛ ويف املســند( ،ص)116؛ ومــن طريقــه :البيهقــي يف الســنن الكــرى،)378/9( ،رقــم( ،)8996عــن ســفيان بــن عيينــة ،عــن عمــرو ،عــن أيب الشــعثاء ،أنــه رأى ابــن عبــاس  يــرد مــن جــاوز املواقيــت
غــر حمــرم.
 وأخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف ،)٤١١/٣( ،رقــم( ،)١٥٤٦٤عــن رشيــك ،عــن أيب إســحاق ،عــن عطــاء ،عــن ابــنعبــاس موقوف ـ ًا عليــه.
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املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :جــاءت السـنُّة النبويــة بتحديــد املواقيــت املكانيــة ،وب َّينــت أنــه ال جيــوز ملــن مـ ّـر عــى هــذه

املواقيــت وهــو يريــد احلــج أو العمــرة ،تأخــره عنهــا ،ســوا ًء كان مــن أهلهــا أو مــن غــر أهلها ،فلـــم
جيــز هلــمتأخــراإلحــرام عنهــا( ،)1وتوقيتــه  هلــذه
ي ُكــن هلــم أن حيرمــوا قبلهــا ،ومل ُ

املواقيــت املكانيــة ،يوجــب عــدم تأخــر اإلحــرام عنهــا ،وهــذا حمــل اتفــاق بــن أهــل العلــم ،كــا

جــاء يف حديــث ابــن عبــاس .

قــال اخلطــايب" :هــذه املواقيــت إنــا ُو َّقتــت ،لتكــون حــدود ًا ال يتجاوزهــا مــن أرا َد اإلحــرا َم ،يف

َحـ ٍ
ـج أو عمــرة"(.)2

والــذ ُّم يف تأخــر اإلحــرام عــن هــذه املواقيــت ،ملخالفــة توقيــت النبــي  Hحلدودهــا

املكانيــة ،قــال القرطبــي" :وظاهــره يــدل عــى أن هــذه احلــدود ال يتعداهــا مريــد اإلحــرام حتــى حيــرم
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 وأخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف ،)411/3( ،رقــم( ،)15463عــن عبدالســام بــن حــرب ،عــن خصيــف ،عــن ســعيدبــن جبــر ،مرس ـاً.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :إســناده ضعيــف ،فيــه خصيــف بــن عبدالرمحــن األمــوي ،صــدوق يسء احلفــظ ،ومل ُيتابــع،
ض َّعفــه حييــى القطــان ،واإلمــام أمحــد ،وقــال أبــو حاتم":خصيــف صالــح خيلــط ،وتكلــم يف ســوء حفظــه" ،وقــال النســائي":ليس
بالقــوي" ،وقــال مرة":صالــح" ،وقــال ابــن خزيمــة ":ال حيتــج بحديثــه".
وو َّثقــه ابــن ســعد ،والعجــي ،وأبــو زرعــة ،واختلــف قــول ابــن معــن فيــه ،فوثقــه مــرة ،وقــال مرة":ليــس بــه بــأس" ،وقــال
مرة":إنــا كنــا نتجنــب حديثــه" ،وقــال مرة":صالــح" ،وقــال ابــن عــار" :مــا علمــت أحــدً ا تركــه" ،وذكــره ابــن حبــان يف
املجروحــن" ،وقــال الذهبــي ":صــدوق يسء احلفــظ" ،وقــال ابــن حجــر" :صــدوق ســيئ احلفــظ ،خلــط بآخــره ،ورمــي
باإلرجــاء".
ينظــر :الضعفاء واملرتوكون ،للنســائي ،)٣٧( ،رقــــم()١٧٧؛ اجلــــرح والتعــــديل البــن أيب حاتم ،)٤٠٣/٣( ،رقــــم()١٨٤٨؛
املجروحــن البــن حبــان)٣٥٠/١( ،؛ هتذيــب الكــال للمــزي ،)٢٥٧/٨( ،رقــم()١٦٩٣؛ الكاشــف للذهبــي)١٣٨٩( ،؛
التقريــب البــن حجــر.)1718( ،
وقــد اضطــرب خصيــف فيــه ،فــرواه مــرة مرفوع ـ ًا ،ورواه مرس ـاً ،خالفــه :جابــر بــن زيــد أبــو الشــعثاء ،وهــو ثقــة فقيــه،
التقريــب ،)865( ،وعطــاء بــن أيب ربــاح وهــو :ثقــة فقيــه فاضــل لكنــه كثــر اإلرســال ،التقريــب ،)4591( ،فرويــاه موقوف ـ ًا
عــى ابــن عبــاس .
(( (1قاله القايض عبدالوهاب ،كام يف رشح الرسالة.)٩٨/٢( ،
(( (2أعالم احلديث.)834/2( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

عندهــا ،وقــد أمجــع املســلمون عــى أن املواقيــت مواضــع معروفــة يف اجلهــات التــي يدخــل منهــا إىل

مكــة" (.)1

ثانيــ ًا :ظاهــر األحاديــث يقتــي حتريــم جتــاوز امليقــات مــن غــر إحــرام ملــن أراد احلــج أو

حجــا أو عمــرة ،فجــاوزه غري حمــرم ثم
ـوب البيهقــي بــ«بــاب مــن مــر بامليقــات يريــد ً
العمــرة ،وقــد بـ َّ

أحــرم دونــه" ،وأورد فيــه حديــث أيب الشــعثاء عــن ابــن عبــاس  ،قــال ابــن امللقــن" :معنــى
توقيتــه  Hهـ ِ
ـذه املواقيــت لــكل بلــد ،ال جيــوز تأخــر اإلحــرام ملريــد النســك عنهــا ،ثــم
كلهــا ثابتــة بالنــص وجممــع عليهــا"(.)2

(( (1املفهم.)262/3( ،
(( (2التوضيح لرشح اجلامع الصحيح.)59/11( ،
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وفيه مطلبان:

املبحث الثالث:
تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل

املطلب األول :األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل:

احلديــث األول :جــاء يف حديــث جابــر الطويــل يف صفــة حجــة النبــي وفيــهَ «:ف َأ َجــا َز
ـول اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم َح َّتــى َأ َتــى َع َر َفـ َةَ ،ف َو َجــدَ ا ْل ُق َّبـ َة َقــدْ ُ ِ
َر ُسـ ُ
ـت َلـ ُه بِن َِمـ َـرةََ ،فنَـز ََل
ض َبـ ْ
ـت َلـه» ،ثــم قــالُ « :ثـ ِ
الشــمسَ ،أمــر بِا ْل َقصـ ِ ِ
ِ
ـب َر ُسـ ُ
ـول اهللِ صــى
ـم َركـ َ
ـواء َف ُرح َلـ ْ ُ
ْ َ
َّ
ِ َبــاَ ،ح َّتــى إِ َذا زَا َغــت َّ ْ ُ َ َ

اء إِ َل الصخَ ــر ِ
ـه ا ْل َقصــو ِ
ـل ب ْطــن نَا َقتِـ ِ
ـل َح ْبـ َ
اتَ ،و َج َعـ َ
اهلل عليــه وآلــه وســلم َح َّتــى َأ َتــى ا َْل ْو ِقـ َ
ـل
ْ َ
ـفَ ،ف َج َعـ َ َ َ
َّ َ
ِ
ـه ،واسـ َت ْقب َل ا ْل ِقب َلـ َةَ ،ف َلــم يـز َْل و ِاق ًفــا ح َّتــى َغربـ ِ
ِ
ِ
ـت َّ
الص ْفـ َـر ُة َقلِيـ ًـا
ا ُْل َشــاة َبـ ْ َ
ـم ُسَ ،و َذ َه َبــت ُّ
ََ
َ
َ
ْ
ـن َيدَ ْيـ َ ْ َ
الشـ ْ
ْ َ

ـاب ا ْل ُقـ ْـر ُص »(.)1
َح َّتــى َغـ َ

احلديــث الثــاين :عــن عبدالرمحــن بــن يعمــر الديــي  ،أن النبــي  قــالَْ «:
ـج
الـ ُّ

ـع ا ْل َف ْجـ ُـر َف َقــدْ َأ ْد َر َك َْ
َع َر َفـ ُةَْ ،
ـن َأ ْد َر َك َع َر َفـ َة َق ْبـ َ
ـم َح ُّجــه»(.)2
ـج َع َر َفـ ٌ
الـ َّ
ـل َأ ْن َي ْط ُلـ َ
ـاتَ ،مـ ْ
الـ ُّ
ـج َأ ْو َتـ َّ
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(( (1أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب احلج ،باب حجة النبي .)1218( ،
(( (2أخرجــه أبــو داود يف الســنن ،)322/3( ،رقــم()1949؛ والرتمــذي يف اجلامــع ،)226/2( ،رقــم()889؛ والنســائي يف املجتبــى،
( ،)256/5رقــم( ،)264/5( ،)3016رقــم()3044؛ ويف الكــرى ،)159/4( ،رقــم( ،)173/4( ،)3997رقــم(،)4036
( ،)221/4رقــم()4166؛ وابــن ماجــه يف الســنن ،)218/4( ،رقــم()3015؛ واإلمــام أمحــد يف املســند،)63/31( ،
رقــم( ،)284/31( ،)18774-18773رقــم()18954؛ والدارمــي يف املســند ،)614/1( ،رقــم()1910؛ وابــن اجلــارود
يف املنتقــى ،)244( ،رقــم()474؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح ،)257/4( ،رقــم()2822؛ وابــن حبــان -كــا يف اإلحســان
 ،)203/9( ،رقــم()3892؛ والدارقطنــي يف الســنن ،)262/3( ،رقــم()2516؛ واحلاكــم يف املســتدرك،)637/1( ،رقــم( ،)333/2( ،)1705رقــم()3159؛ والبيهقــي يف الســنن الكــرى ،)68/10( ،رقــم( ،)9541كلهــم مــن طريــق شــعبة
بــن احلجــاج ،وســفيان الثــوري ،عــن بكــر ابــن عطــاء ،عــن عبدالرمحــن بــن يعمــر.
الدراسة واحلكم عىل احلديث :إسناده صحيح ،ورجاله ثقات.
قــال ســفيان بــن عيينــة" :وهــذا أجــود حديــث رواه ســفيان الثــوري" ،وقــال وكيــع ":هــذا احلديــث أم املناســك" ،ينظــر :اجلامــع،
للرتمذي.)226/2( ،
وقال احلاكم يف املستدرك":)637/1( ،هذا حديث صحيح ،ومل خيرجاه" ،وسكت عنه الذهبي يف التلخيص.

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

ـول اهللِ  بِا َْلو ِق ِ
ـت َر ُسـ َ
ف
احلديــث الثالــث :عــن عــروة بــن مــرس  قــالَ :أ َت ْيـ ُ
ْ
ـت َن ْفـ ِ
ِ
ـت َيــا َر ُسـ َ
ـي،
ـت َمطِ َّيتِــيَ ،و َأ ْت َع ْبـ ُ
ـيَ ،أ ْك َل ْلـ ُ
ـتِ :ج ْئـ ُ
– َي ْعنِــي :بِ َج ْمـ ٍع ُ -ق ْلـ ُ
ـي َطـ ٍّ
ـول اهللِ ،مـ ْن َج َبـ َ ْ
ِ
ِ
ـت ِمـ ْن َح ْبـ ٍ
ـال َر ُسـ ُ
ـجَ ،ف َقـ َ
ـن
ـل إِ َّل َو َق ْفـ ُ
َواهللِ َمــا ت ََر ْكـ ُ
ـول اهللِ َ «:مـ ْ
ـت َع َل ْيــهَ ،ف َهـ ْـل ِل مـ ْن َحـ ٍّ
ـذ ِه الصـ َـاةَ ،و َأ َتــى عر َفـ ٍ
َأدر َك معنَــا هـ ِ
ـات َق ْبـ َ
ـل َذلِـ َ
ـم َح ُّجـ ُهَ ،و َقـ َ
ـى َت َف َثـ ُه»(.)1
َ
َّ
َْ َ َ َ
ـاراَ ،ف َقــدْ َتـ َّ
ـك َل ْيـ ًـا َأ ْو َنَـ ً
ََ

املطلب الثاين :الفوائد احلديثية:
أوالً :الوقــوف بعرفــة رك ـ ٌن 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 ،إمجاعـ ًا ،وقــد حكــى

الرتمــذي أن العمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي .)2(

(( (1أخرجــه أبــو داود يف الســنن ،)321/3( ،رقــم()1950؛ والرتمــذي يف اجلامــع ،)230/2( ،رقــم()891؛ والنســائي يف املجتبــى،
( ،)263/5رقــم()3039؛ ويف الســنن الكــرى ،)171/4( ،رقــم()٤٠٣١؛ وابــن ماجــه يف الســنن ،)219/4( ،رقــم()3016؛
واإلمــام أمحــد يف املســند ،)124/26( ،رقــم( ،)16208والدارمــي يف املســند ،)614/1( ،رقــم()1911؛ وابــن خزيمــة يف
الصحيــح ،)255/4( ،رقــم()2820؛ وابــن حبــان -كــا يف اإلحســان ،)161/9( ،-رقــم()3850؛ واحلاكــم يف املســتدرك،
( ،)636/1رقــم( ،)1703 -1702كلهــم مــن طريــق عامــر الشــعبي.
 وأخرجه احلاكم يف املستدرك ،)636/1( ،رقم( )1704من طريق عروة بن الزبري.كالمها (عامر الشعبي ،وعروة بن الزبري) عن عروة بن مرضس  بنحوه.
الدراســة واحلكــم عــى احلديــث :قــال احلاكــم يف املســتدرك":)636/1( ،هــذا حديــث صحيــح عــى رشط كافــة أئمــة احلديــث،
وهــي قاعــدة مــن قواعــد اإلســام ،وقــد أمســك عــن إخراجــه الشــيخان حممــد بــن إســاعيل ،ومســلم بــن احلجــاج عــى
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 عــي بــن مكــرم البــزاز ،عــن أيب عبــداهلل أمحــد بــن
عبــداهلل بــن أمحــد بــن حســان التســري ،عــن عبدالوهــاب ابــن فليــح املكــي ،عــن يوســف بــن خالــد الســمتي البــري ،عــن
هشــام بــن عــروة ،عــن أبيــه ،عــن عــروة بــن مــرس فإســنادها ضعيــف جــد ًا فيهــا:
 -1أمحــد بــن عبــداهلل بــن أمحــد بــن حســان ،أبــو عبــداهلل البــزار التســري ،مل يذكــر بجــرح أو تعديــل ،إال َّ
أن احلاكــم صحــح
حديثــه ،وروى عنــه الطــراين يف معامجــه فأكثــر ،وترجــم لــه ابــن نــارص الديــن يف توضيــح املشــتبه ،)511/1( ،ومل يذكــر فيــه
تعدي ـ ً
ا أو جرح ـ ًا.
 -2يوســف بــن خالــد بــن عمــر ،أبــو خالــد الســمتي البــري" ،مــروك" ،قــال الذهبــي وابــن حجــر" :تركــوه" ،زاد ابــن
َّ
"وكذبــه ابــن معــن" .ينظــر :الكاشــف للذهبــي)6432( ،؛ التقريــب البــن حجــر.)7862( ،
حجــر:
(( (2اجلامع ،للرتمذي.)226/2( ،
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ثانيــ ًا :حتديــد وقــت الوقــوف جــاء مــن فعلــه  ،كــا يف حديــث جابــر 

الطويــل يف صفــة احلــج ،فتبـ َّـن مــن فعلــه  أن وقــت وقوفــه بعرفــة ،كان مــا بــن زوال
تعمــد تأخــر الوقــوف بعرفــة إىل الليــل ،قبــل أن يطلــع الفجــر الثــاين،
الشــمس حتــى غروهبــا ،ومــن َّ

ـح حجــه ،ولكنــه مل يفعــل كــا فعــل رســول اهلل  القائــل يف تلــك املشــاعر والشــعائر:
صـ َّ
ــذوا من ِ
ِ
َاســ َكك ُْم»( ،)1والفعــل إذا خــرج منــه خمــرج االمتثــال والتفســر ،كان حكمــه حكــم
« لت َْأ ُخ ُ َ

األمر ،كــــا قــــال شيــــخ اإلســــام ابــــن تــــيمية ،)2(فتأخريه الوقــوف عمد ًا مــن غري عذر

خيالــف هــدي النبــي .

قــال ابــن عبدالرب":وقــد أمجــع املســلمون أن الوقــوف بعرفــة ليـ ً
ا جيــزئ عــن الوقــوف بالنهــار،

إال أن فاعــل ذلــك عندهــم إذا مل يكــن مراهقـ ًا( ،)3ومل يكــن لــه عــذر فهــو مــيء"(.)4

ـرض ،أو عـ ٍ
وأمــا مــن حبســه عــن الوقــوف بعرفــة هنــار ًا حابــس مــن مـ ٍ
ـدو ،أو نحــوه ،فــا يدخل

يف التأخــر املذموم.
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(( (1أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،يف كتــاب احلــج ،بــاب اســتحباب رمــي مجــرة العقبــة يــوم النحــر راكبـ ًا ،وبيــان قولــه :
« لتأخــذوا مناســككم » ،)1297( ،مــن حديــث جابــر .
(( (2رشح العمدة.)٦٠٣/٢( ،
(( (3أي :مقاربــ ًا آلخــر الوقــت ،وهــو مــن قولــك :رهقــت الــيء ،إذا غشــيته أو قاربتــه ،ومنــه قيــل :غــام مراهــق ،إذا كان قــد
قــارب احللــم واملــراد :ضــاق عليــه الوقــت حتــى خيــاف فــوت الوقــوف بعرفــة يف وقتــه .ينظــر :غريــب احلديــث ،البــن قتيبــة،
()163/2؛ هتذيــب اللغــة لألزهــري)260/5( ،؛ لســان العــرب البــن منظــور.)129/10( ،
(( (4التمهيد.)275/9( ،

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

A
احلمــد هلل عــى مــا يــر وأعــان ،مــن إمتــام هــذا البحــث ،يف موضــوع التأخــر يف العبــادات يف

الســنة النبويــة ،وهــو بــاب واســع ،خاص ـ ًة إذا مــا ُدرســت أقــوال الفقهــاء وآراؤهــم ،وال ختلــو كل

ٍ
قــول خمالــف ،وحســبي أننــي أوقفــت القــاري الكريــم عــى مجلــة
مســألة مــن هــذه املســائل مــن

مــن األحاديــث واآلثــار ،منهــا مــا كان يف الصحيحــن ،ومنهــا مــا كان يف غريمهــا ،وبينــت درجتهــا،
ورأي األئمــة املختــار يف داللتهــا ،وهنــاك مســائل كثــرة يف بــاب العبــادات مل أتطــرق إليهــا ،إمــا

لعــدم ورود النــص بالــذم يف التأخــر فيهــا ،أو لعــدم داللتــه عليهــا ،وإنــا هــي أحــكام مبنيــة عــى

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 خــال هــذا البحــث مــا يــي:

-أوالً :األصــل يف أوامــر اهلل جــل وعــا لعبــاده أهنــا عــى الفــور ،ال عــى الرتاخــي ،ويف

ـات كثــرة دالــة عــى هــذا املعنــى.
كتــاب اهلل آيـ ٌ

متعمــده للعقوبــة ملخالفتــه األمــر مــن الشــارع
عــرض ّ
-ثانيــ ًا :التأخــر املذمــوم ،قــد ُي ِّ

احلكيــم ،وتقاعســه عــن أدائــه يف وقتــه.

ثالث ـ ًاَّ :تلخــص يف الصــاة أحــد عشـــر تأخــر ًا مذموم ـ ًا ،وهــي :حتريــم تأخــر الصــاة

املفروضــة عــن وقتهــا مــن غــر عــذر ،وتأخــر قضــاء فائتــة الصــاة املفروضــةُّ ،
وتأخــر املأمــوم

عــن متابعــة اإلمــام.

وكراهــة تأخــر صــاة العــر إىل اصفــرار الشــمس ،وتأخــر صــاة املغــرب حتــى تشــتبك

النجــوم ،وتأخــر صــاة العشــاء إىل مــا بعــد نصــف الليــل ،وتأخــر صــاة الفجــر إىل مــا بعــد
ُّ
ُّ
والتأخــر عــن احلضــور للجمعــة ،وتأخــر صــاة الوتــر إىل
والتأخــر عــن الصــف األول،
اإلســفار،
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طلــوع الفجــرُّ ،
وتأخــر خــروج النســاء مــن املســجد بعــد صــاة الصبــح ،وتأخــر الصــاة عــى امليــت
إذا تيقــن موتــه.

ويف الــزكاة تأخــران ،ومهــا :حتريــم تأخــر إخــراج زكاة املــال عــن وقــت وجوهبــا لغــر عــذر،

وتأخــر إخــراج زكاة الفطــر بعــد صــاة العيــد

ويف الصيــام أربــع تأخــرات ،وهــي :حتريــم تأخــر نيــة صــوم الفــرض إىل طلــوع الفجــر ،وتأخري

قضــاء صــوم رمضــان إىل رمضــان آخــر بــا عذر.

وكراهة تأخري صوم الفرض عن التطوع ،وتأخري اإلفطار.
ويف احلــج ثــاث تأخــرات ،وهــي :حتريــم تأخــر احلــج بعــد وجوبــه ،وتأخــر اإلحــرام عــن

امليقــات.

وكراهة تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل.
-رابعـ ًا :بلــغ عــدد األحاديــث الصحيحة واحلســنة الــواردة يف التأخــر املذمــوم يف العبادات:

ثالثــة ومخســن حديثـ ًا وأثــر ًا ،وبلــغ عــدد األحاديــث الضعيفــة :ثالثة عــر حديثـ ًا ضعيف ًا.

ـاب موقــوت ،لــذا كان بــاب الصــاة
-خامس ـ ًا :للصــاة أمهيــة يف حيــاة املســلم ،وهــي كتـ ٌ

هــو أوســع أبــواب التأخــر ،وأصــح حديثــ ًا ،إذ أغلــب أحاديــث ذم التأخــر فيهــا ،واردة يف
الصحيحــن.

هــذا مــا وقفــت عليــه ،مــن األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم التأخــر يف العبــادات ،وأمــا أقــوال

الفقهــاء يف ذم التأخــر فكثــرة ،وهــي إ َّمــا اســتنباط ًا مــن عمومــات أدلــة ،أو خالفـــ ًا فقه ًيــا حم ُّلــه

ـف العضــو الــذي قبلــه،
الدراســات الفقهيــة ،ففــي الطهــارة مث ـاً :تأخــر غســل العضــو حتــى جيـ ّ

وتأخــر التيمــم إىل آخــر وقــت الصــاة ،وتأخــر الغســل الواجــب ،وتأخــر احلائــض غســل اجلنابــة،

ويف الصــاة :تأخــر صــاة اجلمعــة ،واإلبــراد هبــا كالظهــر ،وتأخــر راتبــة املكتوبــة القبليــة بعدها ،ويف
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

احلــج :تأخــر بعــض أشــواط الطــواف والســعي عــن بعــض ومــا ُيطلــق عليــه باملــواالة فيهــا ،وتأخــر

ذبــح اهلــدي إىل انقضــاء أيــام الترشيــق ،وتأخــر صيــام الثالثــة األيــام يف احلــج ،عــن أيــام الترشيــق،

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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.1األحاديــث املختــارة أو املســتخرج مــن األحاديــث املختــارة ممــا مل خيرجــه البخــاري ومســلم يف
صحيحيهــا ،لضيــاء الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الواحــد املقــديس (ت643 :هـــ) ،حتقيق:

د.عبدامللــك بــن دهيــش ،ط ،3بــروت  -دار خضـــر1420 ،هـــ

 .2اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،لألمــر أبــو احلســن عــي بــن بلبــان بــن عبــد اهلل ،عــاء
الديــن الفــاريس احلنفــي (ت 739 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،ط ،1بــروت  -مؤسســة

الرســالة1408 ،هـ.

 .3أحــكام القــرآن ،ألمحــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي اجلصــاص احلنفــي (ت370 :هـــ) ،حتقيــق:
حممــد صــادق القمحــاوي ،ط ،1بــروت  -دار إحيــاء الــراث العــريب1405 ،هـــ.

 .4األحــكام الوســطى مــن حديــث النبــي  ،لإلمــام احلافــظ املحــدث أيب حممــد عبــد
احلــق بــن عبــد الرمحــن األزدي اإلشــبييل املعــروف يف زمانــه بابــن اخلــراط(ت 581 :هـــ) ،حتقيق:
محــدي الســلفي ،صبحــي الســامرائي ،ط ،1الريــاض  -مكتبــة الرشــد1416 ،هـــ.

 .5اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،ألبــو حممــد عــي بــن أمحــد بن ســعيد بــن حــزم األندلــي القرطبي
الظاهــري (ت456 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد حممد شــاكر ،ط ،1بــــروت  -دار اآلفــاق اجلديدة.

 .6االســتذكار اجلامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار وعلــاء األقطــار فيــا تضمنــه املوطــأ مــن معــاين
الــرأي واآلثــار ورشح ذلــك كلــه باإلجيــاز واالختصــار ،البــن عبــد الــر أبــو عمــر يوســف

بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي (ت463 :هـــ) ،حتقيــق:
عبداملعطــي أمــن قلعجــي ،ط ،1دمشــق - ،دار قتيبــة ،حلــب -دار الوعــي1414 ،هـــ.
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 .7اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر
العســقالين (ت852 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي ،وآخــرون ،ط ،1القاهرة
 -دار هجــر1429 ،هـــ.

 .8أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر
اجلكنــي الشــنقيطي (ت1393 :هـــ) ،حتقيــق :بكــر بــن عبــداهلل أبــو زيــد ،ط ،1مكــة املكرمــة :دار

عــامل الفوائــد1426 ،هـ.

 .9أطــراف الغرائــب واألفــراد ،لإلمــام احلافــظ أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن
مســعود بــن النعــان بــن دينار بــن عبــد اهلل البغدادي ويلقـــب بـــــــ الــدار قطنــي(ت 385 :هـ)،

تعليــق :جابــر بــن عبــد اهلل الرسيــع ،ط1428 ،1هـ.

 .10أعــام احلديــث ،أليب ســليامن محــد بــن حممــد اخلطــايب (ت  388هـــ) ،حتقيــق :د .حممــد بــن
ســعد آل ســعود ،ط ،1جامعــة أم القــرى  -مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث اإلســامي،
1409هـ.

 .11االغتبــاط بمــن رمــي مــن الــرواة باالختــاط ،لربهــان الديــن احللبــي أبــو الوفــا إبراهيــم بــن
حممــد بــن خليــل الطرابلــي الشــافعي ســبط ابــن العجمــي (ت841 :هـــ) ،حتقيــق :عــاء الديــن

عــي ،ط ،1القاهــرة  -دار احلديــث1988 ،م.

 .12إكــال 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،
ط ،1مــر -دار الوفــاء1419 ،هـ.

 .13إكــال هتذيــب الكــال ،ملغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري املــري احلكــري احلنفــي،
أبــو عبــد اهلل ،عــاء الديــن (ت762 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل بــن حممــد  -وأســامة بــن إبراهيــم،
ط ،1القاهــرة :الفــاروق احلديثــة1422 ،هـــ.
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 .14األم ،للشــافعي أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن
عبــد املطلــب بــن عبــد منــاف املطلبــي القــريش املكــي (ت204 :هـــ) ،حتقيــق :رفعــت فــوزي

عبــد املطلــب ،ط ،1املنصــورة  -دار الوفــاء1422 ،هـــ.

 .15األنســاب ،لعبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور التميمــي الســمعاين املــروزي ،أبــو ســعد
(ت562 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالرمحــن املعلمــي ،ط ،1اهلنــد  -جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة،
حيــدر آبــاد1382 ،هـــ.

 .16البحــر الزخــار املعــروف بمســند البــزار ،أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــاد
بــن عبيــد اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار (ت ،)٢٩٢ :حتقيــق :د .حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل ،ط،1
بــروت  -مؤسســة علــوم القــرآن ،املدينــة املنــورة  -مكتبــة العلــوم واحلكــم1409 ،هـــ.

 .17بحــر الفوائــد املشــهور بمعــاين األخبــار ،أليب بكــر حممــد بــن أيب إســحاق بــن إبراهيــم بــن
يعقــوب الكالبــاذي البخــاري احلنفــي (ت 380 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد حســن إســاعيل -وأمحــد

فريــد املزيــدي ،ط ،1بــروت  -دار الكتــب العلميــة1420 ،هـــ.

 .18التأخــر وأحكامــه يف الفقــه اإلســامي ،ملحمــد عبــد الكريــم العيســى ،ط ،1الريــاض  -مكتبــة
الرشــد.

 .19تاريــخ أســاء الثقــات ،أليب حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثــان بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب
بــن أزداذ البغــدادي املعــروف بـــ ابــن شــاهني (ت385 :هـــ) ،حتقيــق :صبحــي الســامرائي ،ط،1

الكويــت  -الــدار الســلفية1404 ،هـــ.

 .20تاريــخ اإلســام َو َوفيــات املشــاهري َواألعــام ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :د .بشــار عــواد ،ط ،1بــروت  -دار الغــرب
اإلســامي 1424هـ.
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 .21التاريــخ األوســط ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل
(ت 256 :هـــ) ،حتقيــق :د .تيســر أبــو حيمــد ،د .حييــى الثــايل ،ط ،1الريــاض  -مكتبــة الرشــد.
1426ﻫـ.

 .22التاريــخ الكبــر ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل
(ت 256 :هـــ) ،بــروت  -دار الكتــب العلميــة.

 .23تاريــخ جرجــان ،أليب القاســم محــزة بــن يوســف بــن إبراهيــم الســهمي القــريش اجلرجــاين
(ت427 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد املعيــد خــان ،ط ،4بــروت  -عــامل الكتــب1407 ،هـــ.

 .24تاريــخ مدينــة الســام وأخبــار حمدثيهــا وذكــر قطاهنــا العلــاء مــن غــر أهلهــا وواردهيــا،
أليب بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي (ت 463 :هـــ)،

حتقيــق :د .بشــار عــواد ،ط ،1بــروت -دار الغــرب ِ
اإلســامي1422 ،هـــ .

 .25تاريــخ مدينــة دمشــق ،أليب القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر
(ت571 :هـــ) ،حتقيــق :عمــر بــن غرامــة العمــروي ،بــروت  -دار الفكــر1415 ،هـــ.

 .26تاريــخ حييــى بــن معــن ،عثــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد التميمــي الدارمــي السجســتاين

املكنــى بــأيب ســعيد( ،ت280:هـــ) ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد نــور ســيف ،دمشــق  -دار املأمــون

للرتاث1400 ،ﻫ.

 .27تاريــخ حييــى بــن معــن ،لعبــاس بــن حممــد بــن حاتــم الــدوري البغــدادي (ت271 :هـــ)،
حتقيــق :د .أمحــد حممــد نــور ســيف،ط ،1مكــة املكرمــة  -مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث
اإلســامي1399 ،ﻫـ.

 .28التجريــد ،ألمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان أبــو احلســن القــدوري
(ت 428 :هـــ) ،حتقيــق :د.حممــد أمحــد رساج  -د .عــي مجعــة حممــد ،ط ،2القاهــرة ة  -دار
الســام1427 ،هـــ.
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 .29التحقيــق يف أحاديــث اخلــاف ،جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بن حممــد اجلوزي
(ت 597 :هـــ)  ،حتقيق :مســعد الســعدين ،ط ،1بريوت  -دار الكتــب العلمية1415 ،هـ.

.30تذهيــب هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :غنيــم عبــاس غنيــم وجمدي الســيد أمــن ،ط،1

القاهــرة  -دار الفــاروق1425 ،هـ.

 .31ترتيــب علــل الرتمــذي الكبــر ،للقــايض أبــو طالــب ،حتقيــق :صبحــي الســامرائي -الســيد
أبــو املعاطــي النــوري  -وحممــود حممــد خليــل الصعيــدي ،ط ،1بــروت  -دار عــامل الكتــب،
1409هـ.

.32تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد
بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،حتقيــق :د .إكــرام اهلل إمــداد احلــق ،ط ،1بــروت  -دار
البشــائر1416 ،هـ.

.33تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــن بالتدليــس ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد
بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،حتقيــق :د .عاصــم القريــويت ،ط ،1األردن -
مكتبــة املنــار).

 .34تعليقــات الدارقطنــي عــى املجروحــن البــن حبــان ،لإلمــام احلافــظ أبــو احلســن عــي 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 ،ط ،1القاهــرة  -الفــاروق احلديثة
 -دار الكتــاب اإلســامي1414 ،هـ.

 .35تقريــب التهذيــب ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين
(ت852 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عوامــة ،ط ،1بــروت  -دار ابــن حــزم ،توزيــع :الريــاض  -دار
الــوراق1420 ،هـــ).
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 .36التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد
بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،حتقيــق :حســن قطــب ،ط ،1مــر  -مؤسســة

قرطبــة1416 ،هـ.

 .37التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،البــن عبــد الــر أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن
حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي (ت463 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى العلــوي،
وحممــد البكــري ،ط ،1املغــرب  -وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية1387 ،هـــ.

 .38تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى أبــو الغيــط عبداحلــي ،ط ،1الريــاض  -دار

الوطــن1421 ،هـ.

 .39تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق ،لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي احلنبــي
(ت 744 :هـــ) ،حتقيــق :ســامي بــن حممــد بــن جــاد اهلل وعبــد العزيــز بــن نــارص اخلبــاين ،ط،1

الريــاض  -أضــواء الســلف1428 ،هـــ.

 .40هتذيــب التهذيــب ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين
(ت852 :هـــ) ،ط ،1اهلنــد  -مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة1326 ،هـــ.

 .41هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف ،أبــو احلجــاج ،مجــال
الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي (ت742 :هـــ) ،حتقيــق :د .بشــار عــواد،

ط ،2بــروت  -مؤسســة الرســالة1403 ،هـــ.

 .42هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،أبــــو منصــــور (ت370 :هـــ) ،حتقيق:
حممــد عــوض مرعــب ،ط ،1بــروت  -دار إحيــاء الــراث العــريب2001 ،م.
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 .43توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســاء الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم ،البــن نــارص الديــن
شــمس الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد القيــي الدمشــقي(ت٨٤٢ :هـــ) ،حتقيــق :حممــد
نعيــم العرقســويس ،ط ،1بــروت  -مؤسســة الرســالة.

 .44التوضيــح لــرح اجلامــع الصحيــح ،البــن امللقــن رساج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي
بــن أمحــد الشــافعي املــري (ت804 :هـــ)  ،حتقيــق :دار الفــاح ،ط ،1قطــر -وزارة األوقــاف

والشــؤون اإلســامية1429 ،هـــ.

 .45التيســر بــرح اجلامــع الصغــر ،لزيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن
بــن عــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم املنــاوي القاهــري (ت1031 :هـــ) ،ط ،3الريــاض -
مكتبــة اإلمــام الشــافعي1408 ،هـ.

 .46الثقــات ،ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم،
الدارمــي ،ال ُبســتي (ت354 :هـــ)  ،ط ،1دائــرة املعــارف العثامنيــة  -حيــدر آبــاد ،الدكــن ،اهلنــد،
1403ﻫـ).

.47جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الشــهري
باإلمــام أبــو جعفــر الطــري (ت310 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي،ط،1
القاهــرة  -دار هجــر1422 ،هـ.

.48جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،لصــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد
اهلل الدمشــقي العالئــي (ت761 :هـــ( ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد الســلفي ،ط ،2بــروت  -عامل
الكتب1407 ،هـ.

ـورة بــن موســى بــن الضحــاك ،الرتمــذي ،أبــو عيســى
 .49اجلامــع الكبــر ،حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْ
(ت279 :هـــ) ،حتقيــق :د .بشــار عــواد معــروف ،ط ،1بــروت  -دار الغــرب اإلســامي1996 ،م.
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 .50اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وســننه
وأيامــه ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل (ت 256 :هـــ)،
حتقيــق :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص ،ط ،1طــوق النجــاة1422 ،هـــ.

 .51اجلامــع لشــعب اإليــان ،ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى البيهقــي
(ت458 :هـــ) ،حتقيــق :خمتــار أمحــد النــدوي ،ط ،1اهلنــد  -الــدار الســلفية1416 ،ﻫ.

 .52اجلــرح والتعديــل ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي ،احلنظــي،
الــرازي ابــن أيب حاتــم (ت327 :هـــ)  ،ط ،1اهلنــد  -حيــدر آبــاد ،الدكــن :دائــرة املعــارف

العثامنيــة1372 ،ﻫ.

 .53جــزء 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
(ت368 :هـــ) ،حتقيــق :بدر بــن عبد هلل البــدر ،ط ،1الكويــت -دار النفائــس1414 ،هـ.

 .54اجلــزء فيــه مــن حديــث أيب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم البغــدادي ،أليب
احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن املقابــري البــزاز البغــدادي( ،خمطــوط ،جماميــع

عمريــة.)82/

 .55حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء ،ألبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن
موســى بــن مهــران األصبهــاين (ت430 :هـــ) ،ط ،1بــروت  -دار الفكــر ،القاهــرة  -مكتبــة
اخلانجــي1416 ،هـ.

 .56رجــال صحيــح مســلم ،ألمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن إبراهيــم ،أبــو بكــر ابــن َمن ُْجو َيــه
(ت428 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد اهلل الليثــي،ط ،1بــروت  -دار املعرفــة1407 ،هـــ.

 .57زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد ،ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن
قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ)  ،ط ،27بــروت  -مؤسســة الرســالة1415 ،هـــ.
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.58سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص
الديــن ،بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم ،األشــقودري األلبــاين (ت1420 :هـــ) ،ط،1

الريــاض  -دار املعــارف1415 ،هـــ.

 .59سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة ،أليب عبــد الرمحــن حممــد
نــارص الديــن ،بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم ،األشــقودري األلبــاين (ت1420 :هـــ) ،ط،1
الريــاض  -دار املعــارف1412 ،هـــ.

 .60الســنة ،ألبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن هــارون بــن يزيــد اخلَــاَّ ل البغــدادي احلنبــي
(ت311 :هـــ) ،حتقيــق :د .عطيــة الزهــراين ،ط ،1الريــاض  -دار الرايــة1410 ،هـــ.

 .61ســنن أيب داود ،ألبــو داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو
الس ِج ْســتاين (ت275 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط  -حممــد كامــل قــره بلــي ،ط،1
األزدي َ
دمشــق  -دار الرســالة العامليــة1430 ،هـــ.

.62الســنن الكــرى ،ألبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين ،النســائي
(ت303 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبــد الغفــار ســليامن  -وســيد كــروي حســن ،ط ،1بــروت  -دار
الكتــب العلميــة1411 ،ﻫ.

 .63الســنن الكــرى ،ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى البيهقــي (ت458 :هـــ)،
حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،ط ،3بــروت  -دار الكتــب العلميــة1424 ،هـــ.

 .64الســنن ،البــن ماجــه أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد بــن ماجــة الربعــي بالــوالء القزوينــي احلافــظ

الكبــر املفــر (ت273 :هـــ) ،حتقيــق :د .بشــار عــواد معــروف،ط ،1بــروت  -دار اجليــل،

1418هـ.

 .65الســنن ،لإلمــام احلافــظ أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعامن
بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقـــب بـــــــ الــدار قطنــي(ت 385 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب
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العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

األرنــؤوط ،حســن عبداملنعــم شــلبي ،عبداللطيــف حــرز اهلل ،وأمحــد برهــوم ،ط ،1بــروت -

مؤسســة الرســالة1424 ،ﻫ.

 .66ســؤاالت ابــن اجلنيــد أليب زكريــا حييــى بــن معــن ،أليب اســحاق ،ابراهيــم بــن عبــد اهلل بــن
اجلنيــد اخلتــى (ت٢٦٠ :هـــ تقريبــا)  ،حتقيــق :أمحــد حممــد نــور ،ط ،1املدينــة املنــورة  -مكتبــة

الــدار1408 ،هـ.

 .67ســؤاالت الربقــاين للدارقطنــي روايــة الكرجــي عنــه ،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن غالــب،
أبــو بكــر املعــروف بالربقــاين (ت425 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبدالرحيــم حممــد أمحــد القشــقري ،ط،1
الهــور ،باكســتان  -كتــب خانــه مجيــي1404 ،هـــ.

 .68ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي
(ت748 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط وآخــرون ،ط ،11بــروت  -مؤسســة الرســالة،

1422ﻫـ.

 .69رشح الرســالة ،لعبــد الوهــاب بــن عــي البغــدادي القــايض ،اعتنــى بــه :أبــو الفضــل الدمياطــي
أمحــد بــن عــي ،ط ،1بــروت  -دار ابــن حــزم1428 ،هـــ.

 .70رشح الزرقــاين عــى موطــأ اإلمــام مالــك ،ملحمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاين املــري
األزهــري (ت1122:هـــ) ،حتقيــق :طــه عبدالــرؤوف ،ط ،1القاهــرة  -مكتبــة الثقافــة الدينيــة،

1424هـ.

 .71رشح الســنة ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي
(ت516 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،وحممــد زهــر الشــاويش ،ط ،2دمشــق ،بــروت -
املكتــب اإلســامي1403 ،هـــ.

 .72رشح النــووي عــى مســلم ( املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ) ،أليب زكريــا حميــي
الديــن حييــى بــن رشف النــووي (ت676 :هـــ) ،ط ،1األزهــر  -املطبعــة املرصيــة1347 ،هـــ.
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 .73رشح ســنن ابــن ماجــه القزوينــي ،ملحمــد بــن عبــد اهلــادي التتــوي ،أبــو احلســن ،نــور الديــن
الســندي (ت1138 :هـــ) ،بــروت  -دار اجليــل.

 .74رشح ســنن أيب داود ،لشــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن حســن بــن عيل بــن رســان املقديس
الرمــي الشــافعي (ت 844 :هـــ) ،حتقيــق :عــدد مــن الباحثني بــإرشاف خالــد الربــاط،ط ،1الفيوم
 -دار الفالح1437 ،هـ.

 .75رشح صحيــح البخــاري ،البــن بطــال أبــو احلســن عيل بــن خلف بــن عبــد امللــك (ت449 :هـ)،
حتقيــق :يــارس بــن إبراهيــم ،ط ،2الريــاض  -مكتبة الرشــد1423 ،هـ.

 .76رشح علــل الرتمــذي ،البــن رجــب زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن،

الســامي ،البغــدادي ،ثــم الدمشــقي ،احلنبــي (ت795 :هـــ) ،حتقيــق :مهــام عبدالرحيــم ســعيد،
َ
ط ،2الريــاض  -مكتبــة الرشــد1421 ،هـ.

 .77رشح مشــكل اآلثــار ،أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســامة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة األزدي
احلجــري املــري املعــروف بالطحــاوي (ت321 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،ط،1

بــروت  -مؤسســة الرســالة1415 ،هـــ.

 .78رشح معــاين اآلثــار ،أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســامة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة األزدي
احلجــري املــري املعــروف بالطحــاوي (ت321 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد زهــري النجــار  -حممــد

ســيد جــاد احلــق ،ط ،1بــروت  -عــامل الكتــب1399 ،هـــ.

 .79الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أليب نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب
(ت393 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــا،ط ،4بــروت  -دار العلــم للماليــن1407 ،هـــ.

 .80صحيــح ابــن خزيمــة ،أليب بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن املغــرة بــن صالــح بــن
بكــر الســلمي النيســابوري (ت311 :هـــ) ،حتقيــق :د .حممــد مصطفــى األعظمــي ،ط ،1بــروت

 املكتــب اإلســامي1400 ،هـــ.96

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

 .81صحيــح ســنن أيب داود ،أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن ،بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن
آدم ،األشــقودري األلبــاين (ت1420 :هـــ) ،ط ،1الكويــت  -غــراس للنــر والتوزيــع1423 ،هـ.

 .82الضعفــاء الكبــر ،أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد العقيــي املكــي
(ت322 :هـــ) ،حتقيــق :قســم التحقيــق بــدار التأصيــل ،ط1435 ،1هـــ.

 .83الضعفــاء 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 ،ط،2

املنصــورة  -دار الوفــاء1409 ،ﻫ.

 .84الضعفــاء ،ألبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بن موســى بــن مهــران األصبهاين
(ت430 :هـــ) ،حتقيــق :فاروق محــادة ،ط ،1الدار البيضــاء  -دار الثقافة1405 ،هـ.

 .85الطبقــات الكــرى ،البــن ســعد أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي بالــوالء،
البــري ،البغــدادي املعــروف بابــن ســعد (ت230 :هـــ) ،حتقيــق :د .عــي حممــد عمــر ،ط،1
القاهــرة  -مكتبــة اخلانجي1421،هـــ).

 .86العلــل ومعرفــة الرجــال ،أليب عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين
البغــدادي (ت290 :هـــ) ،حتقيــق :د .ويص اهلل بــن حممــد عبــاس،ط ،2الريــاض  -دار القبــس،

1427هـ.

 .87عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري ،أليب حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن
حســن الغيتــايب احلنفــي بــدر الديــن العينــي (ت855 :هـــ) ،بــروت  -دار الفكــر.

 .88عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود ،أبــو الطيــب حممــد شــمس احلــق بــن أمــر عــي بــن مقصــود
عــي الصديقــي العظيــم آبــادي (ت1329 :هـــ) ،ط ،2بــروت  -دار الكتــب العلميــة1415 ،هـــ.

 .89غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ،لنظــام الديــن احلســن بــن حممــد بــن حســن القمــي النيســابوري

(ت850 :هـــ) ،حتقيــق :زكريــا عمــرات ،ط ،1بــروت  -دار الكتــب العلميــة1416 ،هـــ.
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 .90غريــب احلديــث ،البــن قتيبــة أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت276 :هـ).
حتقيــق :د .عبــد اهلل اجلبــوري،ط ،1بغــداد -مطبعــة العــاين1397 ،هـ.

 .91غريــب احلديــث ،أليب ســليامن محــد بــن حممــد اخلطــايب (ت  388هـــ) ،حتقيــق :عبــد الكريــم
إبراهيــم الغربــاوي ،ط ،1دمشــق  -درا الفكــر1402 ،هـــ.

 .92غريــب احلديــث،أليب ُعبيــد القاســم بــن سـاّم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي( ت224 :هـــ)،
حتقيــق :د.حســن حممــد حممــد رشف ،ط ،1القاهــرة  -املطابــع األمرييــة1404 ،هـــ.

 .93فتــح البــاري بــرح صحيــح أيب عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن
عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،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.

 .94فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،البــن رجــب زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن
الســامي ،البغــدادي ،ثم الدمشــقي ،احلنبــي (ت795 :هـــ) ،حتقيــق :حممود
رجــب بــن احلســنَ ،

بــن شــعبان وآخــرون ،ط ،1املدينــة  -مكتبــة الغربــاء1417 ،هـــ.

 .95الفروســية ،ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751 :هـــ) .حتقيــق :مشــهور بــن حســن بــن حممــود بــن ســلامن ،ط ،1حائــل  -دار األندلــس،

1414هـ.

 .96الكاشــف عــن حقائــق الســنن ،رشف الديــن احلســن بن عبــد اهلل الطيبــي (ت743:هـــ) ،حتقيق:
د .عبــد احلميــد هنــداوي ،ط ،1مكــة املكرمــة  -مكتبة نــزار البــاز1417 ،هـ.

 .97الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن
أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عوامــه ،وأمحــد بــن حممــد بــن

نمــر اخلطيــب ،ط ،1جــده  -دار القبلــة للثقافــة اإلســامية ،ومؤسســة علــوم القــرآن1413 ،هـــ.
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 .98الكامــل يف ضعفــاء الرجــال ،للحافــظ أبــو أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين املشــهور بابــن عــدي
(ت 365 :هـــ) ،حتقيــق :مــازن الرسســاوي ،ط ،1الريــاض  -مكتبــة الرشــد1434 ،هـــ.

.99كتــاب الرتغيــب والرتهيــب ،إلســاعيل بــن حممــد بــن الفضــل بــن عــي القــريش الطليحــي
التيمــي األصبهــاين ،أبــو القاســم ،امللقــب بقــوام الســنة (ت535 :هـــ) ،حتقيــق :أيمــن بــن صالح
بــن ،ط ،1القاهــرة  -دار احلديــث1414 ،هـــ.

.100كتــاب الصيــام مــن كتــاب العمــدة ،لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن
عبــد الســام بــن عبــد اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي

(ت 728 :هـــ)  ،حتقيــق :زائــد النشــري ،ط ،1دار األنصــاري1417 ،هـــ.

.101كتــاب الضعفــاء واملرتوكــن ،ألبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين،

النســائي (ت303 :هـــ) ،حتقيــق :حممــود إبراهيــم زايــد ،ط ،1حلــب  -دار الوعــي1396 ،هـــ.

.102كتــاب العلــل  ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي ،احلنظــي،
الــرازي ابــن أيب حاتــم (ت327 :هـــ) ،حتقيــق :فريــق مــن الباحثــن ،إرشاف وعنايــة :د .ســعد
بــن عبــد اهلل احلميــد  -د .خالــد بــن عبــد الرمحــن اجلريــي ،ط ،1مطابــع احلميــي1427 ،هـــ.

عبدو ْيــه
.103كتــاب الفوائــد الشــهري بالغيالنيــات ،أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن إبراهيــم بــن
َ
البغــدادي الشــافعي البـ َّـزاز (ت354 :هـــ) ،حتقيــق :مشــهور بــن حســن آل ســلامن( .ط ،1الدمام:
دار ابــن اجلــوزي1417 ،هـ.

.104الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار،أليب بكــر بــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد بــن
إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي (ت235 :هـــ)  ،حتقيــق :كــال يوســف احلــوت ،ط،1

الريــاض -مكتبــة الرشــد1409 ،هـــ.

.105الكنــى واألســاء ،ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري (ت261 :هـــ)،

حتقيــق :عبدالرحيــم أمحــد القشــقري ،ط ،1املدينــة املنــورة  -اجلامعــة اإلســامية1404 ،هـــ.
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.106الكواكــب الــدراري يف رشح صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن يوســف بــن عــي بــن ســعيد

شــمس الديــن الكرمــاين (ت786 :هـــ) ،ط ،1بــروت  -دار إحيــاء الــراث العــريب1401 ،هـــ.

.107الكواكــب النــرات يف معرفــة مــن اختلــط مــن الــرواة الثقــات ،أبــو الــركات زيــن الديــن
حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن يوســف الشــهري بابــن الكيــال الدمشــقي (ت929 :هـــ) ،حتقيــق:

عبدالقيــوم عبــد رب النبــي ،ط ،2مكــة املكرمــة  -املكتبــة اإلمداديــة1420 ،هـــ.

.108الــآىلء املصنوعــة يف األحاديــث املوضوعــة ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن حممــد ابــن
ســابق الديــن اخلضــري الســيوطي ( ت911:هـــ) ،حتقيــق :صــاح بــن حممــد بــن عويضــة.
ط ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة1417 ،هـــ.

.109لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
الرويفعــي اإلفريقــي (ت711 :هـــ) ،ط ،3بــروت  -دار صــادر1414 ،هـ.

.110لســان امليــزان ،ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين (ت:
852هـــ) ،حتقيــق :عبدالفتــاح أبــو غــدة ،ط ،1بــروت  -دار البشــائر اإلســامية1423 ،هـــ.

.111مثــر الغــرام الســاكن إىل أرشف األماكــن ،جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي
بــن حممــد اجلــوزي (ت 597 :هـــ) ،حتقيــق :مــرزوق عــي إبراهيــم ،ط ،1الريــاض -دار الرايــة،

1415هـ.

.112املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،لالمــام احلافــظ حممــد بــن حبــان بــن أمحــد
أيب حاتــم التميمــي البســتي (ت 354 :هــ) ،حتقيــق :حممــود إبراهيــم زايــد ،بــروت  -دار املعرفة،
1412هـ.

.113جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،أليب احلســن نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهليثمــي
(ت807 :هـــ) ،حتقيــق :حســن ســليم أســد الــدّ اراين ،ط ،1دار املأمــون للــراث.

100

العبادات يف السن َِّة النَّبوية ِ
ِ
ِ
(د َر َاسة َح ِديثِ َّية)
َ َّ
التَّأخري ا َمل ْذ ُموم يف َ َ
ُّ

.114املجمــوع املغيــث يف غريبــي القــرآن واحلديــث ، .ملحمــد بــن عمــر بــن أمحــد بــن عمــر بــن حممد
األصبهــاين املدينــي ،أبــو موســى (ت581 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد الكريــم العزبــاوي ،ط ،1جامعة أم

القــرى  -مكــة املكرمــة ،معهــد البحــوث العلمية وإحيــاء الــراث اإلســامي1408 ،هـ.

.115املحــى باآلثــار ،أليب حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلـــي القرطبــي الظاهــري
(ت456 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبدالغفــار البنــداري ،ط ،1بــروت  -دار الكتــب العلميــة1425 ،هـــ.

.116املســالك يف رشح موطــأ مالــك ،للقــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري
الســليامين ،ط ،1بــروت -
الســليامين -عائشــة ُّ
االشــبييل املالكــي (ت543 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد ُّ
دار الغــرب1428 ،هـ.

.117مســائل اإلمــام أمحــد روايــة أيب داود ،ألبــو داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر
الس ِج ْســتاين (ت275 :هـــ) ،حتقيــق :طــارق بــن عــوض اهلل ،ط،1
بــن شــداد بــن عمــرو األزدي َ
مــر -مكتبــة ابــن تيميــة1420 ،هـ.

.118مســتخرج الطــويس عــى جامــع الرتمــذي ،أليب عــي احلســن بــن عــي بــن نــر الطــويس،
(ت312 :هـــ) ،حتقيــق :د.أنيــس األندونــويس ،ط ،1املدينــة  -مكتبــة الغربــاء1415 ،هـــ.

.119املســتدرك عــى الصحيحــن ،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه
بــن نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع (ت405 :هـــ) ،حتقيق:
مقبــل بــن هــادي الوادعــي ،ط ،1القاهــرة  -دار احلرمــن1417 ،هـــ.

.120مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بن هــال بن أســد الشــيباين

(ت241 :هـــ)  ،حتقيــق :شــعيب األرنؤوط ومجاعة،ط ،1بريوت  -مؤسســة الرســالة1421 ،ﻫـ.

.121مســند الشــاميني ،لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــراين (ت360 :هـــ) ،حتقيــق :محــدي بــن عبداملجيــد الســلفي ،ط ،1بــروت  -مؤسســة

الرســالة1405 ،هـــ.
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.122مســند الشــهاب ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن ســامة بــن جعفــر بــن عــي بــن حكمــون القضاعــي
املــري (ت454 :هـــ) ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي ،ط ،1بــروت  -مؤسســة

الرســالة1407 ،هـ.

.123املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم،
ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري (ت261 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد فــؤاد

عبدالباقــي ،ط ،1بــروت  -دار إحيــاء الــراث العــريب1412 ،هـــ.

جل ْو َهــري البغــدادي (ت230 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد املهــدي
جل ْعــد بــن عبيــد ا َ
.124املســند ،عــي بــن ا َ
بــن عبدالقــادر ،ط ،1الكويــت  -مكتبــة الفــاح1405 ،هـــ.

.125املســند ،أليب بكــر عبــد اهلل بــن الزبــر بــن عيســى القــريش احلميــدي املكــي (ت 219 :هـــ)،
حتقيــق :حســن ســليم أســد ،ط ،1دمشــق  -دار الســقا.

 .126املســند ،أليب داود ســليامن بــن داود بن اجلارود الطيالـــي البصـــرى (ت204:هـــ) ،حتقيق :د.
حممــد بــن عبداملحســن الرتكــي ،ط ،1القاهــرة  -دار هجــر1420 ،هـــ.

.127املســند ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن الفضــل بــن َبــرام بــن عبــد الصمــد الدارمي،
التميمــي الســمرقندي (ت255 :هـــ) ،حتقيــق :حســن ســليم أســد ،ط ،1بــروت  -دار ابن حزم،

1421ﻫ.

.128املســند ،أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن امل ُثنــى بــن حييــى بــن عيســى بــن هــال التميمــي ،املوصيل
(ت307 :هـــ) ،حتقيق :حســن ســليم أســد .ط ،1دمشــق  -دار املأمون للــراث1404 ،هـ.

.129مشــاهري علــاء االمصــار وأعــام فقهــاء االقطــار ،أليب حاتــم حممــد بــن حبــان ابــن أمحــد
التميمــي البســتي (ت٣٥٤:هـــ) ،حققــه ووثقــه وعلــق عليــه :مــرزوق عــي ابراهيــم .ط،1
املنصــور  -دار الوفــاء1411 ،هـــ.
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.130مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه ،ألمحــد بــن أيب بكــر بــن اســاعيل بــن ســليم بــن قايــاز
البوصــري الكنــاين املــري شــهاب الديــن أبــو العبــاس (ت ،) 839 :حتقيــق :حممــد املنتقــى
الكشــناوي ،ط ،2بــروت  -دار العربيــة1403 ،هـــ.

.131املصنــف ،أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين الصنعاين(ت211:هـــ)،
حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ،ط ،2املجلــس العلمــي ،توزيــع :بــروت  -املكتــب
اإلســامي1403 ،هـــ.

.132املعجــم األوســط ،لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــراين (ت360 :هـــ) ،حتقيــق :طــارق بــن عــوض اهلل ،وعبداملحســن بــن إبراهيــم احلســيني،
القاهــرة  -دار احلرمــن1415 ،هـــ.

.133معجــم الشــيوخ (املعجــم الكبــر) ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :د .حممــد احلبيــب اهليلــة ،ط ،1الطائــف  -مكتبــة
الصديــق1408 ،هـــ.

 .134املعجــم الصغــر ،لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــراين (ت360 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد شــكور حممــود احلــاج أمريــر ،ط ،1بــروت  -املكتــب
اإلســامي1405 ،هـ.

 .135املعجــم الكبــر ،لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــراين (ت360 :هـــ) ،حتقيــق :محــدي عبداملجيــد الســلفي ،ط ،1بغــداد  -وزارة األوقــاف،
إحيــاء الــراث اإلســامي1398 ،هـــ.

 .136معجــم لغــة الفقهــاء ،ملحمــد رواس قلعــه جــي (ت 1435 :هـــ) ،ط ،1بــروت :دار النفائــس،
1416هـ.
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 .137معجــم مقاييــس اللغــة  ،البــن فــارس أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي،
أبــو احلســن (ت395 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون،ط ،1بــروت  -دار الفكــر،

1399هـ.

 .138معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم،
أليب احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن صالــح العجــى الكــويف (ت261 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالعليــم
عبدالعظيــم البســتوي ،ط ،1املدينــة املنــورة  -مكتبــة الــدار1405 ،هـــ.

 .139معرفــة الســنن واآلثــار ،ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى البيهقــي
(ت458 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبداملعطــي أمــن قلعجــي ،ط ،1القاهــرة  -دار الوفــاء1412 ،ﻫ.

.140معرفــة الصحابــة ،أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران
األصبهــاين (ت430 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي ،ط ،1الريــاض -دار الوطــن،
1419هـ.

.141معرفــة علــوم احلديــث ،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن
نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع (ت405 :هـــ( ،حتقيــق:
الســيد معظــم حســن ،ط ،2بــروت  -دار الكتــب العلميــة1397 ،هـــ.

 .142مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،لعبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد بــن عبــد اهلل ابــن
يوســف ،أبــو حممــد ،مجــال الديــن ،ابــن هشــام (ت761 :هـــ) ،حتقيــق :د .مــازن املبــارك ،وحممــد
محــد اهلل ،ط ،6دمشــق  -دار الفكــر1384 ،هـــ.

.143املفهــم ملــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم ،أليب العبــاس أمحــد بــن عمــر بــن إبراهيــم
القرطبــي (ت 656 :هـــ) ،حتقيــق :حميــي الديــن ديــب مســتو -وآخــرون ،ط ،1دمشــق  -دار ابــن
كثــر ،ودار الكلــم الطيــب1417 ،هـــ.
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.144مــن كالم أيب زكريــا حييــى بــن معــن يف الرجــال  ،أليب خالــد يزيــد بــن اهليثــم بــن طهــان الدقاق
(ت 284 :هـــ ) ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد نور ســيف ،ط ،1بــروت  -دار املأمــون للرتاث.

ـي
 .145املنتخــب مــن مســند عبــد بــن محيــد ،أليب حممــد عبــد احلميــد بــن محيــد بــن نــر ال َكـ ّ
ـي بالفتــح واإلعجــام (ت249 :هـــ) حتقيــق :مصطفــى العــدوي ،ط ،2الريــاض
ويقــال لــه :ال َكـ ّ
 -دار بلنســية1423 ،هـــ.

 .146املنتقــى رشح املوطــأ ،أليب الوليــد ســليامن بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي
القرطبــي الباجــي األندلـــي (ت 474 :هـ) ،ط ،2مصـــر  -مطبعة الســعادة.

 .147املنتقــى مــن الســنن املســندة عــن رســول اهلل ، أليب حممــد عبــد اهلل بــن عــي بــن
اجلــارود النيســابوري (ت 307 :هـــ)  ،حتقيــق :مركــز البحــوث بــدار التأصيــل ،ط ،1القاهــرة،

1435هـ.

 .148املوسوعة الفقهية الكويتية ،ط ،2الكويت  -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية1404 ،هـ.
 .149املوضوعــات ،جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي
(ت 597 :هـــ) ،ضبــط وتقديــم وحتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد عثــان ،ط ،1املدينــة املنــورة -
املكتبــة الســلفية1386 ،هـــ.

 .150ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن َقا ْيــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط ،1بــروت :دار املعرفــة،

1382هـ.

 .151نتائــج الفكــر يف النحــو ،ألبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد الســهييل
(ت581 :هـــ ،ط ،1بــروت  -دار الكتــب العلميــة1412 ،هـــ.
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 .152النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد
بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر (ت606 :هـــ)  ،حتقيــق :طاهــر
الــزاوي -حممــود الطناحــي ،ط ،1بــروت  -املكتبــة العلميــة1399 ،هـــ.

.153اهلدايــة واإلرشــاد يف معرفــة أهــل الثقــة والســداد ،ألمحــد بــن حممــد بــن احلســن بــن احلســن
أبــو نــر البخــاري الكالبــاذي (ت398 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد اهلل الليثــي ،ط ،1بــروت -
دار املعرفــة1407 ،هـــ.
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No. (5)
Blameworthy Delay in Acts of Worship in the Prophetic Tradition (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 prophetic traditions blaming delay in them.
• Explaining what is authentic and what is not among those ahadith and narrations 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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