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ذخرية العقبى يف التكبرية األوىل


امحلد هلل اذلي جعل الصالة عامد ادلين ،والصالة والسالم عىل س يد املرسلني ،وعىل آهل وحصبه ٔآمجعنئ ،آما بعد:
فقد سأٔلين بعض ا ٔلحبة عن وقت ادراك التكبرية ا ٔلوىل وفضلها ،فأٔردت ٔآن ٔآحرر رساةل صغرية و ٔآقسمها عىل ثالثة فصول :ا ٔلول يف
فضل التكبرية ا ٔلوىل ،والثاين يف وقت ادراكها ،والثالث يف ارساع امليش لدراكها ،وابهلل التوفيق.

فأٔما ا ٔلول يف فضل التكبرية ا ٔلوىل
( )١فقال هللا تعاىل يف سورة آل معران :وسارعوا اىل مغفرة من ربمك وجنة عرضها الساموات وا ٔلرض ٔآعدت للمتقني .وقال تعاىل يف
سورة احلديد :سابقوا اىل مغفرة من ربمك وجنة عرضها كعرض السامء وا ٔلرض ٔآعدت لذلين آمنوا ابهلل ورسهل ،ذكل فضل هللا يؤتيه من
يشاء ،وهللا ذو الفضل العظمي .قال ابن املنذر يف تفسريه (ص  :)٣٨٢حدثنا موىس بن هارون قال :حدثنا عبد هللا بن عون اخلراز قال:
حدثنا عامثن بن مطر الشيباين قال :حدثنا اثبت البناين عن ٔآنس بن ماكل يف قوهل جل ثناؤه :وسارعوا اىل مغفرة من ربمك ،قال :التكبرية
ا ٔلوىل ،انهتى  .ورواه ابن عدي يف الاكمل ( )٢٧٩/٦والبهيقي يف الشعب ( )٣٦٣/٤بس ندهام عن عبد هللا بن عون اخلزاز ابلس ند
املذكور ،غري ٔآن فيه آية احلديد .وعامثن بن مطر الشيباين ضعيف كام يف ذخرية احلفاظ ( )١٦٣٣/٣واملزيان ( )٥٣/٣والتقريب (ص
.)٣٨٦
وهذا التفسري عزاه الثعليب ( )١٤٨/٣والبغوي ( )٥٠٦/١وابن اجلوزي ( )٣٢٥/١وابن حيان ( )٣٤٥/٣يف تفاسريمه اىل ٔآنس ،وذكر
ابن اجلوزي عرشة ٔآقوال يف موجب املغفرةٔ ،آحدها هذه .وقال ٔآبو املظفر السمعاين يف تفسريه ( :)٣٥٧/١انه قول غريب ،انهتى .
وتفسري آية احلديد ابلتكبرية ا ٔلوىل رواه البهيقي يف الشعب ( )٣٦٣/٤عن مقاتل بن سلامين ،وابن عساكر يف اترخيه ( )٢٦٣/١٨عن
رايح بن عبيدة الباهيل ،وعزاه ٔآبو عبد هللا القرطيب يف تفسريه ( )٢٥٦/١٧وابن حيان يف البحر احمليط ( )٣٤٥/٣وابن عادل يف
اللباب ( )٤٨٩/١٨وابن رجب يف فتح الباري ( )٣٥٢/٥اىل مكحول ،ورواه قامس الرسقسطي يف ادللئل يف غريب احلديث ()٨٩٦/٢
عن رايح بن عبيدة الباهيل املذكور يف تفسري آية آل معران .وزاد عند ابن عساكر :والصف ا ٔلول .والصف ا ٔلول من غري ذكر التكبرية
ا ٔلوىل هو ٔآحد ا ٔلقوال اليت ذكرها ٔآبو عبد هللا القرطيب ( )٢٥٦/١٧وغريه يف تفسري موجب املغفرة.
و ٔآحص التفاسري و ٔآوسعها ا ٔلعامل الصاحلة ،رواه ابن ٔآيب حامت ( )٧٦١/٣عن سعيد بن جبري ،وعزاه الثعليب وابن اجلوزي والبغوي وغريمه
اىل مقاتل ،ويه بعموهما تشمل التكبرية ا ٔلوىل.
( )٢وعن ٔآيب هريرة و ٔآنس يف حديهثام ٔآن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :امنا جعل المام ليؤمت به ،فاذا كرب فكربوا ،احلديث ،رواهام
البخاري ( ٧٣٣و  .)٧٣٤قال النووي يف رشح املهذب ( :)٢٠٦/٤موضع ادللةل ٔآن الفاء عند ٔآهل العربية للتعقيب ،فاحلديث رصحي
يف ا ٔلمر بتعقيب تكبريته بتكبرية المام ،انهتى .
( )٣وعن انفع عن ابن معر ٔآنه مسع القامة وهو ابلبقيع فأٔرسع امليش اىل املسجد ،رواه ماكل يف املوطأٔ ( )٧٢/١ومن طريقه عبد الرزاق
( )٣٤١١وابن ٔآيب شيبة ( ،)٧٣٩٥وهذا من ٔآحص ا ٔلسانيد بل قال البخاري :انه ٔآحص ا ٔلسانيد لكها ،رواه احلامك يف علوم احلديث (ص
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 )٥٣ومن طريقه البهيقي يف السنن ( )٢١٣٨٠وابن عساكر يف اترخيه ( ٥٦/٢٨و  .)٤٣٣/٦١وهذا جحة ملن قال ابلرساع القليل اذا
خاف فوت التكبرية ا ٔلوىل ،وس يأٔيت.
( )٤وعن ٔآنس بن ماكل قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :من صىل هلل ٔآربعني يوما يف جامعة يدرك التكبرية ا ٔلوىل كتب هل
براءاتن :براءة من النار وبراءة من النفاق ،رواه الرتمذي ( )٢٤١وابن ا ٔلعرايب يف معجمه ( )١٢٠٦والبهيقي يف الشعب ( )٣٤٥/٤وابن
اجلوزي يف العلل ( )٤٣٥/١بذكر التكبرية ا ٔلوىل .ورحج الرتمذي وقفه ،لكن جزم عيل القاري يف املرقاة (ٔ )٨٨٠/٣آنه يف حمك املرفوع.
ومال املنذري يف الرتغيب ( )١٦٠/١اىل رفعه.
وبسط ابن امللقن يف البدر املنري ( )٤٠١/٤يف خترجي احلديث وعلهل اىل ٔآن قال :والفضائل يتسامح يف ٔآحاديهثا ما مل ينته اىل الوضع.
وقال يف حتفة احملتاج ( :)٤٣٨/١هذا من ابب الفضائل فيتسامح فيه ،انهتى  .وخلص ابن جحر يف التلخيص احلبري ( )٦٨/٢الكم ش يخه
ابن امللقن وزاد عليه ،وقد اس تفاد احلافظ يف التلخيص من البدر كام اس تفاد يف الفتح من التوضيح.
واحلاصل ٔآن حديث ٔآنس ٔآعهل الرتمذي وادلارقطين يف العلل ( ،٧٧/١٢وانظر  )١١٨/٢وابن امللقن وابن جحر وضعفوه ،وهكذا ضعفه
ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج ( )٢٥٥/٢وس يأٔيت الكمه ،لكنه يقبل يف الفضائل .وجزم ا ٔللباين يف سلسةل ا ٔلحاديث الصحيحة ()٣١٤/٦
بأٔن حديث ٔآنس هذا حسن عىل ا ٔلقل ،و ٔآان مرتدد يف حتسينه للعلل فيه.
و ٔآما رشح احلديث فقال املظهري يف رشح املصابيح ( :)٢٤٦/٢قوهل براءة من النفاقٔ ،آي طهارة وخالص من النفاق عند هللا وعند
الناسٔ ،لن من سع يف الصلوات امخلس حىت يدرك التكبرية ا ٔلوىل مع المام فهذا احلرص منه عىل الصالة دليل عىل كامل اميانهٔ ،لن
املنافق قلام يصيل ابمجلاعة ،ولو صىل ابمجلاعة يؤخر الصالة حىت تفوته بعض الركعات لعدم اميانه بنيل الثواب ،انهتى  .وقال الطييب يف
رشح املشاكة ( :)١١٦٥/٤قوهل براءة من النفاقٔ ،آي يؤمنه يف ادلنيا ٔآن يعمل معل املنافق ويوفقه لعمل ٔآهل الخالص ،ويف الخرة
يؤمنه مبا يعذب به املنافق من النارٔ ،آو ليشهد هل ٔآنه غري منافق ،فان املنافقني اذا قاموا اىل الصالة قاموا كساىل ،وحال هذا خبالفهم،
انهتى  .وقال عبد احلق احملدث ادلهلوي يف ملعات التنقيح ( :)٢٦٨/٣والرباءة من النفاق يف ادلنيا ٔآن يعصمه من الرايء والكسل يف معل
اخلري ،ويف الخرة ٔآن ل يعذبه عذاب املنافقني ،انهتى .
وقال عيل القاري يف املرقاة ( :)٨٨٠/٣ويف عدد ا ٔلربعني رس مكني للسالكني نطق به كتاب من رب العاملني وس نة س يد املرسلني ،فقد
جاء يف احلديث :من ٔآخلص هلل ٔآربعني يوما ظهرت ينابيع احلمكة من قلبه عىل لسانه ،فكٔنه جعل هذا املقدار من الزمان معيارا لكامهل يف
لك شأٔن كام مكلت هل ا ٔلطوار لك طور يف هذا املقدار ،وهللا ٔآعمل حبقائق ا ٔلرسار ودقائق الاثر ،انهتى  .وراجع املاء املعني يف ثبوت
ا ٔلربعني لش يخنا احلافظ الناقد العالمة محمد يونس اجلونفوري املطبوع يف اليواقيت الغالية ( ،)٤٧٣/٣حقق فيه احلديث اذلي ذكره عيل
القاري وغريه ،ويه رساةل نفيسة ٔآولها :امحلد هلل وكف والصالة والسالم عىل عباده اذلين اصطف ٔ ،آما بعد :اعمل رمحك هللا قد كرث السؤال
عن ا ٔلربعينة اليت يذكرها ٔآهل ادلعوة والتبليغ ويسأٔلون الناس ٔآن يرصفوا ٔآربعني يوما يف تبليغ دين هللا خالصا لوهجه الكرمي ،هل لتكل
ا ٔلربعينة ٔآصل؟ فأٔردت ٔآن ٔآكتب ما حصل يل من ادللئل عىل ذكل لتكون عدة يل وتذكرة ملن ٔآراد هللا نفعه .فاعمل هداك هللا ٔآن ٔآصل
تكل ا ٔلربعينة يف الكتاب العزيز .قال هللا تعاىل يف سورة البقرة :واذ واعدان موىس ٔآربعني ليةل ،الية .وقال تعاىل يف سورة ا ٔلعراف:
وواعدان موىس ثالثني ليةل و ٔآمتمناها بعرش فمت ميقات ربه ٔآربعني ليةل ،الية .فأٔخرب هللا س بحانه وتعاىل ٔآن متام امليقات اكن بأٔربعني ليةل،
وهذا هو الرس اذلي اختار ذلكل ٔآهل التبليغ ا ٔلربعينةٔ ،لنه يمت يف تكل املدة الاس تعداد لو اكن ابخالص وصفاء نية ،فينبع اخلري يف قلبه.
مث خرج احلديث اذلي ذكره عيل القاري ،وعقبه حبديث :من حفظ عىل ٔآميت ٔآربعني حديثا من ٔآمر دينه بعثه هللا يوم القيامة فقهيا عاملا.
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وحديث ابن عباس عند مسمل ( :)٩٤٨ما من رجل مسمل ميوت فيقوم عىل جنازته ٔآربعون رجال ل يرشكون ابهلل شيئا ال شفعهم هللا
فيه .وحديث ابن مسعود عند البخاري ( )٣٢٠٨وغريه :ان ٔآحدمك جيمع خلقه يف بطن ٔآمه ٔآربعني يوما ،مث يكون علقة مثل ذكل ،مث يكون
مضغة مثل ذكل ،احلديث .قال :هذا رصحي يف ٔآن لعدد ا ٔلربعني ٔآثرا يف التغيري كام ل خيف عىل البصري .قال احلافظ (:)٤٢٢/١١
وحديث ابن مسعود جبميع طرقه يدل عىل ٔآن اجلنني يتقلب يف مائة وعرشين يوما يف ثالثة ٔآطوار ،لك طور مهنا يف ٔآربعني ،مث بعد
تمكلهتا ينفخ فيه الروح ،انهتى  .وميكن ٔآن يس تدل هبذا احلديث عىل ا ٔلربعينات الثالث اليت يطالبوهنا ٔآهل التبليغ وادلعوة من الناس بأٔن
نفخ الروح ملا اكن بعد ثالث ٔآربعينات يف اجلسم املادي ،فكذكل اجلسم الرشعي حيصل فيه روح الرشيعة بعد ثالث ٔآربعينات ،وهللا
ٔآعمل .مث خمت الرساةل حبديث ٔآنس هذا يف التكبرية ا ٔلوىل.
( )٥وقال ابن ٔآيب شيبة يف املصنف ( :)٣١٢٠حدثنا ٔآبو ٔآسامة عن ٔآيب فروة يزيد بن س نان قال حدثنا ٔآبو عبيد احلاجب قال :مسعت
ش يخا يف املسجد احلرام يقول قال ٔآبو ادلرداء قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ان للك يشء ٔآنفة ،وان ٔآنفة الصالة التكبرية ا ٔلوىل،
حفافظوا علهيا ،قال ٔآبو عبيد :حفدثت به رجاء بن حيوة فقال :حدثتنيه ٔآم ادلرداء عن ٔآيب ادلرداء .ورواه ابن ٔآيب شيبة يف مس نده (.)٤٦
ورواه من طريقه الطرباين يف مس ند الشاميني ( )٢١١٤و ٔآبو نعمي يف احللية ( .)١٧٧/٥قال البوصريي يف الحتاف ( :)١٥٢/٢هذا
اس ناد حسن ،انهتى  .ومال اليه محمد عوامة ( .)٧٦/٣ورواه البهيقي يف الشعب ( )٣٦٣/٤والزبار ( ،٥٢/١٠وراجع كشف ا ٔلس تار
 )٢٥٢/١من طريق ٔآيب ٔآسامة به.
قال ٔآبو نعمي :غريب من حديث رجاء ،مل يروه عنه ال ٔآبو فروة عن ٔآيب عبيد ،انهتى  .وقال الزبار :وهذا احلديث ل نعلمه يروى هبذا
اللفظ عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ال هبذا الس ناد ،عن ٔآيب ادلرداء عنه ،وقد روي حنو الكمه عن رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل بغري لفظه نذكره ان شاء هللا يف موضعه (وهو حديث ٔآيب ظبيان عن ٔآيب هريرة اليت) .يزيد بن س نان الرهاوي قد حدث عنه
الناس ،و ٔآبو عبيد (ويف ا ٔلصلٔ :آبو عبيد هللا ،وهو مصحف) فليس مبعروف ،وما بعده من الس ناد فصحيح ،انهتى .
لكن قال ابن س يد الناس اليعمري يف النفح الشذي (ٔ :)٢٨٦/٤آبو عبيد حاجب سلامين بن عبد الكل امسه يح ،وقيل :حوي بن معري،
وقيل :عبد املكل ،شايم وثقه ٔآبو زرعة ،و ٔآخرج هل مسمل وغريه ،وذكر هل البخاري تعليقا ،انهتى  .وقال احلافظ يف التقريب (ص :)٦٥٦
ثقة ،انهتى .
و ٔآبو فروة يزيد بن س نان ضعفه ٔآكرثمه .قال احلافظ يف هتذيبه ( :)٣٣٥/١١قال ٔآمحد بن حنبل :ضعيف .وقال ابن معني :ليس حديثه
بيشء .وقال ابن املديين :ضعيف احلديث .وقال ابن خيمثة عن حيىي بن ٔآيوب املقربي :اكن مروان بن معاوية يثبته .وقال ٔآبو حامت :حمهل
الصدق واكن الغالب عليه الغفةل ،يكتب حديثه ول حيتج به .وقال البخاري :مقارب احلديث ال ٔآن ابنه محمدا يروي عنه مناكري .وقال
الجري عن ٔآيب داود :ليس بيشء وابنه ليس بيشء .وقال النسايئ :ضعيف مرتوك احلديث .وقال مرة :ليس بثقة .وقال ابن ٔآيب داود :مل
يرو شعبة عنه غري حديث واحد ،ويف حديثه لني .وقال ابن عدي :و ٔليب فروة هذا حديث صاحل ،وروى عن زيد بن ٔآيب ٔآنيسة نسخة
تفرد هبا عنه بأٔحاديث ،وهل عن غري زيد ٔآحاديث مرسوقة عن الش يوخ ،وعامة حديثه غري حمفوظ .قلت :وقال ٔآبو داود ٔآيضا وادلارقطين:
ضعيف .وذكره يعقوب بن سفيان يف ابب من يرغب عن الرواية عهنم .وقال اجلوزجاين :فيه لني وضعف .وقال ٔآبو زرعة :ليس بقوي.
وقال محمد بن عبد هللا بن عامر ا ٔلزدي :منكر احلديث .وقال احلامك :روى عن الزهري وحيىي بن ٔآيب كثري وهشام بن عروة املناكري الكثرية.
وقال العقييل :ل يتابع عىل حديثه ،انهتى  .وقال يف التقريب (ص  :)٦٠٢ضعيف ،انهتى  .وقال ابن امللقن يف البدر املنري ()٤٠٢/٤
وتبعه احلافظ يف التلخيص ( :)٦٩/٢ويف اس ناده جمهول ،انهتى  .وقال الهيمثي ( :)١٠٣/٢وفيه رجل مل يسم ،انهتى  .قال محمد عوامة
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( :)٧٦/٣ول يرضه كام ترى ،انهتى  .وكونه ش يخا يف املسجد احلرام ل يس تلزم به توثيقه وتعديهل .واحلاصل ٔآن س نده ضعيف بسبب
اجلهاةل وضعف ٔآيب فروة ولينه ،لكن مثهل مغتفر يف الفضائل ،وهللا ٔآعمل.
ٔآما قوهل ٔآنفة فقال الهروي يف الغريبني (ٔ :)١١٥/١آنفة اليشء ابتداؤه .قال :هكذا روي بضم اهلمزة ،والصحيح ابلفتح ،انهتى مع رشحه
من الهناية (.)٧٥/١
( )٦وعن ابن عباس قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :امنا جعل ا ٔلذان ا ٔلول ليتيرس ٔآهل الصالة لصالهتم ،فاذا مسعمت ا ٔلذان
فأٔس بغوا الوضوء ،واذا مسعمت القامة فبادروا التكبرية ا ٔلوىل ،فاهنا فرع الصالة ومتاهما ،ول تبادروا القارئ الركوع والسجود ،رواه الطرباين
يف الكبري ( )١٢٣٨٣و ٔآبو نعمي يف احللية ( )٣٠٢/٤بلفظ التكبرية ا ٔلوىل .قال الهيمثي ( :)٣٣١/١فيه جبةل بن سلامين ،ضعفه ابن معني،
انهتى  .قلت :وفيه عامص بن مرضس ،وهو ٔآشد .قال العقييل يف الضعفاء ( )٣٣٨/٣بعد ٔآن رواه بلفظ :واذا مسعمت القامة فأٔجيبوا داعي
الفالح :عامص بن مرضس عن جبةل بن سلامين ،حديثه غري حمفوظ ،ول يتابع عليه ،وجبةل ل بأٔس به ،ول يعرف هذا املنت ال بعامص بن
مرضس ،انهتى  .و ٔآقره احلافظ يف اللسان ( .)٣٧٤/٤وقال ٔآبو حامت :منكر احلديث ،كذا يف اجلرح والتعديل ( )٣٥١/٦واملزيان
( .)٣٥٧/٢فاحلاصل ٔآن س نده ضعيف جدا.
( )٧وعن ٔآيب اكهل يف حديثه الطويل ٔآن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال :اعلمن اي ٔآاب اكهل ٔآنه من صىل ٔآربعني يوما و ٔآربعني ليةل
يف جامعة يدرك التكبرية ا ٔلوىل اكن حقا عىل هللا عز وجل ٔآن يرويه يوم العطش ،رواه العقييل يف الضعفاء ( )٤٥٠/٣والطرباين يف
الكبري ( )٣٦١/١٨وابن اجلوزي يف املوضوعات ( )١٦٢/٣و ٔآبو ٔآمحد احلامك يف الكىن كام يف البدر املنري ( )٤٠١/٤والتلخيص احلبري
( .)٦٨/٢قال العقييل :الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب ،اس ناده جمهول ،فيه نظر ،ل يعرف ال من هذا الوجه ،انهتى  .وقال ٔآبو
ٔآمحد احلامكٔ :آبو اكهل هذا هل حصبة ،واس ناده ليس ابملعمتد عليه ،كذا يف البدر املنري ( )٤٠١/٤والتلخيص ( .)٦٨/٢و ٔآورده ابن اجلوزي
يف املوضوعات ،ووضعه بني ،وظاهر الكم ابن امللقن عدم وضعه .وقال املنذري يف الرتغيب ( :)١٣٢/٤وهو جبملته منكر ،وتقدم يف
مواضع من هذا الكتاب ما يشهد لبعضه وهللا ٔآعمل حباهل ،انهتى  .وقال اذلهيب يف تلخيص كتاب املوضوعات (ص  )٣١٢بعد ذكر س ند
العقييل :وهؤلء جمهولون .وقال يف املغين ( )٥١٢/٢واملزيان ( )٣٥٤/٣ووافقه الهيمثي يف مجمع الزوائد ( :)٢١٩/٤الفضل بن عطاء عن
الفضل بن شعيب عن ٔآيب منظور س ند مظمل واملنت كذب ،انهتى .
فائدة :كتاب ا ٔلسايم والكىن ٔليب ٔآمحد احلامك مطبوع ،ومل ٔآجده فيه ،وهذا يؤيد ما ذكر احملقق (ٔ )١٤٧/١آن املطبوع انقص ،وجربت
هذا غري مرة.
( )٨وقال ٔآبو يعىل املوصيل ( :)٦١٤٣حدثنا سويد بن سعيد ،حدثنا احلسن بن السكن البرصي عن ا ٔلمعش عن ٔآيب ظبيان عن ٔآيب
هريرة قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :للك يشء صفوة ،وصفوة الصالة التكبرية ا ٔلوىل .قال البوصريي يف الحتاف (:)١٥٤/٢
هذا اس ناد ضعيف لضعف احلسن بن السكن ،انهتى .
ورواه ابن عدي يف الاكمل ( )١٧٤/٣من طريق ٔآيب يعىل ،والعقييل يف الضعفاء ( )٢٤٤/١والبهيقي يف الشعب ( )٣٦٤/٤من طريق
سويد بن سعيد ،وذكره اذلهيب يف املزيان ( .)٤٩٣/١ورواه الزبار ( ،١١٠/١٧وراجع كشف ا ٔلس تار  )٢٥٢/١عن معرو بن عيل
الفالس عن احلسن بن السكن ،مث قال :فذكره معرو بن عيل عىل الناكر فيه عىل احلسن بن السكن وحفظته عنه فكتبته من غري ٔآن ميهل
عىل معرو بن عيل ،ومل يكن يرىض هذا الش يخ ،انهتى  .ذلا قال احلافظ يف التلخيص ( :)٦٩/٢مل يكن الفالس يرضاه ،انهتى  .وقال
العقييل :احلسن بن السكن عن ا ٔلمعش ل يتابع عليه ول يعرف ال به .حدثنا عبد هللا بن ٔآمحد قال :قال ٔآيب :احلسن بن السكن روى
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عن ا ٔلمعش ،منكر احلديث ،انهتى  .قال ابن عدي :واذلي قال ٔآمحد بن حنبل انه روى عن ا ٔلمعش وهو منكر احلديث عنهٔ ،آراد به
هذا احلديث اذلي ٔآمليته ،وللحسن بن السكن من احلديث يشء قليل ،و ٔآنكر ما ر ٔآيت هل هذا احلديث ،انهتى  .و ٔآقره ابن جحر يف اللسان
( .)٥٣/٣وقال الهيمثي ( :)١٠٣/٢رواه الزبار ،وفيه احلسن بن السكن ،ضعفه ٔآمحد ،انهتى  .ومل يذكر يف الثقات ( )١٧٨/٨روايته عن
ا ٔلمعش ،قال :يروي عن عامص و ٔآىب داود الطياليس ،حدثنا عنه مكحول ،مس تقمي احلديث ،انهتى  .فاحلاصل ٔآن اس ناده ضعيف جدا.
وقال ابن ا ٔلثري يف الهناية ( :)٤٠/٣الصفوة ابلكرس خيار اليشء وخالصته وما صفا منه ،انهتى  .ولو ثبت فوهجه ٔآن تكبري الافتتاح مفتاح
الصالة ،وال صفوة الصالة يه السجود ،واختلف هل كرثة السجود ٔآفضل ٔآم طول القيام ،نص محمد بن احلسن يف ا ٔلصل ()١٥٩/١
عىل الثاين ،وليس هذا موضعه.
( )٩وقال ابن عدي يف الاكمل ( :)١٠٣/٣حدثنا محمد بن اسامعيل بن سلمة العطار بعسكر مكرم ،حدثنا سفيان بن عامثن هو ٔآبو معرو
الثقفي البرصي ،حدثنا كهمس بن املهنال ٔآبو عامثن السدويس ،حدثنا احلسن بن عامرة عن حبيب بن ٔآيب اثبت عن عبد هللا بن ٔآيب ٔآوىف
ٔآن النيب صىل هللا عليه وسمل قال :ان للك يشء صفوة ،وان صفوة الصالة التكبرية ا ٔلوىل .ورواه ٔآبو نعمي يف احللية ( )٦٧/٥ابلطريق
نفسه وقال :غريب من حديث حبيب واحلسن ،مل نكتبه ال من هذا الوجه ،انهتى  .قال ٔآبو الفضل بن طاهر يف ذخرية احلفاظ (:)٩٥٠/٢
واحلسن مرتوك احلديث ،انهتى  .ويف املزيان ( :)٥١٤/١قال ٔآبو حامت ومسمل وادلارقطين وجامعة :مرتوك ،انهتى  .وقال احلافظ يف التقريب
(ص  :)١٦٢مرتوك ،انهتى  .وبه ظهر مراد قول ابن جحر يف التلخيص ( )٦٩/٢عنه :ضعيف .وقد نهبت غري مرة يف ٔآجوبيت عىل ٔآن
الضعيف قد يطلق عىل الضعيف الشديد ،وكذا عىل املوضوع.
واحلاصل ٔآن س ند حديث ابن ٔآيب ٔآوىف ضعيف جدا ،اكذلي قبهل ،واحلديث ل يتقوى بطرقه وشواهده .قال ابن الصالح يف املقدمة (ص
 :)٨٤اعمل ٔآنه قد يدخل يف ابب املتابعة والاستشهاد رواية من ل حيتج حبديثه وحده ،بل يكون معدودا يف الضعفاء ،ويف كتايب البخاري
ومسمل جامعة من الضعفاء ذكرامه يف املتابعات والشواهد ،وليس لك ضعيف يصلح ذلكل ،ولهذا يقول ادلارقطين وغريه يف الضعفاء :فالن
يعترب به وفالن ل يعترب به ،وقد تقدم التنبيه عىل حنو ذكل .وقال (ص  :)٣٤ليس لك ضعف يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه ،بل
ذكل يتفاوت .مفنه ضعف يزيهل ذكل بأٔن يكون ضعفه انش ئا من ضعف حفظ راويه ،مع كونه من ٔآهل الصدق وادلاينة .فاذا ر ٔآينا ما رواه
قد جاء من وجه آخر عرفنا ٔآنه مما قد حفظه ومل خيتل فيه ضبطه هل .وكذكل اذا اكن ضعفه من حيث الرسال زال بنحو ذكل ،كام يف
املرسل اذلي يرسهل امام حافظ ،اذ فيه ضعف قليل ،يزول بروايته من وجه آخر .ومن ذكل ضعف ل يزول بنحو ذكل ،لقوة الضعف
وتقاعد هذا اجلابر عن جربه ومقاومته ،وذكل اكلضعف اذلي ينشأٔ من كون الراوي مهتام ابلكذبٔ ،آو كون احلديث شاذا .وهذه مجةل
تفاصيلها تدرك ابملبارشة والبحث ،فاعمل ذكل ،فانه من النفائس العزيزة ،انهتى .
( )١٠وقال اجلوهري راوي جزء املسم حبديث ٔآيب الفضل الزهري (ٔ : )٦٧٦آخربمك ٔآبو الفضل الزهري ،ان محمد ،ان عبد هللا بن موىس،
ان عتبة بن معرو بن زنرب ا ٔلنصاري عن ٔآيب سعد ا ٔلشهيل محمد بن سعد عن ثور بن يزيد عن خادل بن معدان عن ٔآيب هريرة قال قال
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :من س بق اىل الصالة اىل املسجد خوف ٔآن تفوته التكبرية ا ٔلوىل ٔآدخهل هللا تعاىل اجلنة ،ومن شغهل عهنا
غريها مل يدرك ما فاته مهنا بعمل س نة ،انهتى  .فيه عتبة بن معرو بن زنرب ،مل ٔآقف عليه ،واملنت منكر.
( )١١وقال ابن شاهني يف الرتغيب ( :)١٠٦حدثنا محمد بن هارون العسكري ،ان ٔآمحد بن محمد بن حيىي بن سعيد القطان ،ان سعيد بن
ابراهمي ٔآبو عامثن املكفوف ،ان عصمة بن محمد ،عن عبيد هللا بن معر عن انفع عن ابن معر قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:
التكبرية ا ٔلوىل يدركها ٔآحدمك مع المام خري من ٔآلف بدنة هيدهيا ،انهتى  .وفيه عصمة بن محمد ومتنه منكر .قال ابن عدي يف الاكمل
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( :)٨٩/٧لك حديثه غري حمفوظ ،وهو منكر احلديث .وقال اذلهيب يف املزيان ( :)٦٨/٣قال ٔآبو حامت :ليس بقوي .وقال حيىي :كذاب
يضع احلديث .وقال العقييل :حدث ابلبواطيل عن الثقات .وقال ادلارقطين وغريه :مرتوك ،انهتى  .و ٔآبو عامثن املكفوف مل ٔآقف عليه .و ٔآمحد
صدوق ،قاهل ٔآبو حامت ،كذا يف اجلرح والتعديل ( )٧٤/٢واترخي بغداد ( )٣٢٤/٥وهتذيب الهتذيب ( .)٨٠/١و ٔآورده ابن حبان يف
الثقات ( )٣٩/٨وقال :اكن متقنا ،انهتى .
( )١٢وقال ٔآبو نعمي يف اترخي ٔآصهبان ( :)٣١٥/٢حدثنا احلسني بن محمد بن عيل ،ثنا ٔآمحد بن جعفر بن سعيد ،ثنا الهيمث بن خادل ،ثنا
يزيد بن قبيس ،ثنا اسامعيل بن حيىي ،عن مسعر عن معرو بن مرة عن ٔآيب البخرتي عن عيل قال قال بالل للنيب صىل هللا عليه وسمل:
انك ٔآمرتين ٔآن ٔآقمي حيث ٔآؤذن ،وان التكبرية ا ٔلوىل تفوتين .قالٔ :آمق حيث تؤذن ،وكل ٔآجرانٔ :آجر التكبرية ا ٔلوىل ،و ٔآجر ا ٔلذان ،انهتى .
وفيه انقطاعٔ ،لن ٔآاب البخرتي مل يدرك عليا ،ذكره الرتمذي ( ٨١٤و  )١٥٤٨عن البخاري ،وذكره ابن سعد ( )٢٩٧/٦عن شعبة وقال:
اكن كثري احلديث يرسل حديثه ،مفا اكن من حديثه سامعا فهو حسن ،وما اكن عن فهو ضعيف ،انهتى  .وقال العجيل يف الثقات (ص
 :)٤٩٠ثقة ،واكن فيه تش يع ،انهتى  .وقال اذلهيب يف السري ( :)٢٧٩/٤و ٔآرسل عن عيل ،انهتى  .وهو من رجال الس تة .قال ش يخنا
محمد يونس اجلونفوري يف اليواقيت ( :)٤٠٩/٤الانقطاع ل يقتيض البطالن ،انهتى .
والهيمث بن خادل قال ٔآبو نعمي :صاحب غرائب ،انهتى  .قال اذلهيب يف املزيان ( :)٣٢١/٤ما به بأٔس .ونقهل احلافظ يف الهتذيب ()٩٦/١١
وزاد :وقال ٔآمحد بن صاحل الهيمث بن خادل برصي ثقة .وقال يف التقريب (ص  :)٥٧٧صدوق يغرب ،انهتى  .و ٔآمحد بن جعفر بن سعيد،
قال ٔآبو الش يخ يف طبقات احملدثني بأٔصهبان ( :)١٢٨/٤اكن خملطا ،يدعي ما مل يسمعه .وقال :وترك مشاخينا حديثه ،انهتى  .وعىل هذا
قال ٔآبو نعمي يف اترخيه ( :)١٦٤/١ونس به ٔآبو محمد بن حيان اىل الضعف ،انهتى  .وقال اذلهيب يف املزيان ( :)٨٧/١فيه ضعف ومل يرتك.
وقال :وقيل :اكن يرسق ،انهتى  .وظين ٔآن الفة منه ،وهللا ٔآعمل.
( )١٣وقال اخلالل :ان عبد هللا بن محمد بن اليسع ا ٔلنطايكٔ ،آان عبد العزيز بن سلامين بن عبد العزيز ٔآبو محمد احلرميل ،ان عامر بن س يار،
ان فرات بن السائب ،عن ٔآيب احساق اهلمذاين عن عامص بن مضرة عن عيل عليه السالم عن النيب صىل هللا عليه وسمل ٔآنه استبطأٔ رجال
يف الصالة ،فلام قىض صالته قال هلٔ :آدركت معنا الصالة؟ قال :نعم .قال :فأٔدركت حدها؟ قال :وما حدها؟ قال :التكبرية ا ٔلوىل .قال :ل.
قال :مفا شغكل عهنا؟ فاعتذر بعذر .فقال :لو ٔآن اذلي شغكل عهنا ٔآلف انقة سوداء جعداء محلت علهيا يف سبيل هللا اكن ٔآن تدرك حد
الصالة خري كل من ذكل ،كذا يف جملسان من ٔآمايل اخلالل ( ،٦املكتبة الشامةل).
هذا اس ناد مظمل .فرات بن السائب مرتوك ،كام يف املزيان ( )٣٤١/٣وغريه ،قال ابن حبان يف اجملروحني ( :)٢٠٧/٢اكن ممن يروي
املوضوعات عن ا ٔلثبات ويأٔيت ابملعضالت عن الثقات ،ل جيوز الاحتجاج به ول الرواية عنه ول كتابة حديثه ال عىل سبيل الاختبار،
انهتى  .وعامص بن مضرة وثقه العجيل ( )٨/٢وابن معني يف اترخيه رواية ادلاريم (ص  )١٤٩وابن املديين كام يف اجلرح والتعديل
( ،)٣٤٥/٦وقال ابن جحر يف التقريب (ص  :)٢٨٥صدوق ،انهتى  .لكن قال ابن حبان يف اجملروحني ( :)١٢٥/٢اكن رديء احلفظ
فاحش اخلطأٔ ،يرفع عن عيل قوهل كثريا ،فلام حفش ذكل يف روايته اس تحق الرتك ،عىل ٔآنه ٔآحسن حال من احلارث ،انهتى  .وقال ابن
عدي ( :)٣٨٧/٦مل ٔآذكر هل حديثا لكرثة ما يروي عن عيل مما تفرد به ومما ل يتابعه الثقات عليه ،واذلي يرويه عن عامص قوم ثقات،
البلية من عامص ،ليس ممن يروي عنه ،انهتى  .وهذه الرواية تفرد هبا ومل يتابعه ٔآحد فامي وقفت عليه ،ومتنه ركيك منكر.
( )١٤وقال الرازي يف التفسري ( :)٢١٢/١قوهل عليه السالم :التكبرية ا ٔلوىل يف صالة امجلاعة خري من ادلنيا وما فهيا ،انهتى  .مل ٔآقف
عليه.
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( )١٥وقال ابن ٔآيب شيبة يف املصنف ( :)٣١١٨حدثنا ٔآبو بكر بن عياش عن ٔآيب احساق عن الوليد البجيل قال قال عبد هللا :عليمك
حبد الصالة التكبرية ا ٔلوىل .وقال البخاري يف التارخي الكبري ( :)١٤٥/٨قال لنا ٔآبو نعمي :حدثنا بكري بن عامر البجيل قال :مسعت الوليد
بن عبد هللا البجيل يقول :مسعت عبد هللا بن مسعود قال :حترمي الصالة التكبري وانقضاؤها التسلمي ،وعليمك ابلتكبري ،انهتى  .وبه ظهر
معىن حد الصالةٔ ،لن تكبري الافتتاح حد فاصل بني الصالة وغريها .والوليد بن عبد هللا البجيل مل ٔآجد هل جرحا ول تعديال ،ال ٔآن ابن
حبان ٔآورده يف الثقات ( ،)٤٩٣/٥لكن قال املعلمي يف رفع الاشتباه املطبوع يف آاثره ( :)٣٧٧/٢وقد عرف من مذهب ابن حبان ٔآنه
يذكر اجملاهيل يف ثقاته فيذكر من روى عن ثقة وروى عنه ثقة ومل يكن حديثه منكرا ،نبه عىل ذكل يف كتاب الثقات نفسه ،وكذكل خيرج
ابن حبان ملن اكن كذكل يف حصيحه ،نبه عليه احلافظ ابن جحر وغريه ،فعمل من ذكل ٔآن ذكر ابن حبان لرجل يف الثقات واخراجه هل يف
حصيحه ل يرفع عنه امس اجلهاةل ،انهتى  .وراجع النكت عىل كتاب ابن الصالح ( )٢٩٠/١وفتح املغيث ( .)٤٢/١وقال يف التنكيل
( :)١١٣/١٠ابن حبان قد يذكر يف الثقات من جيد البخاري سامه يف اترخيه من القدماء ،وان مل يعرف ما روى ومعن روى ومن روى
عنه .وقال يف ا ٔلنوار الاكشفة ( :)٤٦٦/١٢وذكر ابن حبان هل يف الثقات ليس بتوثيق معترب عند ٔآهل العملٔ ،لن ابن حبان يذكر فهيا
اجملاهيل ،ويذكر من وقف هل عىل رواية غري منكرة عنده ،وان مل خيرب سائر مروايته .وقال يف رساةل القبةل وقضاء احلاجة ( :)٤٥/١٦امنا
وجد الرتامج يف اترخي البخاري فذكرمه يف الثقات مع اجلهل هبم البتة ،انهتى  .وراجع ( ١١٨/١٣و  ١٢٥/١٥و  .)١٧٠/١٩والوليد مل
يذكر ابن ٔآيب حامت ( )٨/٩فيه جرحا ول تعديال .مث ر ٔآيت احلافظ قال يف اللسان ( :)٣٨٥/٨قال ابن املديين يف العلل :جمهول ،انهتى .
( )١٦وقال ابن شاهني يف الرتغيب ( :)١٠٩حدثنا عبد هللا بن سلامين ،ان معرو بن عامثن ،ان الوليد يعين ابن مسمل ،عن ٔآيب معرو عن
عبدة وهارون بن رئاب عن عبد هللا بن مسعود قال :التكبرية ا ٔلوىل وصالة القيام خري من ابل ٔآلف ،انهتى  .هذا اس ناد ضعيف ،الوليد
بن مسمل مدلس معروف ،وقد عنعن .وش يخه ٔآبو معرو هو عبد الرمحن بن يزيد بن متمي ،قال البخاري يف التارخي الكبري (:)٣٦٥/٥
عنده مناكري .وقال ابن حبان يف اجملروحني ( :)٥٥/٢اكن ينفرد عن الثقات مبا ل يش به حديث ا ٔلثبات من كرثة الومه واخلطأٔ ،وهو اذلي
يدلس عنه الوليد بن مسمل ،يقول :قال ٔآبو معرو ،وحدثنا ٔآبو معرو عن الزهري ،يومه ٔآنه ا ٔلوزاعي ،وامنا هو ابن متمي ،انهتى  .وقال ابن
عدي ( :)٧٩/٥هو من مجةل من يكتب حديثه من الضعفاء ،انهتى  .وقال اذلهيب يف املزيان ( :)٥٩٨/٢لينه ٔآمحد شيئا .وقال ٔآمحد :هل
حديث معضل .وقال البخاري :منكر احلديث .وقال النسايئ :مرتوك احلديث ،شايم .قلت :هذا جعيب ،اذ يروي هل ويقول :مرتوك.
وقال دحمي :منكر احلديث .وضعفه ٔآمحد ٔآيضا فقال :قلب ٔآحاديث شهر بن حوشب ،جفعلها حديث الزهري .وقال ٔآبو زرعة :ضعيف.
وقال ادلارقطين وغريه :مرتوك احلديث ،انهتى  .وقال احلافظ يف التقريب (ص  :)٣٥٣ضعيف ،ما هل يف النسايئ سوى حديث واحد،
انهتى  .وهو حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس يف اذلي يأٔيت امر ٔآته ويه حائض ،رواه يف سننه الكربى ( )٩٠٦٧متابعة.
( )١٧وعن ليث بن ٔآيب سلمي عن رجل من طيء عن ٔآبيه ٔآن ابن مسعود خرج اىل املسجد جفعل هيرول فقيل هلٔ :آتفعل هذا و ٔآنت تهنى
عنه؟ قال :امنا ابدرت حد الصالة التكبرية ا ٔلوىل ،رواه الطرباين يف الكبري ( )٢٥٤/٩وابن املنذر يف ا ٔلوسط ( )١٤٧/٤وسعيد بن
منصور يف السنن كام س يأٔيت يف الكم ابن تميية .قال الهيمثي ( :)٣٢/٢فيه من مل يسم كام تراه ،انهتى  .والالكم يف ليث بن ٔآيب سلمي
معروف.
( )١٨وقال عبد الرزاق يف املصنف (ٔ :)٢٠٢١آخربان ارسائيل عن ٔآيب حيىي عن جماهد قال :مسعت رجال من ٔآحصاب النيب صىل هللا
عليه وسمل قال :ل ٔآعلمه ال من شهد بدرا ،قال لبنهٔ :آدركت الصالة معنا؟ قال :نعم .قالٔ :آدركت التكبرية ا ٔلوىل؟ قال :ل .قال :ملا فاتك
مهنا خري من مائة انقة لكها سود العني ،انهتى  .هذا ٔآثر حسن .ارسائيل هو ابن يونس احلافظ المام احلجة ،و ٔآبو حيىي آدم بن سلامين
صدوق كام يف التقريب (ص  ،)٨٦وثقه العجيل (ص  )٥٨وابن حبان ( )٨٠/٦والنسايئ كام يف هتذيب الكامل ( ،)٣٠٨/٢وقال ٔآبو
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حامت :صاحل ،كذا يف اجلرح والتعديل ( ،)٢٦٨/٢روى هل مسمل حديثا واحدا متابعة .وهجاةل الصحايب ل ترض ،رصح به ابن عبد الهادي
يف تنقيح التحقيق ( ٤٣/١و  ٢٠٦/٣و  )٢٤٥وابن قمي اجلوزية يف جالء ا ٔلفهام (ص  )١١٠وابن كثري يف التفسري ( )٣٣١/٢وابن
امللقن يف البدر املنري ( )٢٤٠/٢وغريمه.
( )١٩وقال ابن شاهني ( :)١٠٧حدثنا محمد بن عيل بن محزة ا ٔلنطايك ،ان ٔآمحد بن عبد الوهاب بن جندة ،ان ٔآيب ،ان محمد بن خادل الوهيب،
عن عبيد هللا بن الوليد عن العوام بن حوشب عن احلسن عن ٔآنس قال :اجمتع ٔآحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل فهيم حذيفة .قال رجل
مهنم :ما يرسين ٔآين فاتتين التكبرية ا ٔلوىل مع المام و ٔآن يل مخسني من الغمن .وقال الخر :ما يرسين ٔآهنا فاتتين مع المام و ٔآن يل مائة
من الغمن .وقال الخر :ما يرسين ٔآهنا فاتتين مع المام و ٔآن يل ما طلعت عليه الشمس .وقال الخر :ما يرسين ٔآهنا فاتتين مع المام و ٔآين
صليت من العشاء الخرة اىل الفجر ،ولو فعلت ما ر ٔآيت ٔآين فعلت ما فاتتين ،انهتى  .فيه عبيد هللا بن الوليد الوصايف ،ضعيف كام يف
املزيان ( )١٧/٣والتقريب (ص  .)٣٧٥والراوي عنه محمد بن خادل الوهيب امحليص صدوق كام يف التقريب (ص .)٤٧٦
( )٢٠وقال البهيقي يف الشعب (ٔ :)٣٦٥/٤آخربان عيل بن ٔآمحد بن عبدان ،حدثنا ٔآبو بكر محمد بن ٔآمحد بن محمويه العسكري ،حدثنا
عيىس بن غيالن السويس ،حدثنا الربيع بن روح ،حدثنا محمد بن خادل ،حدثنا العوام بن جويرية الطايئ ،عن حوشب البرصي عن احلسن
قال قال ٔآبو هريرة ريض هللا عنه :ما يرسين ٔآن ٔآنهتىي اىل صالة مكتوبة وقد س بقين المام ابلتكبرية ا ٔلوىل ويه ذروة الصالة ويل س تون
من البل .وقال آخر من الصحابة :ما يرسين ٔآن ٔآنهتىي اىل صالة مكتوبة وقد س بقين المام ويل مائتان من البل .وقال عبادة بن الصامت:
ما يرسين ٔآن ٔآنهتىي اىل صالة مكتوبة وقد س بقين المام ابلتكبرية ا ٔلوىل ويه ذروة الصالة ويل ما طلعت عليه الشمس .وقال آخر من
الصحابة :ما يرسين ٔآن ٔآنهتىي اىل صالة مكتوبة وقد س بقين المام ابلتكبرية ا ٔلوىل مث صليت ما بني الفجر اىل املغرب ما عدل تكل
التكبرية ،انهتى .
قال ابن معني يف اترخيه رواية ابن حمرز ( :)١٥٨/٢العوام بن جويرية ضعيف .وقال ابن حبان يف اجملروحني ( :)١٩٧/٢اكن ممن يروي
املوضوعات عن الثقات عىل صالح فيه .اكن هيم ويأٔيت ابليشء عىل التومه من غري ٔآن يتعمد ،فاس تحق ترك الاحتجاج به ملا ظهر عليه
من ٔآمارات اجلرح ،انهتى  .ووافقه اذلهيب يف املزيان ( )٣٠٣/٣وقال :والعجب ٔآن احلامك ٔآخرجه يف املس تدرك ،انهتى  .والراوي عنه محمد
بن خادل الوهيب امحليص صدوق كام تقدم آنفا ،لكنه روى ٔآثران مشاهبان من طريق احلسن ،وهللا ٔآعمل حبقيقة احلال .وعيىس بن غيالن
السويس مل ٔآقف عىل ترمجة هل.
( )٢١وقال ابن ٔآيب شيبة ( :)٣١١٩حدثنا وكيع عن سفيان عن معران بن مسمل عن خيمثة قال :بكر الصالة التكبرية ا ٔلوىل ،انهتى .
ومعىن بكر الصالة ٔآول الصالة .قال اخلطايب يف غريب احلديث ( )٧٢/٢وابن ا ٔلثري يف الهناية ( )١٤٩/١واللفظ هل :وبكر الرجل
ابلكرس ٔآول ودله ،انهتى .
( )٢٢وقال ٔآبو نعمي يف احللية ( ٢١٥/٤و  :)٢٣٢حدثنا محمد بن معرو بن سمل ،ثنا عيل بن العباس ،ثنا ٔآبو كريب ،ثنا وكيع ،عن سفيان
عن منصور عن ابراهمي قال :اذا ر ٔآيت الرجل يهتاون يف التكبرية ا ٔلوىل فاغسل يدك منه ،انهتى  .ذكره ٔآبو نعمي يف ترمجة ابراهمي التميي مث
يف ترمجة ابراهمي النخعي .وعزاه ٔآبو القامس التميي يف سري السلف الصاحلني (ص  )٦٩٤وابن س يد الناس اليعمري يف النفح الشذي
( )٢٨٧/٤واذلهيب يف السري ( )٦٢/٥وابن امللقن يف البدر املنري ( )٢٠٢/٤اىل التميي ،وعزاه ابن اجلوزي يف صفة الصفوة ()٥٠/٢
اىل النخعي ،والكهام حممتل ،ولعل ا ٔلول ٔآحص .وذكر ٔآبو نعمي ( )٣٧٠/٨حنوه من الكم وكيع ،وس يأٔيت.
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( )٢٣وروى عبد الرزاق ( )٢٠١٨عن معمر عن عامص بن سلامين عن ٔآيب العالية قال ل ٔآدري ٔآرفعه قال :من شهد الصلوات امخلس
ٔآربعني ليةل يف جامعة يدرك التكبرية ا ٔلوىل وجبت هل اجلنة.
( )٢٤وقال ابن ٔآيب شيبة ( :)٣٥٢٢حدثنا وكيع عن سفيان عن ش يخ يكىن ٔآاب سهل عن سعيد بن املسيب قال :ما ٔآذن املؤذن منذ
ثالثني س نة ال و ٔآان يف املسجد ،ورواه البهيقي يف الشعب ( )٢٦٦٥وعبد هللا بن ٔآمحد يف الزهد ( )٢٢٥٦ومن طريقه ٔآبو نعمي يف احللية
(.)١٦٢/٢
( )٢٥وروى ٔآبو نعمي ( )١٦٣/٢عن برد موىل ابن املسيب قال :ما نودي للصالة منذ ٔآربعني س نة ال وسعيد يف املسجد .وروى عن
ا ٔلوزاعي قال :اكنت لسعيد بن املسيب فضيةل ل نعلمها اكنت ٔلحد من التابعني ،مل تفته الصالة يف جامعة ٔآربعني س نة ،عرشين مهنا مل
ينظر يف ٔآقفية الناس .وروى عن قتادة قال :قال سعيد بن املسيب ذات يوم :ما نظرت يف ٔآقفاء قوم س بقوين ابلصالة منذ عرشين س نة.
وذكر ٔآبو نعمي قول ابن املسيب :ما فاتتين التكبرية ا ٔلوىل منذ مخسني س نة وما نظرت يف قفا رجل يف الصالة منذ مخسني س نة.
( )٢٦وقال ابن شاهني يف الرتغيب ( :)١٠٨حدثين ٔآيب ،ان العباس بن محمد ،ان ٔآبو داود احلفري ،ان سالم يعين ٔآاب ا ٔلحوص ،عن ٔآيب
محزة قال :قلت لبراهمئ :لي يشء كرهت الصالة عند القامة؟ قال :خمافة التكبرية ا ٔلوىل .وروى عبد الرزاق ( )٣٩٩٣عن ابراهمي
وسعيد بن جبري ٔآهنام يكرهان الصالة عند القامة .وقال ابراهمي :ان كنت قد دخلت يف يشء فأٔمته ،انهتى .
( )٢٧وقال يعقوب الفسوي يف املعرفة والتارخي ( :)٣٧٤/٢حدثين عبد الرمحن بن معرو ،حدثنا ٔآبو مسهر ،حدثين عبد الرمحن بن عامر
قال :مسعت ربيعة بن يزيد يقول :ما ٔآذن املؤذن لصالة الظهر منذ ٔآربعني س نة ال و ٔآان يف املسجد ال ٔآن ٔآكون مريضا ٔآو مسافرا .ووقع يف
املطبوع سقط يف الس ند ،واملثبت من شعب الميان ( ،)٢٦٦٩وقد رواه البهيقي من طريق الفسوي ،وهكذا رواه اخلطيب يف تلخيص
املتشابه ( )٧٥٢/٢وابن عساكر ( )١٩٧/٧٢من طريق عبد الرمحن بن معرو ابلس ند املذكور.
( )٢٨ويف العلل رواية عبد هللا بن ٔآمحد ( :)٣٤٢/١واكن هش مي اذا جاء وقد فاتته التكبرية ا ٔلوىل مل يدخل ويصيل هبم يف مسجد آخر
صغري ،انهتى  .وحنوه يف مسائل المام ٔآمحد رواية ابنه صاحل (.)٤٣/٣
( )٢٩وقال ابن اجلعد يف مس نده ( :)٧٥٥حدثنا محمود بن غيالن قال قال وكيع :اكن ا ٔلمعش قريبا من س بعني س نة ،مل تفته التكبرية
ا ٔلوىل ،واختلفت اليه قريبا من س نتني ،مفا ر ٔآيته يقيض ركعة .ورواه ٔآبو نعمي يف احللية ( )٤٩/٥واخلطيب يف اترخيه (.)١٠/٩
( )٣٠وقال ٔآبو سعيد ا ٔلجش يف جزء فيه ٔآحاديثه (ص  :)٢٩٥حدثنا ٔآبو خادل قال مسعت ا ٔلمعش يقول :لول ٔآين ٔآخاف ٔآن تفوتين
التكبرية ا ٔلوىل لٔلكت حىت يقمي .قال ٔآبو سعيد :يعين السحور.
( )٣١وقال ٔآبو نعمي يف احللية ( )٢٤٠/٦يف ذكر برش بن منصور السلميي( :حدثنا ٔآبو محمد ثنا ٔآمحد ادلوريق) قال :وحدثين غسان،
حدثين آٔس يد بن جعفر بن ٔآيخ برش بن منصور قال :برش بن منصور ما فاتته التكبرية ا ٔلوىل قط ،ول ر ٔآيته قام يف مسجدان سائل قط
فمل يعط شيئا ال ٔآعطاه ،و ٔآوصاين يف كتبه ٔآن اغسلها ٔآو ٔآدفهنا ،انهتى .
( )٣٢وقال ابن معني يف اترخيه رواية ادلوري ( :)٤٣٧/٣مسعت وكيعا يقول :من مل يدرك التكبرية ا ٔلوىل فال ترجو خريه ،انهتى  .ورواه
عنه ابن شاهني يف الرتغيب ( )١١٠والبهيقي يف الشعب (.)٣٦٥/٤
( )٣٣وقال ٔآبو نعمي يف احللية ( :)٣٧٠/٨قال وكيع :من هتاون ابلتكبرية ا ٔلوىل فاغسل يديك منه ،انهتى .
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( )٣٤وقال ٔآبو الش يخ ا ٔلصهباين يف طبقات احملدثني بأٔصهبان ( :)٢١٩/٣مسعت ٔآمحد بن محمود بن صبيح يقول :مسعت ٔآاب عيل الهيساين
يقول :مسعت عيل الطنافيس يقول :مسعت وكيعا وس ئل عن حد التكبرية ا ٔلوىل فقال :ما مل خيمت المام بفاحتة الكتاب .واحتج حبديث
بالل :اي رسول هللا ،ل تس بقين بأمني ،انهتى  .ورواه ٔآبو نعمي يف اترخي ٔآصهبان ( )٣١١/١من طريق ٔآيب الش يخ .وحديث بالل رواه ٔآبو
داود (.)٩٣٧
( )٣٥وقال اخلطيب البغدادي يف اترخيه ( )٤٠٤/٢يف ترمجة محمد بن سامعة وهو من تالميذ المامني اهلاممني ٔآيب يوسف ومحمد بن
احلسنٔ :آخربان القايض ٔآبو العالء الواسطي ،حدثنا ٔآبو الطيب محمد بن زيد المتميي ،حدثنا ٔآبو زيد املقرئ ،حدثنا ٔآبو احلسني زيد بن محمد،
حدثنا جعفر بن محمد بن دهقان ،حدثنا محمد بن معران الضيب قال :مسعت محمد بن سامعة القايض قال :مكثت ٔآربعني س نة مل تفتين التكبرية
ا ٔلوىل ال يوما واحدا ماتت فيه ٔآيم ففاتتين صالة واحدة يف جامعة ،فقمت فصليت مخسا وعرشين صالة ٔآريد بذكل التضعيف ،فغلبتين
عيين ،فأٔاتين آت فقال :اي محمد ،قد صليت مخسا وعرشين صالة ،ولكن كيف كل بتأٔمني املالئكة؟ ورواه ابن اجلوزي يف املنتظم
( )١٩٧/١١واملزي يف هتذيب الكامل ( .)٣١٩/٢٥قال اخلطيبٔ :آخربان عيل بن احملسن قالٔ :آخربان طلحة بن محمد بن جعفر قال:
حدثين مكرم بن ٔآمحد قال :حدثنا ٔآمحد بن عطية قال :اكن محمد بن سامعة القايض يصيل لك يوم مائيت ركعة .قال طلحة :تويف ابن سامعة
يف س نة ثالث وثالثني ومائتني ،وهل مائة س نة وثالث س نني ،اكن مودله س نة ثالثني ومائة .قلت :ذكر محمد بن جرير الطربي ٔآنه تويف
يف شعبان ،انهتى .
( )٣٦وقال الفقيه ٔآبو الليث السمرقندي يف تنبيه الغافلني (ص  :)٤٤٢قال ٔآبو حيىي الوراق :املصائب ٔآربعة :فوت التكبرية ا ٔلوىل،
وفوت جملس اذلكر ،وفوت مواقعة العدو ،وفوت الوقوف بعرفات ،يعين اذا خرج اىل احلج وفاته احلج ،انهتى  .و ٔآبو حيىي الوراق امسه
زكراي بن حيىي الصواف ،مات حنو س نة س بع وثالمثائة ،كذا يف اترخي ابن يونس (.)١٨٧/١
( )٣٧وذكر ٔآبو عبد الرمحن السلمي يف ذكر النسوة املتعبدات الصوفيات (ص  )٩٠عن عائشة امر ٔآة ٔآمحد بن الرسي املروزية تقول :من
مل حيرص عىل التكبرية ا ٔلوىل وامجلاعة فهو عىل الصالة ٔآقل حرصا ،انهتى .
( )٣٨وقال الغزايل يف الحياء ( :)١٤٩/١وروي ٔآن السلف اكنوا يعزون ٔآنفسهم ثالثة ٔآايم اذا فاتهتم التكبرية ا ٔلوىل ويعزون س بعا اذا
فاتهتم امجلاعة .قال ابن الصالح يف رشح مشلك الوس يط ( )٢٣٧/٢بعد ذكر بعض الاثر املذكورة وتعامل السلف يف التعزية :مل ٔآقف
عىل ٔآسانيدها ،ونقاد ٔآهل احلديث يتساحمون يف ٔآسانيد الرغائب والفضائل ،انهتى .
( )٣٩وقال الغزايل ( :)٨٥/٢مث همام مسع ا ٔلذان يف وسط الهنار ل ٔلوىل والعرص ،فينبغي ٔآن ل يعرج عىل شغل ويزنجع عن ماكنه ويدع
لك ما اكن فيه ،مفا يفوته من فضيةل التكبرية ا ٔلوىل مع المام يف ٔآول الوقت ل توازهيا ادلنيا مبا فهيا ،انهتى .
( )٤٠وقال النووي يف رشح املهذب ( :)٢٠٦/٤يس تحب احملافظة عىل ادراك تكبرية الحرام مع المام بأٔن يتقدم اىل املسجد قبل وقت
القامة ،انهتى .

و ٔآما الثاين يف وقت ادراكها
فقال ابن رجب يف فتح الباري ( :)٦٠/٦ونص ٔآمحد يف رواية ابراهمي بن احلارث عىل ٔآنه اذا مل يدرك التكبرية مع المام مل يدرك التكبرية
ا ٔلوىل ،انهتى  .وقال ابن مفلح يف الفروع ( :)٤٣١/٢قال جامعة :وفضيةل التكبرية ا ٔلوىل ل حتصل ال بشهود حترمي المام ،انهتى  .وبه
قال ابن تميية وس يأٔيت الكمه.
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وقال النووي يف رشح املهذب ( :)٢٠٦/٤اختلف ٔآحصابنا فامي يدرك به فضيةل تكبرية الحرام عىل مخسة ٔآوجهٔ :آحصها بأٔن حيرض تكبري
المام ويش تغل عقهبا بعقد صالته من غري وسوسة ظاهرة ،فان ٔآخر مل يدركها .والثاين يدركها ما مل يرشع المام يف الفاحتة فقط .والثالث
بأٔن يدرك الركوع يف الركعة ا ٔلوىل .والرابع بأٔن يدرك شيئا من القيام .واخلامس ان شغهل ٔآمر دنيوي مل يدرك ابلركوع ،وان منعه عذر ٔآو
سبب للصالة اكلطهارة ٔآدرك به .قال الغزايل يف البس يط يف الوجه الثالث والرابع :هام فمين مل حيرض احرام المام ،فأٔما من حرض فقد فاته
فضيةل التكبرية وان ٔآدرك الركعة ،انهتى  .وحنوه يف الروضة ( .)٣٤١/١والسادس يدركها ما مل خيمت المام ابلفاحتة ،وبه قال وكيع كام تقدم،
ورده العيين كام س يأٔيت .واب ٔلول جزم ابن س يد الناس اليعمري يف النفح الشذي (.)٢٨٦/٤
وقال ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج (( :)٢٥٥/٢وادراك تكبرية الحرام) مع المام (فضيةل) مأٔمور هبا لكوهنا صفوة الصالة كام يف حديث
الزبار ،و ٔلن مالزهما ٔآربعني يوما يكتب هل هبا براءة من النار وبراءة من النفاق كام يف حديث ضعيف (وامنا حتصل) حبضور تكبرية المام
و(ابلش تغال ابلتحرم عقب حترم امامه) فان مل حيرضها ٔآو تراىخ فاتته .نعم ،يغتفر هل وسوسة خفيفة .واستشلك بعدم اغتفارمه الوسوسة
يف التخلف عن المام بامتم ركنني فعليني ،ويرد بأٔهنا حينئذ ل تكون ال ظاهرة فال تنايف ،وفرق بأٔش ياء غري ذكل فهيا نظر ،انهتى .
واختلف ٔآحصابنا احلنفية فيه .قال ابن مازة يف احمليط الربهاين ( :)٣٥٥/١اختلفوا يف وقت ادراك فضيةل تكبرية الافتتاح ،ذكر ش يخ
السالم اختالفا بني ٔآيب حنيفة وصاحبيه ،فقال عىل قول ٔآيب حنيفة :اذا كرب مقاران لتكبري المام ،فيصري مدراك فضيةل تكبرية الافتتاح،
وما ل فال ،وعندهام اذا ٔآدرك المام يف الثناء وكرب يصري مدراك فضيةل تكبرية الافتتاح وما ل فال .وذكر الش يخ المام الزاهد ٔآبو نرص
الصفار رمحه هللا ٔآن شداد بن احلكمي اكن يقول :ان اكن الرجل حارضا و ٔآراد ٔآن يدرك فضيةل تكبرية الافتتاح ينبغي ٔآن يرشع قبل قراءة
س بع آايت .وقال بعضهم :اذا ٔآدرك المام يف الركعة ا ٔلوىل يصري مدراك فضيةل تكبرية الافتتاح ،وهذا ٔآوسع ابلناس ،انهتى  .ونقهل عامل بن
العالء يف الفتاوى التااترخانية ( ،)٥٤/٢مث قال :ويف احلرص :هو الصحيح ،انهتى  .وقال طاهر البخاري يف خالصة الفتاوى (:)٨٦/١
واخملتار ٔآنه ان ٔآدرك المام يف الفاحتة ينال ثواب تكبرية الافتتاح ،انهتى  .وهذه ا ٔلقوال نقلها ابن عابدين يف رد احملتار ( )٥٢٦/١ملخصا
من التااترخانية واخلالصة.
وقال العيين يف منحة السلوك (ص  :)١٢٤قوهل (وا ٔلفضل مقارنة المام يف التكبري) هذا عند ٔآيب حنيفة ،وعندهام يكرب بعد تكبرية المام.
قيل :الاختالف يف اجلواز ،وا ٔلحص ٔآنه يف ا ٔلفضلية ،فعنده :ل يدرك فضيةل تكبرية الافتتاح ما مل يكرب معه مقاران تكبريه مع تكبري المام
مكقارنة اخلامت ابلصبع .وعندهام ل يدركها ما مل يكرب عقيب تكبريه .وقيل :ما مل يفرغ المام من الفاحتة يدركها ،وهذا ل يصح ،قاهل خواهر
زاده ،انهتى .
وقال عبد احلق احملدث ادلهلوي يف ملعات التنقيح ( :)٢٦٨/٣قوهل يدرك التكبرية ا ٔلوىل ،الظاهر ٔآن املراد ادراك الركعة ا ٔلوىل ،انهتى .
وقال املال عيل القاري يف رشح مس ند ٔآيب حنيفة ( :)١٥٢/١وا ٔلحص ٔآن من ٔآدرك المام قبل تكبرية الركوع فقد ٔآدرك التكبرية ا ٔلوىل.
وقال يف املرقاة ( :)٨٨٠/٣ظاهرها التكبرية التحرميية مع المام ،فاحمتل ٔآن تشمل التكبرية التحرميية للمقتدي عند حلوق الركوع ،فيكون
املراد ادراك الصالة بكاملها مع امجلاعة ،وهو يمت ابدراك الركعة ا ٔلوىل ،انهتى  .قال املباركفوري يف حتفة ا ٔلحوذي ( :)٤٠/٢هذا الاحامتل
بعيد ،والظاهر الراحج هو ا ٔلول كام يدل عليه رواية ٔآيب ادلرداء مرفوعا :للك يشء ٔآنف وان ٔآنف الصالة التكبرية ا ٔلوىل حفافظوا علهيا،
ٔآخرجه ابن ٔآيب شيبة ،انهتى .
ويف الفتاوى الهندية (ٔ :)٦٩/١آما فضيةل تكبرية الافتتاح فتلكموا يف وقت ادراكها ،والصحيح ٔآن من ٔآدرك الركعة ا ٔلوىل فقد ٔآدرك فضيةل
تكبرية الافتتاح ،كذا يف احلرص يف ابب ٔآيب يوسف ،انهتى .
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واحلرص هو ٔليب حفص معر بن محمد بن ٔآمحد النسفي صاحب العقائد النسفية املتوىف بسمرقند يف جامدى ا ٔلوىل س نة ٥٣٧ه .ترمج هل
ابن النجار يف تمتة ذيل اترخي بغداد ( )٩٨/٢٠واذلهيب يف السري ( )١٢٦/٢٠والقريش يف اجلواهر املضية ( ،)٣٩٤/١وذكر القريش
قصته مع الزخمرشي عندما دق اببه وقال :انرصف ،فقال :اي س يدي معر ل ينرصف ،فقال :اذا نكر ينرصف .وذكر ابن قطلوبغا يف اتج
الرتامج (ص  )٢٢٠احلرص من مجةل تصانيفه .وقد طالعت خمطوطه ،وامسه الاكمل :حرص املسائل وقرص ادللئل ،والعبارة فيه (ق ٔ /٧٣آ،
مكتبة فيض هللا ،رمق اخملطوطة  )٨٣٥موجودة كام نقلها يف الهندية.
واذلي يظهر ٔآن ا ٔلحص ما نص عليه ٔآمحد ،واختاره الشافعية واحلنابةل وبعض احلنفية ،وهو ٔآن حيرض حترمي المام ويش تغل معه ٔآو بعده
بال تراخ ،فلو شهد حترميه وكرب بعده عىل الفور حيصل هل فضل التكبرية ا ٔلوىل ،و ٔآظن ٔآن هذا غري معارض ملوقف ٔآيب حنيفة ريض هللا
عنهٔ ،لنه رحج املقارنة ومل يتعرض لدراك فضل التكبرية ا ٔلوىل ،وهللا ٔآعمل.
فان قيل :ورد يف حديث ٔآنس املذكور املوقوف عند عبد الرزاق ( :)٢٠١٩من مل تفته الركعة ا ٔلوىل من الصالة ٔآربعني يوما ،كتبت هل
براءاتن ،براءة من النار ،وبراءة من النفاق .وعند ادلوليب يف ا ٔلسامء والكىن ( :)١٣٩٢من صىل ٔآربعني ليةل يف جامعة مل تفته ركعة كتب
هللا هل براءاتن براءة من النار وبراءة من النفاق ،وهذا يؤيد موقف بعض احلنفية اذلين توسعوا يف التكبرية ا ٔلوىل ،فاجلواب ٔآنه رواية
ابملعىنٔ ،لن اخملرج وا ٔلجر واحد ،ولو ثبت فهذه الفضيةل ملن ٔآدرك الركعة ا ٔلوىل من غري تعرض للتكبرية ا ٔلوىل ،وفضل ادراك التكبرية
ا ٔلوىل ٔآكرث من ادراك الركعة ،مفن ٔآدرك الركعة دون التكبرية ا ٔلوىل ٔآدرك فضل ادراك الركعة ل فضل التكبرية ا ٔلوىل املذكور يف الفصل
ا ٔلول ،وهللا ٔآعمل.

و ٔآما الثالث يف ارساع امليش لدراكها
فا ٔلصل فيه ما حص عن ابن معر ٔآنه مسع القامة وهو ابلبقيع فأٔرسع امليش ،رواه ماكل يف املوطأٔ كام تقدم .ورواه محمد يف املوطأٔ ()٩٤
وقال :وهذا ل بأٔس به ما مل جيهد نفسه ،انهتى  .قال اللكنوي يف التعليق املمجد (ٔ :)٣٦٦/١آي ل يلكف نفسه ول حيمل عليه مشقة،
انهتى  .وقال الكاميخ يف رشحه ( :)٢١١/١يعين جواز ارساع امليش اىل املسجد بدون جرئ ،لن الرساع املهنىي عنه بقوهل صىل هللا
ِ
عليه وسمل فال تأٔتوها و ٔآنمت تسعون هو اجلرئ ،لنه ينايف الوقار املرشوع يف الصالة يف قصدها ،و ٔآما ما ل ينايف الوقار جفائز ،انهتى .
وقال ابن عبد الرب يف المتهيد ( :)٢٣٣/٢٠روى ابن القامس يف سامعه قال :س ئل ماكل عن الرساع يف امليش اىل الصالة اذا ٔآقميت .قال:
ل ٔآرى بذكل بأٔسا ما مل يسع ٔآو خيب ،انهتى  .وما قيل بأٔن ابن معر مل يزد عىل هيئة مشيته املعهودة ٔلنه اكن من عادته الرساع يف امليش،
فرده ابن عبد الرب يف الاس تذاكر ( ،)٣٨٢/١قال :وهذا عندي خالف ظاهر احلديث عنه ٔلن انفعا موله قد عرف مش يه وحاهل فيه،
مث زمع ٔآنه ملا مسع القامة ٔآرسع امليش ،وهذا بني ،انهتى .
وذهب الشافعية اىل ٔآنه ل يرسع ،ودليلهم حديث ٔآيب هريرة مرفوعا :اذا ٔآقميت الصالة فال تأٔتوها تسعون و ٔآتوها متشون ،عليمك السكينة،
مفا ٔآدركمت فصلوا ،وما فاتمك فأٔمتوا ،رواه البخاري ( .)٩٠٨قال ابن رجب يف فتح الباري ( :)٣٩٤/٥وحديث ٔآيب هريرة دليل ظاهر عىل
ٔآنه ل يرسع خلوف فوت التكبرية ا ٔلوىل ول الركعة ،فانه قال :فاذا مسعمت القامة فامشوا اىل الصالة ول ترسعوا ،فدل عىل ٔآنه يهنى عن
الرساع مع خوف فوات التكبرية ٔآو الركعة ،انهتى  .ويؤيده حديث ٔآيب ذر قال :من ٔآقبل يشهد يف الصالة فأٔقميت وهو يف الطريق فال
يرسع ،ول يزد عىل مشيته ا ٔلوىل ،مفا ٔآدرك فليصل مع المام ،وما مل يدرك فليمته ،رواه عبد الرزاق ( )٣٤١٢وابن ٔآيب شيبة ()٧٤٠٢
وابن املنذر ( ،)١٤٧/٤وفيه انقطاعٔ ،لن ٔآاب نرضة مل يدرك ٔآاب ذر .و ٔآيضا ليس فيه ذكر التكبرية ا ٔلوىل خبصوصها.
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ويرد عىل الشافعية ٔآن ٔآثر ابن معر املذكور يف ارساع مش يه اىل املسجد بعد سامع القامة رواه الشافعي عن ماكل عن انفع عن ابن معر،
خرجه البهيقي يف معرفة السنن والاثر ( )٣٩٩/٤هبذا الطريق .جفوابه فامي قال البهيقي بعد ايراد ا ٔلثر :قال الربيع يف رواية ٔآيب سعيد:
فقلت للشافعي :وحنن نكره الرساع اىل املسجد اذا ٔآقميت الصالة .فقال الشافعي :فان كنمت امنا كرهمتوه لقول النيب صىل هللا عليه وسمل:
اذا ٔآتيمت الصالة فال تأٔتوها و ٔآنمت تسعون و ٔآتوها متشون ،وعليمك السكينة ،فقد ٔآصبمت .وهكذا ينبغي لمك يف لك ٔآمر لرسول هللا صىل هللا
عليه وسمل ،وذكر الكما آخر يف هذا املعىن عىل املالكيني ،انهتى .
قال النووي يف رشح املهذب ( :)٢٠٦/٤وفيه هذا الوجه ٔليب احسق ،وهو ضعيف جدا منابذ للس نة الصحيحة .وقال (:)٢٠٧/٤
مذهبنا ٔآن الس نة لقاصد امجلاعة ٔآن مييش بسكينة سواء خاف فوت تكبرية الحرام ٔآم ل ،وحاكه ابن املنذر عن زيد بن اثبت و ٔآنس و ٔآمحد
و ٔآيب ثور ،واختاره ابن املنذر ،وحاكه العبدري عن ٔآكرث العلامء ،وعن ابن مسعود وابن معر وا ٔلسود بن يزيد وعبد الرمحن بن يزيد وهام
اتبعيان واحسق بن راهويه ٔآهنم قالوا :اذا خاف فوت تكبرية الحرام ٔآرسع ،انهتى  .وقال ابن س يد الناس اليعمري يف النفح الشذي
( :)٢٨٦/٤الصحيح ٔآنه ل يرسع ،انهتى .
واختلفت الرواايت عن ٔآمحد .قال احساق بن منصور الكوجس يف مسائهل ( :)٦٠٠/٢هل يسع اىل الصالة؟ قال :ل عىل حديث ٔآيب
هريرة .قال احساق :بىل اذا خاف فوت التكبرية ا ٔلوىل .وقال الرتمذي ( :)٣٢٧اختلف ٔآهل العمل يف امليش اىل املسجد ،مفهنم من ر ٔآى
الرساع اذا خاف فوت التكبرية ا ٔلوىل حىت ذكر عن بعضهم ٔآنه اكن هيرول اىل الصالة .ومهنم من كره الرساع واختار ٔآن مييش عىل تؤدة
ووقار ،وبه يقول ٔآمحد واحساق ،وقال :العمل عىل حديث ٔآيب هريرة .وقال احساق :ان خاف فوت التكبرية ا ٔلوىل فال بأٔس ٔآن يرسع يف
امليش ،انهتى  .وهكذا نقهل ابن املنذر يف ا ٔلوسط ( )١٤٦/٤كام تقدم .لكن قال المام ٔآمحد يف رساةل الصالة هل اليت نقلها ابن ٔآيب يعىل
بكاملها يف طبقات احلنابةل ( :)٣٦٦/١ول بأٔس اذا طمع ٔآن يدرك التكبرية ا ٔلوىل ٔآن يرسع شيئا ما مل يكن جعةل تقبح ،جاء احلديث عن
ٔآحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل ٔآهنم اكنوا يعجلون شيئا اذا ختوفوا فوات التكبرية ا ٔلوىل وطمعوا يف ادراكها ،انهتى  .وقول ٔآمحد هذا
نقهل ابن قدامة يف املغين ( ،)٣٢٨/١وهو قريب من تعبري محمد بن احلسن يف املوطأٔ.
ومجع ابن مفلح يف الفروع ( )١٥٨/٢بني القولني ،قال :وان مسع القامة مل يسع الهيا ،ذكره عنه ابن املنذر ،ونصه :ل بأٔس به يسريا ان
رجا التكبرية ا ٔلوىل ،واحتج بأٔنه جاء عن الصحابة ومه خمتلفون ،انهتى  .وعىل هذا جرى املتأٔخرون من احلنابةل.
قال ابن تميية يف رشح العمدة (ص  :)٥٩٧يكره الرساع الشديد مطلقا وان فاته بعض الصالة ،لهنىي النيب صىل هللا عليه وسمل عن
ذكل .ويكره الرساع اليسري ال اذا خاف فوت تكبرية الافتتاح وطمع يف ادراكها ،ملا ذكره المام ٔآمحد عن ٔآحصاب رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل ٔآهنم اكنوا يعجلون شيئا اذا ختوفوا فوت التكبرية وطمعوا يف ادراكها .وقد روى سعيد يف سننه عن رجل من طيء قال :اكن
عبد هللا يهناان عن السعي اىل الصالة خفرجت ليةل فر ٔآيته يش تد اىل الصالة ،فقلت :اي ٔآاب عبد الرمحن كيف تهناان عن السعي اىل الصالة
فر ٔآيتك الليةل اش تددت الهيا .قال :اين و ٔآبيك ابدرت حد الصالة ،يعين التكبرية ا ٔلوىل .وهذا يدل عىل ٔآن هذا املوضع غري داخل يف هنىي
النيب صىل هللا عليه وسملٔ ،لن ٔآحصابه ٔآعمل مبعىن ما مسعوه منه ،فان ابن مسعود من مجةل رواة هذا احلديث عن النيب صىل هللا عليه
وسمل .وس ياق احلديث يدل عىل ٔآن الهنىي امنا هو ملن فاتته تكبرية الافتتاحٔ ،لنه يف اانس مسع جلبهتم ،وهو يف الصالة ،وهذا بعد
التحرمي .ويف احلديث الخر :اذا مسعمت القامة فامشوا اىل الصالة ،فغالب من يكون بعيد ادلار عن املسجد اذا ٔآىت حني يسمع القامة
تفوته التكبرية .والفرق بني هذا املوضع وغريه ٔآنه جاء فضل عظمي فمين يدرك حد الصالة ،وادراك احلد ٔآن يدرك ٔآولها ،وهو ٔآن يدرك
الصالة قبل تكبرية المام ليكون خلف المام اذا كرب لالفتتاح .وهذا القدر ل ينجرب اذا فاتٔ ،لنه يكون مدراك للركعة ولو ٔآدرك المام
يف الركوع ،خبالف ما اذا فاتته الركعة ،فانه ميكن ٔآن يقيض ما فاته ،وخبالف ما اذا فاته حد الصالة ،فانه قد ٔآيس من ادراك احلد .فاذا
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اكن هذا املقصود العظمي اذلي ل ينجرب فواته حيصل ابرساع يسري مل يكره ذكل .فأٔما الرساع لدراك الركعة فباق عىل معوم احلديث بل
هو املقصود منهٔ ،لن الفوات امنا يكون بفوات الركعةٔ ،لنه صىل هللا عليه وسمل قال ٔليب بكرة ملا ٔآرسع لدراك الركوع :زادك هللا حرصا
ول تعد .وان خيش فوات امجلاعة ٔآو امجلعة ابللكية فال ينبغي ٔآن يكره هل الرساع هنأ ،لن ذكل ل ينجرب اذا فات ،وقد علل رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل ا ٔلمر ابلسكينة بقوهل :مفا ٔآدركمت فصلوا وما فاتمك فأٔمتوا ،مفن ل يرجو ادراك يشء اذا مىش عليه السكينة يدخل يف
هذا احلديث ،وقد قيده يف احلديث الخر :اذا مسعمت القامة ،فعمل ٔآن اخلطاب ملن يأٔيت الصالة طامعا يف ادراكها ،انهتى الكم ابن تميية
وهو حتقيق نفيس ،يؤكد ما اكن ش يخنا محمد يونس اجلونفوري يقول :احلافظ ابن تميية هل يد طوىل يف دفع التعارض بني ا ٔلحاديث ،مل
يعرفوا قدر هذا الرجل .وقال :ابن تميية ٔآعمل و ٔآفقه من ابن جحر .و ٔآما ابن جحر فأٔعمل منه بطرق احلديث .و ٔآما معىن احلديث فال يداين ابن
تميية ٔآحد ،انهتى .
ووافقه احلجاوي يف القناع ( )١١١/١قال :وان مسع القامة مل يسع ،فان طمع يف ادراك التكبرية ا ٔلوىل ،وهو ٔآن يدرك الصالة قبل
تكبرية الحرام ليكون خلف المام اذا كرب لالفتتاح ،فال بأٔس ٔآن يرسع شيئا ما مل تكن جعةل تقبح ،وان خيش فوات امجلاعة ٔآو امجلعة
ابللكية فال ينبغي ٔآن يكره الرساعٔ ،لن ذكل ل ينجرب اذا فات ،هذا معىن الكم الش يخ يف رشح العمدة ،انهتى .
حفاصل الالكم يف املقام ترجيح الرساع اليسري اذا خاف فوت التكبرية ا ٔلوىل ،وبه قال احلنفية واملالكية واحلنابةل و ٔآبو احساق املروزي من
الشافعيةٔ .آما الرساع الشديد مفنعوه كام تقدم .قال ش يخنا يف نرباس الساري يف رايض البخاري ( :)٦٣/٣وذكر ابن عابدين ()٦٥٤/٢
تبعا للمرايق (ص  )٣٦٠يف مكروهات الصالة الهروةل للصالة ،انهتى .

اخلتام
قال اذلهيب يف السري ( )٢٥٠/٧يف ذكر وفاة سفيان الثوري :عن ابن همدي قال :نزل عندان سفيان وقد كنا ننام ٔآكرث الليل ،فلام نزل
عندان ما كنا ننام ال ٔآقهل .وملا مرض ابلبطن كنت ٔآخدمه و ٔآدع امجلاعة ،فسأٔلته فقال :خدمة مسمل ساعة ٔآفضل من صالة امجلاعة .فقلت:
ممن مسعت هذا؟ قال :حدثين عامص بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن ٔآبيه قالٔ :لن ٔآخدم رجال من املسلمني عىل عةل
يوما واحدا ٔآحب ايل من صالة امجلاعة س تني عاما مل يفتين فهيا التكبرية ا ٔلوىل .وذكر بقية القصة .مث قال اذلهيب :رواه احلامك عن ٔآيب جعفر
محمد بن ٔآمحد بن سعيد الرازي من ٔآصل كتابه ،حدثنا ٔآبو سعيد ٔآمحد بن محمد بن عبد الكرمي الشيباين ،حدثنا محمد بن حسان السميت،
حدثنا عبد الرمحن بن همدي ،فذكره ،وهذا اس ناد مظمل ،انهتى  .والظاهر ٔآنه غري اثبت ،وهللا س بحانه ٔآعمل.
قال مقيده يوسف ش بري ٔآمحد الربيطاين عفا هللا عنه :هذا آخر الرساةل ،بد ٔآهتا يف اليوم الثاين وعرشين من جامدى ا ٔلوىل س نة ١٤٤٠ه،
وفرغت مهنا يف اليوم الرابع وعرشين من جامدى ا ٔلوىل س نة ١٤٤٠ه ،وفقين هللا تعاىل خلدمة املسلمني واملواظبة عىل الصلوات امخلس
مع ادراك التكبرية ا ٔلوىل .وامحلد هلل ٔآول وآخرا ،وصىل هللا وسمل عىل س يدان محمد وعىل اهل وحصبه ٔامجعني.
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