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دادـــــإع

ِّخالد بن أحمد الصمي بابطین٠د  ُّ
الدراسات اإلسالمیةكلیة الشریعة وبأستاذ الفقھ المشارك

مكة المكرمة-جامعة أم القرى

دراسة فقھیة مقارنة
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املقدمة
ِّ

من شرور أنفسنا،  ، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با َّإن الحمد 
. َّومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ
ًوأشھد أن ال إلھ إال هللا، وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ َّ.

 ﴿

]. ١٠٢: آل عمران[﴾ 

﴿

].١: النساء[﴾ 

﴿

﴾.

].٧١-٧٠: األحزاب[

ُأما بـعــد  ْ َ َّ:

َّأجمع المسلمون على أن الصلوات مؤقتة بمواقیت معلومة محددة،«فلقد 
على ^ َّدلت األخبار الثابتة عن النبي «كما . )١(»ثبتت في أحادیث صحاح جیاد

. )٢(»أن تعجیل الصلوات في أوائل أوقاتھا أفضل

للدكتور وهبه الزحیلي » الفقه اإلسالمي وأدلته«ما بین القوسین من كتاب)١(
)١/٥٠٧.(

).٢/٦٢» األوسط«كالم ابن المنذر فيما بین القوسین من )٢(
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: ُّأي األعمال أفضل؟ قال«: ^ً، أن رجال سأل النبي عن ابن مسعود 
.  )١(»ّالصالة لوقتھا، وبر الوالدین، ثم الجھاد في سبیل هللا

. )٢(ِّ؛ فقد استثنى العلماء من ذلك صالة الظھر في شدة الحرَّإذا تقرر ھذا 
كل عبادة مؤقتة، فاألصل تعجیلھا في أول الوقت، إال : (وذكر بعضھم قاعدة

ِّ، وجعل صالة الظھر في شدة الحر أول تلك الصور...)في صور  َ ََ)٣(.
األصل أن المبادرة إلى طاعة هللا «: -رحمھ هللا تعالى –قال القرافي 

تعالى في سائر األحوال أفضل، لما فیھ من إظھار الطواعیة، واألمن من 
ِّتفویت مصلحة العبادة، إال أن یقوم معارض راجح كالحر؛ فإن اإلبراد مقدم 
ُعلى مصلحة العبادة؛ ألن المشي في الحر الشدید یذھب الخشوع الذي ھو  ِّ

سكینة والوقار؛ ُأفضل أوصاف الصالة، ولھذا أمرنا بالمشي إلى الجماعة بال
َّوإن فاتت المبادرة، وصالة الجماعة، وبركة االقتداء، وھذا عممھ الشرع في 

اھـ)٤(»سائر الصلوات
ّجمھور أھل العلم من أھل السنة والجماعة على سنیة اإلبراد بصالة : قلت ُ

ُّالظھر في شدة الحر، لما دلت علیھ السنن واآلثار، لم یخالف في ذلك إال  َِّّ
! ُحیث إنھم ال یبردونالخوارج،

ُإن أھل األھواء ال یبردون؛ یعني «: -رحمھ هللا –قال اإلمام مالك 
»)٥(الخوارج

، واللفظ )٧٥٣٤(، برقم )مع الفتح–١٣/٥١٠(»البخاريصحیح «. متفق علیه)١(
).٨٥(، برقم )١/٩٠(»صحیح مسلم«و. له

).٣٦٠و٢/٦٢(» فاألوسط في السنن واإلجماع واالختال«:انظر)٢(
).١/٣٩٨(للسیوطي » األشباه والنظائر«:انظر)٣(
).٢/٣٠(للقرافي » الذخیرة«:انظر)٤(
ّطائفة من أهل القبلة، یكفرون الناس بالمعاصي، ویخرجون على أئمة : الخوارج )٥(

، ثم خرجوا علیه ب علي المسلمین وجماعتهم، وكانوا في أول األمر من أصحا
وما ١/٢٠٧(» مقاالت اإلسالمیین«: انظر.بعد قبوله التحكیم بعد موقعة صفین

).وما بعدها١/١٠٦(»الملل والنحل«، )بعدها



-٢٢٢٥-

َّوكان یكره أن تصلى الظھر عند زوال الشمس؛ ولكن بعد ذلك، . )١( ُ
!)٢(تلك صالة الخوارج: ویقول

:)٣(قال ابن رسالن من الشافعیة

ِوسن االبراد بفعل الظـھر ْ ْ ُُّ ِ ِ ُ ِّلشـدة الحــر بقطــر الحـــرَّ ِِّ ْ ُ َّ

ْلطالب الجمع بمسجٍد أتى َ ْ َِ ِ ِإلیھ من بعٍد خالف الجمعةِ ُ َ ْ ُ

ُولھذا أحببت دراسة ھذا الموضوع دراسة فقھیة مقارنة، تجلي ھذا األمر،  ً ً ً
ِّاإلبراد بالصالة في شدة الحر «: َوتكشف مسائلھ، وأسمیت البحث دراسة –ََّّ

وقد جاء في مقدمة، وتمھید، وثالثة مباحث، وخاتمة، ثم . »فقھیة مقارنة
.قائمة بمصادر البحث

:خطة البحث 

.فذكرت فیھا خطة البحث، والمنھج الذي سرت علیھ فیھ: أما المقدمة * 

:ففیھ مطلبان.. وأما التمھید * 

.معنى اإلبراد في اللغة واالصطالح: المطلب األول

.عند اإلبرادمقدار التأخیر: المطلب الثاني

وفیھ أربعة .. ِّاإلبراد بالصالة عند اشتداد الحر : أما المبحث األول فھو* 
:مطالب

.اإلبراد بصالة الظھر: المطلب األول

.اإلبراد بصالة الجمعة: المطلب الثاني

.اإلبراد ببقیة الصلوات: المطلب الثالث

).٣/٦٨(البن رجب »فتح الباري«، )١/١٠٠(البن عبد البر » االستذكار«:انظر)١(
).٥/٢(»التمهید«، )١/٥٤(»االستذكار«:انظر)٢(
).٧٥ص(»متن زبد ابن رسالن«:انظر)٣(
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ھل اإلبراد یكون بالصالة أم باألذان؟: المطلب الرابع

:وفیھ مطلبان.. شروط اإلبراد بصالة الظھر : المبحث الثاني*

.شروط اإلبراد: المطلب األول

.مناقشة الشروط: المطلب الثاني

:وفیھ مطلبان.. الحكمة من مشروعیة اإلبراد : المبحث الثالث واألخیر* 

.الحكمة من مشروعیة اإلبراد: المطلب األول

ظھر باقیة في عصرنا الحاضر؟ھل علة اإلبراد بال: المطلب الثاني

.ًوأخیرا ؛ خاتمة سردت فیھا أبرز ما توصلت إلیھ من نتائج*  

:منھج البحث 

َّأما المنھج الذي سرت علیھ في إعداد البحث فتمثل في اآلتي ُ:

.جمعت المادة العلمیة: ًأوال

.ًجعلت عنوانا للمبحث والمطلب الذي أعرض فیھ المسألة: ًثانیا

.الخالف في المسألة مع إیراد أدلة كل فریقذكرت: ًثالثا

.ُعنیت بذكر وجھ الداللة من أدلة كل فریق: ًرابعا

.ُأورد االعتراضات والمناقشات على األدلة:  ًخامسا

.قمت باختیار القول الراجح من األقوال فیما أراه أقرب للدلیل: ًسادسا

عالمتي التنصیص جعلت ما أنقلھ من أقوال أھل العلم بالنص بین: ًسابعا
ِّ، ثم اذیل ذلك في الھامش بذكر المصدر مباشرة»... «  ُ .

ِّما أنقلھ بالمعنى ال أجعلھ بین عالمتي التنصیص، ثم أذیل ذلك في : ًثامنا ُ
...).انظر كذا : (الھامش بقولي

ُّوثقت األقوال واآلراء والمذاھب والنصوص من مصادرھا األصلیة: ًتاسعا َّ.
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اآلیات القرآنیة الكریمة إلى مواضعھا في القرآن العظیم، عزوت : ًعاشرا
.ًملتزما بإیرادھا بالرسم العثماني، مع ذكر اسم السورة ورقم اآلیة

َّخرجت األحادیث واآلثار الواردة في البحث من مصادر السنة : حادي عشر
أو أحدھما اقتصرت » َّالصحیحین«المعتمدة، فإن كان الحدیث أو األثر في 

وإن كان في غیرھما فإني . ًمكتفیا بذكر الجزء والصفحة ورقم الحدیثعلیھ،
أحاول نقل تصحیح أو تضعیف علماء الحدیث والمشتغلین بالسنة لھ، أو 

.أتجاسر فأحكم علیھ بالرجوع لكتب أئمة الشأن

.َّعرفت بالمصطلحات الفقھیة: ثاني عشر

.شرحت الكلمات الغریبة: ثالث عشر

.جم ألحد من األعالمُلم أتر: رابع عشر

.ختمت البحث بخاتمة، ذكرت فیھا نتائجھ: خامس عشر

َّذیلت البحث بذكر قائمة بالمراجع والمصادر التي : ًسادس عشر وأخیرا
.أفدت منھا فیھ

*  *  *
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التمــهيد

:وفیه  مطلبان 





:ًاإلبـراد لغة *  

َأصل الكلمة برد: » ان العربلس«جاء في  َ ْوالبرد. َ ُوالبرودة. ِّضد الحر: َ ُ :
.ًنقیض الحرارة، برد الشي یبرد برودة

. أبرد القوم، دخلوا في آخر النھار: یقال. ُّالدخول في البرد: واإلبراد
.)١(ُّابردوا عنكم من الظھیرة، أي ال یسیروا حتى ینكسر حرھا ویبوخ: وقولھم

ھو انكسار وھج : اإلبراد«: -رحمھ هللا تعالى –بي قال اإلمام الخطا
ِّالشمس بعد الزوال، وسمي ذلك إبرادا؛ ألنھ باإلضافة إلى حر الھاجرة ًّ«)٢(.

ِّانكسار الوھج والحر، وھو من «: -رحمھ هللا تعالى –وقال ابن األثیر  َْ
النھار؛ ُّصلوھا في أول وقتھا من برد : وقیل معناه. اإلبراد؛ الدخول في البرد

.)٣(»وھو أولھ

الدخول في وقت البرد، نحو : اإلبراد«: -رحمھ هللا تعالى –قال القرافي 
ًأتھم وأنجد؛ إذا دخل تھامة ونجدا َ َْ إذا دخل في الصباح : وأصبح وأمسى. ْ

.)٤(»والمساء

).د.ر.ب(، مادة )٨٣-٣/٨٢(» لسان العرب«: انظر)١(
ح أعالم الحدیث في شرح صحی«ومثله في . )١/١٨٦(له » غریب الحدیث«)٢(

). ١/٤٢٤(»البخاري
.)١/١١٤(» النهایة في غریب الحدیث«)٣(
.)٢٧-٢/٢٦(» الذخیرة«)٤(
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:ًاإلبـراد اصطالحا *  

اللغوي للكلمة عن المعنى–رحمھم هللا تعالى –ال یخرج استعمال الفقھاء 
.في الجملة

تأخیرھا عن أول : اإلبراد بالظھر«: -رحمھ هللا تعالى –قال ابن عبد البر 
َوقتھا حتى تزول سموم الھاجرة؛ ألن الوقت فیھ سعة َ َّ«)١(.

تأخیرھا حتى : ومعنى اإلبراد بھا«: -رحمھ هللا تعالى –وقال ابن قدامة 
ْأبرد«: قال^ٍّي ذر أن النبي ُّینكسر الحر ویتسع في الحیطان، وفي حدیث أب ِ ْ َ !

وھذا إنما یكون مع كثرة تأخیرھا، وال یؤخرھا . )٢(»ُّحتى رأینا فيء التلول
إلى آخر وقتھا، بل یصلیھا في وقت إذا فرغ یكون بینھ وبین آخر الوقت 

.)٣(»فضل

تأخیر الظھر إلى وقت : بأنھ)٤(»الموسوعة الفقھیة«وجاء تعریفھ في 
.البرد

أن یؤخر الصالة عن أول «: فحقیقة اإلبراد كما یقول النوويوعلیھ ؛
، وال یؤخر )٥(الوقت بقدر ما یحصل للحیطان فيء یمشي فیھ طالب الجماعة

.)٦(»عن النصف األول من الوقت

*  *  *

.)١/٩٨(» االستذكار«)١(
صحیح «و). ٥٣٥(، برقم )مع الفتح–٢/١٨(»صحیح البخاري«. متفق علیه)٢(

).٦١٦(، برقم )١/٤٣١(»مسلم
.)٢٣٥-١/٢٣٤(» المغــني«)٣(
)٨/٥٧()٤(.
ًهذا الذي یذكره النووي هو مذهب الشافعیة، الذین یشترطون لإلبراد شروطا، منها )٥(

ًمن صلى منفرداكون المصلي في جماعة، فال إبراد مستحب في حق وسیأتي . َّ
.تفصیل ذلك

.)٣/٦٢(» المجموع«: انظر)٦(
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ِّلحر، ففي كالم اختلف العلماء في مقدار ھذا التأخیر لصالة الظھر في شدة ا
وھو كذلك عند . النووي المتقدم ھو بمقدار ما یحصل للحیطان فيء

.)١(الشافعیة
: )٢(ومقدار التأخیر عند المالكیة مختلف فیھ

.)٣(نحو ذراعین: قال الباجي
. فوق الذراعین بیسیر: وقال ابن حبیب

.أن ال یخرجھا عن الوقت: وقال ابن عبد الحكم
ً، أي بعد ظل الزوال صیفا )٤(التأخیر إلى ربع القامةٍوفي قول عندھم یكون

.)٥(ًوشتاءا، لكن یزاد على ربع القامة من أجل اإلبراد
لیس لإلبراد في الشریعة تحدید، إال «: -رحمھ هللا تعالى –قال ابن العربي 

َّفي الصیف ثالثة ^كان قدر صالة رسول هللا «: ما في حدیث ابن مسعود
أخرجھ . »ِّ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام)٦(دامأقدام إلى خمسة أق
َّوذلك بعد ظل الزوال، فلعل اإلبراد كان ریثما یكون . )٧(أبو داود والنسائي

اھـ. )٨(»للجدار ظل یأوي إلیھ المجتاز
ٌھذا أمر یختلف في األقالیم والبلدان، وال یستوي في «مع التنویھ إلى أن 

َّن العلة في طول الظل وقصره ھو زیادة ارتفاع جمیع المدن واألمصار؛ أل

.)١/١٢٦(للشربیني » مغني المحتاج«: انظر)١(
.)١/١٨٠(للدردیر » الشرح الكبیر«: انظر)٢(
لعبد العزیز »الجدول المیسر في المقادیر«: انظر.  سم٤٩.٣٢: مقدار الذراع)٣(

).١٨٥ص(، هـ١٤٢٩، شوال )٤٠(عدد –الغدیان، بحث منشور في مجلة العدل 
).١/٣٠٩(»حاشیة العدوي«، )١/١٨٠(» حاشیة الدسوقي«: انظر)٤(
).١/١٥٧(للصاوي » بلغة السالك«: انظر)٥(
فیكون في الصیف من . »الجدول المیسر في المقادیر«: انظر. سم٢٤.٦٦: مقدار القدم)٦(

.  سم١٧٢.٦٢سم إلى ١٢٣.٣وفي الشتاء من . سم١٢٣.٣سم إلى ٧٣.٩٨
، والحاكم )٥٠٣(، برقم )١/٢٥٠(، والنسائي )٣٩٩(، برقم )١/١١٠(أبو داود )٧(

صحیح «وصححه األلباني في . »على شرط مسلم«:  وقال)٧١٦(، برقم )١/٣١٥(
). ٤٢٨(برقم »أبي داود

).١/٦١(»شرح الموطأ«نقله الزرقاني في )٨(
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الشمس في السماء وانحطاطھا، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في 
مجراھا أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد 
َّكان الظل أطول، ولذلك ظالل الشتاء تراھا أبدا أطول من ظالل الصیف في كل  ً ِّ

.)١(»مكان
ونقل ابن رجب الحنبلي عن القاضي أبي یعلى من الحنابلة أنھ یكون بین 

ٌالفراغ من الصالة وبین آخر وقت الصالة فضل  َّ ًیعني وقتا باقیا –َّ ً- .
ِّونقل عن بعض العلماء أنھ إذا أخر الصالة إلى نصف وقتھا لم یفرط، وإذا  َّ َّ

َأخرھا حتى كانت إلى وقت الصالة األخرى أقرب َّ !)٢(َّفقد فرطَّ
وینبغي أن یقتصد في اإلبراد «: -رحمھ هللا تعالى –قال شیخ اإلسالم 

بحیث یكون بین الفراغ منھا وبین آخر الوقت فضل؛ ألن المقصود من اإلبراد 
ُ، وألن اإلبراد الشدید یخاف معھ أن یفعل بعض الصالة بعد ...یحصل بذلك 
.)٣(»خروج الوقت

: مقدار اإلبراد والخالصة في تحدید *  
ُما قرره العالمة العثیمین  فاإلبراد إذن ال «: بقولھ-رحمھ هللا تعالى –ََّّ

ِّیتحقق إال إذا أخرت صالة الظھر إلى قریب من صالة العصر؛ ألنھ حینئذ  ُ
ِّأما ما یفعلھ الناس من كونھم یبردون بھا فیؤخرونھا بعد . یحصل اإلبراد

َّأحیانا، فھذا لیس بإبراد؛ ألننا أخرناھا األذان بنصف ساعة أو إلى ساعة ً
.)٤(»!ِّلزیادة الحر في الواقع

َّإحرارا، وعللھ بأن الحر یكون أشد )٥(»شرح الزاد«َّوسمى ھذا الفعل في  َّ ً
ِّوعلى ھذا ؛ فینبغي في اإلبراد أن یؤخر «. ما یكون بعد الزوال بنحو ساعة

وقد بقي على العصر بحیث ننصرف من الظھر... إلى قرب صالة العصر
التوفیق،،،. )٦(»ھذا ھو اإلبراد الشرعي... نصف ساعة  وبا

*  *  *

).١/٣٣٧(»معالم السنن«ما بین القوسین من كالم الخطابي في )١(
.)٦٩-٣/٦٨(له » فتح الباري في شرح صحیح البخاري«: انظر)٢(
.، بتصرف یسیر)٤/٢٠١(» شرح العمدة«)٣(
.)٢/٦٠(» فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام«: انظر)٤(
.)٢/٩٨(» الشرح الممتع على زاد المستقنع«: انظر)٥(
، )٢/٦١(» فتح ذي الجالل واإلكرام«ما بین القوسین من كالم ابن عثیمین في )٦(

.بتصرف
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املبحث األول

اإلبــراد بالصالة عند اشتداد احلر
ِّ

: وفیه أربعة مطالب 





ا وھذ-اختلف أھل العلم في حكم اإلبراد بصالة الظھر على ثالثة أقوال 
:-)١(االختالف مبني على حقیقة اإلبراد؛ ھل ھو مستحب أم رخصة

ًأن اإلبراد لیس مشروعا، وتعجیل الظھر أفضل مطلقا: القول األول ً.

َّوحكاه ابن بطال . )٢(حكاه ابن المنذر عن عمر، وابن مسعود، وجابر 
،)٤(وھو قول اللیث بن سعد. )٣(عنھم وعن أبي بكر، وعلي رضي هللا عنھما

.وطائفة من أصحاب الشافعي

َّواستدلوا بالكتاب، والسنة، واألثر، والمعقول  ُّ:

:أما الكتاب * 

]. ١٤٨: البقرة[﴾﴿: فقول هللا تعالى–١

آل [﴾﴿: وقولھ-٢

).٣/٥٩(» المجموع شرح المهذب«: انظر)١(
١٠٠٥(، األرقام )٣٦٠-٢/٣٥٧(» األوسط في السنن واإلجماع واالختالف«: انظر)٢(

).١٠١١و١٠١٠و١٠٠٩و١٠٠٨و٣٢٤و١٠٠٧و١٠٠٦و
).١/١٥٢(» طرح التثریب«: انظر)٣(
).٥/٣(» التمهید«،)١/٩٨(» االستذكار«: انظر)٤(
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]. ١٢٣: عمران

]. ٢١: الحدید[﴾﴿ : وقولھ-٣

﴾﴿ : وقولھ-٤
]. ٦١: المؤمنون[

].٨٤: طھ[﴾ ﴿ : وقولھ-٥

: ووجھ الداللة من اآلیات *  

قالوا ھذه اآلیات تقتضي أن المسارعة إلى الخیرات مأمور بھا، وأن 
فاعلھا مستوجب لثناء هللا ورضوانھ، ولذلك یقتضي االستباق إلى الخیرات 

ًوإلى أسباب المغفرة أمرا بھا، وثناءا على أھلھا، وتفض ًیال لھم على غیرھم؛ ً
َّ؛ فاستحب أداؤھا في )١(والصالة من أفضل الخیرات، وأعظم أسباب المغفرة ُ

.أول وقتھا بال تأخیر

ِّبأن السنة النبویة اآلمرة باإلبراد مخصصة لتلك اآلیات، : ُوأجیب عن ذلك َّ
.فوجب المصیر إلیھا

َّوأما أدلتھم من السنة *  ُّ:

الدالة على أداء الصالة في أول الوقت، فقد استدلوا بعموم األحادیث
: ومنھا

ُّأي األعمال أفضل؟ «: ^ًأن رجال سأل النبي : حدیث ابن مسعود -١
.)٢(»ّالصالة لوقتھا، وبر الوالدین، ثم الجھاد في سبیل هللا: قال

جعل أداء الصالة في أول وقتھا من أفضل ^ أن النبي : وجھ الداللة
تعالى؛ فدل على استحباب األعمال الصالحة التي ی َّتقرب بھا المؤمنون  َّ

).٤/١٩١(البن تیمیة » شرح العمدة«: انظر)١(
.سبق تخریجه)٢(
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. تعجیلھا

في شدة ^ كنا نصلي مع رسول هللا «:  قالوعن أنس بن مالك –٢
ِّالحر، فإذا لم یستطع أحدنا أن یمكن جبھتھ من األرض بسط ثوبھ فسجد  ِّ

.)١(»علیھ

ِّالحر ُّكانوا یصلون الظھر في شدةوأصحابھ ^ أن النبي : وجھ الداللة
َّوال یؤخرونھا لیبرد الجو ؛ فدل على عدم استحباب اإلبراد ّ َ ِّ.

ِّیصلي الظھر إذا دحضت ^ كان النبي «: قالوعن جابر بن سمرة –٣
.)٢(»الشمس

ِّكان یصلي الظھر بمجرد زوال الشمس، فلم ^ أن الرسول : وجھ الداللة
. یكن یبرد بھا

والجواب عن أحادیث أول «: جربما قالھ الحافظ ابن ح: ُوأجیب عنھا
.)٣(»َّواألمر باإلبراد خاص، فھو مقدم. الوقت أنھا عامة، أو مطلقة

َّفشكونا إلیھ حر الرمضاء^ أتینا رسول «: قالَّوعن خباب –٤ فلم )٤(َّ
أفي : قلت. نعم: أفي الظھر؟ قال: قلت ألبي إسحاق: قال زھیر. »ُیشكنا

.)٥(نعم: تعجیلھا؟ قال

َّشكى إلیھ أصحابھ حر الشمس طالبین تأخیر ^ أن النبي : لةوجھ الدال
.َّصالة الظھر واإلبراد بھا، فلم یستجب لھم؛ فدل على عدم استحباب تأخیرھا

).٦٢٠(، برقم )١/٤٣٣(» صحیحه«أخرجه مسلم في )١(
). ٦١٨(، برقم )١/٤٣٢(»صحیحه«أخرجه مسلم في)٢(

: انظر. إذا زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب): َّدحضت الشمس: (ومعنى* 
).ض.ح.د(، مادة )٧/١٤٨(» لسان العرب«

).٢/١٧(البن حجر »فتح الباري بشرح صحیح البخاري«)٣(
َّحر الرمضاء()٤( للحربي »دیثغریب الح«. ُّحر الحجارة من الشمس: َّالرمض): ُّ

)٣/١٠٩٨.(
.واللفظ له) ٦١٩(، برقم )١/٤٣٣(أخرجه مسلم )٥(



-٢٢٣٥-

: ُوأجیب عنھ من وجھین

ًبأنھ محمول على أنھم طلبوا تأخیرا زائدا عن وقت اإلبراد، وھو : األول ً
أو ھو . لوقت فلذلك لم یجبھمّزوال حر الرمضاء، وذلك قد یستلزم خروج ا

. )١(منسوخ بأحادیث اإلبراد فإنھا متأخرة

لم یحوجنا إلى الشكوى؛ ألنھ : معناه» ُفلم یشكنا«بأن قولھ : الوجھ الثاني
. )٢(َّرخص لنا في اإلبراد

ًما رأیت أحدا أشد تعجیال للظھر «: وعن عائشة رضي هللا عنھا قالت–٥ َّ ً
.)٣(»بكر، وال عمر؛ وال أبو^ من رسول هللا 

ِّلم یكن یؤخر ^ تصریح عائشة رضي هللا عنھا أن النبي : وجھ الداللة
وكذا الخلیفتان بعده أبو بكر . صالة الظھر، وإنما یبادر بأدائھا في أول وقتھا

.َّوعمر رضي هللا عنھما؛ فدل على عدم استحباب اإلبراد

:وأما المأثور*  

).١٧-٢/١٦(البن حجر » باريفتح ال«: انظر)١(
).١/٩٩(» االستذكار«: انظر)٢(
،  وابن أبي )٢٥٨٥١و٢٥٠٨٢(، برقم )٢١٥و٦/١٣٥(أخرجه اإلمام أحمد )٣(

ُمن طریق إسحاق بن یوسف، عن حكیم بن جبیر، ) ٣٢٦٤(م ، برق)١/٢٨٥(شیبة 
ٕواسناده . عن إبراهیم النخعي، عن األسود بن یزید، عن عائشة رضي اهللا عنها

» التقریب«كما في ) ضعیف(ُرجاله ثقات، إال حكیم بن جبیر األسدي الكوفي فإنه 
).١٧٦ص(

مام أحمد رواه اإل: وله شاهد صحیح من حدیث أم سلمة رضي اهللا عنها* 
، برقم )١/٢٨٥(، وابن أبي شیبة )٢٦٦٨٩و٢٦٥٢١(، برقمي )٣١٠و٦/٢٨٩(
» الكبیر«، والطبراني في )٢٠٥٤(، برقم )١/٥٤٣(، وعبد الرزاق )٣٢٧٢(
؛ كلهم من )٦٩٩٢(، برقم )١٢/٤٢٦(، وأبو یعلى )٦٠٤(، برقم )٢٣/٢٧٨(

ُطریق إسماعیل بن علیة، عن ابن جریج، عن ابن أبي ملیكة، ع نها رضي اهللا ُ
ثقة (وابن أبي ملیكة ). ثقة فقیه فاضل(ُوابن جریج ). ثقة حافظ(ُابن علیة . عنها
).٣١٢و٣٦٣و١٠٥ص(» التقریب«: انظر). فقیه
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وعبد هللا بن مسعود، وعلي بن أبي فالثابت من فعل عمر بن الخطاب، 
ِّأنھم كانوا یعجلون الظھر، وال یبردون بھاطالب  ُ)١(.

ِّفي غیر شدة الحربأن فعلھم ھذا : ُوأجیب عنھا مع ورود ما یعارضھ . َّ
كتب إلى ُ، فعن نافع بن جبیر بن مطعم، أن عمر بن الخطاب عن عمر 

ِّأن صل الظھر إذا «: أبي موسى األشعري ْزالت الشمس وأبردْ ِ ْ«)٢( .

: )٣(وأما المعقول فمن ثالثة أوجھ*  

ًالصالة في وقت اشتداد الحر أكثر مشقة من الصالة حتى : قالوا: األول ِّ
َیبرد الجو؛ فتكون الصالة في أول الوقت أفضل؛ فلما كانت المشقة أكثر كان 

.  األجر أعظم

ّ، بل قد یكون األخف ّبأن األفضلیة ال تنحصر في األشق: ُوأجیب عنھ
وبأن مراتب الثواب إنما یرجع فیھا . أفضل، كما في قصر الصالة في السفر

ّإلى النصوص، وقد تترجح بعض العبادة الخفیفة على ما ھو أشق منھا 
.بحسب المصالح المتعلقة بھا

ً؛ أي صلوا في أول الوقت، أخذا من » أبردوا«معنى : قالوا: الوجھ الثاني ُّ
ِبرد الن ْ .ھار، وھو أولھَ

الدخول –كما سبق –بأنھ خالف الظاھر، فإن معنى اإلبراد : ُوأجیب عنھ
.في البرد

ِّأسرع في إبراء الذمة؛ ألن «أن أداء الصالة في أول وقتھا : الوجھ الثالث ُ
ًاإلنسان ال یدري ما یعرض لھ، فقد یكون في أول الوقت نشیطا قادرا تسھل  ً

عب علیھ الصالة، وربما یموت؛ وما كان أسرع علیھ العبادة ثم یمرض، وتص

).٣٢٧٢و٣٢٦٦و٣٢٦٥(، رقم )١/٢٨٥(» مصنف ابن أبي شیبة«: انظر)١(
قطان، عن من طریق یحیى بن سعید ال) ٢/٢١٧(» المحـلى«أخرجه ابن حزم في )٢(

ٕواسناده في غایة الصحة، . سفیان الثوري، عن حبیب بن أبي ثابت، عن نافع به
).٥٥٨و١٥٠و٢٤٤و٥٩١ص(» تقریب التهذیب«:  انظر. رواته أئمة ثقات

.)٢/٥٥(لآلمدي » إحكام اإلحكام«، )٢/١٦(البن حجر » فتح الباري«: انظر)٣(
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.)١(»ِّفي إبراء الذمة فھو أولى

بأن األحادیث جاءت آمرة باإلبراد، ولو مات اإلنسان حال : ُوأجیب عنھ
. التأخیر للصالة المأمور بتأخیرھا فقد برأت ذمتھ؛ ألنھ عازم على أدائھا

.ِّة الحرَّاستحباب اإلبراد بصالة الظھر في شد: القول الثاني

. )٢(وبھ قال األئمة األربعة، وجماھیر العلماء من السلف والخلف

.  )٣(»ِّوھو أشبھ باالتباع«: قال الترمذي

:واستدلوا بما یأتي * 

ُّإذا اشتد الحر «: ^قال رسول هللا : قاالعن أبي ھریرة وابن عمر -١ َّ
ِّفأبردوا عن الصالة؛ فإن شدة الحر من فیح جھنم َّ«)٤(.

َأرشد عند اشتداد الحر أن یبرد ^ أن النبي :  وجھ الداللة من الحدیث ِّ
َّالمصلون عن الصالة حتى تنكسر حدة الشمس ویذھب شدة وھجھا وھو أمر . َّ

َّ، معلل بعلة عامة توجد حال -)٥(كما یقول شیخ اإلسالم–عام مقصود 
.ِّالصالة، وحال السعي إلیھا في الحر

ْأبـرد «: َالظھر، فقال^ َّأذن مؤذن النبي : القٍّوعن أبي ذر –٢ ِ ْ
ْأبـرد ِ َّشدة الحر من فیح جھنم، فإذا اشتد «: وقال. »انتظر انتظر«: أوقال. »ْ َِّّ

ُّالحر فأبردوا عن الصالة، حتى رأینا فيء التلول َ ْ َُّ«)٦(.

).٢/٩٧(» الشرح الممتع«ما بین القوسین من )١(
).١/١٥١(» طرح التثریب«: انظر)٢(
).١/٢٩٧(» سنن الترمذي«)٣(
» صحیح مسلم«و). ٥٣٣(، برقم )مع الفتح–٢/١٥(» صحیح البخاري«. متفق علیه)٤(

).٦١٥(، برقم )١/٤٣٠(
).٤/١٩٨(» شرح العمدة«: انظر)٥(
» صحیح مسلم«و). ٥٣٥(، برقم )مع الفتح–٢/١٨(» صحیح البخاري«. متفق علیه)٦(

).٦١٦(، برقم )١/٤٣١(
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ْفیھ دلیل على أن اإلبراد أولى وإن لم یأت من بعٍد؛ فإن «: وجھ الداللة ُ ِ
. )١(»أمر بھ مع كونھم مجتمعین في السفر^ ي النب

َّأبردوا بالظھر؛ فإن شدة «: ^، عن النبي وعن أبي سعید الخدري –٣
.)٢(»ِّالحر من فیح جھنم

فیھ أمر إرشاد واستحباب بتأخیر صالة الظھر حتى یبرد :  وجھ الداللة منھ
.الجو

.وأحادیث اإلبراد كثیرة

فبھذه األحادیث وما كان في «: -تعالى رحمھ هللا–قال الحافظ ابن حجر 
معناھا أخذ جمھور أھل العلم وقالوا باستحباب تأخیر صالة الظھر في شدة 

. )٣(»ِّالحر إلى أن یبرد الوقت وینكسر الوھج

*  *  *

:مذاھب العلماء في استحباب اإلبــراد 

:)٤(مذھب الحنفیة: ًأوال 

ي البالد الحارة وغیرھا في یستحب اإلبراد في صالة الظھر عندھم ف

.هو ما بعد الزوال من الظل: -بفتح الفاء وسكون الیاء بعدها همزة –الفيء *
هو كل ما اجتمع على األرض : -بفتح المثناة وتشدید الالم –ّجمع تل : والتلول*

وهي في الغالب منبطحة غیر شاخصة فال یظهر لها . رمل أو نحو ذلكمن تراب أو
: وانظر).٢/٢٠(» الفتح«ّظل إال إذا ذهب أكثر وقت الظهر؛ قاله الحافظ في 

).٢/٥٨٣(للقاضي عیاض » إكمال المعلم بفوائد مسلم«
).٢/٢٠٧(» شرح السنة«م الحافظ البغوي في ما بین القوسین من كال)١(
).٥٣٨(، برقم )مع الفتح–٢/١٨(أخرجه البخاري )٢(
).٢/١٦(» فتح الباري«)٣(
» البحر الرائق«، )١/١٢٥(» بدائع الصنائع«، )١/٢٢٦(» فتح القدیر«: انظر)٤(

)١/٢٦٠.(



-٢٢٣٩-

ُّویستدلون . ویستحب تعجیل الظھر في الشتاء والربیع والخریف. الصیف
َّإذا اشتد البرد بكر بالصالة، وإذا ^ كان النبي «: بحدیث أنس بن مالك  َّ
ُّاشتد الحر أبرد بالصالة َّ«)١(.

:)٢(مذھب المالكیة: ًثانیا 

تأخیر الظھر لربع القامة بعد ظل األفضل عند المالكیة في المشھور عندھم
ًالزوال صیفا وشتاءا، بمعنى أن یكون التأخیر بمقدار ذراع، بأن یصیر ظل  ً

ِّوإذا كان الوقت شدة الحر . ِّالشخص بمقدار رابع قامتھ زیادة على ظل الزوال َّ
.ُندب تأخیر الظھر لإلبراد

:)٣(مذھب الشافعیة: ًثالثا 

َّلوقت، إال الظھر فیسن اإلبراد بھ في شدة ُّتسن الصالة عندھم في أول ا ُّ
ْالحر، واألصح عندھم اختصاصھ ببلد حار، وجماعة مسجد یقصدونھ من بعٍد ُ ُّ ِّ.

:)٤(مذھب الحنابلة: ًرابعا 

ِّیستحب عندھم تأخیر صالة الظھر في كل حال في وقت اشتداد الحر،  ِّ
ْأما في حالة الغیم. ویستحب تعجیلھا في وقت الشتاء فیستحب تأخیرھا، : َ

ُألنھ وقت یخاف منھ : قالوا. وكذلك المغرب أثناءه، وتعجیل العصر والعشاء
العوارض من المطر والریح والبرد؛ فیكون في تأخیر الصالة األولى من أجل 
الجمع بین الصالتین في المطر، وتعجیل الثانیة دفع المشقة التي قد تحصل 

.بسبب ھذه العوارض

).٩٠٦(، برقم )مع الفتح-٢/٣٨٨(» صحیحه«أخرجه البخاري في )١(
حاشیة «، )١/١٦٧(» الفواكه الدواني«، )١/١٨٠(» الشرح الكبیر«: انظر)٢(

).١/١٨٠(» الدسوقي
» حاشیة قلیوبي«، )١/١٢٥(» مغني المحتاج«، )١/٩(» منهاج الطالبین«: انظر)٣(

)١/١٣٣.(
كشاف «، )١/٤٣٠(» اإلنصاف«، )٣٩٥و٣٨٨و١/٣٨٥(» المغنـي«: انظر)٤(

).٣٩٥-١/٣٩١(» القناع
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:اھریة مذھب الظ: ًخامسا 

وتعجیل جمیع الصلوات في أول «: -رحمھ هللا تعالى –قال ابن حزم 
وحاشا الظھر للجماعة خاصة ... ِّأوقاتھا أفضل على كل حال؛ حاشا العتمة 

.)١(»ِّفي شدة الحر خاصة، فإإلبراد بھا إلى آخر وقتھا أفضل

.وجوب اإلبـراد: القول الثالث 

، وبھ قال -)٢(ار الحافظ ابن حجركما أش–حكاه القاضي عیاض وغیره 
.ِّبعض المحدثین

ًمبوبا على حدیث أبي ھریرة )٣(»مسنده«قال الحافظ أبو عوانة في  ِّ
» ِّباب إیجاب اإلبراد بصالة الظھر في الحر، وبیان العلة في إبرادھا«: ِّالمتقدم

. اھـ

بھذا واستدل القائلون . ِّوالذي یظھر أنھ یرى وجوبھ عند اشتداد الحر
. القول بأدلة الجمھور المتقدمة، وحملوھا على ظاھرھا

:الترجیح 

القول الثاني، وھو استحباب اإلبراد -وهللا أعلم –الراجح في المسألة 
.ِّبصالة الظھر عند اشتداد الحر، وذلك لقوة األدلة، وسالمتھا من المعارضة

*  *  *

.، بتصرف یسیر)٢/٢١٤(» المحـلى«: انظر)١(
).٢/١٦(» فتح الباري«: انظر)٢(
)١/٨٩()٣.(
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ِّعلى اإلبراد بصالة الظھر في شدة الحر، –َّكما تقدم –ت السنة َّدل َّ
ویختلف األمر في صالة الجمعة؛ حیث . وتقدیمھا في البرد؛ لعدم الحاجة إلیھ

إن المصلین كثیرون، وقد اجتمعوا للصالة، فإذا قلنا بمشروعیة اإلبراد بھا 
. ُفإن ذلك یلحق المشقة والحرج بالناس

ویستحب التھجیر إلى الجمعة؛ ثبت أن «: )٢(»اإلقناع«في قال ابن المنذر
ِّإذا كان یوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد «: قال^ رسول هللا 

مالئكة یكتبون األول فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف، وجاءوا 
ِّیستمعون الذكر، ومثل المھجر كالذي یھدي بدنة، ثم كالذي یھدي بقرة، ثم 

.»)٣(»الذي یھدي الكبش، ثم كالذي یھدي الدجاجة، ثم كالذي یھدي البیضةك

األصل في الظھر التبكیر عند «: )٤(»شرح البخاري«وقال العیني في 
-َّكما دلت علیھ األحادیث الصحیحة –ِّاشتداد البرد، واإلبراد عند اشتداد الحر 

اع الناس وازدحامھم، واألصل في الجمعة التبكیر؛ ألن یوم الجمعة یوم اجتم. 
ّفإذا أخرت یشق علیھم ّ ُ«.

   – –


ُالـجمعة )١( ،الجتماع الناس فیها،سمیت جمعة؛ -سكانها وفتحها ٕابضم المیم و-ُ
» شرح النووي على مسلم«: انظر. »العروبة«وكان یوم الجمعة في الجاهلیة یسمى 

)٦/١٣٠.(
)١/١٠٦()٢.(
صحیح «و). ٩٢٩(، برقم )مع الفتح–٢/٤٧٢(»البخاريصحیح «. متفق علیه)٣(

.، واللفظ له)٨٥٠(، برقم )٢/٥٨٧(»مسلم
).٦/٢٠٢(» عمدة القاري«: انظر)٤(
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، وقال بھ ابن )٢(، وقول لبعض الحنفیة)١(وھو أحد الوجھین عند الشافعیة
ًبابا عنونھ » صحیحھ«إنھ عقد في ، وھو اختیار اإلمام البخاري، ف)٣(خزیمة
ُّباب إذا اشتد الحر یوم الجمعة«: بقولھ َّ«)٤( .

إذا ^ كان النبي «: یقولوأورد فیھ بإسناده حدیث أنس بن مالك -١
ُّاشتد البرد بكر بالصالة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصالة  . )٥(»-یعني الجمعة –َّ

ّشروعیة اإلبراد بالجمعة ولم یبت نحا البخاري إلى م«: ِّقال ابن المنیر
یحتمل أن یكون قول التابعي بما ) یعني بالجمعة: (الحكم بذلك؛ ألن قولھ

فھمھ، ویحتمل أن یكون من نقلھ، فرجح عنده إلحاقھا بالظھر، ألنھا إما ظھر 
.)٦(»وزیادة، أو بدل عن الظھر

یح أن ووجھ الداللة منھ ظاھر إذا حملناه على الجمعة، ففیھ التصر*  
.)٧(ًكان یبكر بھا مطلقا من غیر تفصیل^ النبي 

أن وقتھا وقت الظھر، : وھذا الباب في معنى الذي قبلھ«: ّقال ابن الملقن
ِّوأنھا تصلى بعد الزوال، ویبرد بھا في شدة الحر، وال یكون اإلبراد إال بعد  َّ

» طرح التثریب«، )٩٢٨ص(للجویني »یة المذهبنهایة المطلب في درا«: انظر)١(
).٦/١٥١(» التوضیح لشرح الجامع الصحیح«، )١/١٥٦(

مجمع «، )١/٣٦٧(»حاشیة ابن عابدین«، )١/٢٦٠(»البحر الرائق«: انظر)٢(
).١/١٠٨(»األنهر

باب التبرید بصالة : (بقوله) ٣/١٧٠(»صحیحه«في -رحمه اهللا تعالى –َّبوب )٣(
).ِّفي شدة الحرالجمعة

).مع الفتح–٢/٣٨٨(» صحیح البخاري«: انظر)٤(
).٩٠٦(رقم الحدیث )٥(
).١/١٥٦(» طرح التثریب«: انظر)٦(
).٢/٣٨٩(البن حجر » فتح الباري«: انظر)٧(
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.)١(»تمكین الوقت؛ واإلبراد بھا وجھ قوي

ھر الحدیث أنھ یسن اإلبراد بالجمعة في شدة وظا«: وقال مال علي قاري
! وقد خالفھ الشافعیة وحملوه على بیان الجواز، وھو بعید. ِّالحر بالظھر

.)٢(»ً؛ فإنھا تدل لغة أو عرفا على االستمرار)كان(لمكان 

ِّوتعقب بأنھ لیس من نقل الصحابي عن فعل النبي *   ، وإنما من فھم ^ُ
.الراوي

إنما أخذه قائلھ «: »یعني الجمعة«: ًتعلیقا على قولھقال الحافظ ابن حجر 
َّمما فھمھ من التسویة بین الجمعة والظھر عند أنس، حیث استدل لما سئل 

وأوضح من ذلك روایة اإلسماعیلي . »كان یصلي الظھر«: عن الجمعة بقولھ
ًسمعت أنسا وناداه یزید الضبي یوم «: من طریق أخرى عن حرمي ولفظھ

؛ فكیف كان یصلي ^َقد شھدت الصالة مع رسول هللا ! حمزةیا أبا: جمعة
.اھـ)٣(» »یعني الجمعة: فذكره، ولم یقل بعده... الجمعة 

ُوعرف بھذا أن اإلبراد عند أنس إنما ھو بالقیاس على الظھر ال بالنص؛ «
.)٤(»ُّلكن أكثر األحادیث تدل على التفرقة بینھما

: ^رة باإلبراد بالظھر، كقولھ ومن أدلتھم؛ عموم األحادیث اآلم–٢
ِّأبردوا بالظھر؛ فإن شدة الحر من فیح جھنم« َّ«)٥(.

ُقد یحتج بھ ): بالظھر(قولھ «: ما قال الحافظ ابن حجر: ووجھ الداللة منھ
على مشروعیة اإلبراد للجمعة، وقال بھ بعض الشافعیة، وھو مقتضى صنیع 

.)١(»لكن الجمھور على خالفھ... )٦(المصنف

).٧/٤٨٧(» التوضیح لشرح الجامع الصحیح«)١(
).٣/٤٤٧(» مرقاة المفاتیح«)٢(
).٢/٣٨٩(» فتح الباري«)٣(
).٢/٣٨٩(البن حجر » فتح الباري«ما بین الحاصرتین من )٤(
.َّ، وتقدم)٥٣٨(، برقم )مع الفتح–٢/١٨(أخرجه البخاري )٥(
.یرید البخاري)٦(
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ِّإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة؛ فإن شدة الحر من «: ^وبقولھ –٣ َُّّ َّ
.)٢(»فیح جھنم

في الحدیث عام یطلق على الظھر » الصالة«أن لفظ : ووجھ الداللة منھ
ٌوالجمعة، والتعلیل بشدة الحر مستمر فیھما ِّ)٣(  .

: كما استدلوا بالمعقول، وذلك من وجھین*  

َّ؛ فإنھا تؤدى في وقت الظھر، فھي )٤(لى الظھرقیاس الجمعة ع: األول
.)٥(تقوم مقامھ

موجودة في –ِّوھي شدة الحر –أن العلة المقتضیة لإلبراد بالظھر : الثاني
. وقت الجمعة؛ فال فرق

.ُّبأن أكثر األحادیث تدل على التفرقة بین الظھر والجمعة: ُوأجیب



، )٨(، والشافعیة)٧(، المالكیة)٦(وھو قول جماھیر الفقھاء من الحنفیة
.)٩(والحنابلة

:واستدلوا بما یأتي *  

.، بتصرف یسیر)٢/١٩(»فتح الباري«)١(
.َّمتفق علیه، وتقدم)٢(
).٦/١٥١(»التوضیح لشرح الجامع الصحیح«: انظر)٣(
).٩٢٨ص(»نهایة المطلب في درایة المذهب«: انظر)٤(
).١/٣٦٧(»حاشیة ابن عابدین«، )١/١٥٥(» طرح التثریب«: انظر)٥(
). ٢/١٦٥(» حاشیة ابن عابدین«: انظر)٦(
). ١/٤١٠(» الفواكه الدواني«: انظر)٧(
). ٣/٦٣(» المجموع«: انظر)٨(
). ١/٢٥١(» كشاف القناع«، )١/٤٢٧(» كتاب الفروع«: انظر)٩(
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إذا زالت ^ ِّكنا نجمع مع رسول هللا «: قالعن سلمة بن األكوع –١
.)١(»الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء

ِّصلي مع كنا ن«: قال–رضي هللا عنھما –وعن جابر بن عبد هللا –٢
قال حسن بن عیاش الراوي عن . »)٢(ثم نرجع فنریح نواضحنا^ رسول هللا 

زوال «: قال. »في أي ساعة؟«: فقلت لجعفر: جعفر بن محمد، عن أبیھ
.)٣(»الشمس

َّما كنا نقیل وال نتغدى إال بعد «: قالوعن سھل بن سعد –٣
ْزاد علي بن حجر . »الجمعة عھد رسول هللا في«: -أحد رجال اإلسناد –ُ

^«)٤(.

، وعلى )٥(»ھذه األحادیث ظاھرة في تعجیل الجمعة«: وجھ الداللة منھا
ّوأنھم كانوا یؤخرون الغداء والقیلولة في «. )٦(بصالة الجمعة^ تبكیر النبي 

ُھذا الیوم إلى ما بعد صالة الجمعة؛ ألنھم ندبوا إلى التبكیر إلیھا، فلو اشتغلوا 
.)٧(»فوا فوتھا، أو فوت التبكیر إلیھابشيء من ذلك قبلھا خا

من اغتسل یوم الجمعة «: قال^ أن رسول هللا وعن أبي ھریرة –٤
َّغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانیة فكأنما  َ ًَّ َ
ًقرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في  َّ َّ ًَّ

َّاعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما َّالس ًَّ

).٨٦٠(، رقم )٢/٥٨٩(»الصحیح«أخرجه مسلم في )١(
لنضحها الماء باستقائها ) نواضح(ُهي اإلبل التي یسقى علیها، سمیت : َّالنواضح)٢(

).ح.ض.ن(، مادة )٢/٢٠(» مشارق األنوار«: انظر. ّوصبها إیاه
).٨٥٨(، رقم )٢/٥٨٨(أخرجه مسلم )٣(
).٨٥٩(، رقم )٢/٥٨٨(أخرجه مسلم )٤(
).٦/١٤٨(» النووي على مسلمشرح«ما بین القوسین من )٥(
). ٥/٢١(» عمدة القاري«: انظر)٦(
).١٤٩-٦/١٤٨(» شرح النووي على مسلم«ما بین القوسین من )٧(
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ِّقرب بیضة، فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة یستمعون الذكر ً َّ«)١(     .

َّأن الحدیث دل على استحباب التبكیر لصالة الجمعة، : وجھ الداللة منھ
. والتبكیر لھا ینافي اإلبراد

:ل فمن وجوه وأما أدلتھم من المعقو*  

أن التقدم إلى الجمعة من بعد طلوع الشمس؛ فإذا قلنا باإلبراد بھا : األول
ُفإن في ذلك مشقة، وخاصة من جاء مبكرا إلیھا؛ واإلبراد إنما شرع  ً

ُللتخفیف، فإذا كان ذلك سبیال إلى التشدید والتثقیل فإنھ یمنع ً)٢(.

م الخطبتین یوشك أن تتأخر َّأنھ لو تأخر خروج اإلمام ثم قد: الوجھ الثاني
.)٣(الجمعة عن وقت اإلبراد في صالة الظھر، والجماعة محتومة

ِّأنھ قد یؤدي علم الناس بالتأخیر إلى التكاسل، ثم تفوت : الوجھ الثالث
.)٤(الجماعة

، وھو سنة فیھا، وقد )٥(أن األصل في الجمعة التبكیر لھا: الوجھ الرابع
.)٦(تھجیر بھاَّنص الفقھاء على استحباب ال

). ٨٨١(، برقم )مع الفتح–٢/٣٦٦(»البخاريصحیح «.متفق علیه)١(
).٨٥٠(، برقم )٢/٥٨٢(»صحیح مسلم«و

). ١/٥٦(» عمدة الطالب«: انظر)٢(
). ٩٢٨ص(» نهایة المطلب«: انظر)٣(
). ١/١٢٦(» مغني المحتاج«: انظر)٤(
).١/١٢٦(» مغنـي المحتاج«، و)٦/٢٠٢(» عمدة القاري«: انظر)٥(
).١/٤١٠(» الفواكه الدواني«: انظر)٦(

): والتهجیر(«): والتهجیر حسن(ًقال النفراوي شارحا عبارة ابن أبي زید القیرواني 
أي ): حسن. (وهو الذهاب إلى صالة الجمعة وقت الهاجرة من إمام ومأموم

كانوا یأتون المسجد لصالة علیه الصالة والسالم والصحابة مستحب؛ ألنه
. »الجمعة في ذلك الوقت
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:الرتجيح 

الراجح من القولین مذھب الجمھور، وھو عدم مشروعیة اإلبراد بالجمعة؛ 
ًألن األصل فیھا التبكیر، كما أن في تأخیرھا مشقة على المصلین المنتظرین 

.ِّلھا، وبخاصة المبكرین، ومن حضرھا في الساعة األولى

ُّما الجمعة فیسن تعجیلھا فأ«: -رحمھ هللا تعالى –قال الموفق ابن قدامة 
ِّكنا نجمع «: في كل وقت بعد الزوال من غیر إبراد؛ ألن سلمة بن األكوع قال

َّولم یبلغنا أنھ أخرھا، بل . )١(متفق علیھ. »إذا زالت الشمس^ مع رسول هللا 
َّ؛ وألن السنة التبكیر إلیھا، ویجتمع الناس لھا، فلو أخرھا ... ِّكان یعجلھا 

. )٢(»س بتأخیر الجمعةَّلتأذى النا

وأما الجمعة فالسنة أن «: -رحمھ هللا –وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
كان یصلیھا في أول ^ َّتصلى في أول وقتھا في جمیع األزمنة؛ ألن النبي 

ِّالوقت شتاءا وصیفا، ولم یؤخرھا ھو وال أحد من أصحابھ، بل ربما كانوا  ً ً
اس یجتمعون لھا؛ إذ السنة التبكیر إلیھا، یصلونھا قبل الزوال، وذاك ألن الن

. ففي تأخیرھا إضرار بھم

َّإن جھنم تسجر كل یوم، إال الجمعة«: ُوقد روي ؛ فالسبب الذي من )٣(»َّ
ًأجلھ سن اإلبراد یكون مفقودا یوم الجمعة َّ تعالى التوفیق،،،،،. اھـ)٤(»ُ وبا

*  *  *

. ، ولم یخرجه البخاري)٨٦٠(برقم » صحیح مسلم«ًسبق تخریجه قریبا، وهو في )١(
. ، بتصرف بسیر)١/٢٣٥(» المغنــي«)٢(
وأبو نعیم ). ٤٤٣٢و٤٤٣١(، برقم )٢/٦٥٢(» السنن الكبرى«أخرجه البیهقي في )٣(

، من حدیث أبي الخلیل، عن أبي )١٦٧(، برقم )١/١٦٧(» تاریخ أصبهان«في 
. قتادة 
وله «: قال.»أبو الخلیل لم یلق أبا قتادة؛هذا مرسل:قال أبو داود«: البیهقيقال 

.»ن كانت أسانیدها ضعیفةٕاشواهد و
). ٢٠٢-١/٢٠١(» شرح العمدة«)٤(
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جمھور أھل العلم على تخصیص اإلبراد بصالة الظھر، لما مضى من 
أبردوا «: ^األحادیث، وفي بعضھا التصریح بالظھر، كما في قولھ 

. )١(»بالظھر

:اإلبراد بصالة العصر والعشاء *

، إذ ذھب إلى )٢(لم یقل باإلبراد بغیر صالة الظھر سوى أشھب من المالكیة
.)٣(ر، بحیث تؤخر إلى ربع العامةاستحباب اإلبراد بصالة العص

وقد أورد الحافظ العراقي روایة عن اإلمام أحمد أنھ قال باإلبراد بصالة 
ِّالعشاء في الصیف، بینما یعجل بھا في الشتاء ولم أقف على ھذه الروایة في . ُ

.كتب الحنابلة

: ِّواستدلوا  بالروایات التي أطلقت األمر باإلبراد في شدة الحر؛ كحدیث
. )٤(»ُّإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة«

َّعام بناء على أن المفرد المعرف باأللف والالم ) الصالة(لفظ : قالوا
ِّللعموم، فیتناول سائر الصلوات، وھو یقتضي تأخیر كل منھا في شدة الحر ٍّ)٥(.

جواب الجمھور على تخصیص اإلبراد بصالة الظھر وتركھ في العصر 
:)٦(والعشاء

.خریجهسبق ت)١(
).١/١٥٥(» عقد الجواهر الثمینة«: انظر)٢(
).١/١٥٥(» طرح التثریب«: انظر)٣(
).٥٣٤(، برقم )مع الفتح–٢/١٥(أخرجه البخاري )٤(
).١/١٥٥(» طرح التثریب«: انظر)٥(
).١/١٥٥(» طرح التثریب«انظر هذه األجوبة في )٦(
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، فتكون )صالة الظھر(في األحادیث المطلقة ) الصالة(أن المراد بـ ً:أوال
.للعھد) الصالة(األلف والالم في 

ًّأن أول الوقت العصر وأول وقت العشاء ال یكون في الغالب أشد حرا : ًثانیا ّ
ُمن آخر وقت الظھر، فإذا فعلت الظھر في آخر وقتھا ففعل العصر في أول 

ًّوھما أقل حرا –قتھا وقتھا؛ والعشاء في أول و .أولى بذلك–ّ

لم ینقل عنھ في خبر اإلبراد ال بالعصر وال بالعشاء، بل ^أن النبي : ًثالثا
ًكان یأتي بكل منھما في أول وقتھا صیفا وشتاءا ً.

أن تأخیره علیھ الصالة والسالم العشاء في بعض األوقات لیس : ًرابعا
في حدیث ما في حدیث جابر ألجل اإلبراد، فھو إما الجتماع الناس ك

َّوالعشاء أحیانا وأحیانا، إذا رآھم اجتمعوا عجل، وإذا رآھم ...«:  المواقیت ً ً
.)١(»َّأبطؤوا أخر

: وإما لما في تأخیرھا من الفضل، كما في حدیث عائشة رضي هللا عنھا 
ًلیلة بالعشاء، وذلك قبل أن یفشو اإلسالم، فلم یخرج حتى ^ أعتم رسول هللا «
ِّنام النساء والصبیان: ال عمرق ٌما ینتظرھا أحد : فخرج فقال ألھل المسجد! ِّ

.)٢(»من أھل األرض غیركم

ذات لیلة حتى ذھب عامة اللیل ^ أعتم النبي «: وفي روایة لمسلم قالت
َّإنھ لوقتھا لوال أن أشق على : َّوحتى نام أھل المسجد، ثم خرج فصلى فقال

ِأمتي َّ ُ«)٣(.

.أخیرھا بین الصیف والشتاءفال فرق في ت

:اإلبراد بصالة المغرب والفجر *

) ٥٦٥و٥٦١(، برقم )مع الفتح–٤٧و٢/٤١(» البخاريصحیح «.متفق علیه)١(
).٦٤٦(، برقم )١/٤٤٦(»مسلمصحیح «واللفظ له، و

صحیح «). ٥٦٦(، برقم )مع الفتح–٢/٤٧(» صحیح البخاري«. متفق علیه)٢(
).٦٣٨(، برقم )١/٤٤١(» مسلم

).٦٣٨(، برقم )١/٤٤٢(» صحیح مسلم«)٣(
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.ٌأما صالة المغرب والفجر فلم یقل باإلبراد بھما أحد من أھل العلم

ًوال نعلم أحدا قال باإلبراد في «: -رحمھ هللا تعالى –قال الحافظ العراقي 
أبرد وال في الصبح؛ وكأن ذلك ألن وقتھا. المغرب؛ وكأن ذلك لضیق وقتھا

. )١(»ًاألوقات مطلقا، فال معنى لإلبراد بھا





ھذه المسألة مبنیة على الخالف بین أھل العلم؛ ھل األذان مشروع للوقت 
. )٢(أو للصالة؟ وفیھ خالف مشھور

َّوعلیھ ؛ فإن قلنا بأن األذان شرع ألجل الوقت أذن في أول الوقت، وإن ُ
ُّقلنا بأنھ شرع ألجل الصالة أخر األذان حتى یصلوا مبردین َّ ُ .

:والعلماء في ھذا على قولین*  

       


َّواستدل أصحاب ھذا القول بما خرجھ البخاري في  من )٣(»صحیحھ«َّ
ِّحدیث أبي ذر الغفاري ٍِّّفي سفر، فأراد المؤذن أن ^ كنا مع النبي : قال

ِّ، ثم أراد أن یؤذن، فقال لھ»أبرد«: ^ِّیؤذن للظھر، فقال النبي  ، »أبرد«: َّ
ُّحتى رأینا فيء التلول فقال النبي  َّإن شدة الحر من فیح جھنم، فإذا اشتد «: ^َ َّ ََّّ ِّ

َّالحر فأبردوا بالصالة ُّ«.

ُّر ھذا الحدیث یدل على أن اإلبراد راجع إلى األذان ظاھ: وجھ الداللة منھ
ِّوالصالة جمیعا، بمعنى أن یؤخر األذان والصالة في شدة الحر إلى أن یبرد  ِّ ً

).١/١٥٥(» طرح التثریب في شرح التقریب«)١(
).٢/٢٠(البن حجر » فتح الباري«: انظر)٢(
).٥٣٩(، برقم )مع الفتح–٢/٢٠()٣(
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وظاھر «: قال العیني. )١(منعھ من األذان في ذلك الوقت^ ّالجو؛ ألن النبي 
.)٢(»ھذا  األمر باإلبراد  وقع قبل األذان

.العلموإلى ھذا ذھب أكثر أھل 

ٍّفظاھر حدیث أبي ذر الذي «: -رحمھ هللا تعالى –قال الحافظ ابن رجب 
ُّخرجھ البخاري یدل على أنھ یشرع اإلبراد باألذان عند إرادة اإلبراد بالصالة،  َّ
ّفال یؤذن إال وقت یصلي فیھ، فإذا أخرت الصالة أخر األذان معھا، وإن عجلت  ُ ِّ ُِّ ُ ّ ّ

ّعجل األذان ُ«)٣(.

ُعالمة العثیمین وذكر ال َأن األذان یتبع الصالة، ولھذا إذا –رحمھ هللا –َّ
ُشرع اإلبراد في صالة الظھر شرع تأخیر األذان، كما في  )٤(»الصحیحین«ُ

.»ِّإذا حضرت الصالة فأذنا وأقیما«: ًمرفوعامن حدیث مالك بن الحویرث 

رئاسة سماحة وإلى ھذا ذھبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ب
َّفي فتوى لھا؛ نصت على –رحمھ هللا –الشیخ عبدالعزیز بن عبد هللا بن باز 

وعلى . ِّتأخیر األذان في شدة الحر إلى اإلبراد، وتعجیلھ أول الوقت في ذلك
ِّتقدیر وقوع األذان في أول الوقت في شدة الحر، فعلى الجمیع أن یبادروا إلى 

.)٥(مجتمعینالجماعة، ویحرصوا على الصالة 



ِّأذن مؤذن «: ّالمتقدم، ففي روایة أخرى قالٍّواستدلوا بحدیث أبي ذر  َّ
ِّشدة الحر «: ، قال»انتظر انتظر«: ، وقال»أبرد أبرد«: فقال. َالظھر^ النبي 

، حتى رأینا فيء »ُّمن فیح جھنم، فإذا اشتد الحر فابردوا عن الصالة

).١/١٥٨(» التثریبطرح«: انظر)١(
).٥/٢٢(» عمدة القاري«)٢(
).٣/٧٣(له » فتح الباري«)٣(
» صحیح مسلم«، )٦٥٨(، برقم )مع الفتح-٢/١٤٢(» صحیح البخاري«)٤(

).٦٧٤(، برقم )١/٤٦٦(
).٣٦١٧(، فتوى رقم )٦/١١٨(» ئمةفتاوى اللجنة الدا«: انظر)٥(



-٢٢٥٢-

.)١(»ُّتلولال

َّفقد دلت على أن اإلبراد راجع إلى : وجھ الداللة من ھذه الروایة ظاھر
. الصالة فقط، أما األذان فإنھ كان في أول الوقت

وفي ھذا كالداللة «: ٍّقال الحافظ البیھقي عقب روایتھ حدیث أبي ذر 
.)٢(»تعلى أن األمر باإلبراد كان بعد التأذین، وأن األذان كان في أول الوق

.)٣(»فیھ داللة على أن األمر باإلبراد  كان بعد التأذین«: وقال العیني

.)٤(وذھب إلى ھذا الشافعیة في المشھور عندھم*  

ُباإلبراد بالظھر على ما إذا علم من حال السامعین ^ وقد حملوا أمر النبي 
.حضورھم عقب األذان لتندفع عنھم المشقة

عن بعضھم أنھ حمل تأخیر األذان على      »المطلب«وحكى ابن الرفعة في 
، ٍّ، مستدلین بروایة للترمذي من حدیث زید بن وھب، عن أبي ذر )٥(اإلقامة

كان في سفر ومعھ ^ أن رسول هللا «: وفیھا التصریح بتأخیر اإلقامة؛ ولفظھا
أبرد في : ^أبرد، ثم أراد أن یقیم، فقال رسول هللا : بالل، فأراد أن یقیم، فقال

َّحتى رأینا فيء التلول، ثم أقام فصلى: قال. الظھر ُّ إن : ^فقال رسول هللا . َ
ِّشدة الحر من فیح جھنم، فأبردوا عن الصالة ّ«)٦(.

حتى رأینا فيء «: بعد قولھ» صحیحھ«لكن في روایة أبي عوانھ في «
َّالتلول، ثم أمره فأذن وأقام ًوھي دالة على أنھ لم یكن أذن أوال، أو ل. »ُّ ّم یعتد َّ ُ

.سبق تخریجه)١(
).١/٤٣٨(» سنن البیهقي«)٢(
).٥/٢٢(» عمدة القاري«)٣(
).١/١٢٦(» مغني المحتاج«: انظر)٤(
).١/٤٣٣(» حواشي الشرواني«، )١/١٥٩(» طرح التثریب«: انظر)٥(
هذا حدیث حسن «: قال أبو عیسى). ١٥٨(، برقم )١/٢٩٧(» سنن الترمذي«)٦(

.»صحیح
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.)١(»بأذانھ؛ وهللا أعلم

:الرتجيح 

. أن المشروع تأخیر األذان إلى وقت أداء الصالة–وهللا أعلم –الراجح 
ألبي محذورة بعد ویؤید ذلك إضافة للحدیث السابق، قول عمر بن الخطاب 

ّإن أرضكم معشر أھل تھامة حارة، فأبرد ثم أبرد، مرتین «: َّأن أذن بین یدیھ
ِّا، ثم أذن، ثم ثوبأو ثالث ِّ َ؛ آتك)٢(ً ِ«)٣( .

).١/١٥٩(» طرح التثریب«ما بین القوسین من )١(
ّواألصل فیه أن یجيء الرجل مستصرخا فیلوح بثو. هو إقامة الصالة: التثویب)٢( به ً

ِّلیرى ویشتهر، فسمي الدعاء لذلك، وكل داع مثوب ٍ ُ ، مادة )١/٢٢٦(» النهایة«. ُ
).ب.و.ث(

، رقم )٤/١٥(و) ٢٠٦٠(، برقم )١/٥٤٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في )٣(
عن معمر، عن أیوب ویزید بن أبي زیاد، عن عكرمة : األول: من طریقین) ٦٨١٦(

.بهبن خالد، عن عمر 
.بمثله عن عكرمة، عن سفیان بن عبد اهللا الثقفي به: الثاني

). ثقة ثبت حجة(وأیوب هو السختیاني ). ثقة ثبت فاضل(ٕواسناده حسن، معمر 
ًویزید بن أبي زیاد وان كان ضعیفا إال أن أیوب السختیاني تابعه كما رأیت وعكرمة . ٕ

٥٤١ص(» قریب التهذیبت«: انظر). ثقة(بن خالد، هو ابن العاص المخزومي 
صحابي، (وسفیان بن عبد اهللا الثقفي في  الطریق الثاني ). ٣٩٦و٦٠١و١١٧و

).٢٤٤ص(» التقریب«). وكان عامل عمر على الطائف
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املبحث الثاني

شروط اإلبراد بصالة الظهر

:وفیه مطلبان 





یقولون باستحباب اإلبراد -رحمھم هللا تعالى –َّتقدم أن جماھیر الفقھاء 
ُّبصالة الظھر؛ لكنھم اشترطوا شروطا البد من تحققھا لیكون ا َّ إلبراد ً

. )١(»فإن اختل شرط من ھذه الشروط فالتقدیم أفضل«ًمشروعا، 

ولإلبراد أربعة «:  )٢(»المجموع«في –رحمھ هللا تعالى –قال النووي 
: شروط

. ٍّأن یكون في حر شدید] ١[ 

. ًوأن تكون بالدا حارة] ٢[ 

َّوأن تصلى جماعة] ٣[  ُ .

.  »ُوأن یقصدھا الناس من البعد] ٤[ 

. )٣(وھذه الشروط التي ذكرھا النووي ھي المنصوص علیھا عند الشافعیة

َّفأما من صالھا في بیتھ، أو ... «: -رحمھ هللا تعالى –قال اإلمام الشافعي 
ّفي جماعة بفناء بیتھ ال یحضرھا إال من بحضرتھ فلیصلھا في أول وقتھا؛ 

).١/١٥١(» طرح التثریب«ما بین القوسین من )١(
).٣/٦٢(»المجموع شرح المهذب«)٢(
).١/١٢٦(»مغني المحتاج«، )١/١٨٤(»روضة الطالبین«: انظر)٣(



-٢٢٥٥-

ِّألنھ ال أذى علیھم في حرھا  ، إال ببالد )١(ُم جماعة ینتابّ، وال یؤخرھا إما... ً
ّلھا حر مؤٍذ كالحجاز، فإذا كانت بالد ال أذى لحرھا ال یؤخر؛ ألنھ ال شدة  ِّ ً ٌّ

.)٢(»ِّلحرھا

ویبدو أن الشافعي استنبط ھذه الشروط من أحادیث األمر باإلبراد، وجعلھا 
ُتخصیصا للنص بالمعنى، فحكي عنھ أنھ قال باإلبراد ^ إن أمر رسول هللا «: ً

ِّكان بالمدینة لشدة حر الحجاز، وألنھ لم یكن بالمدینة مسجد غیر مسجده، 
ِّفكان ینتاب من بعد فیتأذون بشدة الحر، فأمرھم باإلبراد لما في الوقت من  ْ ُ

.)٣(»السعة

عن بعض الحنفیة ثالثة شروط )٤(»حاشیتھ«ونقل ابن عابدین في 
ْالستحباب اإلبراد، دون قصد الجماعة من بعد شترط مثلھا القاضي أبو وا. ُ

وكذلك الحال عند . )٥(»المغـني«یعلى من الحنابلة كما نقلھ ابن قدامة في 
.)٦(المالكیة

*  *  *



ًفلو كان الحر محتمال فال إبراد ُّ .

أول الوقت أفضل في كل صالة إال «: -رحمھ هللا تعالى –قال اإلمام مالك 
.)٧(»ِّر في شدة الحرالظھ

َنتیابمن اال): ُینتاب()١( ِ راد ملكنَّ ال؛ًب الحضور نوبانتیاوأصل اال.أي یحضرون،ْ
).١/٤١٦(»تحفة األحوذي«: انظر. مطلق الحضور:هاهنا

.، بتصرف یسیر)١/٧٣(»األم«)٢(
).١/١٩٨(»االستذكار«: انظر)٣(
).١/٣٦٧(»حاشیة ابن عابدین«: انظر)٤(
)١/٢٣٤()٥.(
).١/٣٠٩(»العدويحاشیة «، )٢/٢٦(»الذخیرة«: انظر)٦(
).١/٢٤(»االستذكار«: انظر)٧(



-٢٢٥٦-

ًوتعجیل الحاضر الظھر إماما «: -رحمھ هللا تعالى –وقال اإلمام الشافعي 
َّومنفردا في كل وقت إال في شدة الحر، فإذا اشتد الحر أخر إمام الجماعة الذي  ُّ ِّ ِّ ً

َینتاب من البعد الظھر حتى یبرد بالخبر ُ .                 )١(»^عن رسول هللا ُ

ُّأن یكون الحر في القیظ أشد منھ في فصل الصیف : ِّط الحر الشدیدوضاب*  
والربیع، وتحصل بھ األذیة، فإذا كان اإلنسان في بلد ال یتأذى فیھا بالشمس، 
ًوال بالجلوس في الصبح؛ فال یعد ھذا حرا شدیدا، فال یستحب اإلبراد في تلك  ًُّّ

.)٢(البالد

: اآلمر باإلبرادبي ھریرة قال الحافظ الدارمي عقب روایتھ حدیث أ
ِّھذا عندي من التأخیر إذا تأذوا بالحر« ّ«)٣(.

ِّوعلى ھذا فقھاء المحدثین لظواھر األحادیث الواردة في اإلبراد، فقد : قلت
باب اإلبراد بالظھر في شدة «: بقولھَّبوب البخاري على حدیث أبي ھریرة 

باب استحباب اإلبراد «: لھَّوبوب النووي على روایة مسلم بقو. )٤(»ِّالحر
ُّبالظھر في شدة الحر لمن یمضي إلى جماعة وینالھ الحر في طریقھ ِّ«)٥(.

ذكر البیان بأن «: على الحدیث بقولھ)٦(»صحیحھ«َّوبوب ابن حبان في 
ُاإلبراد بالصالة في الحر إنما أمر بذلك عند اشتداده ِّ«.

َّوقات أعجب إلي في أول األ«: -رحمھ هللا تعالى –قال اإلمام أحمد 
ِّصالة العشاء اآلخرة، وصالة الظھر في الحر : ِّالصلوات كلھا إال في صالتین

.ِّوكالمھ ھاھنا یحمل على شدة الحر. )٧(»ّیبرد بھا، وتؤخر حتى یبرد

ِّفال یسن اإلبراد في غیر شدة الحر ولو بقطر «: وقال الخطیب الشربیني ّ

).١/٧٢(»األم«)١(
).٤/٢٠٠(»دةشرح العم«: انظر)٢(
).١/٢٩٦(»سنن الدارمي«)٣(
).مع الفتح–٢/١٥(»صحیح البخاري«: انظر)٤(
).١/٤٣٠(»صحیح مسلم«: انظر)٥(
).١٥٠٦(، رقم الحدیث )بلبان-٤/٣٧٣(»صحیح ابن حبان«: انظر)٦(
).٨/٩٦(»التمهید«رواه عنه األثرم كما في )٧(



-٢٢٥٧-

.)١(»حار

ِّفأمر باإلبراد عند شدة الحر ال عند «: المالكیةوقال ابن عبد السالم من 
. )٢(»ِّالحر

.)٣(»ِّوظاھر الحدیث أنھ ال یشترط غیر اشتداد الحر«: وقال النووي

ُّإذا اشتد الحر فأبردوا عن «: ًوقال الحافظ ابن حجر تعلیقا على حدیث
رع في َّومفھومھ أن الحر إذا لم یشتد لم یشرع اإلبراد، وكذا ال یش«: »الصالة

.)٤(»البرد من باب األولى



. فأما البالد الباردة فال یشرع فیھا اإلبراد

ٌّوإنما یستحب اإلبراد في البالد التي لھا حر في «: قال شیخ اإلسالم
ًالجملة، سواء كان شدیدا أو قلیال، كبالد الحجاز، والعراق، والشام، والیمن،  ً

َّأما البالد الباردة التي ال حر فیھا، وإنما حرھا في منزلة الربیع في ف. ومصر ُّ َّ
غیرھا، مثل البالد الشمالیة، وبالد خراسان، فإنھ ال یستحب اإلبراد فیھا؛ ھكذا 

.)٥(»ذكره القاضي وغیره من أصحابنا

ًّوھذا ھو المصحح عند الشافعیة، بحیث یكون البلد بلدا حارا: قلت قال . )٦(ًَّ
ِّویختص باستحباب اإلبراد بالبالد الحارة على األصح «: نوويال ُّ

.)٧(»المنصوص

).١/١٢٦(»مغنـي المحتاج«)١(
).١/٣١٠(»حاشیة العدوي«)٢(
).٣/٦٠(»المجموع شرح المهذب«)٣(
).٢/١٦(»فتح الباري«: انظر)٤(
).٤/٢٠٠(»شرح العمدة«)٥(
).١/١٢٦(»مغنـي المحتاج«: انظر)٦(
).١/١٨٤(»روضة الطالبین«)٧(



-٢٢٥٨-

.َّوتقدم كالم اإلمام الشافعي

وعند الحنفیة استحباب اإلبراد في الصیف في كل البالد، سواء كانت *  
ُّحارة أو ال، وسواء اشتد الحر أو ال، وسواء فیھ المنفرد واإلمام، وسواء 

مكان بعید أو ال؛ والحاصل أن اإلبراد عندھم أفضل قصد الناس الجماعة من
.)١ً(مطلقا

أطلق » البحر«أن صاحب )٢(»مجمع األنھر«ونقل شیخي زاده في 
استحباب اإلبراد بالظھر، وأفاد أنھ ال فرق بین أن یصلي بجماعة أو ال، وال 

.ِّبین كونھ في بالد حارة أو ال، وال بین كونھ في شدة الحر أو ال

ًونفضل اإلبراد بالظھر مطلقا: »المجمع«قال في  واعترض على ما في . ِّ
!)٣(من أنھ إنما یستحب اإلبراد بثالثة شروط؛ فیھ نظر» السراج الوھاج«

.)٤ً(وعند المالكیة روایة ضعیفة ؛ أن اإلبراد مستحب مطلقا*  

ًوحكى شیخ اإلسالم عن بعض الحنابلة وجھا أنھ ال فرق بین البالد * 
.)٥(لباردةالحارة وا

. -رحمھ هللا تعالى –وھو مذھب اإلمام البخاري : قلت

اإلبراد : (َّوقد بوب البخاري على ھذه األحادیث«: قال الحافظ ابن رجب
ِّ؛ فدل على أنھ یرى اإلبراد في شدة الحر بكل حال، )ِّبالظھر في شدة الحر َِّّ

جماعة أو سواء كان في البالد الحارة أو غیرھا، وسواء كان یصلي في 
.)٦(»حده

وقال «: قال الحافظ العراقي. -رحمھ هللا تعالى –ونحا منحاه الجویني 

).١٢١ص(»حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح«: انظر)١(
).١/١٠٨(»مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر«)٢(
).١/١٦٢(»النهر الفائق«: انظر)٣(
).١/٣٠٩(»حاشیة العدوي«: انظر)٤(
).٤/٢٠٠(»شرح العمدة«: انظر)٥(
).٣/٦٦(له »فتح الباري«)٦(



-٢٢٥٩-

ًیستحب في البالد المعتدلة والباردة أیضا؛ : الشیخ أبو محمد الجویني وغیره
ُّإذا اشتد الحر َّ«)١(.



. )٢(اإلبراد، والتعجیل لھ أفضلّفأما المنفرد فال یشرع في حقھ

َّفأما من صالھا في بیتھ، أو في «: -رحمھ هللا تعالى –قال اإلمام الشافعي 
ِّجماعة بفناء بیتھ ال یحضرھا إال من بحضرتھ، فلیصلھا في أول وقتھا؛ ألنھ 

.)٣(»ِّال أذى علیھم في حرھا

ّولھذا ؛ فإن الشافعیة یصححون اختصاص اإلبراد كونھ في  مسجد جماعة ُ
مغني «وعبارة الشربیني في . )٤(ُیقصدونھ من بعد یمشون إلیھ في الشمس

وال لمن یصلي ... «: ّعند ذكر الحاالت التي ال یسن فیھا اإلبراد)٥(»المحتاج
ٍّمنفردا، أو جماعة بیتھ، أو بمحل حضره جماعة ال یأتیھم غیرھم ً ً«)٦(.

ب اإلبراد على المساجد، حیث أما المالكیة فالمشھور عندھم قصر استحبا* 
ُإن المعتمد في المذھب؛ أن األفضل للفذ والجماعة التي ال تنتظر غیرھا تقدیم  ّ

.)٧(الظھر وعدم التأخیر، أما الجماعة التي تنتظر غیرھا فاألولى لھا التأخیر

َّفالعلة للتأخیر عندھم اجتماع الناس، أما الفذ فال یؤخر كما نص علیھ ابن  ّ
، وھو قول ابن حبیب، والعراقیین؛ بینما الجماعة »الرسالة«أبي زید في

ًالمتوفرة فإنھ یؤخر قلیال، كما روى ابن القاسم؛ ألن الجماعات أصل في 

).٢/١٩٨(»طرح التثریب«)١(
).٢/١٦(البن حجر »فتح الباري«: انظر)٢(
).١/٧٣(»كتاب األم«)٣(
).١/١٢٦(»مغنـي المحتاج«: انظر)٤(
)١/٢٦()٥.(
).١/١٨٤(للنووي »روضة الطالبین«: وانظر)٦(
).١/٣٠٩(»حاشیة العدوي«، )١/١٦٧(»الفواكه الدواني«: انظر)٧(



-٢٢٦٠-

.)١(الصلوات، وما عداھا تبع لھا

بینما اختار أبو . )٢(»أما المنفرد فأول الوقت أولى بھ«: قال ابن عبد الحكم
ِّماعة، بجامع الحر المشغل عن مقاصد ّالولید الباجي إلحاق الفذ بالج

.)٣(الصالة

ًفمنھم من قال باإلبراد مطلقا حیث لم یشترطوا : َّوتقدم أن للحنفیة قولین
.ومنھم من اشترط لھ ثالثة شروط، منھا أن یصلیھا في جماعة. ًشروطا

وممن یشترط لإلبراد المساجد الجامعة سواء ینتابھا البعید منھا أو ال؛ أبو 
.)٤(اآلمدي، وطائفة من الحنابلةالحسن 



ًفلو كان المسجد قریبا، وال ینال الماشي إلى الصالة مشقة فال إبراد وھذا . ً
. الشرط یقتضي أال إبراد في السفر

فلو قربت منازلھم من المسجد، أو حضر «: )٥(»الروضة«قال النووي في 
موضع ال یأتیھم غیرھم ال یبردون على األظھر، وكذا لو أمكنھ جماعة في 

ًالمشي إلى المسجد في ظل، أو صلى في بیتھ منفردا فال إبراد على األصح ٍّ«  .

.)٦(ما یتأثر قاصد المسجد بالشمس: ُوضابط البـعد عندھم*  

ُوقد تقدم كالم الشافعي واشتراطھ لإلبراد أن ینتاب مسجد الجماعة من     َّ
وأما ذھب إلیھ الشافعي أن الرخصة لمن «: َّوتعقبھ الترمذي بقولھ. )٧(ُبعد

).١/١٠٥(»عقد الجواهر الثمینة«، و)٢/٢٦(للقرافي »الذخیرة«: انظر)١(
).١/٩٨(»االستذكار«)٢(
).٢/٢٧(»الذخیرة«: انظر)٣(
).٤/١٩٩(»شرح العمدة«: انظر)٤(
).١/١٨٤(»روضة الطالبین«)٥(
).١/٢٦(»مغنـي المحتاج«: انظر)٦(
.تقدم في التمهید)٧(



-٢٢٦١-

ٍّینتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حدیث أبي ذر ما یدل على  ُ
َّفي سفر، فأذن بالل ^ كنا مع النبي : (ٍّقال أبو ذر. خالف ما قال الشافعي

فلو كان األمر على ما ). أبردیا بالل أبرد، ثم: ^بصالة الظھر، فقال النبي 
ذھب إلیھ الشافعي لم یكن لإلبراد في ذلك الوقت معنى الجتماعھم في السفر، 

اھـ. )١(»ُوكانوا ال یحتاجون أن ینتابوا من البعد

مشروعة –رحمھ هللا تعالى –ومن المعلوم أن مذھب اإلمام البخاري 
َّھذا بوب على حدیث أبي اإلبراد في السفر والحضر من غیر تفریق بینھما، ول

.)٢(»باب اإلبراد بالظھر في السفر«: الذي أشار إلیھ الترمذي بقولھٍّذر 

أراد بھذه الترجمة أن اإلبراد ال «: )٣(»الفتح«قال الحافظ ابن حجر في 
تعالى التوفیق،،،. »یختص بالحضر وبا





رحمھم هللا –الشروط التي اشترطھا الفقھاء عند إمعان النظر في تلك
َّودراستھا، یتبین أنھ ال یصمد من تلك الشروط إال الشرط األول، وھو -تعالى 

، لورود النص الصحیح الصریح -ُّوھو محل اتفاق بین أھل العلم -ِّشدة الحر 
ًوقد تقدم قریبا كالم . وما عداه من الشروط لیس علیھ دلیل. اآلمر بذلك َّ

.   وھو كما قال. )٤(»ِّوظاھر الحدیث أنھ ال یشترط غیر اشتداد الحر«: لنوويا

وظاھر األحادیث عدم «: -رحمھ هللا تعالى –َّقال العالمة الشوكاني 
. األفضل للمنفرد التعجیل: وقال أكثر المالكیة. الفرق بین الجماعة والمنفرد

ِّوالحق عدم الفرق؛ ألن التأذي بالحر الذي ی تسبب عنھ ذھاب الخشوع یستوي ُّ
َّوخصھ الشافعي بالبلد الحار، وقید الجماعة بما إذا كانوا . فیھ المنفرد وغیره

).١/٢٩٧(»سنن الترمذي«: انظر)١(
).٥٣٩(، رقم )مع الفتح–٢/٢٠(»صحیح البخاري«: انظر)٢(
)٢/٢٠()٣.(
).٣/٦٠(»المجموع«: انظر)٤(



-٢٢٦٢-

ینتابون المسجد من مكان بعید، ال إذا كانوا مجتمعین، أو كانوا یمشون في 
.                      )١(»ٍّظل، فاألفضل التعجیل؛ وظاھر األحادیث عدم الفرق

في معرض الكالم على –رحمھ هللا تعالى –إلسالم ابن تیمیة وقال شیخ ا
ًوسواء كان المصلي منفردا أو في جماعة، وسواء ... «: مشروعیة اإلبراد

ُكان في مسجد الجماعة الذي ینتابھ الناس من البعد أو من القرب، وسواء 
ًأمرا لعموم الحدیث؛ فإنھ أمر باإلبراد... كانوا المصلون مجتمعین أو منفردین

َّعاما معموما مقصودا، وعللھ بعلة عامة توجد حال الصالة وحال السعي إلیھا  ً ً ً
ِّفي الحر، فإن فیح جھنم یصیب المصلي كما یصیب الذاھب إلى الصالة، مع 

ُأن أكثر المساجد التي ینتابھا الناس من البعد خاصة؛ ألن ھذه صور ^ علمھ 
ًیھا یكون حمال لھا على األقل دون قلیلة بالنسبة إلى غیرھا، فحمل العام عل

.)٢(»األكثر منھ

تعجیل الصلوات في أوائل أوقاتھا «: -رحمھ هللا تعالى –وقال ابن المنذر 
وال فرق بین المصلي في بیتھ أو ... ِّأفضل إال في صالة الظھر في شدة الحر 

ُفي جماعة بفناء بیتھ، أو في المساجد التي تنتاب من البعد، وذلك أن ا ^ لنبي ُ
َّعم ولم یخص، ولو كان لھ مراد لبین ذلك، ولیس ألحد أن یستثني من الحدیث  َّ َّ

.)٣(»إال بحدیث مثلھ

ُوقال العالمة العثیمین  ًّردا على من اشترط اإلبراد –رحمھ هللا تعالى –َّ
: بقولھ^ وھذا قید لما أطلقھ النبي «: ًلمن یصلي جماعة أو كان منزلھ بعیدا

ّ، والخطاب للجمیع، ولیس من حقنا أن نقید »ُّحر فأبردوا بالصالةإذا اشتد ال« ّ
ِّما أطلقھ الشارع، ولم یعلل الرسول علیھ الصالة والسالم ذلك بأنھ لمشقة 

، وھذا یحصل لمن »ِّشدة الحر من فیح جھنم«: الذھاب إلى الصالة؛ بل قال
ّلھن ّیصلي جماعة، ولمن یصلي وحده، ویدخل في ذلك النساء؛ فإنھ یسن

.)٤(»ِّاإلبراد في صالة الظھر في شدة الحر

).١/٣٨٥(»نیل األوطار«)١(
).٤/١٩٨(»شرح العمدة«)٢(
.، بتصرف یسیر)٣٦١-٢/٣٦٠(»األوسط «)٣(
).٢/٩٩(»الشرح الممتع«)٤(
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اإلبراد عام، سواء كان في الحضر أو السفر، وقد جاء «: -ًأیضا –وقال 
ًالمتقدم مرارا ٍّحدیث أبي ذر –رحمھ هللا –ثم ساق . »ًصریحا في السفر

: إلى أن قال... 

ل بھ وھذا یعني أن الشمس تجاورت الزوال بكثیر، وھذا الذي یحص«
اھـ)١(»اإلبراد

، وأنھ ال یشترط إال مطلق )٢(َّھذا ھو الذي استقر علیھ مذھب الحنابلة: قلت
ًّالحر، سواء كان البلد حارا أو ال ًصلى في جماعة أو منفردا، في المسجد أو . ّ َّ

ُّإذا اشتد الحر فأبردوا بالظھر«: بیتھ؛ لعموم حدیث َّ«)٣(.

*  *  *

).٢/٦٠(»فتح ذي الجالل واإلكرام«: انظر)١(
).١/٢٥١(»كشاف القناع«، )١/٤١٤(»نتهى اإلراداتشرح م«: انظر)٢(
.ًمضى تخریجه مرارا)٣(
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املبحث الثالث

)١(حلكمة من مشــروعية اإلبـــرادا

: وفیه مطلبان 





استنباط الحكمة من مشروعیة -رحمھم هللا تعالى –حاول بعض أھل العلم 
:اإلبراد، فذكروا أشیاء، ومن ذلك

ِّحصول الخشوع في الصالة ؛ فإن الصالة في شدة الحر كالصالة : ًأوال 
وھذا حال ال . )٢(ضرة طعام تتوق نفسھ إلیھ، وكصالة من یدافع األخبثینبح

ًیمكن المصلي ألن یصلي صالة خاشعة ؛ فإن الخشوع  ً ُّلب –كما ھو معلوم –ِّ
. الصالة

ُقال العالمة العثیمین )١( ه مصالح قرن األحكام بالعلة فی«: -رحمه اهللا تعالى –َّ
: ومنافع وفوائد

َِأن اإلنسان یعرف أن هذه الشریعة كاملة مبنیة على الحكم: منها ِ.
ْأن اإلنسان یطمئن إلى هذا الحكم؛ ألنه بشر، فإذا حكم الشرع بشيء : ومنها ُ

ًوأعلمنا بحكمته؛ ازداد اإلنسان یقینا وثباتا ً َ.
هذا ما یوافقه في تلك ُأنه إذا كانت الحكمة متعدیة أمكن أن یقاس على: ومنها

. »العلة؛ ألن العلة المنصوصة یلحق بها كل ما وافق المحكوم به في هذه العلة
.، بتصرف یسیر)٦٣-٢/٦٢(» فتح ذي الجالل واإلكرام«: انظر

).٣/٦٧(البن رجب » فتح الباري«: انظر)٢(
، مادة )١/٢٢٨(» مشارق األنوار«: انظر. البول والغائط: بثان واألخ* 

). ث.ب.خ(
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ولھذا جاءت السنة بتأخیر صالة الظھر من أجل أن یبرد الجو؛ لیوقع 
ضور القلب، فإن ًالصالة في وقت تكون نفسھ مقبلة علیھا، ویحصل لھ ح

. ِّاإلبراد یحصل بھ دفع المشقة الحاصلة بالحر الشدید الذي قد یسلب الخشوع
ُّإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة؛ «: ^قال رسول هللا : قالعن أبي ھریرة  َّ

ِّفإن شدة الحر من فیح جھنم َّ«)١(.

ِّالحر والحكمة فیھ أن الصالة في شدة «: -رحمھ هللا تعالى –قال النووي 
َّوالمشي إلیھا یسلب الخشوع أو كمالھ، فاستحب التأخیر لتحصیل الخشوع،  ُ

. )٢(»كمن حضره طعام تتوق نفسھ إلیھ، أو كان یدافع األخبثین

ھو العلة –ُالذي من أجلھ شرع اإلبراد بالصالة –ِّوالشك أن اشتداد الحر 
. َّالمصرح بھا في الحدیث لتأخیر صالة الظھر

تعلیل لمشروعیة التأخیر ) ِّفإن شدة الحر: (قولھ«: ابن حجرقال الحافظ
.)٣(»المذكور

ُّمن الحكم أیضا ؛ أن وقت اشتداد الحر ھو وقت تنفس جھنم، : ًثانیا  ِّ ً ِ
ُوالحال الذي ینتشر فیھا العذاب، ولھذا شرع التأخیر لتذھب شدتھ ویمضي 

.ذلك الوقت

َبسة َمن حدیث عمرو بن ع)٤(»صحیح مسلم«ثبت في  َ َ عن النبي ^
ْالصالة مشھودة محضورة حتى یستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن «: قال ِ ْ َّ

ّالصالة، فإن حینئذ تسجر جھنم، فإذا أقبل الفيء فإن الصالة مشھودة 
َّمحضورة حتى تصلى العصر ُ«.

في )٦(وابن حبان)٥(فیما أخرجھ ابن خزیمةوعن أبي ھریرة 

.سبق تخریجه)١(
).٣/٥٩(»المجموع شرح المهذب«)٢(
).٢/١٧(»فتح الباري«)٣(
).٨٣٢(، برقم )١/٥٦٩()٤(
.َّوضعفه محققه األعظمي). ١٢٧٥(، برقم )٢/٢٥٧()٥(
.َّوحسنه شعیب األرناؤوط) ١٥٤٢(، برقم )بلبان–٤/٤٠٩()٦(
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فإذا انتصف النھار فأقصر عن الصالة ... «: ًمرفوعا ولفظھ» صحیحھما«
ِّحتى تمیل الشمس، فإن حینئذ تسعر جھنم، وشدة الحر من فیح جھنم فإذا  ّ

َّمالت الشمس فالصالة محضورة مشھودة متقبلة حتى تصلى العصر فھذان . »ُ
.الحدیثان یدالن على ذلك

ِّشدة الحر وھذا یدل على أن «: -رحمھ هللا تعالى –قال الحافظ ابن رجب 
عقیب الزوال من أثر تسجرھا، فكما تمنع الصالة وقت الزوال فإنھ یستحب 
ُّتأخیرھا بعد الزوال حتى یبرد حرھا ویزول شدة الوھج؛ فإنھ إثر وقت غضب، 
َّوالمصلي یناجي ربھ، فینبغي أن یتحرى بصالتھ أوقات الرضا والرحمة، 

بین المصلي وحده وفي ویجتنب أوقات السخط والعذاب؛ وعلى ھذا فال فرق
.)١(ً»جماعة أیضا

َّوعلیھ ؛ فالحكمة ھاھنا تعبدیة ال یعقل معناھا؛ ألن المقصود أال تؤدى  ُّ
ِّالصالة قرب شدة حر جھنم ّ .

َّفإن «: فلما قال... «: -رحمھ هللا تعالى –قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
ُ، وعلل بعلة تعلم بالوحي؛»ِّشدة الحر من فیح جھنم ًعلم أنھ قصد معنى یخفى َّ َُ ِ

ُكثر الناس؛ وھو كراھة إیقاع الصالة حال تسعیر النار، كما كره إیقاعھا على أ
ُوقت مقارنة الشیطان لھا، وكره الصالة وقت الغضب من هللا كما كره الصالة  ُ
َّفي مكان الغصب؛ ألن القلوب ال تقبل على العبادة وقت تلك الساعة كل  ُ

.)٢(»قتاإلقبال، وال ینزل من الرحمة ما ینزل في غیر ذلك الو

َّمن الحكم التي استحب ألجلھا اإلبراد ؛ دفع المشقة التي قد تحصل : ًثالثا  ُ َ ِ
ِّلمن یكون مكانھ بعیدا من المسجد بمشیھ في الحر فإن المصلي قد یأتي . )٣(ً

ُّالصالة في شدة الحر في الصیف من مكان بعید، فیشق علیھ ذلك، ویجد من  ّ ّ
ُشدة الحر ما یجد؛ فشرع تأخیر صال ّ ًة الظھر دفعا للمشقة، وترغیبا في شھود ّ ً

. صالة الجماعة

).٦٨-٣/٦٧(له » فتح الباري«)١(
).١٩٩-٤/١٩٨(»شرح العمدة«)٢(
).٣/٦٧(البن رجب » فتح الباري«)٣(
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َومن حكم مشروعیة اإلبراد ؛ اشتغال الناس بالقیلولة: ًرابعا  في ذلك )١(ِ
ِّالوقت؛ فإن حضور الجماعة في شدة الحر ضرب من الحرج، وبخاصة 

.)٢(وھذه الحكمة أشار إلیھا بعض فقھاء الحنفیة. الضعفاء

إلى ^ لما بعثني رسول هللا : قالعن معاذ بن جبل ُویؤید ذلك ما روي 
ِّوأخر الظھر بعد أن یتنفس الظل ویتحول الریح؛ فإن ... « : الیمن قال لي َّ َُّ ِّ َّ ِّ

.)٣(»الناس یقیلون، وأمھلھم حتى یدركوھا

:إشكال والجواب عنھ *  

والصالة –ِّعند اشتداد الحر –كیف یؤمر بترك الصالة في ھذا الوقت 
ب الرحمة، وفعلھا بال شك مظنة لطرد العذاب؟سب

بأن -رحمھ هللا –َّأجاب على ھذا اإلشكال العالمة أبو الفتح الیعمري 

ٕوان لم یكن مع ،ُّاالستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر:یلِقَولة عند العرب والمُلْیَالق)١(
).١١/٥٧٨(»لسان العرب«:انظر. ذلك نوم

).١/١٢٥(» بدائع الصنائع«: انظر)٢(
واللفظ له، من طریق عبد ) ٥٨/٤٠٩(»تاریخ دمشق«أخرجه ابن عساكر في )٣(

ُالكریم الجرجاني، عن یعقوب، عن محمد بن سعید، عبادة بن نسي، عن عبد 
ْالرحمن بن غنم، عن معاذ  َ . ٕواسناده ضعیف ألجل محمد بن سعید الباهلي

اإلكمال «: انظر.منكر الحدیث، مضطرب الحدیث: تمقال فیه أبو حا. البصري األثرم
).١/٣٧٣(»لرجال أحمد

من طریق یوسف بن ) ٨/٢٤٩(»حلیة األولیاء«وأخرجه أبو نعیم بإسناده في 
غریب من «: قال أبو نعیم عقبه. أسباط، عن المنهال ابن الجراح، عن عبادة به

نهال بن جراح، وهو حدیث عبادة، عن عبد الرحمن؛ لم نكتبه إال من حدیث الم
.»جزري
لیس حدیثه بشيء، متروك الحدیث، :  المنهال بن الجراح قال فیه أبو حاتم: قلت

فاإلسناد ). ٢/٥٢٣(»الجرح والتعدیل«: انظر. ُذاهب الحدیث، ال یكتب حدیثه
.ًضعیف جدا
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.)١(التعلیل إذا جاء من جھة الشارع وجب قبولھ وإن لم یفھم معناه

: ًاستنباط معنى یناسبھ، فقال–رحمھ هللا تعالى –ِّوقد حاول ابن المنیر 
لغضب ال ینجع فیھ الطلب إال ممن أذن لھ فیھ، والصالة ال وقت ظھور أثر ا«

ًتنفك عن كونھا طلبا ودعاءا فناسب االقتصار عنھا حینئذ ً ُّ«)٢( .

ُّواستدل بحدیث الشفاعة حیث اعتذر األنبیاء كلھم لألمم بأن هللا تعلى  َّ
فلم ^ ًغضب غضبا لم یغضب قبلھ وال یغضب بعده مثلھ؛ سوى نبینا محمد 

.)٣(ُبل طلب لكونھ أذن لھ في ذلكیعتذر، 

ْوتعقبھ الحافظ ابن حجر بأن سجرھا مستمر في جمیع السنة، واإلبراد  َ َّ
ِّمختص بشدة الحر؛ فھما متغایران، فحكمة اإلبراد دفع المشقة؛ وحكمة الترك  ٌّ

! )٤(وقت سجرھا لكونھ وقت ظھور أثر الغضب

*  *  *

).٢/١٧(»الفتح«نقله الحافظ في )١(
).٢/١٧(البن حجر »فتح الباري«: انظر)٢(
.المرجع السابق)٣(
.المرجع السابق)٤(
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ًمن هللا تعالى علینا وعلى الناس جمیعا في ھذه العصور المتأخرة بوجود  َّ
وسائل لتلطیف الجو وتبریده من خالل استخدام مكیفات التبرید المختلفة 
بأنواعھا، والمراوح الكھربائیة؛ فھل ال زالت علة اإلبراد بصالة الظھر 

ِّمشروعیتھ مطلقا عند اشتداد الحر، أم موجودة في عصرنا الحاضر، فنقول ب ً
أن العلة منتفیة بسبب وجود تلك الوسائل فال یشرع ویكون األفضل الصالة 

في أول الوقت؟

:والواقع أن العلماء المعاصرین في ھذه المسألة على قولین *  

بسبب وجود وسائل –ِّوھو شدة الحر –انتفاء علة اإلبراد : القول األول
ًالمساجد، والسیارات؛ ألن الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدماالتكییف في  ً)١(.

َّوإلیھ ذھب جماعة من أھل العلم المعاصرین، على رأسھم العالمة الشیخ 
؛ فإنھ یذھب -رحمھ هللا تعالى –الدكتور عبد هللا بن عبد الرحمن بن جبرین 

ُإلى أن العلة من اإلبراد مشقة الحر الذي یذھب الخشوع؛ ون :  ُّص عبارتھِّ
ِّوالعلة أنھم إذا صلوا في شدة الحر لم یطمئنوا في صالتھم؛ ولكن ھذه العلة « ُّ

قد تكون مفقودة في ھذه األزمنة؛ لوجود المكیفات، والمراوح الكھربائیة 
َّونحوھا مما یخفف الحر، فلذلك یجوز أن تصلى في وقت واحد َّ .  اھـ)٢(»ّ

یة؛ ألنھا تعبدیة، والسنة الصحیحة جاءت أن علة اإلبراد باق: القول الثاني
باإلبراد؛ فیجب المصیر إلیھ، فال تترك السنة لوجود وسائل التكییف 

.المعاصرة

َّوإلیھ ذھب جماعة من أھل العلم المعاصرین، على رأسھم سماحة العالمة 
.-رحمھ هللا تعالى –الشیخ  عبد العزیز بن عبد هللا بن باز 

: انظر. هذه قاعدة فقهیة كثیرة الدوران على ألسنة الفقهاء وأقالمهم في التعلیل)١(
).٤٨٣ص(ألحمد الزرقا »شرح القواعد الفقهیة«

).١/١٢٩(»إبهاج المؤمنین بشرح منهج السالكین«: انظر)٢(
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مسائل أبي عمر السدحان «ز السدحان في كتابھ قال الدكتور عبد العزی
اإلبراد : سألت شیخنا عن قول بعض الناس«: )١(»لإلمام عبدالعزیز بن باز

ّعلتھ الحر؛ لكن ھذه العلة زالت بسبب المكیفات؟

ًبأن السنة ال تعطل من أجل ھذا، وأیضا تبقى الطرق، : فأجاب سماحتھ َّ ُ
اھـ» ثم لیس كل البلدان فیھا مكیفاتُّوالحر یشمل الطریق، ومكان الصالة، 

ھو األقرب –رحمھ هللا –وھذا الذي ذھب إلیھ سماحة الشیخ ابن باز 
ُللصواب، وذلك أن وسائل التكییف والتبرید المعاصرة ال تترك السنة الثابتة 

.ألجلھا؛ وهللا أعلم

).١٧ص()١(
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خـامتــــة

أوال وآخرا  ًالحمد  رز النتائج التي ُّفي نھایة البحث أود تسجیل أب.. ً
تعالى التوفیق :توصلت إلیھا، وبا

أبرز البحث عنایة الشریعة اإلسالمیة لمصالح الناس؛ حیث شرعت –١
َاإلبراد عند اشتداد الحر؛ لئال یصیب الناس حرج أو عنت َ ٌ ِّ.

ُأجلى البحث أھمیة صالة الجماعة؛ حیث شرع اإلبراد بصالة الظھر –٢
ّعة بسبب اشتداد الحر، وإنما تؤخر الصالة لیبرد الجو، لئال یترك الناس الجما َِّّ

.َّوتحصل فضیلة الجماعة

حقیقة اإلبراد تأخیر صالة الظھر عن أول الوقت بقدر ما یحصل –٣
.َّللحیطان فيء، بشرط أال تؤخر عن النصف األول من وقتھا

اإلبراد الشرعي الموافق للسنة تأخیر صالة الظھر إلى قریب من –٤
صالة العصر، بحیث ینصرف الناس منھا وقد بقي على العصر نحو نصف 

ُ؛ كما قرره العالمة العثیمین-بتوقیتنا الحالي –ساعة  ََّّ.

ِّفضیلة اإلبراد بالظھر عند شدة الحر في الصیف جاءت بھا السنة -٥
ًمخصصة لعمومات أدلة تعجیل الصلوات في أول الوقت ِّ.

اإلبراد بصالة الظھر أنھ مستحب ولیس أعدل األقوال في حكم–٦
.بواجب

-الصواب من قولي العلماء عدم مشروعیة اإلبراد بصالة الجمعة –٧
ًولو كان الحر شدیدا  ؛ ألن األصل في صالة الجمعة التبكیر بھا؛ واإلبراد بھا -ُّ

.یحصل بھ مشقة على المصلین

وات غیر صالة لم یقل أحد من أھل العلم باإلبراد بشيء من الصل-٨
َّالظھر؛ سوى العالمة الفقیھ المالكي أشھب بن عبد العزیز القیسي، فقد قال بھ 

أما صالة المغرب والفجر فلم یقل أحد من العلماء باإلبراد . في صالة العصر
.بھما؛ لعدم الحاجة لذلك

ٌلمشروعیة اإلبراد بالظھر حكم عدیدة ذكرھا أھل العلم ؛ أعظمھا –٩ ٌ
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.ُّوع في الصالة؛ فإنھ لب الصالة وروحھاتحصیل الخش

اختالف الفقھاء المعاصرین في بقاء علة اإلبراد من عدمھا، بسبب –١٠
وجود وسائل تبرید وتلطیف األجواء بواسطة األجھزة الكھربائیة المتوفرة في 

بقاء تلك العلة؛ ألنھا –والعلم عند هللا –المساجد والسیارات، واألقرب 
.  َّعطل السنة لوجود تلك األجھزة والوسائلُتعبدیة، فال ت

اشترط فقھاء المذاھب أربعة شروط لإلبراد، وعند التحقیق ال –١١
.ِّیصمد من تلك الشروط إال شرط واحد، وھو اشتداد الحر

ِّالمشروع تأخیر أذان الظھر في شدة الحر في الصیف حتى یحصل –١٢
ّلناس؛ ألنھ لو قدم األذان لحضر الناس ً؛ رفقا با^اإلبراد الذي أمر بھ الرسول 

الذي .. ِّإلى المسجد وخرجوا في شدة الحر فلم یحصل المقصود  والحمد 
بنعمتھ تتم الصالحات،،،                                    

*  *  *



-٢٢٧٣-



..القــــرآن الكـــریمالقــــرآن الكـــریم*    *    

» » وضیح الفقھ في الدینوضیح الفقھ في الدینإبھاج المؤمنین بشرح منھج السالكین وتإبھاج المؤمنین بشرح منھج السالكین وت««**
، مدار ، مدار ))مم٢٠٠٦٢٠٠٦--ھـ ھـ ١٤٢٧١٤٢٧((الثانیة الثانیة : : ، ط، ط))ھـھـ١٤٣٠١٤٣٠تت((البن جبرین البن جبرین 

..الریاضالریاض––الوطن للنشر الوطن للنشر 

سید سید . . ، تحقیق د، تحقیق د))ھـھـ٦٣١٦٣١تت((لآلمدي لآلمدي » » اإلحكام في أصول األحكاماإلحكام في أصول األحكام««**
––، دار الكتاب العربي ، دار الكتاب العربي ))مم١٩٨٤١٩٨٤--ھـ ھـ ١٤٠٤١٤٠٤((األولى األولى : : الجمیلي، طالجمیلي، ط

..بیروتبیروت

البن البن » » ألمصار وعلماء األقطارألمصار وعلماء األقطاراالستذكار الجامع لمذاھب فقھاء ااالستذكار الجامع لمذاھب فقھاء ا««**
األولى األولى : : ، تحقیق سالم محمد عطا وزمیلھ، ط، تحقیق سالم محمد عطا وزمیلھ، ط))ھـھـ٤٦٣٤٦٣تت((عبد البر عبد البر 

..بیروتبیروت––، دار الكتب العلمیة ، دار الكتب العلمیة ))مم٢٠٠٠٢٠٠٠--ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩((

، ، ))ھـھـ١٤٠٣١٤٠٣((األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ٩١١٩١١تت((للسیوطي للسیوطي » » األشباه والنظائراألشباه والنظائر««**
..لبنانلبنان––دار الكتب العلمیة، بیروت دار الكتب العلمیة، بیروت 

، ، ))ھـھـ٣٨٨٣٨٨تت((للخطابي للخطابي » » ارياريأعالم الحدیث في شرح صحیح البخأعالم الحدیث في شرح صحیح البخ««**
، من ، من ))مم١٩٨٨١٩٨٨--ھـ ھـ ١٤٠٩١٤٠٩((األولى األولى : : محمد آل سعود، طمحمد آل سعود، ط. . تحقیق دتحقیق د

مطبوعات معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي بجامعة أم مطبوعات معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي بجامعة أم 
..السعودیةالسعودیة––القرى، مكة المكرمة القرى، مكة المكرمة 

، ناشر ، ناشر ))بدونبدون: (: (، ط، ط))ھـھـ٧٦٥٧٦٥تت((للحسیني للحسیني » » اإلكمال لرجال أحمداإلكمال لرجال أحمد««**
).).بدونبدون((

. . ، تحقیق د، تحقیق د))ھـھـ٥٤٤٥٤٤تت((للقاضي عیاض للقاضي عیاض » » ئد مسلمئد مسلمإكمال المعلم بفواإكمال المعلم بفوا««**
، دار الوفاء، ، دار الوفاء، ))مم١٩٩٨١٩٩٨--ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩((األولى األولى : : یحیى إسماعیل، طیحیى إسماعیل، ط

..القاھرةالقاھرة

ّاألم««** ّاألمُ ، دار المعرفة، ، دار المعرفة، ))مم١٩٩٣١٩٩٣((الثانیة الثانیة : : ، ط، ط))ھـھـ٢٠٤٢٠٤تت((َّللشافعي َّللشافعي » » ُ
..لبنانلبنان--بیروت بیروت 

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد ««**
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: : ، تحقیق محمد حامد الفقي، ط، تحقیق محمد حامد الفقي، ط))ھـھـ٨٨٥٨٨٥تت((داوي داوي للمرللمر» » بن حنبلبن حنبل
مؤسسة التاریخ العربي مؤسسة التاریخ العربي --، دار إحیاء التراث العربي ، دار إحیاء التراث العربي ))بدونبدون((الثانیة الثانیة 

..بیروتبیروت--

البن نجیم الحنفي البن نجیم الحنفي » » البحر الرائق شرح كنز الدقائقالبحر الرائق شرح كنز الدقائق««**
..القاھرةالقاھرة––، دار الكتاب اإلسالمي ، دار الكتاب اإلسالمي ))بدونبدون: (: (، ط، ط))ھـھـ١٠٠٥١٠٠٥تت((

: : ، ط، ط))ھـھـ٥٨٧٥٨٧تت((ساني ساني للكاللكا» » بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع««**
..بیروتبیروت--، دار الكتب العلمیة ، دار الكتب العلمیة ))بدونبدون((

، تحقیق ، تحقیق ))ھـھـ٧٦٥٧٦٥تت((للصاوي للصاوي » » بلغة السالك شرح موطأ مالكبلغة السالك شرح موطأ مالك««**
، دار ، دار ))مم١٩٩٥١٩٩٥--ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥((األولى األولى : : محمد عبد السالم شاھین، طمحمد عبد السالم شاھین، ط

..لبنانلبنان––الكتب العلمیة، بیروت الكتب العلمیة، بیروت 

: : ، تحقیق سید كسروي، ط، تحقیق سید كسروي، ط))ھـھـ٤٣٠٤٣٠تت((ألبي نعیم ألبي نعیم » » تاریخ أصبھانتاریخ أصبھان««**
..لبنانلبنان––، دار الكتب العلمیة، بیروت ، دار الكتب العلمیة، بیروت ))مم١٩٩٠١٩٩٠--ھـ ھـ ١٤١٠١٤١٠((األولى األولى 

، تحقیق محب ، تحقیق محب ))ھـھـ٥٧١٥٧١تت((البن عساكر البن عساكر » » تاریخ مدینة دمشقتاریخ مدینة دمشق««**
، دار الفكر للنشر ، دار الفكر للنشر ))مم١٩٩٥١٩٩٥--ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥((سنة سنة : : الدین العمري، طالدین العمري، ط
. . لبنانلبنان––والتوزیع، بیروت والتوزیع، بیروت 

للمباركفوري للمباركفوري » » تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي««**
، دار الكتب ، دار الكتب ))مم١٩٩٠١٩٩٠--ھـ ھـ ١٤١١٤١٠٠((األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ١٣٥٣١٣٥٣تت((

..لبنانلبنان––العلمیة، بیروت العلمیة، بیروت 

، تحقیق محمد ، تحقیق محمد ))ھـھـ٨٥٢٨٥٢تت((البن حجر العسقالني البن حجر العسقالني » » تقریب التھذیبتقریب التھذیب««**
..سوریاسوریا––، دار الرشید ، دار الرشید ))مم١٩٨٦١٩٨٦--ھـ ھـ ١٤٠٦١٤٠٦سنة سنة : (: (عوامة، طعوامة، ط

البن عبد البر البن عبد البر » » التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانیدالتمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید««**
ي وزمیلھ، طبع وزارة ي وزمیلھ، طبع وزارة ، تحقیق مصطفى ابن أحمد العلو، تحقیق مصطفى ابن أحمد العلو))ھـھـ٤٦٣٤٦٣تت((

).).ھـھـ١٣٨٧١٣٨٧((الشؤون اإلسالمیة بالمغرب سنة الشؤون اإلسالمیة بالمغرب سنة 

، تحقیق ، تحقیق ))ھـھـ٨٥٢٨٥٢تت((البن حجر العسقالني البن حجر العسقالني » » َّتھذیب التھذیبَّتھذیب التھذیب««**
، دار الكتب ، دار الكتب ))ھـھـ١٤١٥١٤١٥((األولى األولى : : مصطفى عبد القادر عطا، طمصطفى عبد القادر عطا، ط

..لبنانلبنان--العلمیة، بیروت العلمیة، بیروت 
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، ، ))ھـھـ٨٠٤٨٠٤تت((البن الملقن البن الملقن » » التوضیح لشرح الجامع الصحیحالتوضیح لشرح الجامع الصحیح««**
األولى األولى : : الح بإشراف خالد الرباط وزمیلھ، طالح بإشراف خالد الرباط وزمیلھ، طتحقیق دار الفتحقیق دار الف

، من إصدارات وزارة األوقاف والشؤون ، من إصدارات وزارة األوقاف والشؤون ))مم٢٠٠٨٢٠٠٨--ھـ ھـ ١٤٢٩١٤٢٩((
..اإلسالمیة بدولة قطراإلسالمیة بدولة قطر

، تحقیق ، تحقیق ))ھـھـ٢٩٧٢٩٧تت((ّللترمذي ّللترمذي » » ))سنن الترمذيسنن الترمذي((َّالجامع الصحیح َّالجامع الصحیح ««**
..لبنانلبنان--، دار الكتب العلمیة، بیروت ، دار الكتب العلمیة، بیروت ))بدونبدون: (: (أحمد شاكر، طأحمد شاكر، ط

) ) معاصرمعاصر((لعبد العزیز الغدیان لعبد العزیز الغدیان » » ِّوالشجاجِّوالشجاجِّجدول في مقادیر الدیاتِّجدول في مقادیر الدیات««*   *   
ھـ، ھـ، ١٤٢٨١٤٢٨، رجب ، رجب ))٣٥٣٥((َّبحث محكم منشور بمجلة العدل، العدد َّبحث محكم منشور بمجلة العدل، العدد ––

..نشر وزارة العدل بالمملكة العربیة والسعودیةنشر وزارة العدل بالمملكة العربیة والسعودیة

» » ابن عابدینابن عابدین««لمحمد أمین أفندي الشھیر بـ لمحمد أمین أفندي الشھیر بـ » » حاشیة ابن عابدینحاشیة ابن عابدین««**
، دار الفكر للطباعة ، دار الفكر للطباعة ))مم٢٠٠٠٢٠٠٠--ھـ ھـ ١٤٢١١٤٢١((سنة سنة : : ، ط، ط))ھـھـ١٢٥٢١٢٥٢تت((
..لبنانلبنان––النشر والتوزیع، بیروت النشر والتوزیع، بیروت وو

، المكتبة ، المكتبة ))بدونبدون: (: (، ط، ط))ھـھـ١٢٢١١٢٢١تت((للبجیرمي للبجیرمي » » حاشیة البجیرميحاشیة البجیرمي««**
..تركیاتركیا––اإلسالمیة، دیار بكر اإلسالمیة، دیار بكر 

، ، ))ھـھـ١٢٣٠١٢٣٠تت((للدسوقي للدسوقي » » حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر««**
تحقیق محمد علیش، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت تحقیق محمد علیش، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

..لبنانلبنان––

للطحاوي الحنفي للطحاوي الحنفي » » على مراقي الفالحعلى مراقي الفالححاشیة الطحطاويحاشیة الطحطاوي««**
. . ، المطبعة الكبرى بمصر، المطبعة الكبرى بمصر))ھـھـ١٣١٨١٣١٨((الثالثة الثالثة : : ، ط، ط))ھـھـ١٢٣١١٢٣١تت((

، تحقیق ، تحقیق ))ھـھـ١١٨٩١١٨٩تت((لعلي الصعیدي المالكي لعلي الصعیدي المالكي » » حاشیة العدويحاشیة العدوي««**
، دار الفكر للطباعة والنشر ، دار الفكر للطباعة والنشر ))ھـھـ١٤١٢١٤١٢((سنة سنة : : یوسف البقاعي، طیوسف البقاعي، ط

..لبنانلبنان––بیروت بیروت ––والتوزیع والتوزیع 

--ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩((األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ١٠٦١٠٦٩٩تت((للقلیوبي للقلیوبي » » حاشیة قلیوبيحاشیة قلیوبي««**
––، تحقیق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت ، تحقیق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت ))مم١٩٩٨١٩٩٨

..لبنانلبنان

ألبي نعیم األصفھاني ألبي نعیم األصفھاني » » حلیة األولیاء وطبقات األصفیاءحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء««* * 
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––، دار الكتاب العربي، بیروت ، دار الكتاب العربي، بیروت ))ھـھـ١٤٠٥١٤٠٥((الرابعة الرابعة : : ، ط، ط))ھـھـ٤٣٠٤٣٠تت((
..لبنانلبنان

: : ، ط، ط))ــھھ١٣٠١١٣٠١تت((لعبد الحمید الشرواني لعبد الحمید الشرواني » » حواشي الشروانيحواشي الشرواني««**
..لبنانلبنان––، دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت ، دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت ))بدونبدون((

سنة سنة : : ، تحقیق محمد حجي، ط، تحقیق محمد حجي، ط))ھـھـ٦٨٤٦٨٤تت((للقرافي للقرافي » » الذخیرةالذخیرة««**
لبنان لبنان --، دار الغرب اإلسالمي، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت ))مم١٩٩٤١٩٩٤--ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤((

، تحقیق عادل عبد الموجود ، تحقیق عادل عبد الموجود ))ھـھـ٦٧٦٦٧٦تت((َّللنووي َّللنووي » » روضة الطالبینروضة الطالبین««**
..لبنانلبنان--یة، بیروت یة، بیروت ، دار الكتب العلم، دار الكتب العلم))بدونبدون: (: (وزمیلھ، طوزمیلھ، ط

َ، تحقیق عبید الدعاس وزمیلھ، ط))ھـھـ٢٧٥٢٧٥تت((» » سنن أبي داودسنن أبي داود««** َ، تحقیق عبید الدعاس وزمیلھ، طَّ َّ : :
..لبنانلبنان--بیروت بیروت --، دار الحدیث ، دار الحدیث ))ھـھـ١٣٨٨١٣٨٨((األولى األولى 

َ، تحقیق فؤاد أحمد زمرلي وزمیلھ، َ، تحقیق فؤاد أحمد زمرلي وزمیلھ، ))ھـھـ٢٥٥٢٥٥تت((» » َّسنن الدارميَّسنن الدارمي««**
..مصرمصر--، دار الریان للتراث ، دار الریان للتراث ))مم١٩٨٧١٩٨٧--ھـ ھـ ١٤٠٧١٤٠٧((األولى األولى : : طط

، تحقیق محمد عبد القادر ، تحقیق محمد عبد القادر ))ھـھـ٤٥٨٤٥٨تت((بیھقي بیھقي لللل» » ُّالسنن الكبرىُّالسنن الكبرى««**
، دار الكتب العلمیة، بیروت ، دار الكتب العلمیة، بیروت ))مم١٩٩٤١٩٩٤--ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤((األولى األولى : : عطا، طعطا، ط

..لبنانلبنان--

عبد الغفار عبد الغفار . . ، تحقیق د، تحقیق د))ھـھـ٣٠٣٣٠٣تت((للنسائي للنسائي »»ُّالسنن الكبرىُّالسنن الكبرى««**
، دار الكتب ، دار الكتب ))مم١٩٩١١٩٩١--ھـ ھـ ١٤١١١٤١١((األولى األولى : : َالبنداري وزمیلھ، طَالبنداري وزمیلھ، ط

..لبنانلبنان--العلمیة، بیروت العلمیة، بیروت 

، ، ))ھـھـ١١٢٢١١٢٢تت((للزرقاني المالكي للزرقاني المالكي » » اني على موطأ مالكاني على موطأ مالكُّشرح الزرقُّشرح الزرق««**
، ، ))مم٢٠٠٣٢٠٠٣--ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤((األولى األولى : : تحقیق طھ عبدالرؤوف سعد، طتحقیق طھ عبدالرؤوف سعد، ط

. . القاھرةالقاھرة––مكتبة الثقافة الدینیة مكتبة الثقافة الدینیة 

للزركشي الحنبلي للزركشي الحنبلي » » َّشرح الزركشي على مختصر الخرقيَّشرح الزركشي على مختصر الخرقي««**
َّ، علق علیھ ووضع حواشیھ عبد المنعم خلیل إبراھیم، َّ، علق علیھ ووضع حواشیھ عبد المنعم خلیل إبراھیم، ))ھـھـ٧٧٢٧٧٢تت((
––، دار الكتب العلمیة، بیروت ، دار الكتب العلمیة، بیروت ))مم٢٠٠٢٢٠٠٢--ھـ ھـ ١٤٢١٤٢٣٣((األولى األولى : : طط

..لبنانلبنان
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َّشرح السنة««** َّشرح السنةُّ ، تحقیق شعیب األرناؤوط ، تحقیق شعیب األرناؤوط ))ھـھـ٥١٦٥١٦تت((للبغوي للبغوي » » ُّ
..لبنانلبنان--، المكتب اإلسالمي، بیروت ، المكتب اإلسالمي، بیروت ))١٤٠٣١٤٠٣((الثانیة الثانیة : : وزمیلھ، طوزمیلھ، ط

. . ، تحقیق د، تحقیق د))ھـھـ٧٢٨٧٢٨تت((لشیخ اإلسالم ابن تیمیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة » » شرح العمدةشرح العمدة««* * 
مكتبة العبیكان، الریاض مكتبة العبیكان، الریاض ، ، ))ھـھـ١٤١٣١٤١٣((األولى األولى : : سعود العطیشان، طسعود العطیشان، ط

. . السعودیةالسعودیة––

، صححھ ، صححھ ))ھـھـ١٣٥٧١٣٥٧تت((للشیخ أحمد الزرقا للشیخ أحمد الزرقا » » شرح القواعد الفقھیةشرح القواعد الفقھیة««**
--ھـ ھـ ١٤٠٩١٤٠٩((الثانیة الثانیة : : َّوعلق علیھ ولده مصطفى أحمد الزرقا، طَّوعلق علیھ ولده مصطفى أحمد الزرقا، ط

..سوریاسوریا––، دار القلم، دمشق ، دار القلم، دمشق ))مم١٩٨٩١٩٨٩

: : ، تحقیق محمد علیش، ط، تحقیق محمد علیش، ط))ھـھـ١٢٠١١٢٠١تت((للدردیر للدردیر » » الشرح الكبیرالشرح الكبیر««**
..لبنانلبنان––ر للنشر والتوزیع، بیروت ر للنشر والتوزیع، بیروت ، دار الفك، دار الفك))بدونبدون((

، ، ))ھـھـ١٤٢١١٤٢١تت((ُللعثیمین ُللعثیمین » » َّالشرح الممتع على زاد المستقنعَّالشرح الممتع على زاد المستقنع««**
، ، ))ھـھـ١٤١٥١٤١٥((األولى األولى : : سلیمان أبا الخیل وزمیلھ، طسلیمان أبا الخیل وزمیلھ، ط. . تحقیق دتحقیق د

. . السعودیةالسعودیة--مؤسسة آسام للنشر، الریاض مؤسسة آسام للنشر، الریاض 

ُدقائق أولي النھى لشرح ُدقائق أولي النھى لشرح ((َّشرح منتھى اإلرادات المسمى َّشرح منتھى اإلرادات المسمى ««**
، عالم ، عالم ))ھـھـ١٤١٤١٤١٤((األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ١٠٥١١٠٥١تت((للبھوتي للبھوتي » » ))المنتھىالمنتھى

. . لبنانلبنان--الكتب، بیروت الكتب، بیروت 

، تحقیق محمد مصطفى ، تحقیق محمد مصطفى ))ھـھـ٣١١٣١١تت((» » صحیح ابن خزیمةصحیح ابن خزیمة««**
--، المكتب اإلسالمي، بیروت ، المكتب اإلسالمي، بیروت ))ھـھـ١٤١٢١٤١٢((الثانیة الثانیة : : األعظمي، طاألعظمي، ط

..لبنانلبنان

األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ١٤٢١١٤٢١تت((لأللباني لأللباني » » صحیح سنن أبي داودصحیح سنن أبي داود««**
نشر نشر ––في بیروت في بیروت ، طبع المكتب اإلسالمي ، طبع المكتب اإلسالمي ))مم١٩٨٨١٩٨٨--ھـ ھـ ١٤٠٩١٤٠٩((

..مكتب التربیة العربي لدول الخلیجمكتب التربیة العربي لدول الخلیج

: : ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط))ھـھـ٢٦١٢٦١تت((» » صحیح مسلمصحیح مسلم««**
..لبنانلبنان––، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ))بدونبدون((

الثالثة الثالثة : : ، ط، ط))ھـھـ٦٧٦٦٧٦تت((َّللنووي َّللنووي » » َّصحیح مسلم بشرح النوويَّصحیح مسلم بشرح النووي««**
. . ، دار إحیاء التراث العربي، دار إحیاء التراث العربي))ھـھـ١٤٠٤١٤٠٤((
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ِّلجالل الدین ابن ِّلجالل الدین ابن » » اھر الثمینة في مذھب عالم المدینةاھر الثمینة في مذھب عالم المدینةعقد الجوعقد الجو««**
األولى األولى : : َمحمد أبو األجفان و زمیلھ، طَمحمد أبو األجفان و زمیلھ، ط. . شاش، تحقیق دشاش، تحقیق د

..، دار الغرب اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي))ھـھـ١٤١٥١٤١٥((

لبدر الدین العیني لبدر الدین العیني » » عمدة القاري شرح صحیح البخاريعمدة القاري شرح صحیح البخاري««**
..بیروتبیروت--، دار إحیاء التراث العربي ، دار إحیاء التراث العربي ))بدونبدون: (: (، ط، ط))ھـھـ٨٥٥٨٥٥تت((

سلیمان سلیمان . . ، تحقیق د، تحقیق د))ھـھـ٢٨٥٢٨٥تت((براھیم الحربي براھیم الحربي إلإل» » غریب الحدیثغریب الحدیث««**
، من مطبوعات معھد البحوث العلمیة ، من مطبوعات معھد البحوث العلمیة ))ھـھـ١٤٠٥١٤٠٥((األولى األولى : : العاید، طالعاید، ط

..وإحیاء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمةوإحیاء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة

، تحقیق عبد الكریم ، تحقیق عبد الكریم ))ھـھـ٣٨٨٣٨٨تت((للخطابي للخطابي » » غریب الحدیثغریب الحدیث««**
حیاء حیاء ، نشر معھد البحوث العلمیة وإ، نشر معھد البحوث العلمیة وإ))ھـھـ١٤٠٢١٤٠٢((سنة سنة : : العزباوي، طالعزباوي، ط

..السعودیةالسعودیة––التراث اإلسالمي بمكة المكرمة التراث اإلسالمي بمكة المكرمة 

جمع وترتیب أحمد جمع وترتیب أحمد » » فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء««*  *  
، دار العاصمة، ، دار العاصمة، ))ھـھـ١٤١٧١٤١٧((األولى األولى : : بن عبد الرزاق الدویش، طبن عبد الرزاق الدویش، ط

..السعودیةالسعودیة––الریاض الریاض 

البن حجر العسقالني البن حجر العسقالني » » فتح الباري شرح صحیح البخاريفتح الباري شرح صحیح البخاري««**
د فؤاد عبد الباقي، الطبعة السلفیة، الناشر د فؤاد عبد الباقي، الطبعة السلفیة، الناشر ، ترقیم محم، ترقیم محم))ھـھـ٨٥٢٨٥٢تت((

..لبنانلبنان--دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

البن رجب الحنبلي البن رجب الحنبلي » » فتح الباري في شرح صحیح البخاريفتح الباري في شرح صحیح البخاري««**
، دار ، دار ))ھـھـ١٤٢٥١٤٢٥((الثالثة الثالثة : : ، تحقیق طارق عوض هللا، ط، تحقیق طارق عوض هللا، ط))ھـھـ٧٣٦٧٣٦تت((

..السعودیةالسعودیة––ابن الجوزي للنشر والتوزیع، الدمام ابن الجوزي للنشر والتوزیع، الدمام 

ُللعثیمین ُللعثیمین » » واإلكرام بشرح بلوغ المرامواإلكرام بشرح بلوغ المرامفتح ذي الجالل فتح ذي الجالل ««**
،  مدار الوطن ،  مدار الوطن ))مم٢٠٠٨٢٠٠٨--ھـ ھـ ١٤٢٩١٤٢٩((األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ١٤٢١١٤٢١تت((

..الریاضالریاض––للنشر للنشر 

، دار ، دار ))بدونبدون((الثانیة الثانیة : : ، ط، ط))ھـھـ٦٨١٦٨١تت((البن الھمام البن الھمام » » فتح القدیرفتح القدیر««**
..لبنانلبنان--الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

الثانیة الثانیة : : ، ط، ط))معاصرمعاصر((لوھبة الزحیلي لوھبة الزحیلي » » الفقھ اإلسالمي وأدلتھالفقھ اإلسالمي وأدلتھ««**
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، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ))مم١٩٨٥١٩٨٥--ھـ ھـ ١٤٠٥١٤٠٥((
..سوریاسوریا––دمشق دمشق 

للنفراوي للنفراوي » » الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيالفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني««**
، دار الفكر للطباعة والنشر ، دار الفكر للطباعة والنشر ))ھـھـ١٤١٥١٤١٥((سنة سنة : : ، ط، ط))ھـھـ١١٢٥١١٢٥تت((

..لبنانلبنان––والتوزیع والتوزیع 

تحقیق عبد تحقیق عبد ،،))ھـھـ٧٦٣٧٦٣تت((البن مفلح المقدسي البن مفلح المقدسي » » كتاب الفروعكتاب الفروع««**
، دار الكتاب ، دار الكتاب ))مم٢٠٠٢٢٠٠٢--ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢((األولى األولى : : الرزاق المھدي، طالرزاق المھدي، ط

..لبنانلبنان––بیروت بیروت ––العربي العربي 

للحافظ العراقي للحافظ العراقي » » كتاب طرح التثریب في شرح التقریبكتاب طرح التثریب في شرح التقریب««**
، دار إحیاء التراث ، دار إحیاء التراث ))مم١٩٩٢١٩٩٢--ھـ ھـ ١٤١٣١٤١٣((سنة سنة : : ، ط، ط))ھـھـ٧٢٥٧٢٥تت((

..العربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروتالعربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت

البن أبي شیبة البن أبي شیبة » » ادیث واآلثارادیث واآلثارَّالكتاب المصنف في األحَّالكتاب المصنف في األح««**
األولى األولى : : ، تحقیق محمد عبدالسالم شاھین، ط، تحقیق محمد عبدالسالم شاھین، ط))ھـھـ٢٣٥٢٣٥تت((
..لبنانلبنان--بیروت بیروت --، دار الكتب العلمیة ، دار الكتب العلمیة ))ھـھـ١٤١٦١٤١٦((

، تحقیق ھالل مصلحي ، تحقیق ھالل مصلحي ))ھـھـ١٠٥١١٠٥١تت((للبھوتي للبھوتي » » كشاف القناعكشاف القناع««**
، دار الفكر للطباعة ، دار الفكر للطباعة ))مم١٩٨٢١٩٨٢--ھـ ھـ ١٤٠٢١٤٠٢((سنة سنة : : مصطفى، طمصطفى، ط

. . بیروتبیروت––والنشر والتوزیع والنشر والتوزیع 

ھـ ھـ ١٤١٠١٤١٠((األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ٧١١٧١١تت((البن منظور البن منظور » » العربالعربلسانلسان««**
..بیروتبیروت--، دار صادر ، دار صادر ))مم١٩٩٠١٩٩٠

، دار ، دار ))بدونبدون: (: (، ط، ط))ھـھـ٨٤٤٨٤٤تت((البن رسالن البن رسالن » » ُمتن زبد ابن رسالنُمتن زبد ابن رسالن««**
..لبنانلبنان--المعرفة، بیروت المعرفة، بیروت 

لشیخي زاده لشیخي زاده » » مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحرمجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر««**
ـ ـ ھھ١٤١٩١٤١٩((األولى األولى : : ، تحقیق خلیل عمران المنصور، ط، تحقیق خلیل عمران المنصور، ط))ھـھـ١٠٨٧١٠٨٧تت((
..بیروتبیروت––، دار الكتب العلمیة ، دار الكتب العلمیة ))مم١٩٩٨١٩٩٨--

، دار ، دار ))بدونبدون: (: (، ط، ط))ھـھـ٦٧٦٦٧٦تت((َّللنووي َّللنووي » » المجموع شرح المھذبالمجموع شرح المھذب««**
..بیروتبیروت––الفكر للطباعة والنشر والتوزیع الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
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، باعتناء لجنة إحیاء ، باعتناء لجنة إحیاء ))ھـھـ٤٥٦٤٥٦تت((، البن حزم ، البن حزم »»المحــلى باآلثــارالمحــلى باآلثــار««*  *  
..ننلبنالبنا––، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت ، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت ))بدونبدون: (: (التراث العربي، طالتراث العربي، ط

معالم معالم ««، ومعھ ، ومعھ ))ھـھـ٦٥٦٦٥٦تت((للمنذري للمنذري » » مختصر سنن أبي داودمختصر سنن أبي داود««**
بدون بدون : (: (، تحقیق محمد حامد الفقي، ط، تحقیق محمد حامد الفقي، ط))ھـھـ٣٨٨٣٨٨تت((للخطابي للخطابي » » السننالسنن
..بیروتبیروت--، دار المعرفة ، دار المعرفة ))تاریختاریخ

، ، ))ھـھـ١٠١٤١٠١٤تت((لمال قاري لمال قاري » » مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح««**
، دار الكتب، دار الكتب))مم٢٠٠١٢٠٠١--ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢((األولى األولى : : تحقیق جمال عیتان، طتحقیق جمال عیتان، ط

..لبنانلبنان––العلمیة، بیروت العلمیة، بیروت 

للدكتور عبد للدكتور عبد » » مسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبد العزیز بن بازمسائل أبي عمر السدحان لإلمام عبد العزیز بن باز««*  *  
ًموجود مصورا على موقع ًموجود مصورا على موقع . . ، الجزء األول، الجزء األول))معاصرمعاصر((العزیز السدحان العزیز السدحان 

:    :    على الشبكة العنكبوتیةعلى الشبكة العنكبوتیة) ) ملتقى أھل الحدیثملتقى أھل الحدیث((
wwwwww..aahhllaahhaaddeeeett..ccoomm

اعتنى بھ اعتنى بھ ،،))ھـھـ٤٠٥٤٠٥تت((للحاكم للحاكم » » َّالمستدرك على الصحیحینَّالمستدرك على الصحیحین««**
، دار ، دار ))مم١٩٩٠١٩٩٠--ھـ ھـ ١٤١١١٤١١((األولى األولى : : مصطفى عبد القادر عطا، طمصطفى عبد القادر عطا، ط

..الكتب العلمیة، بیروتالكتب العلمیة، بیروت

ألحمد بن حنبل ألحمد بن حنبل » » مسند اإلمام أحمد بن حنبل وبھامشھ كنز العمالمسند اإلمام أحمد بن حنبل وبھامشھ كنز العمال««**
..بیروتبیروت--المیمنیة القدیمة، تصویر دار صادر المیمنیة القدیمة، تصویر دار صادر : : ، ط، ط))ھـھـ٢٤١٢٤١تت((

بیروت بیروت ، دار المعرفة، ، دار المعرفة، ))بدونبدون: (: (، ط، ط))ھـھـ٣١٦٣١٦تت((» » مسند أبي عوانةمسند أبي عوانة««**
..لبنانلبنان––

، ، ))ھـھـ٥٤٤٥٤٤تت((للقاضي عیاض للقاضي عیاض » » مشارق األنوار على صحاح اآلثارمشارق األنوار على صحاح اآلثار««**
، دار الفكر، توزیع مكتبة مصطفى ، دار الفكر، توزیع مكتبة مصطفى ))مم١٩٩٧١٩٩٧--ھـ ھـ ١٤١٨١٤١٨((األولى األولى : : طط

..الباز بمكة المكرمةالباز بمكة المكرمة

، تحقیق حبیب ، تحقیق حبیب ))ھـھـ٢١١٢١١تت((لعبد الرزاق الصنعاني لعبد الرزاق الصنعاني » » َّالمصنفَّالمصنف««**
الرحمن األعظمي، من منشورات المجلس العلمي، بدون طبعة الرحمن األعظمي، من منشورات المجلس العلمي، بدون طبعة 

.  .  تاریختاریخوو

ھـ ھـ ١٤٠٥١٤٠٥((األولى األولى : : ، ط، ط))ھـھـ٦٢٠٦٢٠تت((البن قدامة المقدسي البن قدامة المقدسي » » المغــنيالمغــني««**
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..لبنانلبنان--، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ))مم١٩٨٥١٩٨٥--

، تحقیق حازم القاضي، ، تحقیق حازم القاضي، ))ھـھـ٧٤٨٧٤٨تت((ّللذھبي ّللذھبي » » ُّالمغني في الضعفاءُّالمغني في الضعفاء««*   *   
..بیروتبیروت--، دار الكتب العلمیة ، دار الكتب العلمیة ))مم١٩٩٧١٩٩٧--ھـ ھـ ١٤٠٤١٤٠٤((األولى األولى : : طط

للشربیني للشربیني » » لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجلمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجمغني امغني ا««**
، ، ))بدونبدون: (: (َّ، علق علیھ جوبلي بن إبراھیم الشافعي، طَّ، علق علیھ جوبلي بن إبراھیم الشافعي، ط))ھـھـ٩٧٧٩٧٧تت((

..دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتدار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

ألبي الحسن األشعري ألبي الحسن األشعري » » مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلینمقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین««*   *   
سنةسنة: : ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ط، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ط))ھـھـ٣٣٠٣٣٠تت((
..لبنانلبنان––، المكتبة العصریة، بیروت ، المكتبة العصریة، بیروت ))مم١٩٩٠١٩٩٠--ھـ ھـ ١٤١١١٤١١((

: : ، تحقیق أحمد فھمي، ط، تحقیق أحمد فھمي، ط))ھـھـ٥٤٨٥٤٨تت((للشھرستاني للشھرستاني » » الملل والنحلالملل والنحل««*   *   

توزیع مكتبة توزیع مكتبة ––لبنان لبنان ––، دار الكتب العلمیة، بیروت ، دار الكتب العلمیة، بیروت ))بدون تاریخبدون تاریخ((

..عباس الباز بمكةعباس الباز بمكة

َّألفھا جماعة من العلماء، وطبعت بمطابع َّألفھا جماعة من العلماء، وطبعت بمطابع » » الموسوعة الفقھیةالموسوعة الفقھیة««**

فوة للطباعة والنشر والتوزیع بمصر، ودار ذات السالسل فوة للطباعة والنشر والتوزیع بمصر، ودار ذات السالسل دار الصدار الص

..نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بدولة الكویتنشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بدولة الكویت--بالكویت بالكویت 

، تحقیق ، تحقیق ))ھـھـ٦٠٦٦٠٦تت((البن األثیر البن األثیر »»النھایة في غریب الحدیث واألثرالنھایة في غریب الحدیث واألثر««**

..، المكتبة العلمیة، بیروت، المكتبة العلمیة، بیروت))بدونبدون: (: (َطاھر أحمد الزاوي وزمیلھ، طَطاھر أحمد الزاوي وزمیلھ، ط

إلمام الحرمین الجویني إلمام الحرمین الجویني » » یة المذھبیة المذھبنھایة المطلب في درانھایة المطلب في درا««**

--ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨((األولى األولى : : ، تحقیق عبد العظیم الدیب، ط، تحقیق عبد العظیم الدیب، ط))ھـھـ٤٧٨٤٧٨تت((

..السعودیةالسعودیة--، دار المنھاج للنشر والتوزیع، جدة  ، دار المنھاج للنشر والتوزیع، جدة  ))مم٢٠٠٧٢٠٠٧

، ، ))ھـھـ١٠٠٥١٠٠٥تت((البن نجیم الحنفي البن نجیم الحنفي » » النھر الفائق شرح كنز الدقائقالنھر الفائق شرح كنز الدقائق««**

، دار ، دار ))مم٢٠٠٢٢٠٠٢--ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢((األولى األولى : : تحقیق أحمد عزو عنایة، طتحقیق أحمد عزو عنایة، ط

..لبنانلبنان--لكتب العلمیة، بیروت لكتب العلمیة، بیروت اا
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: : ، ط، ط))ھـھـ١٢٥٠١٢٥٠تت((َّللشوكاني َّللشوكاني » » نیل األوطار شرح منتقى األخبارنیل األوطار شرح منتقى األخبار««**

..لبنانلبنان--، نشر دار الجیل، بیروت ، نشر دار الجیل، بیروت ))مم١٩٧٣١٩٧٣--ھـ ھـ ١٣٩٣١٣٩٣((سنة سنة 


