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• حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة ا�مام 
محمد بن سعود ا�سالمية، وكانت أطروحته بعنوان: «الكامل في 
ضعفاء الرجال ل�مام ابن عدي، من أول ترجمة ليث بن أبي سليم 

حتى نهاية ترجمة محمد بن زياد الطحان: تحقيق ودراسة»
ا�مام  بجامعة  الدين  الدكتوراه من كلية أصول  • حصل على درجة 
«ا�حاديث  بعنوان:  أطروحته  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد 

الواردة في السالح دراسة حديثية موضوعية»

E : a_mejna650@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك بكلية أصول الدين 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د. أحمد بن خالد بن فهد آل مجناء

ا�براد بصالة الظهر في شدة الحر
دراسة حديثية موضوعية
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الملخص
 

 

 امللخص
 ة موضوعيةيدراسة حديث-اإلبـراد بصالة الظهر يف شدة احلر  موضوع البحث:
 أهداف البحث: 

مجع األحاديث الدالة عىل مرشوعية اإلبـراد بالصالة عند اشتداد احلر،  •
 ودراستها دراسة حديثية موضوعية، وبيان أقوال أهل العلم  يف املسألة.

ي قد يفهم منها عدم مشـروعية اإلبـراد حماولة اجلمع بينها وبني األحاديث الت •
 بالصالة. 

 املنهج االستقرائي التحلييل.منهج البحث: 
 أهم النتائج:

مرشوعية اإلبراد بصالة الظهر عند اشتداد احلر للجامعة واملفرد، من ينتاب  -
املسجد من بعيد أو قريب يف السفر واحلرض حتى مع توفر وسائل التربيد احلديثة 

 راوح وغريها؛ ألن العلة منصوص عليها.كاملكيفات وامل
 األمر باإلبراد حممول عىل الندب واالستحباب يف أصح أقول أهل العلم. -
األحاديث الدالة عىل أفضلية تعجيل الصالة يف أول وقتها ال تتعارض مع  -

 أحاديث اإلبراد ويمكن اجلمع بينها بأهنا عامة وخصت بأحاديث اإلبراد.
 التوصيات:

 دراسة احلديثية بدراسة علمية فلكيةإمتام هذه ال -
 إدراج وقت اإلبراد يف تقويم أوقات الصالة. -

 الصالة.-أبردوا  -شدة احلر   -تأخري -اإلبراد  -الظهرالكلمات املفتاحية: 
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المقدمة

 

 

 املقدِّمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن 
لنا من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله سيئات أعام

 أما بعد: ،عبده ورسوله اإال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممد  
عليهم فرشعت هلم  فإن مما رعته الرشيعة يف أحكامها أحوال العباد، فلم تشق  
صالة التي فيها التيسري القرص، واجلمع، والتيمم وغريها من األحكام املتعلقة بال

عليهم ورفع احلرج واملشقة عنهم، ومن ذلك مسألة اإلبراد بصالة الظهر إذا اشتد 
ا، فأحببت أن أشارك  وحديث  احلر، وهي من املسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديام  

اإلبراد بصالة الظهر ) يف هذا اإلثراء العلمي بدراسة علمية ألحاديث املسألة بعنوان
 ؟وما غايته ؟ومتى يبدأ ؟فام املراد باإلبراد، (ة موضوعيةيدراسة حديث : شدة احلريف

هذا ما جتيب عنه هذه الدراسة، فاهلل أسأل  ؟وكيف يمكن اجلمع بني أقوال العلامء فيه
 أن يكون فيها النفع والفائدة، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم. 

ض أئمة املساجد من طالب هـ دعا بع1435يف صيف سنة  أسباب اختياره:
لشدة احلر، ولتطبيق سنة نبوية  االعلم يف بلدي األحساء لإلبراد بصالة الظهر نظر  

مما أدى إىل ظهور بعض اخلالف واالستنكار  ،(1)دلت عليها مجلة من األحاديث
ا أو وكثر الكالم حول املسألة بني مؤيد ومعارض، وانتهى األمر بمنعهم ترصي  

ورضورة التقيد بتقويم أم القرى، مما دعاين  ،براد وتأخري الصالةا من اإلتلميح  
للتوسع يف بحث املسألة والوقوف عىل أقوال أهل العلم، وبيان الراجح منها ال 
سيام وهي من املسائل املتكررة واملحتاج إليها خاصة يف بالدنا والتي تتسم بشدة 

 احلر أيام الصيف.   

                                  
 كام سيظهر من خالل هذه الدراسة إن شاء اهلل تعاىل.  (1)
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 اهلدف من البحث: 
حاديث الدالة عىل مرشوعية اإلبراد بالصالة عند اشتداد احلر، مجع األ •

 ودراستها دراسة حديثية موضوعية.
حماولة اجلمع بينها وبني األحاديث التي قد يفهم منها عدم مرشوعية اإلبراد  •

 بالصالة. 
 بيان أقوال أهل العلم يف املسألة والتنصيص عىل الراجح منها. •
 ية عىل صاحبها أرشف الصالة والسالم.املشاركة يف خدمة السنة النبو •

 منهج البحث:
مجعت األحاديث التي دلت عىل مرشوعية اإلبراد بالصالة من كتب  :أوًل 
 السنة.
حاولت اجلمع بني األحاديث املتعارضة يف املسألة بدون تكلف أو  :ااثنيً 

 حتميلها ما ال حتتمل.
فإن كان احلديث  ،ملتبعسلكت يف خترج أحاديث البحث املسلك العلمي ا :ااثلثً 

يف الكتب التسعة قدمت رواية مالك، ثم أمحد، ثم الصحيحني ثم السنن األربعة، 
ثم الدارمي. وإن كان يف غريها راعيت تأريخ الوفاة دون تطويل أو اختصار خمل، 

خترص خترجيه، أما غري ذلك فأذكر ما تيرس فأفإن كان احلديث له أصل يف الصحيح 
 من طرقه، وأعزوه إىل مصادره. يل مما وقفت عليه

أترجم للرواة املختلف فيهم مما تدعو حاجة الدراسة إىل ترمجتهم دون  :ارابعً 
يف ذلك  ا  وأذكر ما ترجح يل يف حاله معتمد ،تطويل بذكر من وثقهم ومن ضعفهم

 عىل القرائن وكالم علامء اجلرح والتعديل.
 ل هذه الدراسة. أذكر أهم النتائج التي ظهرت يل من خال :اخامسً 

 فجاءت الدراسة يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة. 
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 وفيه مطلبان: ،التمهيد
 ا.واصطالح   املطلب األول: تعريف اإلبراد لغة  
 املطلب الثاين: وقت صالة الظهر. 
راد بصالة الظهر يف شدة ـى مرشوعية اإلبـاملبحث األول: األحاديث الدالة عل

 احلر.
 : األحاديث الدالة عىل التعجيل بصالة الظهر.املبحث الثاين

 املبحث الثالث: فقه األحاديث. 
 وخامتة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات.
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 التمهيد
 وفيه: مطلبان: 

 ااملطلب األول: معىن اإلبراد لغة واصطالحً 
ول أربعة: الباء والراء والدال أص»قال ابن فارس:  ،من برد اإلبراد يف اللغة:

، واآلخر السكون والثبوت، والثالث امللبوس، والرابع  أحدها خالف احلر 
 االضطراب واحلركة.

، يقال:   َبَرَد فهو باِرد، وَبرد املاُء حرارَة َجْويِف َيرْبُُدها.فأما األول فالربد خالف احلر 
وقيل  ،)الغداة والعيش( وسحاب َبِرٌد إذا كان ذا برد، واألبردان طرفا النهار

 . (1)«الظل والفيء
، وهو من »: (2)قال يف النهاية أبردوا بالظهر: فاإلْبراد: انكسار الوَهج واحلر 

د. وقيل معناها: صلُّوها يف أول وقتها، من برد النهار وهو  اإلْبراد: الدخول يف الرَبْ
وأبرد القوم: دخلوا يف آخر النهار، وقوهلم أبردوا عنكم من الظهرية أي ال  أوله.

ها وَيُبوخ. ويقال: جا دين، أي جاءوا وقد باَخ احلرُّ ؤتسريوا حتى ينكرس حر   .«وا ُمرْبِ
كالم » قال: «أبردوا ابلظهر»ونقل اخلطايب عن حممد بن كعب يف تفسري قوله 

العرب إذا كان القوم يف السفر فزالت الشمس، وهبت األرواح تنادوا: أبردُتم 
واح. قال: وكان ُيَعدُّ إبرا  . (3)«حني تزول الشمس اد  فالرَّ

ما ذكره صحيح من كالم العرب، وذلك أهنم ينزلون للتغوير »قال األزهري: 
يف شدة احلر ويقيلون، فإذا زالت الشمس ثاروا إىل ركاهبم فغريوا عليها أقتاهبا 
ورحاهلا ونادى منادهيم: أال قد أبردتم فاركبوا. قال الليث: يقال: أبرد القوم إذا 

                                       
 مادة برد.البن منظور  مادة برد، ولسان العربالبن فارس ينظر معجم مقاييس اللغة  (1)
 مادة برد. (2)
 (.1/186حلديث للخطايب )غريب ا (3)

التمهيد
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 .(1)«ت الُقرِّ آخر القيظصاروا يف وق
وقبل ذكر التعريف االصطالحي أنقل بعض أقول العلامء حول اإلبراد ثم 

 أستخلص تعريف اإلبراد.
أبردوا بالصالة: أي تأخروا عنها مربدين، أي داخلني يف وقت »قال اخلطايب: 

ها باإلضافة إىل وهج اهلاج رة الربد. واملراد: كرس شدة حر  الظهرية؛ ألن فتور حرِّ
 َبْرٌد، وليس املراد أن يؤخر إىل أحد بردي النهار، وهو برد العيش؛ إذ فيه اخلروج من

 .(2)«قول األمة
أبردوا: أي  «إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة» :قوله»قال ابن امللقن: 

أخروها عن ذلك الوقت، وادخلوا هبا يف وقت الربد، وهو الزمان الذي يتبني فيه 
 .(3)«وتوجد فيه برودة ماانكسار شدة احلر 

هو تأخري صالة الظهر يف شدة احلر عن أول وقتها،  :فاإلبراد يف الصطالح
 وأدائها يف وقت الربد حيث ينكرس الوهج وشدة احلر.

 املطلب الثاين: وقت صالة الظهر:
يبدأ وقت صالة الظهر عند الزوال، وينتهي بمصري ظل كل يشء مثله سوى 

 ٍّ ٰىٌّ   ﴿ :لقوله تعاىل ،وهو قول اجلمهور ،يحعىل الصح(4)الزوال يفء

                                       
 ينظر لسان العرب مادة )برد(. ( 1)
 (.3/65(، فتح الباري البن رجب )1/424ينظر رشحه للبخاري ) (2)
 ( بترصف.6/144) البن امللقنينظر التوضيح لرشح اجلامع الصحيح   (3)
وذلك أن هو الظل الذي يكون للشاخص عندما تكون الشمس يف كبد السامء بعد توقف نقصانه،  (4)

املرشق ظهر لكل شاخص ظل باجتاه املغرب، وكلام اجتهت الشمس نحو  جهةالشمس إذا خرجت من 
املغرب كلام نقص الظل، فإذا كانت الشمس يف كبد السامء توقف الظل عن النقصان، فإذا زالت  جهة

صانه حني املغرب بدأ الظل يف الزيادة، فالظل الذي يكون للشاخص حلظة توقف نق جهةواجتهت نحو 
 تكون الشمس يف كبد السامء يسمى يفء الزوال. ويعرب عنه بالظل الذي زالت عليه الشمس. ينظر: املغني

(، نيل املآرب برشح دليل 3/131) أليب الفرج املقديس (، الرشح الكبري12-2/13) البن قدامة
 (.2/95) البن عثيمني (، الرشح املمتع1/121) القادر الشيباين لعبد الطالب
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واملقصود بالدلوك هو زوال الشمس عن كبد السامء يف ، ]٧8اإلرساء: [ ﴾ َّ
 .(1)وهو ما رجحه ابن جرير ،قول أكثر املفرسين
وقت صالة  ..»قال:   أن النبي  اهلل بن عمرو بن العاص وحلديث عبد

ويف  ،(2) « ..له ما مل حتضر العصرالظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطو 
 .(3) «ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما مل حتضر العصر» :رواية

أتاه رجل يسأله عن   أن رسول اهلل  وحديث أيب موسى األشعري
 .(4) «ثم أمره بالظهر حني زالت الشمس عن بطن السامء» :مواقيت الصالة..وفيه

يصيل اهلجري التي تدعوهنا األوىل  ان رسول اهلل ك»وحديث أيب برزة قال: 
 .(5)«حني تدحض الشمس

 

                                       
(، تفسري القرآن 13/138) للقرطبي(، اجلامع ألحكام القرآن 9/136) للطربيينظر: جامع البيان  (1)

 (.9/51) البن كثريالعظيم 
(، وابن خزيمة 1/260(، والنسائي )396(، وأبو داود )612(، ومسلم )213، 2/210أخرجه أمحد ) (2)

عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ( من طرق عن قتادة، عن أيب أيوب األزدي، عن355و354و326)
 فذكره.

 (.612أخرجها مسلم ) (3)
( من طرق عن بدر بن 1/260(، والنسائي )395(، وأبو داود )614(، ومسلم )4/416أخرجه أمحد ) (4)

 عثامن، عن أيب بكر بن أيب موسى، عن أبيه فذكره.
 ( واللفظ للبخاري.64٧(، ومسلم )54٧أخرجه البخاري ) (5)

ا، إذا َزلِق وجعل تدحض الشمس ي َلق. يقال: َدَحض يدحض َدحض  حض: الزَّ عني تزول، وأصل الدَّ
الشمس تدحض ألهنا ال تزال ترتفع من َلُدن تطلع إىل ان تصري يف كبد السامء، ثم تنحط عن الكبد 
للزوال، فكأهنا تزلق يف ذلك الوقت فال تزال يف انحطاط حتى تغرب. قال يف النهاية: أي تزول عن وسط 
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 املبحث األول
 األحاديث الدالة على مشروعية اإلبراد بصالة الظهر يف شدة احلر 

عن أيب هريرة، وأيب ذر الغفاري، وأنس، وابن عمر، وأيب سعيد اخلدري،  روي
اسم بن صفوان عن أبيه، ورجل صحب النبي وعائشة، واملغرية بن شعبة، والق

،  َسة، وعمر ريض اهلل بَ نْ وأيب موسى، وعبد الرمحن بن جارية، وعمرو بن ع
 .(1)عنهم مجيعا

إذا اشتد احلرُّ فأْبردوا » :امرفوع   حديث أيب هريرة  احلديث األول:
 . «جهنم فـَْيحِّ ابلصالة؛ فإن شدة احلر ِّ من 

 ا كام ييل:أربعة عرش راوي    رواه عن أيب هريرة التخريج:
رواه سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن: رواه ابن شهاب  -2و1

فرواه معمر بن راشد، وابن جريج، والليث بن سعد،  الزهري واختلف عنه:
ويونس بن يزيد، وعمرو بن احلارث، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، وأيب 

 فذكره.سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 
 ( من طريق معمر، وابن جريج. ويف2/266أخرجه أمحد يف مسنده )

 ( من طريق ابن جريج وحده. 2/285)
(، والنسائي يف سننه 15٧) (، والرتمذي402) (، وأبو داود615) ومسلم

( 120٧) (، والدارمي6٧8) (، وابن ماجه1405(، ويف الكربى له )248 /1)
 من طريق الليث بن سعد.

 ( من طريق يونس، وعمرو بن احلارث.615ومسلم )
مخستهم )معمر، وابن جريج، والليث، ويونس، وعمرو بن احلارث( عن ابن 

 شهاب، عن سعيد بن املسيب، وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة فذكره.

                                       
 راعيت يف ترتيبها األصحية. (1)
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المبحث األول
األحاديث الدالة على مشروعية اإلبراد 

بصالة الظهر في شدة الحر
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ورواه شعيب بن أيب محزة، وصالح بن أيب األخرض، فروياه عن الزهري، عن 
 يذكرا ابن املسيب.  أيب سلمة، عن أيب هريرة، ومل 

( من 9/394) (، والدارقطني يف العلل1403أخرجه النسائي يف الكربى )
 طريق شعيب، عن الزهري به. 

 (.9/391) ورواية صالح بن أيب األخرض أشار إليها الدارقطني يف العلل
( من طريق حممد بن 2/501) وتوبع الزهري عىل هذا الوجه فقد أخرجه أمحد

  ."ابن املسيب"ة، عن أيب هريرة فذكره وليس فيه عمرو، عن أيب سلم
ورواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة فذكره، 

 ، (2/238) وأمحد ،(1)(154) الشافعيأخرجه  .«اشتكت النار إىل رهبا»وزاد فيه 
 عن ابن املديني. (536) والبخاري (،942) واحلميدي

يينة، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة أربعتهم عن سفيان بن ع
 .«اشتكت النار إىل رهبا». وفيه زيادة حديث "أبو سلمة"فذكره وليس فيه 

 اهلل بن يزيد.  عن قتيبة بن سعيد، وحممد بن عبد (1404) وأخرجه النسائي يف الكربى
 .يضببن العالء، وسعيد املخزومي، وأمحد ال اجلبار عن عبد (329) وابن خزيمة

  مخستهم عن سفيان بن عيينة به، وليس فيه شكوى النار.
اهلل بن حممد الزهري، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن  وروى عبد

( ومل 9/392) رقطني يف العللااملسيب وأيب سلمة، عن أيب هريرة. أشار إليها الد
 أقف عليها.

اشتكت النار »حديث  حيث ذكر ،لكن ذكر اإلمام أمحد أن ابن عيينة أخطأ فيه
يف سياق واحد؛ وإنام هو عن أيب سلمة كذا  املتنَّي عن ابن املسيب فجمع  «إىل رهبا

 . (2)رواه بعض أصحاب الزهري كشعيب بن أيب محزة ويونس بن يزيد ومعمر

                                       
 (.1/140ام الشافعي برتتيب العالمة السندي )اإلممسند الشافعي شفاء العي بتخريج وحتقيق مسند   (1)
 (.287-288نتخب من العلل للخالل )امل :ينظر (2)
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فقد ساق االختالف عىل الزهري  -واهلل أعلم-وإليه يشري كالم الدارقطني 

لزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، ومجع ورواه ابن عيينة عن ا"وقال: 

 . (1)"«اشتكت النار إىل رهبا»آخر، وهو قوله:  امعه حديث  

ح( من 1003) ( والرساج يف مسنده2/277) فقد أخرجه أمحد يف مسنده

 ( من طريق شعيب بن أيب محزة. ومسلم3260) طريق معمر بن راشد. والبخاري

 ( من طريق يونس بن يزيد.617)

الثتهم )معمر، وشعيب، ويونس( عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة ث

 احلديث. «اشتكت النار إىل رهبا...»: قال رسول اهلل 

وخالفهم جعفر بن برقان فرواه عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب 

دون ذكر اإلبراد. ذكرها  «اشتكت النار إىل رهبا»  ، عن النبي هريرة

متكلم يف روايته عن  ا(، فتابع ابن عيينة لكن جعفر  9/392) يف العلل الدارقطني

اهلل بن نمري،  الزهري خاصة، فقد ضعفها األئمة كأمحد، وابن معّي، وحممد بن عبد

 . (2)والنسائي، وابن عدي، والدارقطني قال ابن حجر: صدوق هيم يف حديث الزهري

ن املسيب وأيب سلمة، فتلخص من هذا صحة الوجهّي عن الزهري أي عن اب

 عن أيب هريرة بلفظ اإلبراد، وعن أيب سلمة بذكر شكوى النار. 

 .(3)و صحح الوجهّي عن الزهري الدارقطني، وابن حجر

 عن الزهري، عن ابن املسيب، «اشتكت النار»وأخطأ ابن عيينة فروى حديث 

 ي.فجمع بّي احلديثّي كام ذكر اإلمام أمحد، والدارقطن ، عن أيب هريرة

                                       
 (.9/392)للدارقطنيالعلل  (1)

 ت(.932) البن حجر (، التقريب456-1/457) للمزيهتذيب الكامل  :ينظر  (2)

 (.2/24) (، فتح الباري البن حجر9/392) العلل :ينظر (3)
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 ه1438مجادى اآلخرة   (3العدد )  زيزامعة األمري سطام بن عبد العجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جب 

11 

وإنام روى أصحاب الزهري عنه، عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة، عن أيب 
 حديث اإلبراد. هريرة 

وأما حديث شكوى النار فرواه أصحاب الزهري عنه، عن أيب سلمة وحده، 
 واهلل أعلم. ،، وليس فيه ابن املسيبعن أيب هريرة 

( من طريق 2/394) الرمحن بن ثوبان: أخرجه أمحد رواه حممد بن عبد -3
الرمحن بن ثوبان به فذكره، وفيه زيادة يف أوله  ييى بن أيب كثري، عن حممد بن عبد

 بذكر نفيس جهنم.
( من طريق 61٧) ومسلم (،2/462) وأمحد (،28) وأخرجه مالك يف املوطأ

الرمحن بن  اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان، عن أيب سلمة، وحممد بن عبد عبد
 كراه. ثوبان به فذ

ْ جهنم. وقرنه بأيب سلمة.  ويف روايتهام ذكر َنَفيس 
 أمحد ومن طريقه (،29) الرمحن األعرج: أخرجه مالك يف املوطأ رواه عبد -4

 ( عن أيب الزناد، عن األعرج به، فذكره.6٧٧) (، وابن ماجه2/462)
( من طريق صالح بن كيسان، عن األعرج وغريه 533) وأخرجه البخاري

 .نه برواية نافع عن ابن عمر فذكره، وقر
( من 615) رواه أبو يونس ُسليم بن ُجبري موىل أيب هريرة: أخرجه مسلم -5

 طريق عمرو بن احلارث بن يعقوب، عن أيب يونس فذكره بنحوه.
( من 615) (، ومسلم2/411) الرمحن بن يعقوب: أخرجه أمحد رواه عبد -6

 بنحوه. الرمحن، عن أبيه فذكره طريق العالء بن عبد
( من طريق 615) رس بن سعيد، وسليامن األغر: أخرجه مسلمرواه بُ  -8، ٧

اهلل بن األشج، عنهام فذكره ولفظه:  عمرو بن احلارث بن يعقوب، عن بكري بن عبد
 .«إذا كان اليوم احلار فأبردوا ابلصالة؛ فإن شدة احلر من فـَْيحِّ جهنم»
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الرزاق، عن معمر،  عن عبد( 2/318) رواه مهام بن منبه: أخرجه أمحد -9
 الرزاق به. ( من طريق عبد615) عن مهام به فذكره. وأخرجه مسلم

( من طريق 2/400و) (2/3٧٧) رواه أبو صالح ذكوان: أخرجه أمحد -10
 ( من طريق األعمش.3/53) عاصم بن هَبَْدلة. ويف

: )عاصم بن هَبَْدلة، واألعمش( عن ذكوان أيب صالح به فذكره ولفظه كالمها
 .     «أبردوا ابلظهر؛ فإن حرها من فـَْيحِّ جهنم»

( من طريق هشام 2/50٧و) (2/229) رواه ابن سريين: أخرجه أمحد -11
 بن حسان الُقْرُدويس، عن حممد بن سريين به فذكره.

الرمحن بن سعد:  رواه أبو الوليد موىل عمرو بن خداش، وعبد -13و12
ابن أيب ذئب، عن أيب الوليد، ( من طريق 2/393و) (2/256) أخرجه أمحد

 وعبدالرمحن بن سعد به فذكراه.
، حممد بن جعفر( عن 2/348) رواه عطاء بن أيب رباح: أخرجه أمحد -14

 به فذكره. عطاءعن  ،بن جريجا عن

 يف سفر، كنا مع النبي »قال:  الغفاري حديث أيب ذر  احلديث الثاين:
: ثم أراد أن يؤذن، فقال له. «َأْبرِّدْ » :فقال النبي فأراد املؤذن أن يؤذن للظهر، 

َء التُُّلول «َأْبرِّدْ » إنَّ شدة احلَر ِّ من فـَْيحِّ جهنم، فإذا » :النبي فقال ، حتى رأينا يَفْ
 .«اشتد احلر فأبردوا ابلصالة

 (، والبخاري5/1٧6) ( ويف5/162) ( ويف5/155أخرجه أمحد ) التخريج:
(، 401) (، وأبو داود616) م(، ومسل3258و) (629( و)539( و)535)

( من طرق عن شعبة، عن املهاجر أيب احلسن، عن زيد بن وهب، 158والرتمذي )
  فذكره.  عن أيب ذر الغفاري

 واللفظ للبخاري، ومل ُيذكر يف بعض الطرق السفر. 



٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
د. أحمد بن خالد آل مجناء ا براد بصالة الظهر في شدة الحر

دراسة حديثية موضوعية

العدد الثالث

101

ــــاإلب   اءـــــنـجـد آل مـالـن خـد بــمـد. أح           دراسة حديثية موضوعية: رــــحـدة الـر يف شـهـظـراد بصالة الــ

12 

الرزاق، عن معمر،  عن عبد( 2/318) رواه مهام بن منبه: أخرجه أمحد -9
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 .«اشتد احلر فأبردوا ابلصالة

 (، والبخاري5/1٧6) ( ويف5/162) ( ويف5/155أخرجه أمحد ) التخريج:
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 .«انتظر انتظرأو قال: »ويف رواية عند الشيخني 
إذا اشتد الربد  ول هللا كان رس» :قال أنس بن مالك  احلديث الثالث: 

 .«د ابلصالةرَ بْـ وإذا اشتد احلر أَ  ،ابلصالة رَ كَّ بَ 
والبيهقي يف  (،1842) (، وابن خزيمة906أخرجه البخاري ) التخريج:

 ( من طريق َحَرمي  بن عامرة.5٧44و 5٧43الكبري )
من طريق أيب سعيد موىل بني  (149٧) ويف الكربى ،(1/248) والنسائي

 هاشم.
 .(1)( من طريق خالد بن احلارث1498) ئي يف الكربىوالنسا

( من طريق 5٧45) والبيهقي يف الكبري (،1162) والبخاري يف األدب املفرد
 يونس بن بكري.

 . (2)( من طريق برش بن ثابت5٧45) والبيهقي يف الكبري
، وأبو سعيد، وخالد، ويونس( عن أيب  سمعت :قال (3)ةدَ لْ َخ  مجيعهم )َحَرمي 

 يا أبا محزة قد :فقال ،ي يوم اجلمعة يف زمن احلجاجبِّ مالك وناداه يزيد الضَّ أنس بن 
  اهلل فكيف كان رسول ،وشهدت الصالة معنا ،الة مع رسول اهلل ـدت الصـشه

د رَ بْ أَ  وإذا اشتد احلر ،بالصالة رَ كَّ إذا اشتد الربد بَ  كان رسول اهلل  :قال ؟يصيل
 .بالصالة

  رواية البخاري قال: يعني اجلمعة.واللفظ البن خزيمة. ويف
 اجلمعة؟ يصيل رسول اهلل ورواية البيهقي: فكيف كان 

 . «وقال يونس بن بكري: بالصالة ومل يذكر اجلمعة»وقال البخاري: 
                                       

 (.2/190) (، وزاده حمقق السنن الكربى أثناء حتقيقه للكتاب823) للمزي كام يف حتفة األرشاف (1)
 إليها البخاري بعد خترجيه رواية َحَرمي بن عامرة. أشار( 2)
ْعدي، وهو ثقة وثقه ابن معني، وابن سعد، والرتمذي، والنسائي وغريهم. ينظر( 3)  :هو خالد بن دينار السَّ

 (.2/342) للمزي هتذيب الكامل
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قلت: مجيع من رواه عن أيب َخْلَدة قال: الصالة، ويف بعضها الترصيح بذكر 
كر، وقد أشار إليها البخاري، ومل الظهر كام هي رواية برش بن ثابت السالفة الذ

ينص عىل صالة اجلمعة إال ما جاء يف رواية َحَرمي  بن عامرة، وهو صدوق ولكن 
 «يعني اجلمعة»، وذكر ابن حجر أن قوله: (1)فيه غفلة كام نقله العقييل عن أمحد

احتامل أن يكون من كالم التابعي، أو من دونه، وهو ظن ممن قاله، وقال: 
من غري  اأنه كان يبكر هبا مطلق   (2)ن أنس يف رواية محيد املاضيةوالترصيح ع»

وال يقام رواية  مٌ هْ فَ  أنه، قلت: فظهر (3)«تفصيل، ويؤيده الرواية املعلقة الثانية
 واهلل أعلم.  ،الترصيح بأهنا الظهر

إذا اشتد احلرُّ فأْبردوا ابلصالة؛ » :امرفوع   عن ابن عمر  احلديث الرابع:
 .«جهنم فـَْيحِّ حلر ِّ من فإن شدة ا

 من طريق صالح بن كيسان. (4)(534أخرجه البخاري )التخريج: 
 ( من طريق عبيد اهلل بن عمر.330) وابن خزيمة (،681وابن ماجه )

 فذكره.  كالمها )صالح، وعبيد اهلل( عن نافع، عن ابن عمر
 .«أبردوا بالظهر»ورواية ابن ماجه خمترصة عىل 

أبردوا ابلصالة؛ » :امرفوع   أيب سعيد اخلدري  حديث احلديث اخلامس:
 .«أبردوا ابلظهر»، ويف رواية «فإن شدة احلر ِّ من فـَْيحِّ جهنم

 ( من طريق سهيل بن أيب صالح.3/9) أخرجه أمحد التخريج:
( من طريق 3259و) (538) (، والبخاري59، 53، 3/52) وأخرجه أمحد

                                       
 (.2/8٧) للمزي هتذيب الكامل :(، ينظر1/2٧0) للعقييل الضعفاء الكبري( 1)
ر باجلمعة، وَنِقيل بعد اجلمعة»قال:  رواه البخاري من حديث أنس يقصد ما  (2)  .«كنا ُنبكِّ
 يقصد رواية يونس بن بكري التي أوردها البخاري بعد رواية حرمي معلقة بصيغة اجلزم.  (3)
 ا بحديث أيب هريرة من طريق األعرج عنه، وقد سبق خترجيه.مقرون    (4)
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 ذكوان، عن أيب سعيد  )سهيل، األعمش( عن أيب صالح كالمها األعمش.
 فذكره.
أبردوا الظهر » قال:  ول اهللـأن رس ة ــشـائـن عـع ادس:ــديث الساحل

 .«رـــــحـي الــف
عن القاسم بن  (1)والبزار (،331) أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه التخريج:

 حممد بن عباد املهلبي. 
 محاد الباهيل. األعىل بن  ( عن عبد4656) ح (8/119) وأبو يعىل يف مسنده

 اهلل بن داود اخلَُرْيبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.  كالمها عن عبد
 .«إن شدة احلر من فيح جهنم، فأبردوا ابلصالة»ولفظ البزار 
 .«ال نعلمه عن عائشة إال من هذا الوجه، وهو غريب»قال البزار: 
 .«وثقونرواه البزار وأبو يعىل، ورجاله م»: (2)وقال اهليثمي

وعبداهلل بن داود اخلَُرْيبي كويف األصل وهو ثقه وثقه ابن معني، وأبو زرعة، 
 .(3)والنسائي، وغريهم

ما أحسن حديث الكوفيني عن هشام بن عروة، »اهلل:  وقال األثرم قال أبو عبد
ينشط تارة  اقال: وما أرى ذاك إال عىل النشاط، يعني أن هشام  . «أسندوا عنه أشياء

 . (4)ثم يرسل مرة أخرىفيسند، 
 فاحلديث صحيح بشواهده واهلل أعلم.

 كنا نصيل مع نبي اهلل  :امرفوع    املغرية بن شعبة احلديث السابع:
 .«أبردوا ابلصالة؛ فإن شدة احلَر ِّ من فـَْيحِّ جهنم» صالة الظهر باهلَاِجَرة، فقال لنا:

                                       
 (.229) ح (1/194) ن حجركام يف خمترص مسند البزار الب  (1)
 (.1/30٧) للهيثمي جممع الزوائد (2)
 (.4/121) للمزي ينظر هتذيب الكامل (3)
 (.2/6٧8) رشح علل الرتمذي البن رجب  (4)
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بان يف صحيحه ( ومن طريقه ابن ح4/250أخرجه أمحد يف مسنده ) التخريج:
 ( عن متيم بن املنترص.680) (، وابن ماجه3٧5و 4/3٧2)

 كالمها )أمحد، ومتيم( عن إسحاق بن يوسف األزرق، عن رشيك، عن بيان بن
 فذكره.  برش، عن قيس بن أيب حازم، عن املغرية بن شعبة

 قال ابن حبان: تفرد به إسحاق األزرق.
ورواه أبو -ه لرواية إسحاق األزرقعقب ذكر- (1)وقال ابن أيب حاتم يف علله 

 عوانة، عن طارق، عن قيس قال: سمعت عمر بن اخلطاب قوله: أبردوا بالصالة.
ابن أيب  - قال أيب: أخاف أن يكون هذا احلديث يدفع ذاك احلديث. قلت

 فأهيام أشبه؟ قال: كأنه هذا يعني: حديث عمر. :-حاتم
مل يتج أن املغرية، عن النبي وقال أيب يف موضع آخر: لو كان عند قيس، عن 

 .ايفتقر إىل أن يدث عن عمر موقوف  
وقال: سمعت أيب يقول: سألت ييى بن معني، وقلت له: حدثنا أمحد بن حنبل 
بحديث إسحاق األزرق، عن رشيك، عن بيان، عن قيس، عن املغرية بن شعبة، 

فحدثنا به،  وذكرته للحسن بن شاذان. «أبردوا ابلظهر»أنه قال:  عن النبي 
وحدثنا أيضا عن إسحاق، عن رشيك، عن عامرة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن 

 بمثله. أيب هريرة عن النبي 
 قال ييى: ليس له أصل، إنام نظرت يف كتاب إسحاق فليس فيه هذا.

 الذي أنكره ييى؟-فساقه بسنده- حديث عامرة بن القعقاعقلت أليب: فام قولك يف 
ا عن باحلديثني مجيع   ، وحدثنا أمحد بن حنبل (2)حيحقال: هو عندي ص

 إسحاق األزرق.
                                       

 (.3٧6( رقم )1/136) (1)

 .أي عن إسحاق األزرق كام نبه عليه حمققو العلل البن أيب حاتم بإرشاف د. سعد احلميد و د. خالد اجلرييس (2)
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 قلت أليب: فام بال ييى نظر يف كتاب إسحاق فلم جيده؟
 قال: كيف؟ نظر يف كتابه كله؟! إنام نظر يف بعض، وربام كان يف موضع آخر.

عني ي-اهلل  وذكر اخلالل عن امليموين أهنم ذاكروا أبا عبد»: (1)وقال ابن امللقن
 .«يف حديث املغرية بن شعبة فقال: أسانيده جياد -أمحد بن حنبل

 ا( عن الرتمذي أنه قال: سألت حممد  1/439) ونقل البيهقي يف السنن الكربى
ه حمفوظ   -يعني البخاري- ، وقال: رواه غري رشيك عن اعن هذا احلديث، فعدَّ

فقيل لنا: أبردوا بيان، عن قيس، عن املغرية قال: كنا نصيل الظهر باهلاجرة، 
  بالصالة؛ فإن شدة احلر من فيح جهنم.

وقال: رواه أبو عيسى الرتمذي عن عمر بن إسامعيل بن جمالد، عن أبيه، عن 
 بيان كام قال البخاري.

 ،(5/31) قلت: أشار إىل رواية عمر بن إسامعيل بن جمالد ابن عدي يف الكامل
 .(2)واهلل أعلم

رق وهو ثقة، ومعدود من أعلم أصحاب مداره عىل إسحاق األزفاحلديث 
 ، وسامعه من رشيك من كتابه، قال حممد(3)رشيك بحديثه كام ذكر يعقوب بن شيبة

بن عامر املوصيل: رشيك كتبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح، قال: 
 .  (4)ومل يسمع من رشيك من كتابه إال إسحاق األزرق

وتكلم فيه بسبب غلطه، وسوء حفظه،  ورشيك بن عبد اهلل النخعي خمتلف فيه
 ، تغري حفظه ادوق خيطئ كثري  ـص»ط بأخرة، وخلص حاله ابن حجر فقال: ـوأنه خل

                                       
 (.3/216) البن امللقن البدر املنري (1)
( عن هذه الرواية التي نسبها البيهقي للرتمذي: مل نجده يف 3/230) قال حمقق السنن الكربى للبيهقي (2)

 كتب الرتمذي التي بني أيدينا.  
 (.1/204) للمزي ينظر هتذيب الكامل ( 3)
 (.1/٧59) البن رجب رشح علل الرتمذي (4)
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 . (1)"عىل أهل البدع اشديدً  ا عابدً  فاضًل منذ ويل القضاء بالكوفة، وكان عادًل  
يس ثقة ثبت  .(2)وبيان بن برش األْحم

 .(3)وقيس بن أيب حازم الَبَجيل ثقة خمرضم
تابعه إسامعيل بن جمالد كام قال الرتمذي وابن عدي، لكنها  ،بع رشيكوقد تو

فقد رواه عن إسامعيل بن جمالد ابنه عمر وهو مرتوك كام قال  ،متابعة ل يستفاد منه
 .(4)به ابن معنيكذ  النسائي والدارقطني، وقد 

فاحلديث حمفوظ عن رشيك كام رجح البخاري، ولعله مما حدث به رشيك من 
ألن سامع إسحاق األزرق من رشيك من كتابه، وكتبه صحاح كام قال  كتابه؛

 واهلل أعلم. ،املوصيل؛ فاحلديث صحيح بشواهده
أبردوا » قال: امرفوعً   عن صفوان بن خمرمة الزهري احلديث الثامن:

 .«بصالة الظهر؛ فإن شدة احلَر ِّ من فَ ْورِّ جهنم
( عن 4/262) ع آخر( عن وكيع، ويف موض4/262) أخرجه أْحد التخريج:

 بشري بن سلامن.
 كلمها عن القاسم بن صفوان، عن أبيه فذكره. 

وثقه ابن حبان وفيه نظر، وذكره ابن »والقاسم بن صفوان قال ابن حجر: 
ل يعرف القاسم بن صفوان إل يف حديث ». وقال أبو حاتم: (5)«خلفون يف الثقات

 .(7) روى عنه الشعبي وأشعث أيضانه . وذكر البخاري أ(6) «رواه بشري بن سلامن عنه
                                  

 ت(.2778)لبن حجر التقريب  (1)
 ت(.789) التقريب (،1/392) للمزي هتذيب الكامل :ينظر (2)
 ت(.5566) التقريب :ينظر (3)
 (.332-5/333هتذيب الكامل ) :ينظر (4)
 (.5/304) لبن حبان ( وينظر الثقات2/124) لبن حجر تعجيل املنفعة  (5)
 (.7/111) ملبن أيب حات اجلرح والتعديل (6)
 (.7/161) للبخاري التاريخ الكبري (7)
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فالرجل وثقه من ذكر، وهو من طبقة التابعني، وال يعرف فيه جرح فيام وقفت 
عليه، وقد روى عنه الشعبي، ورواية مثل الشعبي عن رجل تنفعه فال يكون 

؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا ا، فقد سئل ابن معني متى يكون الرجل معروف  جمهوال  
 .  (1)وهؤالء أهل العلم، فهو غري جمهول لرجل مثل ابن سريين والشعبي، روى عن ا

. (2)وقد قال ابن معني: إذا حدث الشعبي عن رجل فسامه، فهو ثقة يتج به
. (3)مما يقوي حديثه؟ قال: إي لعمريوسئل أبو زرعة عن رواية الثقات عن الرجل 

 .(4)وكذا قال أبو حاتم
 واهلل أعلم.  ،واحلديث صحيح بشواهده فالرجل أقل أحواله أنه صدوق،

إن شدة »أنه قال:  عن النبي  رجل من أصحاب النبي  احلديث التاسع:
 .«فإذا اشتدَّ احلَرُّ فَأَْبرُِّدوا عن الصالة ،احلَر ِّ من فـَْيحِّ جهنم

 (، ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة5/368) أخرجه أمحد التخريج:
 ر.ح( عن حممد بن جعف1955)

 ( من طريق حممد بن جعفر.9٧93) و (3222وأخرجه الطرباين يف الكبري )

 ( من طريق خالد بن احلارث.4258) وأخرجه أبو يعىل يف مسنده

)حممد بن جعفر، وخالد بن احلارث( عن شعبة قال: سمعت حجاج بن  كالمها

 عن رجل من أصحاب ،عن أبيه وكان َيُجُّ مع رسول اهللَّ حجاج األسلمي، 

  .-يعني ابن مسعود –قال حجاج: أراه عبد اهلل   فذكره. النبي 

 . (5)"رواه أمحد وأبو يعىل والطرباين يف الكبري ورجاله ثقات"قال اهليثمي: 

                                       
 (.1/3٧٧) البن رجب رشح علل الرتمذي (1)
 (.1/3٧٧رشح علل الرتمذي ) (2)
 (.1/36) البن أيب حاتم اجلرح والتعديل (3)
 (.1/36اجلرح والتعديل ) (4)
 (.1/30٧) للهيثمي جممع الزوائد (5)
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هذا إسناد رجاله ثقات، احلجاج بن احلجاج صحح له »قال البوصريي: 

الرتمذي من روايته عن أبيه، وذكره ابن حبان يف الثقات، وباقي رجال اإلسناد 

 .(1)«ثقات

وحجاج بن حجاج األسلمي روى عنه شعبة، ونقل الذهبي عن أيب حاتم أنه 

 . (2)قال: جمهول، وكذا قال احلافظ

الذي يظهر أنه ال يقل عن رتبة الصدوق؛ فقد روى عنه شعبة وهو ال يروي و

 إال عن ثقة، وذكره ابن حبان يف ثقاته، وصحح له الرتمذي من روايته عن أبيه. 

 فاحلديث حسن هبذا السند، واهلل أعلم.

أبردوا ابلظهر؛ » يرفعه قال: عن أيب موسى األشعري  احلديث العاشر:
 .«ن احلر من فيح جهنمفإن الذي جتدونه م

( من طريق يزيد بن أوس وأيب 1502أخرجه النسائي يف الكربى ) التخريج:

 فذكره. زرعة بن عمرو، عن ثابت بن قيس، عن أيب موسى 
، فاحلديث حسن (3)وثابت بن قيس هو النخعي، أبو املُنَّقع قال احلافظ: مقبول

 بشواهده، واهلل أعلم.

 :قال: قال رسول اهلل  عبد الرمحن بن جارية  احلديث احلادي عشر:
 .«أبردوا ابلظهر»

( عن 4613( ح )4/1827أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) التخريج:
 ه، عن أبيه، عن أيب عامرـحاق بن راهويـليامن بن أمحد الطرباين، عن حممد بن إسـس

                                  
 (.1/436إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي )( 1)
 ت(.1122)البن حجر(، التقريب 2/184)البن حجر التهذيب هتذيب   (2)
 ت(.826) املرجع السابق  (3)
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العقدي، عن أفلح بن سعيد، عن حممد بن كعب، عن ابن أيب سليط األنصاري، 
 .(1)فذكره بن جارية  عن عبدالرمحن

رواه الطرباين يف الكبري من رواية ابن سليط عنه، ومل أجد من »قال اهليثمي: 
 .(2)«حذكر ابن سليط، ورجاله رجال الصحي

قلت: هو عبداهلل بن أيب َسليط األنصاري ذكره البخاري يف تارخيه، وابن أيب 
 . (3)، وابن حبان يف ثقاتها وال تعديال  حاتم ومل يذكرا فيه جرح  

فمحصل هذا أنه روى عن ثالثة، وروى عنه "قال احلافظ بعد أن ترجم له: 
أورد املجاهيل يف ثقاته، ، فهذا صورته صورة املجهول، وابن حبان ربام (4)"ثالثة

 واهلل أعلم. ،فاحلديث هبذا السند فيه رجل جمهول، ولكن يشهد له ما سبق

أبردوا » قال: ، عن النبي عن عمرو بن عبسة  احلديث الثاين عشر:
   .«بصالة الظهر؛ فإن شدة احلر من فيح جهنم

رباين يف مل أقف عليه لكن عزاه الزيلعي، واهليثمي، وابن حجر للط التخريج:
 .(5)معجمه الكبري

رواه الطرباين يف الكبري، وفيه سليامن بن سلمة اخلبائري، وهو »قال اهليثمي: 
 .(6)«جممع عىل ضعفه

                                       
ومل أقف عليه يف املطبوع من املعجم الكبري، وال بقية كتب الطرباين املطبوعة املعجم األوسط والصغري،  (1)

 ومسند الشاميني وكتاب الدعاء.
ىل إسحاق يف مسنده، ( إ6/465) ( وعزاه احلافظ يف اإلصابة1/30٧) للهيثمي جممع الزوائد (2)

 والطرباين، وأيب نعيم.
 البن حبان الثقات (،5/٧8) البن أيب حاتم واجلرح والتعديل (،5/98) للبخاري التاريخ الكبري (3)

(5/4٧.) 
 (.1/٧41) البن حجر تعجيل املنفعة( 4)
 البن حجر التلخيص احلبري (،1/30٧) للهيثمي جممع الزوائد (،1/326) للزيلعي ينظر نصب الراية (5)

(1/181.) 
 (.1/30٧) للهيثمي جممع الزوائد (6)
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قلت: سليامن بن سلمة مرتوك احلديث، قال أبو حاتم: مرتوك احلديث ال 
 .واهلل أعلم ،من هذا الطريق ا، فاحلديث ضعيف جد  (1)يشتغل به، وكذبه ابن اجلنيد

 قال:  قال: سمعت رسول اهلل  عمر بن اخلطاب احلديث الثالث عشر:
 .« أبردوا ابلصالة إذا اشتد احلر؛ فإن شدة احلر من فيح جهنم..»

( من طريق حممد بن 280) ح (1/403) أخرجه البزار يف مسنده التخريج:
  عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر احلسن املخزومي،

 ذكره.ف
إال من هذا  وهذا احلديث ال تعلمه يروى عن عمر عن النبي »قال البزار: 

 . «وحممد بن احلسن منكر احلديث، وقد احتمل حديثه"، وقال: "الوجه
فيه حممد »، وعزاه أليب يعىل والبزار وقال: (2)وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد

 . «بن احلسن بن َزَبالة نسب إىل وضع احلديث
 .(3)احلافظ: كذبوه قال

 .(4)«يف هذا وال يصح وروي عن عمر عن النبي »قال الرتمذي: 
 واهلل أعلم. ،ال يصح  فحديث عمر

 
 

 
 

                                       
 (.3/29٧) للذهبي ميزان االعتدال (،4/122) البن أيب حاتم اجلرح والتعديل :ينظر (1)
 (، ومل أقف عليه يف مسند أيب يعىل.1/306) (2)
 ت(.5815) البن حجر التقريب (3)
 (.15٧) ر حيف اجلامع باب ما جاء يف تأخري الظهر يف شدة احل (4)
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قلت: سليامن بن سلمة مرتوك احلديث، قال أبو حاتم: مرتوك احلديث ال 
 .واهلل أعلم ،من هذا الطريق ا، فاحلديث ضعيف جد  (1)يشتغل به، وكذبه ابن اجلنيد

 قال:  قال: سمعت رسول اهلل  عمر بن اخلطاب احلديث الثالث عشر:
 .« أبردوا ابلصالة إذا اشتد احلر؛ فإن شدة احلر من فيح جهنم..»

( من طريق حممد بن 280) ح (1/403) أخرجه البزار يف مسنده التخريج:
  عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر احلسن املخزومي،

 ذكره.ف
إال من هذا  وهذا احلديث ال تعلمه يروى عن عمر عن النبي »قال البزار: 

 . «وحممد بن احلسن منكر احلديث، وقد احتمل حديثه"، وقال: "الوجه
فيه حممد »، وعزاه أليب يعىل والبزار وقال: (2)وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد

 . «بن احلسن بن َزَبالة نسب إىل وضع احلديث
 .(3)احلافظ: كذبوه قال

 .(4)«يف هذا وال يصح وروي عن عمر عن النبي »قال الرتمذي: 
 واهلل أعلم. ،ال يصح  فحديث عمر

 
 

 
 

                                       
 (.3/29٧) للذهبي ميزان االعتدال (،4/122) البن أيب حاتم اجلرح والتعديل :ينظر (1)
 (، ومل أقف عليه يف مسند أيب يعىل.1/306) (2)
 ت(.5815) البن حجر التقريب (3)
 (.15٧) ر حيف اجلامع باب ما جاء يف تأخري الظهر يف شدة احل (4)
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 املبحث الثاني
 األحاديث الدالة على التعجيل بصالة الظهر 

َشَكْوََن إىل رسول اَّللَّ » قال:  حديث خباب بن األرت احلديث األول:
 يف الرَّْمَضاءِّ فلم ُيْشكَِّنا صالةلا». 

( 5/110( من طريق شعبة، ويف )5/110و) (5/108) أخرجه أمحد التخريج:
  من طريق سفيان الثوري.

 ( من طريق أيب األحوص سالَّم بن ُسليم. 619) وأخرجه مسلم
 طريق زهري بن معاوية. ( من1/24٧) ، والنسائيا يف نفس املوضعومسلم أيض  
 (3٧02) ( من طريق إرسائيل بن يونس. ويف3٧00) طرباين يف الكبريوأخرجه ال

 من طريق يونس بن أيب إسحاق.
)الثوري، وشعبة، وسالم بن سليم، وزهري، وإرسائيل، ويونس( عن  مجيعهم

 فذكره. أيب إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب، عن خباب 
 وقع عند أمحد قال شعبة: يعني الظهر.

 .«ا زالت الشمس فصلواإذ» :زاد الطرباين
ويف رواية مسلم والنسائي قيل أليب إسحاق: أيف الظهر؟ قال: نعم. قيل: أيف 

 تعجيلها؟ قال: نعم.
( من طريق وكيع، عن األعمش، 6٧5) (، وابن ماجه153) وأخرجه احلميدي

بعن أيب إسحاق  ، عن خباب فذكره بنحوه.(1)، عن حارثة بن ُمرَضِّ
، عن (2)( من طريق سليامن بن أيب هند3٧04) ريوأخرجه الطرباين يف الكب

                                       
 بتشديد الراء املكسورة قبلها معجمة. :ت(1063قال يف التقريب ) (1)
ومل  ،(4/148) وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل (،4/41) أبو الربيع ذكره البخاري يف التاريخ الكبري (2)

 .هنديةابن أيب  يف تارخيه ، ووقع عند البخاريا وال تعديال  يذكرا فيه جرح  
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 خباب بمعناه.
 اهلل بن ي معمر عبدـق أبـريـن طت( م3686) رـيـي الكبـي فـرانـبـطـه الـرجـوأخ
 عن خباب فذكره. ،(1)َسْخرَبة 

يف شدَّة  كنا نصلي مع النيب » قال:  حديث أنس احلديث الثاين:
 .«ك َِّن وجهه من اأَلرض بسط ثوبه فيسجد عليهن يَُ أفإذا مل يستطع َأحُدَن ، احلَر ِّ 

 ومسلم (،1208( و)385) (، والبخاري3/100) أخرجه أمحد التخريج:
( من طريق 1343) (، والدارمي1033(، وابن ماجه )660وأبو داود ) (،620)

 برش بن املفضل.
( ويف 2/216(، والنسائي )584(، والرتمذي )542وأخرجه البخاري )

 الرمحن. ( من طريق عبد اهلل بن املبارك، عن خالد بن عبد٧0٧الكربى له )
كالمها )برش بن املفضل، وخالد بن عبد الرمحن( عن غالب القطان، عن بكر 

 فذكره.  بن عبد اهلل املزين، عن أنس بن مالك 

كنت أصلي مع رسول » :قال  اهلل حديث جابر بن عبد احلديث الثالث:
ي لَِّترْبَُد حىت أسجد عليه من ـفـي كـى فـصـن حـة مـضـبـذ قـــآخُ ـف ،رـهـالظ اَّللَّ 

 .«شدَّة احلَر ِّ 
 ( عن حممد بن برش.3/32٧) أخرجه أمحد التخريج:

( 2/204) والنسائي (،399) (، وأبو داود3/32٧) وأخرجه أمحد أيضا يف
كالمها )حممد بن برش، وعباد بن عباد( عن حممد بن  من طريق عباد بن عباد.

 فذكره.  احلارث، عن جابر عن سعيد بن عمرو،
ومداره عىل حممد بن عمرو بن علقمة وهو خمتلف فيه عند أهل العلم، فقد 

                                       
 ت(: ثقة.3341لتقريب )قال يف ا (1)

المبحث الثاني
األحاديث الدالة على التعجيل بصالة الظهر
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 .(1)وثقه ابن املديني، وابن معني، والنسائي وقال مرة: ليس به بأس
. وذكره ابن (2)«صالح احلديث، يكتب حديثه، وهو شيخ»وقال أبو حاتم: 
 .(3)«خيطئ»حبان يف ثقاته وقال: 

كان ييى بن سعيد يضعفه »وتكلم فيه ييى القطان، فقد قال ابن املديني: 
مازال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة »، وقال ابن معني: (4)«بعض الضعف

ذلك؟ قال: كان يدث مرة عن أيب سلمة باليشء من رأيه، ثم يدث به مرة أخرى 
 .(5)«عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

صدوق »، وقال ابن حجر: (6)«شيخ مشهور حسن احلديث»ي: قال الذهب
 .(7)«تكلم فيه بعضهم من ِقَبل حفظه

صدوق يف حفظه يشء، وحديثه يف مرتبة احلسن، وإذا توبع بمعترب »وقال: 
قبل، وقد يتوقف يف االحتجاج به إذا انفرد بام مل يتابع عليه، وخيالف فيه، فيكون 

 .(8)«الضعف ، لكنه ال ينحط إىلاحديثه شاذ  
بام يستنكر عليه فيكون ذلك من أوهامه،  مل يأتفهو صدوق حسن احلديث ما 

 والظاهر أن كالم ابن القطان ألجل ما وقع فيه من أوهام خاصة يف حديثه عن أيب
 سلمة، وإال فهو قد روى عنه. 

 فاحلديث هبذا السند حسن من أجل حممد بن عمرو، ويشهد له ما سبق.

                                       
 (.6/460) للمزي وهتذيب الكامل (،495) رقم (1/10٧) رواية ابن حمرزمعرفة الرجال  :ينظر (1)
 (.8/30) البن أيب حاتم اجلرح والتعديل (2)
(3) (8/3٧٧.) 
 (.94) سؤاالت ابن أيب شيبة (4)
 (.8/30) اجلرح والتعديل (5)
 (.6/283) للذهبي ميزان االعتدال( 6)
 (.441) البن حجر هدي الساري (٧)
 (.3/1٧84) البن حجرأجوبة احلافظ عىل أحاديث املصابيح  (8)
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 املبحث الثالث
 ثـاديـه األحــقـف 

 دلت األحاديث السابقة عىل مرشوعية اإلبراد بصالة الظهر يف شدة احلر، بينام
معارضتها لإلبراد؛ لذا اختلف يف  فهم من حديث خباب وأنس وجابر قد يُ 

 اإلبراد بالصالة عىل قولني:
ذهب بعض الفقهاء إىل عدم اإلبراد، وأن تعجيل الظهر أفضل  القول األول:

 . (1)امطلق  
صىل الصلوات كلها الظهر وغريها يف أول الوقت يف قال الليث بن سعد: تُ 
 . واستدلوا بام ييل:(2)الشتاء والصيف، وهو أفضل

 أي مل يزل شكوانا. ،ُيْشِكنَاالسابق فقالوا: فلم  حديث خباب  -1
 .(3)األحاديث الدالة عىل فضيلة أول الوقت -2
 قة فتكون أفضل. وقالوا بأن الصالة يف أول الوقت أكثر مش -3

                                       
سانيني، وغلطه ملنابذته للسنن املتظاهرة فقد ثبت ا( عن مجاعة من اخلر3/63) حكاه النووي يف املجموع (1)

 .أمره باإلبراد، وفعله 
 (.5/3) البن عبدالرب التمهيد( 2)
. «الصالة على وقتها»أي العمل أفضل؟ قال:  قال: سألت رسول اهلل   بن مسعودكحديث عبداهلل ( 3)

( عن سليامن ٧534( عن أيب الوليد هشام بن عبد امللك، ويف )59٧0،52٧احلديث أخرجه البخاري )
( من طريق معاذ العنربي. وأيضا من طريق حممد بن جعفر ومل يسق لفظه وقال: 85ومسلم ) بن حرب. 
مجيعهم )هشام بن عبد امللك، وسليامن، ومعاذ العنربي، وحممد بن  ."مثله"فظ رواية معاذ بعد ذكر ل

 فذكره. جعفر( عن شعبة، عن الوليد بن الَعْيزار بن ُحريث، عن أيب عمرو الشيباين، عن ابن مسعود 
ج ( من طريق حجا1/188(، واحلاكم يف مستدركه )96٧( رقم )1/462وأخرجه الدارقطني يف سننه )

قد روى » قال احلاكم: .«الصالة يف أول وقتها»بن الشاعر، عن عيل بن حفص املديني، عن شعبة به بلفظ 
هذا احلديث مجاعة عن شعبة، ومل يذكر هذه اللفظة غري حجاج الشاعر عن عيل بن حفص، وحجاج ثقة، 

شعبة فلم لكن خالف عيل بن حفص الثقات من أصحاب  .«وقد احتج مسلم بعيل بن حفص املدائني
وهو  "صدوق"ت(: 4٧19) يذكروا هذه اللفظة، وعيل بن حفص املدائني قال ابن حجر يف التقريب

( 1/188(، واحلاكم )14٧5، 14٧4(، وابن حبان يف صحيحه )32٧وأخرجه ابن خزيمة ) كذلك.
 .« أول وقتهاالصالة يف»من طريق عثامن بن عمر، عن مالك بن الَعْيزار، عن الوليد بن الَعْيزار به. بلفظ 

المبحث الثالث
فقه األحاديث
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وتأولوا األحاديث الدالة عىل اإلبراد بالصالة يف شدة احلر إىل إيقاعها يف برد 

عن -، وحكى القايض عياض عن بعض أهل اللغة أنه قال (1)لهالوقت وهو أو  

إن فيه حجة ملن ال يرى اإلبراد ألن معناه: : -«أبردوا عن احلر يف الصالة»رواية 

 . (2)قوله النهار أوله. وتعقبه بأن بقية احلديث يرد   وها ألول وقتها، وبردصل  

هو خطأ، وتغيري للمعنى، وصالة الظهر »أ ابن رجب هذا التأويل فقال: وخطَّ 

بعد سياق -.  وقال احلافظ (3)«، بل هو ضدهايف أول وقتها يف شدة احلر ليس إبراد  

إذ  «جهنم فإن شدة احلر من فيح» :وهو تأويل بعيد، ويرده قوله": -تأويلهم

التعليل بذلك يدل عىل أن املطلوب التأخري، وحديث أيب ذر رصيح يف ذلك حيث 

   .(4)«انتظر»قال فيه: 

ويرده حديث املغرية بن شعبة فهو رصيح يف التأخري فقد كانوا يصلون الظهر 

، ثم أمروا (5)ار من التهجري وهو التبكريهباهلاجرة وهي اشتداد احلر نصف الن

 باإلبراد.

 . (6)كر الدماميني أن األوىل تضمني اإلبراد معنى التأخريوذ

وهو قول مجهور أهل العلم أنه يستحب تأخري الظهر يف شدة  القول الثاين:

 .(7)احلر يف احلرض والسفر

                                       
 (.6/149) البن امللقن التوضيح لرشح اجلامع الصحيح (1)
 (.2/581) بفوائد مسلم للقايض عياض إكامل املعلم :ينظر (2)
 (.3/65) البن رجبفتح الباري  (3)
 (.2/16) فتح الباري البن حجر (3)
 )هجر(. مادةالبن األثري النهاية يف غريب احلديث  :ينظر (4)
 (.2/220) للدماميني امعمصابيح اجل( 5)
فتح الباري البن رجب  (،6/150) (، التوضيح لرشح اجلامع الصحيح2/583) إكامل املعلم :ينظر (6)

 (.2/21) البن حجر (، فتح الباري3/66)
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قال مجهور أهل العلم: يستحب تأخري الظهر يف شدة احلر إىل أن »قال احلافظ: 
 .(1)«يربد الوقت وينكرس الوهج

 أدلة القول األول بام ييل:وجياب عن 
عن وقت اإلبراد وهو  ازائد   اأما حديث خباب فمحمول عىل أهنم طلبوا تأخري  

زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك مل جيبهم، أو هو منسوخ 
فحديث خباب يف مكة،  ،بأحاديث اإلبراد؛ فإهنا متأخرة عنه عند من يقول بالنسخ

وإسالمه عام خيرب، فقد   املدينة؛ فإنه من رواية أيب هريرة وحديث اإلبراد يف
 .(2)اإلبراد روى اخلالل يف علله عن أمحد قال: آخر األمرين من النبي 

وزعمت طائفة أن معنى حديث »ا آخر وضعفه فقال: وذكر ابن رجب جواب  
سألوه أهنم ُيعذبون يف رمضاء مكة يف شدة احلر، و خباب: أهنم شكوا إىل النبي 

 .(3)ه، وهذا بعيد، وألفاظ احلديث ترد  «أن يدعو هلم، فلم جيبهم
وأما اجلواب عن أحاديث أول الوقت فهي عامة أو مطلقة واألمر باإلبراد 

 فهو مقدم. ،خاص
 بعض الصالة دون. «الصالة يف أول وقتها» :وإنام أراد بقوله»قال ابن خزيمة: 

بتربيد الظهر يف  ، إذ أخرب النبي مجيعها، وبعض األوقات دون مجيع األوقات
ر صالة العشاء شدة احلر، وقد أعلم أن لوال ضعف الضعيف، وسقم السقيم ألخَّ 

 .(4)«اآلخرة إىل شطر الليل
                                       

 (.2/21فتح الباري )( 1)
 املعلم إكامل (،1/288) للامزري (، املعلم بفوائد مسلم1/188) للطحاوي رشح معاين اآلثار :ينظر (2)

 (،3/69) فتح الباري البن رجب (،152-6/153) البن امللقنالتوضيح  (،2/5٧9) للقايض عياض
 (.1/305) للشوكاين ، نيل األوطار(11٧ /5) للنوويرشح مسلم  (،2/21) فتح الباري البن حجر

 (.3/٧0فتح الباري ) (3)
 (.1/169) صحيح ابن خزيمة (4)
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فيقال: بأن  حوأما قوهلم بأن الصالة يف أول الوقت أكثر مشقة فهو أفضل
الصالة يف األفضلية ال تنحرص يف األشق بل قد يكون األخف أفضل كام يف قرص 

 ،إن مراتب الثواب إنام يرجع فيها إىل النصوص» . قال ابن دقيق العيد:(1)السفر
 .(2)«عىل ما هو أشق منها بحسب املصالح املتعلقة هباوقد ترتجح بعض العبادة اخلفيفة 

، وإلمكانية (3)لورود األحاديث الدالة عىل اإلبراد الراجحوالقول الثاين هو 
ي يظن بأهنا متعارضة، واإلجابة عن أدلة القول األول كام مر  اجلمع بني األدلة الت

 . اسابق  
ا ، حيث اشرتط بعضهم رشوط  اختلف أصحابه يف تفاصيل هذه املسألةلكن 
 كام ييل:

أن اإلبراد خاص باجلامعة، وأما املنفرد فاألفضل يف حقه  القول األول:
 .(4)وهذا قول أكثر املالكية ،التعجيل

ا باجلامعة، وبالبلد فقد خص اإلبراد أيض   ،هو قول الشافعيو القول الثاين:
د اجلامعة بام إذا كانوا ينتابون املسجد من ُبعد، أما إن كانوا جمتمعني يف احلار، وقيَّ 

، وكذا املنفرد (5)فاألفضل يف حقهم التعجيل مكان واحد، أو كانوا يمشون يف ُكن  
 إذا صىل يف بيته. وصحح هذا القول النووي.

ينتاب  اقال الشافعي: إنام اإلبراد بصالة الظهر إذا كان مسجد  »ال الرتمذي: ق

                                       
 (.21-2/22) فتح الباري :ينظر (1)
 (.2/55) البن دقيق العيد إحكام األحكام( 2)
 كام مر  خالل البحث.  (3)
فأما مذهب مالك يف ذلك، فذكر إسامعيل بن إسحاق، وأبو الفرج »(: 5/2قال ابن عبد الرب يف التمهيد ) (4)

ثم نقل ا .هـ. ومل يذكر قيد  ا.«عمرو بن حممد أن مذهبه يف الظهر وحدها أن يربد هبا، وتؤخر يف شدة احلر
 (.3/66(، فتح الباري البن رجب )2/581إكامل املعلم ) :اختالفهم يف اجلامعة والفرد. وينظر

 (.3/66(، فتح الباري البن رجب )1/91) للشافعياألم  :ينظر (5)
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أهله من البعد، فأما املصيل وحده والذي يصيل وحده يف مسجد قومه فالذي أحب 

 . (1) «له أن ال يؤخر الصالة يف شدة احلر

، وأن تكون ولإلبراد أربعة رشوط: أن يكون يف حر شديد» قال اإلمام النووي:

وأن يقصدها الناس من البعد، هكذا نص الشافعي  ،، وأن تصىل مجاعةحارة اد  بال

 .(2)«يف األم ومجهور األصحاب عىل هذه الرشوط األربعة

قلت: وهذه القيود كلها مستنبطة من عموم النصوص ال من منطوقها كام أشار 

لرشوط، وإذا مل يثبت نص هبذه ا»، قال ابن سيد الناس: (3)ابن سيد الناس واحلافظ

 .  (4)«فأكثر ما فيها أهنا ختصيص للنص باملعنى

ا سواء كانوا يستحب اإلبراد بصالة الظهر يف شدة احلر مطلق   القول الثالث:

، وسواء انتابوا املسجد من مكان بعيد أو ال، فرأهيم عىل التسوية امجاعة أو منفرد  

محد، وإسحاق، من غري ختصيص أو قيد، وهو قول ابن املبارك، وأيب حنيفة، وأ

 والكوفيني وابن املنذر. 

ي استحباب ـالم اخِلرقي يقتضـر فكـدة احلـي شـا فـوأم» :(5)يـمغنـي الـال فـق

عىل كل حال، وهو ظاهر كالِم أمحد. قال األثرم: وهذا عىل مذهب  (6)راد هباــاإلب

 . «أيب عبد اهلل سواٌء، يستحب تعجيلها يف الشتاء، واإلبراد هبا يف احلر

                                       
 االستذكار :ح(، وينظر15٧باب ما جاء يف تأخري الظهر يف شدة احلر ) ،كتاب الصالة ،جامع الرتمذي (1)

 (.1/98) ربال البن عبد

 (.3/63) للنووي املجموع (2)

 (.2/21) (، فتح الباري3/381) البن سيد الناسينظر النفح الشذي رشح جامع الرتمذي  (3)

 املوضع السابق.( 4)

(5) (2/35.) 

 أي صالة الظهر. (6)
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. قال (1)«واملشهور عن أمحد التسوية من غري ختصيص وال قيد»قال احلافظ: 
 .(2) «وهو قول كثري من أهل العلم»ابن رجب: 

باب اإلبراد بالظهر يف شدة »وهو رأي اإلمام البخاري فقد بوب يف صحيحه 
ذلك عىل أنه يرى اإلبراد يف شدة احلرِّ بكل حال،  لَّ فد»قال ابن رجب: . «احلر

، ويف (3)«كان يف البالد احلارة أو غريها، وسواء كان يصيل مجاعة أو وحدهسواء 
 .(4)السفر أو احلرض

وهو اختيار الرتمذي، فقد قال: ومعنى من ذهب إىل تأخري الظهر يف شدة احلر 
 باب ما جاء يف تأخري الظهر يف شدة» :ب له فقال؛ لذا بوَّ (5)هو أوىل وأشبه باالتباع

 .«احلر
وأما ما ذهب إليه الشافعي أن »ت قول الشافعي فقال: وتعقب مسوغا

الرخصة ملن ينتاب من البعد، وللمشقة عىل الناس، فإن يف حديث أيب ذر ما يدل 
فلو كان األمر عىل ما ذهب إليه الشافعي مل يكن  عىل خالف ما قال الشافعي.

أن ينتابوا لإلبراد يف ذلك الوقت معنى؛ الجتامعهم يف السفر، وكانوا ال يتاجون 
 .(6)«من البعد

لكن تعقب الكرماين كالم الرتمذي بأن العادة يف العسكر الكثري تفرقهم يف 
 أطراف املنزل للتخفيف وطلب الرعي فال نسلم اجتامعهم يف تلك احلالة. 

                                       
 (.2/21) البن حجر فتح الباري (1)
 (.3/66) فتح الباري البن رجب (2)
 (.3/66) فتح الباري (3)
 (.3/٧2) فتح الباري (4)
ح(، إكامل املعلم بفوائد 15٧جامع الرتمذي كتاب الصالة باب ما جاء يف تأخري الظهر يف شدة احلر ) (5)

(، النفح الشذي رشح جامع 146-6/150(، التوضيح لرشح اجلامع الصحيح )2/581مسلم )
 (.1/415) للمباركفوري حتفة األحوذي (،2/21) (، فتح الباري3/381الرتمذي )

 املوضع السابق.( 6)
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عادهتم باختاذ خباء  ا فلم جترِ وأيض  »لذا قال احلافظ بعد سوقه لتعقب الكرماين: 
ا يتفرقون يف ظالل الشجر، وليس هناك كنٌّ يمشون فيه، كبري جيمعهم، بل كانو

فليس يف سياق احلديث ما خيالف ما قاله الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص 
معنى خيصصه، وذلك جائز عىل األصح يف األصول،  -وهو األمر باإلبراد–العام 

 .(1)«لكنه مبني عىل أن العلة يف ذلك تأذهيم باحلر يف طريقهم

ا وال والقائل هبذا القول مستعمل للخربين مجيع  » :(2)بن املنذر يف األوسطقال ا

فرق بني املصيل يف بيته أو يف مجاعة بفناء بيته أو يف املساجد التي تنتاب من البعد 

وليس ألحد أن  ،ولو كان له مراد لبني ذلك ،ومل خيص ،عمَّ  وذلك أن النبي 

 .«يستثني من احلديث إال بحديث مثله

وهذا قيد ملا »: -ا عىل القيود التي ذكرها بعض الفقهاءمعلق  - ل ابن عثيمنيقا

، واخلطاب للجميع، «إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة»بقوله:  أطلقه النبي 

وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع، ومل يعلل الرسول عليه الصالة والسالم 

، وهذا «شدة احلر من فيح جهنم» ذلك بأنه ملشقة الذهاب إىل الصالة، بل قال:

هلن  يصل ملن يصيل مجاعة، وملن يصيل وحده، ويدخل يف ذلك النساء، فإنه يسن  

 . (3)«اإلبراد يف صالة الظهر يف شدة احلر

 

 

                                       
 (.2/21) البن حجرفتح الباري  ( 1)
(2) (2/361.) 
 (.2/99) البن عثيمني الرشح املمتع (3)



٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
د. أحمد بن خالد آل مجناء ا براد بصالة الظهر في شدة الحر

دراسة حديثية موضوعية

العدد الثالث

121

ــــاإلب   اءـــــنـجـد آل مـالـن خـد بــمـد. أح           دراسة حديثية موضوعية: رــــحـدة الـر يف شـهـظـراد بصالة الــ

32 

عادهتم باختاذ خباء  ا فلم جترِ وأيض  »لذا قال احلافظ بعد سوقه لتعقب الكرماين: 
ا يتفرقون يف ظالل الشجر، وليس هناك كنٌّ يمشون فيه، كبري جيمعهم، بل كانو

فليس يف سياق احلديث ما خيالف ما قاله الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص 
معنى خيصصه، وذلك جائز عىل األصح يف األصول،  -وهو األمر باإلبراد–العام 

 .(1)«لكنه مبني عىل أن العلة يف ذلك تأذهيم باحلر يف طريقهم

ا وال والقائل هبذا القول مستعمل للخربين مجيع  » :(2)بن املنذر يف األوسطقال ا

فرق بني املصيل يف بيته أو يف مجاعة بفناء بيته أو يف املساجد التي تنتاب من البعد 

وليس ألحد أن  ،ولو كان له مراد لبني ذلك ،ومل خيص ،عمَّ  وذلك أن النبي 

 .«يستثني من احلديث إال بحديث مثله

وهذا قيد ملا »: -ا عىل القيود التي ذكرها بعض الفقهاءمعلق  - ل ابن عثيمنيقا

، واخلطاب للجميع، «إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة»بقوله:  أطلقه النبي 

وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع، ومل يعلل الرسول عليه الصالة والسالم 

، وهذا «شدة احلر من فيح جهنم» ذلك بأنه ملشقة الذهاب إىل الصالة، بل قال:

هلن  يصل ملن يصيل مجاعة، وملن يصيل وحده، ويدخل يف ذلك النساء، فإنه يسن  

 . (3)«اإلبراد يف صالة الظهر يف شدة احلر

 

 

                                       
 (.2/21) البن حجرفتح الباري  ( 1)
(2) (2/361.) 
 (.2/99) البن عثيمني الرشح املمتع (3)
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هل اإلبراد رخصة أم هو َنسخ للتبكري بصالة الظهر؟ وهل األمر به  مسألة:
 للندب أم للوجوب؟

 منهم من يرى بأنه رخصة، ومنهم من يرى بأنه عزيمة. هذا عىل قولني: اختلف يف
ساق القايض عياض اخلالف يف هذه املسألة فقال: ذهب قوم من أهل العلم إىل 

 أن حديث اإلبراد ناسخ ملا جاء بخالفه من صالة الظهر باهلاجرة وما يف معناه.
ألخذ باألفضل. وقال بعضهم: ليس بناسخ، وإنام هو رخصة ملن مل يرد ا

 .(1)عن اخلراسانيني اوحكاه النووي قوال شاذ  
، واختيار البيهقي فقد بوب يف (2)قلت: القول بالنسخ هو قول الطحاوي

 .«باب الدليل عىل أن خرب اإلبراد هبا ناسٌخ خلرب خباب وغريه»: (3)السنن
 اب.ومن قال بأنه عزيمة اختلفوا يف األمر هل يمل عىل الوجوب، أم االستحب

واألمر باإلبراد أمر ندب واستحباب، ال أمر حتم وإجياب، »قال ابن رجب: 
عىل عادهتم،  اهذا مما ال خالف فيه بني العلامء. فإن شذَّ أحد من أهل الظاهر جري  

باإلمجاع قبله، وبحديث عمرو بن  اومل يبال بخرق إمجاع املسلمني، كان حمجوج  
بأن الصالة بعد الزوال مشهودٌة حمضورة  سة، وأيب هريرة؛ فإهنام يرصحانبَ نْ عَ 

 .   (4)«متقبلة، ومل يفرق بني فرض ونفل
 ،ا، وهو الصحيح وبه جتتمع األحاديثض  ـن أيـقـملـن الـه ابـحـحـا صـو مـوه

 واهلل أعلم. 
 .(5)عىل صيغة األمر وقيل: بل اإلبراد واجب تعويال  

                                       
 املجموع (،24-2/25) الوسيط أليب حامد الغزايل (،2/580) للقايض عياض إكامل املعلم :ينظر (1)

 (.3/63) للنووي
 (.1/188) للطحاوي رشح معاين اآلثار :ينظر (2)
 (.3/229) للبيهقي السنن الكبري (3)
 وهو مذهب أمحد. ،(2/35) مة يف املغنيا(، وكذا حكى االستحباب ابن قد3/68) فتح الباري (4)
 (.6/150) البن امللقن التوضيح (5)
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 ما مقدار التأخري يف اإلبراد؟ مسألة:
رصيح يف السنة إال ما يمكن استفادهتا من حديث أيب ذر ليس يف ذلك نص 

 .(1) «حتى ساوى الظل التلول» :، ويف الرواية األخرى«حتى رأينا يفء التلول»: وفيه

بفتح املثناة وتشديد الالم: كل ما اجتمع عىل األرض من  ل  والتُُّلول: مجع ت  

، فال يظهر هلا تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي يف الغالب منبطحة غري شاخصة

 .(2)ظل إال إذا ذهب أكثر وقت الظهر

يعني: حتى مالت  «حتى رأينا يفء التلول» قوله:»قال ابن رجب احلنبيل: 

الشمس عن وسط السامء حتى ظهر للتُُّلول يفٌء، والفيء هو الظل العائُد بعد 

ى زواله، فإن  الشمس إذا طلعت كان للتُُّلول ونحوها ظٌل مستطيل، ثم يقرص حت

يتناهى قرصُه وقت قيام الشمس بالظهرية، ثم إذا زالت الشمس عاد الظل وأخذ يف 

؛ لرجوع الظل بعد ا، وما كان بعده يسمى فيئ  الطول، فام كان قبل الزوال يسمى ظاّل 

، كأنه عاد إىل املسلمني ما كانوا أحق به مما كان يف اذهابه، ومنه سمي الفيء فيئ  

 .  (3)«يده

يف حديث أيب ذر دليٌل عىل أن حد  اإلبراد إىل أن يظهر يفء »قال ابن رجب: 

 .(4)«التلول ونحوها

وال يصري هلا يفء عادة إال بعد الزوال بكثري. وقال: وظل »قال ابن امللقن: 
 ياء املنتصبة التيـ، بخالف األشاطالته جدّ ـالتلول ال يظهر إال بعد متكن الفيء واست

                                  
اعة واإلقامة، باب األذان للمسافرين إذا كانوا مج ،أخرجها اإلمام البخاري يف كتاب مواقيت الصالة (1)

 (.629) وكذلك بعرفة ومجٍع ح
 (.2/26) البن حجر فتح الباري (2)
 (.3/72) فتح الباري البن رجب (3)
 (.3/72) السابق رجعامل (4)
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 . (1)"ايظهر ظلها رسيع  

يف  أنه قال: كانت قدر صالة رسول اهلل  روي عن ابن مسعود وبام 

بعة ــة أقدام إىل ســة أقدام، ويف الشتاء مخســالصيف ثالثة أقدام إىل مخس

ليس لإلبراد حتديد يف الرشيعة إال ما ورد يف حديث »وقال ابن العريب:  .(2)أقدام

 .(3)«ابن مسعود

ارتفاع الشمس يف السامء،  وبيان ذلك أن طول الظل وقرصه مرجعه إىل
وانحطاطها، وقرهبا وبعدها من حماذاة الرؤوس، فكلام كانت أعىل، وإىل حماذاة 
الرؤوس أقرب كان الظل أقرص، وبالعكس كان الظل أطول؛ ولذلك ظل الشتاء 

:  أطول منه يف الصيف. قال اخلطايب يف معرض كالمه عن حديث ابن مسعود

                                       
 (.153-6/154) البن امللقنالتوضيح  (1)
( عن 502( ح )1/21٧( عن عثامن بن أيب شيبة، والنسائي يف سننه )400أخرجه أبو داود يف سننه ح ) (2)

 بن حممد األذرمي.أيب عبد الرمحن عبد اهلل 
كالمها )عثامن بن أيب شيبة، وعبد اهلل األذرمي( عن َعبيدة بن محيد، عن أيب مالك األشجعي سعد بن 

 د بن يزيد، عن ابن مسعود فذكره. طارق، عن كثري بن ُمْدِرك، عن األسو
واحلديث رجاله كلهم ثقات غري عبيدة بن محيد فقد قال احلافظ: صدوق نحوي ربام أخطأ. 

أقل أحواله أنه صدوق حسن احلديث وال حاجة لوصفه باخلطأ؛ فقد وثقه  :ت(، قلت4408تقريب)ال
مل يكن به بأس، كام وثقه ابن سعد، والدارقطني، وقال أمحد: ما أحسن حديثه، وقال  :ابن معني وقال مرة

اأبو بكر األثرم: أحسن أبو عبد اهلل ال: ما أدري ما للناس ، ورفع أمره، وق الثناء عىل عبيدة بن محيد جد 
وله، وذكر صحة حديثه، فقال: كان قليل السـقـط، وأمـا الـتـصـحيـف فـليـس تـجـده عنده. وصحح 

 حديثه ابن املديني، وقال النسائي والعجيل: ليس به بأس.
وانفرد الساجي بالكالم فيه فقال: ليس بالقوي يف احلديث، هو من أهل الصدق. عىل أنه يمكن محل 

(، 416تليني هني. مقدمة الفتح ) "ليس بالقوي": عىل أنه مل يبلغ مرتبة الثقة الثبت، قال احلافظكالمه 
 (، واحلديث سكت عنه أبو داود، وصحح إسناده ابن امللقن يف التوضيح5/85) هتذيب الكامل :ينظر

 (:1/254) لألشبييل احلق له. فقد قال يف األحكام الوسطى ( وقال: وال مباالة بتضعيف عبد6/149)
 واهلل أعلم.  ،.هـ. قلت: هو حديث حسنايف إسناده عبيدة بن محيد يعرف باحلذاء وال يتج به. 

 (.1/10٧) القبس (3)
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 يف أول الصيف يف شهر آذار ثالثة -مكة واملدينةأي - ويذكرون أن الظل فيهام»
إذا اشتد احلر متأخرة عن الوقت املعهود   أقدام ويشء، ويشبه أن يكون صالته

 قبله، فيكون الظل عند ذلك مخسة أقدام.
وأما الظل يف الشتاء، فإهنم يذكرون أنه يف ترشين األول مخسة أقدام، أو مخسة 

 أو سبعة ويشء. ويشء، ويف الكانون سبعة أقدام،
 .  (1)« فقول ابن مسعود منزل عىل هذا التقدير يف ذلك اإلقليم ..

أي - وذكر ابن امللقن اختالف العلامء يف ذلك وقال: اختلف يف مقدار وقته
فقيل: أن تؤخر الصالة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، وال  -اإلبراد

ن املعترب أن ينرصف منها قبل آخر يتاج إىل امليش يف الشمس، وظاهر النص أ
ى يف ذلك ، وسو  اوذهب مالك إىل تأخري الصالة حتى يصري الفيء ذراع   الوقت.

ولعله استدل بام رواه يف املوطأ عن نافع أن عمر كتب إىل  .(2)بني الصيف والشتاء
 وقال أشهب: ال ينتهي باإلبراد إىل .(3)«اإذا فاء الفيء ذراع   أن صلوا الظهر»عامله 

ينتهي باإلبراد إىل  ابن عبد احلكم أنه قال:ونقل ابن سيد الناس عن  .(4)آخر الوقت
تأخريها حتى يظهر للحيطان يفء يميش فيه الناس ، ورجح ابن سيد (5) آخر الوقت

 .(6)طالب اجلامعة 
 اقال احلافظ: واختلف العلامء يف غاية اإلبراد، فقيل: حتى يصري الظل ذراع  

هلا بعد ظل الزوال،  وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غري ذلك. ونزَّ

                                       
 (.110-1/111) للخطايب معامل السنن (1)
 ( وساق خالفهم.6/148) البن امللقن التوضيح  (2)
 ومل ُيدركه.  عمر ( يرويه نافع عن 6كتاب وقوت الصالة، باب وقوت الصالة ح) (3)
 (.3/384) البن سيد الناس النفح الشذي (،6/148) التوضيح :ينظر (4)
 (.3/384) النفح الشذي (5)
 املوضع السابق. (6)



٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

د. أحمد بن خالد آل مجناء ا براد بصالة الظهر في شدة الحر
دراسة حديثية موضوعية

العدد الثالث

126

 ه1438مجادى اآلخرة   (3العدد )  زيزامعة األمري سطام بن عبد العجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جب 

37 

املازري عىل اختالف األوقات، واجلاري عىل القواعد أنه خيتلف باختالف 
 .(1)األحوال، لكن يشرتط أن ال يمتد إىل آخر الوقت

بيانه، فالعربة بخروج يفء التلول وهذا إنام يكون مع كثرة تأخريها كام سبق 
لكن يشرتط أن ال يمتد إىل آخر الوقت؛ وهذا ما رجحه غري واحد من أهل العلم، 

 واهلل أعلم.  وهي العالمة التي نص عليها من شهد الصالة مع رسول اهلل 
بأن يف  «حتى ساوى الظل التلول»لكن قد يورد عىل هذا الرواية األخرى 

ها طوهلا إال يف آخر الوقت، وربام املشاهد األجسام املنبطحة كالتلول ال يساوي ظل
لزم من ذلك خروج الوقت ألنه إذا ساوى ظل كل يشء مثله فقد خرج وقت 

 الظهر ودخل وقت العرص.
وقد أورد مثل هذا اإلمام ابن رجب احلنبيل عند تفسريه هلذه الرواية، وقال: 

 .أحدمها: أنه صالها يف آخر وقتها قبل دخول وقت العرص وهذا يتمل أمرين:
وقال:  والثاين: أنه أخرها إىل دخول وقت العرص ومجع بينهام يف وقت العرص.

ولكن األظهر هو األول، وال يلزم من مصري ظل التلول مثلها أن يكون قد خرج 
 وقت الظهر؛ فإن وقت الظهر إنام خيرج إذا صار ظل اليشء مثله بعد الزوال.

خرى فيكون املراد باملساواة وجياب عن هذا بحمل هذه الرواية عىل الرواية األ
 يف الظهور ال يف املقدار. 

قال احلافظ: فظاهره يقتيض أنه أخرها إىل أن صار ظل كل يشء مثله، ويتمل 
، فساواه يف اأن يراد هبذه املساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن مل يكن ظاهر  

ر الظهر حتى جيمعها قال: قد كان ذلك يف السفر فلعله أخ  الظهور ال يف املقدار. أو يُ 
 .(2)مع العرص

                                       
 (.2/26) البن حجر فتح الباري (1)
 (.2/26)املرجع السابق   (2)
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 معناه: أن يفء الزوال مل يسب؛ ألنه لو حسب يفء»قال الشيخ ابن عثيمني: 
الزوال كان وقت الظهر قد خرج، فأمره أن يربد حتى صار الظل بقدر الشاخص، 

إليه يفء الزوال ثم صىل، فينبغي يف شدة احلر اإلبراد إىل هذا الوقت  الكن مضاف  
وقال بعض العلامء: بل حتى يكون للشواخص ظل  صالة العرص.قرب يعني 

وجد الظل الذي  ايستظل به، لكن هذا ليس بمنضبط؛ ألنه إذا كان البناء عالي  
 فهو بالعكس حتى يكون للناس ظل يمشون فيه. ، وإذا كان نازال  ايستظل به قريب  

عني أنه إليه يفء الزوال ي الكن أصح يشء أن يكون ظل كل يشء مثله مضاف  
قرب صالة العرص، وهذا هو الذي يصل به اإلبراد، أما ما كان الناس يفعلونه من 
قبل حيث يصلون بعد الزوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقال: هذا 

هذا إحرار؛ ألنه معروف أن احلر يكون أشد ما يكون  اإبراد، نقول: هذا ليس إبراد  
أن الشمس يف أيام الصيف تزول  قدرنا مثال   وقال: فإذا بعد الزوال بنحو ساعة.

 .   (1)«ا( تقريب  4، فإىل متى يكون اإلبراد؟ إىل )ا( تقريب  4( وأن العرص عىل )12عىل )
 :(2)احلكمة يف اإلبراد، أو املعىن الذي ألجله أُمر ابإلبراد

اإلبراد بالصالة سنة لورود األمر به، والتعليل املقرتن به، وقد اختلفت أقوال 
 العلامء يف احلكمة من ذلك:

فمنهم من قال من أجل حصول اخلشوع يف الصالة؛ فإن الصالة يف شدة احلر 
كالصالة بحرضة طعام تتوق نفسه إليه، وكصالة من يدافع األخبثني، فإن النفوس 
حينئذ تتوق إىل القيلولة والراحة، وعىل هذا فال فرق عندهم بني من يصيل وحده 

 أو يف مجاعة.
وا باإلبراد من قال: هو خشية املشقة بمشيه إىل املسجد يف احلر، فخص  ومنهم 

من قصد الصالة يف مساجد اجلامعة التي تقصد من األمكنة املتباعدة، فال يربد من 
                                       

 (.9٧-2/98) البن عثيمني الرشح املمتع (1)
 (.2/22) وفتح الباري البن حجر (،6٧-3/68) فتح الباري البن رجب :ينظر( 2)
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 يميش فيه. ، وُوِجَد كن  ايف بيته، أو كان املسجد قريب   اصىل منفرد  
م حالة السجود، ومنهم من قال: العلة فيه تأذهيم بحر الرمضاء يف جباهه

يف شدة احلر، فإذا مل يستطع أحدنا أن  كنا نصيل مع رسول اهلل »حلديث أنس 
، وأجيب عنه بأن اإلبراد ال (1)«يمكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليه

 .(2)يزيل احلر عن األرض
ومنهم من قال: هو وقت تنفس جهنم، فشدة احلر عقيب الزوال من أثر 

نع الصالة وقت الزوال، فإنه يستحب تأخريها بعد الزوال حتى تسجريها، فكام متُ 
ها ويزول شدة َوَهِجها؛ فإنه إثر وقت غضب، واملصيل يناجي ربه، فينبغي  يربد حرُّ
أن يتحرى بصالته أوقات الرىض والرمحة، ويتجنب أوقات السخط والعذاب، 

 وعىل هذا فال فرق بني املصيل وحده ويف مجاعة.
استشكل هذا بأن الصالة سبب الرمحة ففعلها مظنة طرد  قال احلافظ: وقد

العذاب فكيف أمر برتكها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من 
قال: سجر جهنم وقال: يمكن أن يُ ع وجب قبوله وإن مل يفهم معناه. جهة الشار

مظنة سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة احلر، وهو مظنة املشقة التي هي 
سلب اخلشوع فناسب أن ال يصيل فيها. لكن يرد عليه أن سجرها مستمر يف مجيع 
السنة، واإلبراد خمتص بشدة احلر فهام متغايران، فحكمة اإلبراد دفع املشقة، 

 . (3)واهلل أعلم ،وحكمة الرتك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب

: لو علل بفيح -إلبراديف معرض كالمه عن علة ا-قال أبو الفتح اليعمري 

بفاء التعليل:  اعليه يف اخلرب مسوق   اجهنم يف ذلك الوقت كام جاء منصوص  

إذ هي العلة  ،لكان أوىل من كل ما سبق «فأبردوا، فإن شدة احلر من فيح جهنم»
                                       

 ح(.620) أخرجه مسلم يف صححه (1)
 (.2/21) البن حجر فتح الباري ( 2)
 (.2/22)املرجع السابق  (3)
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 .(1)املنصوص عليها من صاحب الرشع
جهنم، وتعليل اإلبراد بأن شدة احلر من فيح »: (2)قال الصنعاين يف السبل

ته يذهب اخلشوع الذي هو روح الصالة، وأعظم املطلوب منها  . «يعني: وعند شدَّ
فإن شدة » :هو أوىل فالذي أمرنا باإلبراد علل ذلك بقوله قلت: وما ذكره 
، فال ترتك العلة املنصوص عليها ويبحث عن علة خفية، «احلر من فيح جهنم

 واهلل أعلم. ،ال  فاألمر جاء معلَّ 
 أراد اإلبراد ابلصالة فهل له أن يربد ابألذان؟ من مسألة:

أثار هذا التساؤل احلافظ ابن حجر فقال: فإن قيل: اإلبراد للصالة فكيف أمر 
، وسبب هذا اخلالف ما وقع ايت قريب  أاملؤذن به لألذان؟، ثم ذكر اجلواب عنه كام سي

فأراد أن "ها: من ذكر لفظ اإلقامة، ولفظ(3)يف رواية أيب داود الطياليس عن شعبة
 . "ثم أقام فصىل رسول اهلل " :اوفيها أيض   "يقيم

قال ابن رجب احلنبيل: ففي هذه الرواية الترصيح بأن اإلبراد إنام كان باإلقامة، 
الظهر، قال: أبرد  أذن مؤذن رسول اهلل ». و ملا ذكر رواية: اواإلقامة تسمى أذان  

اإلبراد واالنتظار بعد أن أذن، وهو دليل وهذا أيضا يدل عىل أنه إنام أخره ب: «أبرد
 . (4)و مل يربدأعىل أنه يؤذن يف أول وقت الصالة بكل حال، سواء أبرد 

وحممد بن  لكن مجيع من رواه عن شعبة كعفان بن مسلم، وغندر، وحجاج،
الرمحن  جعفر، وآدم بن أيب إياس، ومسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد الطياليس، وعبد

ب بن جرير مجيعهم ذكر لفظ األذان، وخالفهم أبو داود الطياليس بن مهدي، ووه
 فذكر لفظ اإلقامة.

                                       
 (.3/382) البن سيد الناس النفح الشذي (1)
 (.2/1٧) للصنعاين سبل السالم (2)
 ح(.158) رتمذي يف سننه( عن شعبة، ومن طريقه ال446أخرجه الطياليس يف مسنده ) (3)
 (.3/٧4) فتح الباري البن رجب (4)
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 .(1)املنصوص عليها من صاحب الرشع
جهنم، وتعليل اإلبراد بأن شدة احلر من فيح »: (2)قال الصنعاين يف السبل

ته يذهب اخلشوع الذي هو روح الصالة، وأعظم املطلوب منها  . «يعني: وعند شدَّ
فإن شدة » :هو أوىل فالذي أمرنا باإلبراد علل ذلك بقوله قلت: وما ذكره 
، فال ترتك العلة املنصوص عليها ويبحث عن علة خفية، «احلر من فيح جهنم

 واهلل أعلم. ،ال  فاألمر جاء معلَّ 
 أراد اإلبراد ابلصالة فهل له أن يربد ابألذان؟ من مسألة:

أثار هذا التساؤل احلافظ ابن حجر فقال: فإن قيل: اإلبراد للصالة فكيف أمر 
، وسبب هذا اخلالف ما وقع ايت قريب  أاملؤذن به لألذان؟، ثم ذكر اجلواب عنه كام سي

فأراد أن "ها: من ذكر لفظ اإلقامة، ولفظ(3)يف رواية أيب داود الطياليس عن شعبة
 . "ثم أقام فصىل رسول اهلل " :اوفيها أيض   "يقيم

قال ابن رجب احلنبيل: ففي هذه الرواية الترصيح بأن اإلبراد إنام كان باإلقامة، 
الظهر، قال: أبرد  أذن مؤذن رسول اهلل ». و ملا ذكر رواية: اواإلقامة تسمى أذان  

اإلبراد واالنتظار بعد أن أذن، وهو دليل وهذا أيضا يدل عىل أنه إنام أخره ب: «أبرد
 . (4)و مل يربدأعىل أنه يؤذن يف أول وقت الصالة بكل حال، سواء أبرد 

وحممد بن  لكن مجيع من رواه عن شعبة كعفان بن مسلم، وغندر، وحجاج،
الرمحن  جعفر، وآدم بن أيب إياس، ومسلم بن إبراهيم، وأبو الوليد الطياليس، وعبد

ب بن جرير مجيعهم ذكر لفظ األذان، وخالفهم أبو داود الطياليس بن مهدي، ووه
 فذكر لفظ اإلقامة.

                                       
 (.3/382) البن سيد الناس النفح الشذي (1)
 (.2/1٧) للصنعاين سبل السالم (2)
 ح(.158) رتمذي يف سننه( عن شعبة، ومن طريقه ال446أخرجه الطياليس يف مسنده ) (3)
 (.3/٧4) فتح الباري البن رجب (4)
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، وحاول الكرماين اجلمع بينها فذكر بأن املراد بالتأذين (1)فروايتهم أرجح
ح( من طريق شبابة، وأيب عمر 101٧) اإلقامة، لكن أخرجه أبو عوانة يف مسنده

يف مسري فأراد بالل  مع النبي كنا »عن شعبة به بلفظ:  -وهو حفص بن عمر-
: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. حتى أن يؤذن بالظهر، فقال له رسول اهلل 

رأينا يفء التلول، ثم أمره، فأذن وأقام، فلام صىل قال: إن شدة احلر من فيح جهنم، 
 إقامته بأن  (2)فيجمع بينهام كام ذكر احلافظ .«فإذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة

فأراد »عىل الصالة يف أول الوقت، فرواية  كانت ال تتخلف عن األذان ملحافظته 
 ثم يقيم.  :أي «فأراد أن يؤذن»أن يؤذن ثم يقيم، ورواية  :أي «بالل أن يقيم

ن فتحمل عىل أنه رَشع يف األذان فقيل له أما الرواية التي ذكر فيها أن املؤذن أذ  
 واهلل أعلم.   ،(3)األذان كام ذكره احلافظ يف الفتحن: أي أن يتم أبرد، ومعنى أراد أن يؤذ
فظاهر حديث أيب ذر يدل عىل أنه ُيرشع اإلبراد باألذان عند »قال ابن رجب: 

ر رت الصالة ُأخِّ ن إال يف وقت يصيل فيه، فإذا ُأخِّ إرادِة اإلبراد بالصالة، فال يؤذِّ 
ل األذاناألذان معها، وإذا ُعجِّ  ، فالراجح واهلل أعلم اإلبراد باألذان (4)«لت ُعجِّ

 .اوإلمكان اجلمع مع الرواية املخالفة بام ذكر سابق  رواية األكثر،  عليهألنه هو ما دلت 

  مسألة: هل خيتص اإلبراد ابلظهر أو ل؟
ر إال أشهب ـر الظهـي غيـد باإلبراد فـل أحـقـم يـاض: ولـيـايض عـال القـق

يح أنه خمتص بالظهر، وال يصح محل الصالة عىل فقال به يف العرص. والصح

عمومها ألنه جاء الترصيح يف الروايات األخرى بأهنا صالة الظهر، فيحمل املطلق 

 واهلل أعلم. ،اعىل املقيد؛ وألهنا هي الصالة التي يشتد احلر فيها غالب  
                                       

 لكن يمكن اجلمع بني الروايتني كام سيأيت بعد قليل. (1)
 (.2/26) فتح الباري (2)
(3) (2/23.) 
 (.3/٧3) فتح الباري البن رجب( 4)
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 لكن اختلف أهل العلم يف صالة اجلمعة عىل قولني، فالذين ذهبوا إىل اإلبراد
وقد ورد فيه الترصيح باجلمعة،  ،(1)يف صالة اجلمعة استدلوا بحديث أنس السابق

عطى حكمها، وألن العلة وألهنا نابت عن الظهر، وقامت مقامها فناسب أن ت  
 .(2)املوجبة لإلبراد يف الظهر وهي شدة احلر موجودة يف وقتها

عن فهم فهمه وأجاب املانعون عن حديث أنس بأن ذكر اجلمعة إنام هو عبارة 
باب »قائله من جواب أنس؛ لذا ملا ترجم البخاري للحديث مل جيزم باحلكم فقال: 

مل جيزم املصنف بحكم الرتمجة لالحتامل »قال احلافظ: . «إذا اشتد احلر يوم اجلمعة
الحتامل أن يكون من كالم التابعي أو من دونه،  «يعني اجلمعة» :الواقع يف قوله
 .(3)قاله وهو ظن ممن

وعىل فرض ثبوته عن أنس فهو حممول عىل أن اإلبراد باجلمعة عند أنس إنام هو 
والصحابة من بعده كأيب بكر،  ، أما فعل النبي (4)بالقياس عىل الظهر ال بالنص

وعمر، وعيل وغريهم فكانوا يصلوهنا إذا زالت الشمس، وهو قول أكثر العلامء يف 
رجب احلنبيل الكالم عن حديث أنس  ، وقد أطال اإلمام ابن(5)شدة احلر وغريه

للجمعة  (6)وساق طرقه، وبني أن سبب سؤال أنس إنام كان بسبب تأخري األمري
، وأ   بِّيُّ وأكثر العلامء عىل أن اجلمعة ال ي ربد  »ذي بسببه. وقال: وفأنكر عليه يزيد الضَّ

 . (7)«ل يف أول الوقت، وللشافعية يف ذلك وجهانهبا بعد الزوال بل ت عج  

                                  
 (.201 :ص)ينظر:   (1)
 (.3/383) ما ذكره ابن سيد الناس يف النفح الشذي :ينظر (2)
 (.2/452) البن حجر فتح الباري (3)
 (.2/452) : املرجع السابقينظر (4)
 (.318-1/331) للمشيقح معرفة أوقات العبادات (،5/189) الرشح الكبري البن قدامة :ينظر (5)
وهو احلكم بن أيوب ابن عم احلجاج بن يوسف، وكان عىل طريقته يف تطويل اخلطبة يوم اجلمعة حتى ( 6)

 (.2/452) فتح الباري :يكاد الوقت أن خيرج، ينظر
 (.5/425) فتح الباري البن رجب (7)
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 اخلامتة وأهم النتائج
 قت فيه يتلخص لنا ما ييل:فِّ وبعد هذا العرض الذي أسأل اهلل أن أكون قد وُ 

  مرشوعية اإلبراد بالظهر باقية حتى يف زمننا املعارص مع توفر وسائل التربيد
فإن شدة احلر من »احلديثة كاملكيفات واملراوح وغريها؛ ألن العلة منصوص عليها 

 .«فيح جهنم
 ألحاديث الدالة عىل مرشوعية اإلبراد بالظهر يف شدة احلر فقد بلغ كثرة ا

عدد األحاديث التي مجعتها ثالثة عرش كلها تدل عىل مرشوعية اإلبراد بصالة 
 الظهر، وكلها ثابتة عدا حديث عمر بن اخلطاب.    

  األحاديث الدالة عىل أفضلية تعجيل الصالة يف أول وقتها ال تتعارض مع
 ت بأحاديث اإلبراد.ص  ويمكن اجلمع بينها بأهنا عامة وُخ  ،رادأحاديث اإلب

 .األمر باإلبراد حممول عىل الندب واالستحباب يف أصح أقول أهل العلم 
 حتى رأينا " :مل يرد تعيني حلد اإلبراد إال ما يستفاد من حديث أيب ذر وفيه

ظهر للتلول يفٌء ، ويف العادة ال ي"حتى ساوى الظل التلول" :ويف رواية "يفء التلول
 إال مع كثرة التأخري.

 .املراد بمساواة الظل للتلول يف الظهور ال املقدار كام نص عليه احلافظ 
   ا باألذان.اإلبراد كام يكون بصالة الظهر يكون أيض 
  َينتاب  نْ مرشوعية اإلبراد بصالة الظهر عند اشتداد احلر للجامعة واملفرد، م

 فر واحلرض.  ن بعيد أو قريب يف الساملسجد مِ 
  اإلبراد خاص بصالة الظهر وقياس اجلمعة عىل الظهر اجتهاد من أنس، 

 وذلك عىل فرض ثبوته عنه.

 التوصيات:
إمتام هذه الدراسة احلديثية بدراسة فلكية حيث يمكن التنسيق يف ذلك مع  -

الخاتمة واهم النتائج
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العزيز للعلوم والتقنية إلمتام الدراسة من الناحية الفلكية؛ ألن  مدينة امللك عبد
بل قد  ،واقع احلال يدل عىل أن التأخر ال يذهب شدة احلر من عىل وجه األرض

يزيد يف أوقات، فهل هناك أرسار أخرى قد توضحها لنا مثل هذه الدراسات 
الفلكية بني األمر باإلبراد، وبعض العوامل الطبيعة والتي ربام ترض بجسم اإلنسان 

الشمس، فتكون من الشواهد  نتيجة التعرض هلا كبعض اإلشعاعات املنبعثة من
 عىل اإلعجاز يف السنة النبوية.

أن تناقش اجلهات املعنية مدى إمكانية إدراج وقت اإلبراد يف تقويم أم  -
 القرى.

ا ما كان فيه من صواب فمن اهلل وحده، وما كان فيه من خلل فمن نفيس وختام  
وصحبه أمجعني، والشيطان، وأستغفر اهلل منه، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

 واحلمد هلل رب العاملني. 
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المصادر والمراجع
 

 

 فهرس املصادر واملراجع
محدي السلفي وصبحي  حتقيق: حلافظ عبداحلق،، ااألشبييل ،األحكام الوسطى -1

 هـ.1416 مكتبة الرشد،، الرياض  السامرائي،
عمر يوسف بن عبد اهلل أبو إلمام ، االنمريي ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار -2

،  ، دار الكتب العلميةبريوتمعوض، مد عيل سامل حممد عطا، وحم حتقيق:بن عبدالرب ، 
 م.2000

إلمام أمحد بن إيب بكر ابن ا ،، البوصرييإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة -3
دار  ،الرياض، 1ط:دار املشكاة للبحث العلمي بإرشاف يارس بن إبراهيم،  حتقيق:إسامعيل ، 

 هـ.1420، طنالو
ألمري عالء الدين عيل بن بلبان، ضبط ، االفاريس ،اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان -4

 .هـ1407دار الكتب العلمية، ، 1ط:كامل يوسف احلوت،  :نصه
دار  ،إلمام ابن دقيق العيد، بريوتالقشريي، ا، إحكام األحكام رشح عمدة األحكام -5

 الكتب العلمية.
، 2:طحممد بن نارص الدين ،  ،، األلباينيف ختريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل -6

 هـ.1405املكتب اإلسالمي، 
عادل أمحد  حتقيق:أمحد بن عيل بن حجر، ، حلافظ العسقالينا ،اإلصابة يف متييز الصحابة -7

 .هـ1415،  دار الكتب العلمية، بريوت ،1ط:عبد املوجود وعيل بن حممد معوض، 
يل، د.حييى إسامع حتقيق:القايض عياض ،  ، اإلماماليحصبي ،إكامل املعلم بفوائد مسلم -8

 هـ.1425دار الوفاء، ، 2ط:
 حتقيق:، بكر أمحد بن عمرو وإلمام أبا ، البزار،البحر الّزّخار املعروف بمسند البزار -9

مكتبة دار العلوم واحلكم املدينة املنورة ومؤسسة ، بريوت ،1ط:د/حمفوظ الرمحن زين اهلل، 
 .هـ1419علوم القرآن ، 

إلمام ، ااألنصاري، لواقعة يف الرشح الكبريالبدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار ا -10
مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل سليامن ويارس بن  حتقيق:رساج الدين عمر بن عيل ابن امللقن، 

 هـ.1425،  ، دار اهلجرةاخلرب، 1ط:كامل، 
حممد  حتقيق:، أمحد بن عيل بن حجر ، حلافظ العسقالينا ،من أدلة األحكام بلوغ املرام -11

 .، مكتبة ابن تيميةلقاهرةا حامد الفقي،
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الدوري، ، رواية أيب الفضل العباس حممد بن حاتم الدوري بن معنيحييى تاريخ  -12
 .، دار القلم بريوتالعباس بن حممد بن حاتم، حتقيق: عبد اهلل أمحد حسن، 

 الدارمي، عثامن بن سعيد، حتقيق:، عن أيب زكريا حييى بن معني الدارميعثامن  تاريخ -13
 هـ.1400،  ، دار املأمون للرتاث دمشقف، محد نور سيد/أ
وملحق به كتاب الكنى  ،إلمام حممد بن إسامعيل البخاريا ، البخاري،التاريخ الكبري -14

 .دار الباز للنرش والتوزيع،للبخاري، مكة املكرمة 
 حتقيق:بكر أمحد بن عيل اخلطيب ،  أبوإلمام ا ، البغدادي،السالم تاريخ بغداد أو مدينة -15

 .هـ1417،  دار الكتب العلمية، بريوت ،1ط:القادر عطا، مصطفى عبد 
احلجاج يوسف بن الزكي ، ومعه أبو  حلافظ، املزي، ابمعرفة األطراف حتفة األرشاف -16

عبد الصمد رشف الدين وزهري  حتقيق:النكت الظرف عىل األطراف للحافظ ابن حجر، 
 هـ.1403،  ي.اهلند، املكتب اإلسالم الدار القيمة، بريوت ،2ط:الشاويش، 

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب  ، السيوطي،يف رشح تقريب النواوي تدريب الراوي -17
 هـ.1414،  ، دار الكتاب العريببريوت محد عمر هاشم،د/ أ حتقيق:بكر السيوطي، 

، أمحد بن عيل بن حجر ، حلافظ العسقالينا ،بزوائد رجال األئمة األربعة تعجيل املنفعة -18
 هـ.1416، دار الباز،  ، دار الكتب العلميةبريوت ،1ط:لح شعبان، أيمن صا :اعتنى به

حممد عوامة،  حتقيق:، أمحد بن عيل بن حجر، حلافظ العسقالينا ،التهذيب تقريب -19
 هـ.1411،  ،دار الرشيد، ودار القلمدمشق ، 3ط:
 أمحد بن عيل بن، حلافظ العسقالينا ،يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري -20

 .، دار املعرفة بريوتاهلل هاشم اليامين،  ، اعتنى به عبدحجر 
مصطفى  حتقيق:، أمحد بن عيل بن حجر، حلافظ العسقالينا ،هتذيب التهذيب -21

 .هـ1415،  دار الكتب العلمية، بريوت ،1ط:عبدالقادر عطا، 
حلافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف ، ، املزي، ايف أسامء الرجال هتذيب الكامل -22

، طبعة جديدة منقحة ، مؤسسة الرسالةبريوت ،1ط:د/بشار عواد معروف،  قيق:حت
 هـ.1418وخمترصة، 

حفص عمر بن عيل األنصاري ابن األنصاري، أبو ،التوضيح لرشح اجلامع الصحيح -23
 هـ.1429دار الفالح، ، 1ط: امللقن، 
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 ،1:طالسيد رشف الدين أمحد،  حتقيق:، السبتي، أبوحاتم حممد بن حبان ،الثقات -24
 هـ.1395

 .هـ1420 مكتبة دار السالم،، 1ط:إلمام حممد بن عيسى، ا ، الرتمذي،جامع الرتمذي -25
الشيخ عبد الرمحن بن حييى  :إلمام ابن أيب حاتم ، علق عليها ، الرازي،اجلرح والتعديل -26

دار ،  تبريو ،عة جملس دائرة املعارف العثامنيةمصور عن طب ،املعلمي اليامين، بحيدر آباد
 .ب العلميةالكت
د/ رمزي منري بعلبكي، دار  حتقيق:بكر حممد بن احلسن،  أبو ، ابن دريد،مجهرة اللغة -27

 م.1987العلم للماليني.بريوت، الطبعة األوىل 
، حمي الدين عطية وصالح واحلديثة دليل مؤلفات احلديث الرشيف املطبوعة القديمة -28

 هـ.1418،  زمابن حدار ، بريوت ، 2ط:الدين حفني وحممد خري رمضان، 
 حتقيق:إلمام أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر، ، اابن قيم اجلوزية، يف خري هدي العباد زاد املعاد -29

 هـ.1410مؤسسة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية، ، 14ط:شعيب وعبد القادر األرنؤوط، 
 نعاين،إلمام حممد بن إسامعيل الص، الصنعاين، اسبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام -30

 هـ.1429دار ابن اجلوزي، ، 1ط:حممد صبحي حالق،  حتقيق:
ري وحممود حممد خليل، أيب املعاطي النو حتقيق:، ليحيى بن معني سؤاالت ابن اجلنيد -31
 هـ.1410 ، عامل الكتببريوت، 1ط:
سؤاالت أيب بكر األثرم أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل رواية احلافظ أيب احلسن عيل بن أيب  -32

 هـ.1422دار العاصمة الرياض، ، 1ط:خري اهلل الرشيف،  حتقيق:، قزوينيطاهر ال
لشيخ حممد بن نارص ، األلباين، اويشء من فقهها وفوائدها الصحيحةاألحاديث سلسة  -33

 هـ.1415مكتبة املعارف  ،الرياض، 2ط:الدين األلباين، 
الشيخ حممد  األلباين، ،واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة الضعيفةاألحاديث سلسلة  -34

 هـ.1412 ،مكتبة املعارف، 1ط:بن نارص الدين األلباين، 
حممد فؤاد  حتقيق:د بن يزيد، ـحمـد اهلل مـي عبـام أبـإلما ، القزويني،هــاجـن مـن ابـسن -35

 .دار الفكر، 1ط:عبد الباقي، 
مكتبة دار السالم، ، 1ط:، شعثإلمام سليامن بن األا ، السجستاين،سنن أيب داود -36

 .هـ1420
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عدد من الباحثني  حتقيق:احلسن عيل بن عمر، أبو  إلمام، الدارقطني، اسنن الدارقطني -37
 هـ.1424مؤسسة الرسالة  ، بريوت،1ط: وإرشاف شعيب األناؤوط،

د/مصطفى  حتقيق:محن، رحممد عبد اهلل بن عبد الأبو إلمام ا ، الدارمي،سنن الدارمي -38
 .هـ1412دار القلم ، 1ط:ديب البغا، 

جمموعة من  حتقيق: عبد الرمحن أمحد بن شعيب، أبوإلمام ا ، النسائي،ربىالسنن الك -39
 هـ.1422 ،مؤسسة الرسالة ، بريوت،1ط: الباحثني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط،

، وهبامشه تعليقات ابن بكر أمحد بن احلسني أبواإلمام  ، البيهقي،السنن الكربى -40
دار الكتب العلمية، ، 1ط:د عبد القادر عطا، حمم حتقيق:الرتكامين املسمى باجلوهر النقي، 

 هـ.1414وتوزيع دار الباز، 
عبد الرمحن أمحد بن شعيب، ومعه رشح  أبوإلمام ا ، النسائي،-املجتبى-سنن النسائي -41

توزيع دار املؤيد، ، 2ط:مكتب الرتاث اإلسالمي،  حتقيق:السيوطي وحاشية السندي، 
 .هـ1412

د/عبد اهلل  حتقيق:، فرج عبد الرمحن بن حممد بن قدامةال أبو ، املقديس،الرشح الكبري -42
 هـ.1415 ،هجر للطباعة والنرش، مرص ، 1ط:بن عبد املحسن الرتكي، 

 ، النووي،املسمى املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج رشح صحيح مسلم -43
 .، دار الفكر بريوتا حييى بن رشف النووي، زكري اإلمام أبو

حممد زهري  حتقيق:، وي، اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممدالطحا، رشح معاين اآلثار -44
 هـ.1399دار الكتب العلمية ، 1ط:النجار، 

لشيخ حممد بن عثيمني، عناية د.سليامن ا ابن عثيمني، ،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع -45
 هـ.1415مؤسسة آسام ، ، الرياض ، 1ط:أبا اخليل ود.خالد املشيقح، 

املرصي، ، مسند اإلمام الشافعي برتتيب العالمة السندي حتقيقشفاء العي بتخريج و -46
 هـ.1426مكتبة ابن تيمية، ، 2ط:تأليف جمدي املرصي، 

، دار الصديق ، اجلبيل،1ط: مد نارص الدين،الشيخ حم، ، األلباينصحيح األدب املفرد -47
 هـ.1414

 :حتقيقبكر حممد بن إسحاق بن خزيمة،  أبوإلمام ا ، النيسابوي،صحيح ابن خزيمة -48
 .هـ1412، املكتب اإلسالمي، 2ط:د/حممد مصطفى األعظمي، 
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صحح أحاديثه الشيخ حممد بن نارص الدين القزويني، ، صحيح سنن ابن ماجه -49
 هـ.1409مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ، 1ط:زهري الشاويش،  :ى بهناأللباين، اعت

حممد بن نارص الدين األلباين، اعتبى به زهري األلباين، ، أيب داودسنن صحيح  -50
 هـ.1408مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ، 3ط:الشاويش، 

 .هـ1419، مكتبة دار السالم، 2، ط:إلمام حممد بن إسامعيل، البخاري، اصحيح البخاري -51
زهري  :مد بن نارص الدين األلباين، اعتبى به، األلباين، حمالنسائيسنن صحيح  -52

 هـ.1409  مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،، 1ط: الشاويش،
إلمام مسلم بن احلجاج، مع ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ، النيسابوي، اصحيح مسلم -53
 هـ.1419مكتبة دار السالم، ، 1ط:
دار ، اجلبيل، 1ط:لشيخ حممد نارص الدين األلباين، ، األلباين، اضعيف األدب املفرد -54

 هـ.1414 ،الصديق
لشيخ حممد نارص الدين األلباين، إرشاف زهري األلباين، ا، ن ابن ماجهضعيف سن -55

 هـ.1408 ،املكتب اإلسالمي، بريوت، 1ط:الشاويش، 
لشيخ حممد نارص الدين األلباين، إرشاف زهري ، األلباين، اضعيف سنن أيب داود -56

 هـ.1408 ،املكتب اإلسالمي ، بريوت،1ط: الشاويش،
لشيخ حممد نارص الدين األلباين، إرشاف زهري ا األلباين،، ضعيف سنن الرتمذي -57

 هـ.1411 ،املكتب اإلسالمي، بريوت، 1ط:الشاويش، 
إرشاف زهري  لشيخ حممد نارص الدين األلباين،األلباين، ا، ضعيف سنن النسائي -58

 هـ.1411 ،املكتب اإلسالمي، بريوت، 1ط:الشاويش، 
نشأت بن كامل  حتقيق:، اتمأيب ح حممد عبد الرمحن ابن أبو ، الرازي،احلديثعلل  -59

 هـ.1423مكتبة الفاروق احلديثة.مرص، ، 1ط:املرصي، 
فريق من الباحثني،  حتقيق:، أيب حاتم حممد عبد الرمحن ابن أبو ، الرازي،احلديثعلل  -60

 هـ.1427 ،1ط:وإرشاف د/ سعد احلميد ود/ خالد اجلرييس، 
د/حمفوظ الرمحن زين اهلل  :حتقيق، ن عيل بن عمراحلسأبو إلمام ا الدارقطني، ،العلل -61

 دار طيبة.، 1ط:السلفي، 
افظ أمحد بن عيل بن حجر ، ومعه ، العسقالين، احلبرشح صحيح البخاريفتح الباري  -62
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صحيح البخاري، مراجعة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز للجزاء الثالثة األوىل، 
دار الريان، ، 1ط:د عبد الباقي، وتكملة البقية بإرشاف حمب الدين اخلطيب،وترقيم حممد فؤا

 هـ.1407
حلافظ ابن رجب عبدالرمحن بن ا ،ابن رجب، فتح الباري يف رشح صحيح البخاري -63

 هـ.1417 ،دار ابن اجلوزي، 1ط:طارق بن عوض اهلل، حتقيق:شهاب احلنبيل، 
عادل  حتقيق:أمحد عبد اهلل بن عدي ،  أبو إلمام ، اجلرجاين، ايف ضعفاء الرجال الكامل -64

دار الكتب العلمية، ، 1ط:أمحد عبد املوجود و عيل حممد معوض ود/عبد الفتاح أبو سنة، 
 هـ.1418

دار ، 3ط:، ال الدين حممد بن مكرم بن منظورالفضل مجأبو ، املرصي، لسان العرب -65
 هـ.1414 صادر،

ه حلافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، ومع، اهليثمي، اومنبع الفوائد جممع الزوائد -66
 هـ.1414عبد اهلل بن حممد الدرويش، دار الفكر،  حتقيق:بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد، 

، مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، وابنه تيمية شيخ اإلسالم أمحد بنجمموع فتاوى  -67
حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، إرشاف وزارة الشؤون اإلسالمية، 

 هـ.1416
دار بريوت، ، زكريا حييى بن رشف الدين أبومام إلالنووي، ا ،ح املهذباملجموع رش -68

 م.1997الفكر ، 
صربي  حتقيق: بن حجر،أمحد بن عيل حلافظ العسقالين، ا ،خمترص زوائد مسند البزار -69

 هـ.1412مؤسسة الكتب الثقافية ،، 1ط: عبداخلالق،
 حممد بن عبد اهلل احلاكم، عبد اهلل أبو إلمام، النيسابوري، ا املستدرك عىل الصحيحني -70

دار املعرفة، ، 1ط:عبد السالم بن حممد عّلوش،   حتقيق:وبذيله تلخيص املستدرك للذهبي، 
 .هـ1418

، ترتيب العالمة مسند الشافعي ملحق بشفاء العي بتخريج وحتقيق مسند الشافعي -71
 هـ.1426مكتبة ابن تيمية، ،2ط: السندي،تأليف جمدي املرصي،

الدكتور حممد بن  حتقيق:إلمام سليامن بن داود ،، الطياليس، االطياليس مسند أيب داود -72
 هـ.1419مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، ، 1ط:عبداملحسن الرتكي، 
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أيمن الدمشقي،  حتقيق:، ، اإلسفرائني، اإلمام يعقوب بن إسحاقمسند أيب عوانة -73
 هـ.1419ر املعرفة، دا، بريوت، 1ط:
حسني سليم  حتقيق: ،إلمام أبو يعىل أمحد بن عيلا ، املوصيل،ند أيب يعىل املوصيلمس -74

 هـ.1412 ،دار الثقافة العربية، دمشق، 1ط:أسد الداراين، 
، ومؤلفات أصحاهبا األخرى، وموطأ مالك، املسند اجلامع ألحاديث الكتب الستة -75

رمي، وصحيح ابن خزيمة، ومسانيد احلميدي، وأمحد بن حنبل، وعبد بن محيد، وسنن الدا
الرشكة  ، الكويت،دار اجليل، بريوت، 1ط:د/ بشار عواد معروف وآخرون،  :ترتيب

 .هـ1413 ،املتحدة
جمموعة  حتقيق: ،إلمام أمحد بن حممد بن حنبلالشيباين، ا، املسند )املوسوعة احلديثية( -76

 .هـ1416مؤسسة الرسالة، ، 1ط:من الباحثني، إرشاف د/عبد اهلل الرتكي، 
دار ، 3ط:أمحد حممد شاكر،  حتقيق:، إلمام أمحد بن حممد بن حنبلالشيباين، ا ،املسند  -77

 .هـ1368املعارف، 
 حبيب األعظمي، حتقيق:، بكر عبداهلل بن الزبري احلميدي أبواحلميدي، اإلمام ، املسند -78
 هـ.1409دار الكتب العلمية، ، 1ط:
 حتقيق:، بن الرساج النيسابوري النيسابوري، اإلمام حممد بن إسحاق، مسند الرساج -79

 هـ.1423إدارة العلوم األثرية ، باكستان، 1ط:إرشاد احلق األثري،
نور  حتقيق:، املخزومي حممد بن أيب بكر إلمام بدر الدين، الدماميني، امصابيح اجلامع -80

 هـ.1431دار النوادر، ، 2ط:الدين طالب وجمموعة، 
بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة،  أبومام إلا ، العبيس،املصنف يف األحاديث و اآلثار -81

 .هـ1416دار الكتب العلمية، ، 1ط:حممد عبد السالم شاهني،  حتقيق:
 حتقيق:بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة،  أبوإلمام العبيس، ا ،البن أيب شيبةاملصنف  -82

 هـ.2714 ،مؤسسة علوم القرآنسوريا، ، و ، جدة، رشكة دار القبلة1ط:حممد عوامة، 
حبيب الرمحن األعظمي،  حتقيق:، بن مهام إلمام عبد الرزاقا ، الصنعاين،املصنف -83
 .هـ1403املكتب اإلسالمي، ، 2ط:
، عيل بن حجرحلافظ أمحد بن ، العسقالين، ابزوائد املسانيد الثامنية املطالب العالية -84

 هـ.1414الشيخ حبيب الرمحن األعظمي، دار املعرفة،  حتقيق:
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، عيل بن حجرحلافظ أمحد بن ا ، العسقالين،بزوائد املسانيد الثامنية ليةاملطالب العا -85
 هـ.1419 ،دار العاصمة ودار الغيث، السعودية، 1ط:د/ سعد بن نارص الشثري،  حتقيق:

طارق بن  حتقيق:القاسم سليامن بن أمحد ،  أبوإلمام ، الطرباين، ااملعجم األوسط -86
 هـ.1415دار احلرمني ، القاهرة، م احلسيني، عوض اهلل حممد وعبد املحسن بن إلبراهي

 هـ.1403، دار الكتب العلمية، القاسم سليامن بن أمحد أبوإلمام ، الطرباين، ااملعجم الصغري -87
 محدي السلفي،  حتقيق:القاسم سليامن بن أمحد ،  أبوإلمام ، الطرباين، ااملعجم الكبري -88
 دار إحياء الرتاث العريب.، 2ط:
حسني سليم أسد الداراين  حتقيق:، إلمام أيب يعىل أمحد بن عيلا املوصيل، ،املعجم -89

 .هـ1410 ،دار املأمون للرتاث، بريوت، 1ط:،  وعبده عيل كوشكك
 حتقيق:، الرازي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، القزويني، أبومعجم مقاييس اللغة -90

 هـ.1420، عبد السالم حممد هارون، رشكة الرياض للنرش والتوزيع، ودار اجليل
 ،دار املسلم، الرياض، 1ط:، املشيقح، د/خالد بن عيل، معرفة أوقات العبادات -91

 هـ.1418
 حتقيق:، رواية ابن حمرز ،زكريا حييى بن معني وإلمام أبا ، ابن معني،معرفة الرجال -92

 هـ.1405طبوعات جممع اللغة العربية ، دمشق، حممد كامل القصار، م
سيد كرسوي  حتقيق:بكر أمحد بن احلسني ،  اإلمام أبو ، البيهقي،معرفة السنن واآلثار -93

 هـ.1412دار الكتب العلمية، ، 1ط:حسن، 
حتقيق: حممد رايض نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد ،  ، األصبهاين، أبومعرفة الصحابة -94

 هـ.1408 ،كتبة احلرمني، الرياض، م1بن حاج عثامن ، ط:
د/بشار عواد معروف  حتقيق:لك بن أنس، عبد اهلل ما وإلمام أباألصبحي، ا ،املوطأ -95

 .هـ1413 ،مؤسسة الرسالة، 2ط:وحممود حممد خليل، 
عيل حممد معوض  حتقيق:عبد اهلل حممد بن أمحد،  وإلمام أبا ، الذهبي،ميزان االعتدال -96

دار الكتب ، بريوت، 1ط:وعادل أمحد عبد املوجود ومشاركة د/عبد الفتاح أبو سنة، 
 .هـ1418 ،العلمية 

، الزيلعي، العالمة مجال الدين أبو حممد عبداهلل بن ألحاديث اهلداية ب الرايةنص -97
 هـ.1415 ،داراحلديث، القاهرة، 1ط:، اعتنى به أيمن صالح شعبان، يوسف



٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج

د. أحمد بن خالد آل مجناء ا براد بصالة الظهر في شدة الحر
دراسة حديثية موضوعية

العدد الثالث

142

 

 

 .ملحق بتحفة األرشاف ،النكت الظراف عىل األطراف -98
طاهر  حتقيق:، ، اجلزري، اإلمام ابن األثري أبو السعاداتالنهاية يف غريب احلديث -99

 املكتبة العلمية.بريوت، الزاوي وحممود الطناحي، 
دار بريوت، إلمام حممد بن عيل ، ، الشوكاين، انيل األوطار من أحاديث سيد األخيار -100

 الكتب العلمية.
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 وهِ الظهر؟ بصالة للتبكري َنسخ هو أم رخصة اإلبراد هِ: مسألة
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• حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة ا�مام 
محمد بن سعود ا�سالمية، وكانت أطروحته بعنوان «آراء ابن حجر 

الهيتمي االعتقادية: عرض وتقويم».
ا�مام  بجامعة  الدين  الدكتوراه من كلية أصول  • حصل على درجة 
«ا�مر  بعنوان  أطروحته  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد 
والمخالفين:  السنة  أهل  بين  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

دراسة عقدية».

E : alshaye.mohammed@gmail.com

 ا�ستاذ المشارك بكلية أصول الدين 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د. محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع

ُصُحف موسىعليه السالم
دراسة عقدية في نصوص القرآن 

والسنة والكتاب المقدس


