
 أثر ابن عباس يف وقت العشاء إىل الفجر

 ال يفوت وقت العشاء إىل الفجر :عن ابن عباس قال هل وجدتم إسنادا هلذا األثر؟السؤال: 



 اجلواب حامدا ومصليا ومسلم 

اإلسالم ابن تيمية يف رشح  ( إىل ابن عباس بصيغة "ُروي". وعزاه شيخ ١/١٢٦هذا األثر باللفظ املذكور عزاه اخلطايب يف معامل السنن )

ملا روى حييى بن آدم   ،وأما وقت اإلدراك والرضورة فيمتد إىل طلوع الفجر الثاين ( لرواية حييى بن آدم واخلالل، قال:١٧٩العمدة )ص 

وال يفوت وقت  ،وال يفوت وقت العرص حتى يدخل وقت املغرب ،ال يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العرص :عن ابن عباس قال

، انتهى كالم  ال يفوت وقت العشاء إىل الفجر :وروى اخلالل أيضا عن ابن عباس . وال يفوت وقت العشاء إىل الفجر ،املغرب إىل العشاء

 ابن تيمية.

عن   ، يب سليمأحدثنا ليث بن  :نا سفيان الثوري قالخرب(: أ١/١٠وقد روى حممد بن احلسن الشيباين يف "احلجة عىل أهل املدينة" )

ووقت العشاء  ،ىل العشاءإووقت املغرب  ،املغرب ىلإووقت العرص  ،ىل العرص إوقت الظهر  :عن ابن عباس ريض اهلل عنهم قال ،طاوس

وقت الظهر إىل العرص،  عن الثوري، عن ليث، عن ابن طاوس، عن ابن عباس قال: ( ٢٢٢٦ورواه عبد الرزاق )، انتهى. ىل الفجرإ

، طبعة دار  ٢/٣٤٥. ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن املنذر يف األوسط )والعرص إىل املغرب، واملغرب إىل العشاء، والعشاء إىل الصبح

،  كم يف "احلجة" . وفيه "طاوس" عوض "ابن طاوس"، والصواب: طاوسووقت العشاء إىل الفجر ،وقت املغرب إىل العشاءطيبة( بلفظ: 

( وغريه، وطاوس هو الذي يروي عن ابن عباس. وليث بن ٢٤/٢٨٠يف هتذيب الكمل )املزي  ، رصح بهألنه من مشايخ ليث بن أيب سليم

وعىل هذا، االحتجاج هبذا األثر  ، انتهى.كفُت  ،ومل يتميز حديثه ،اختلط جدا ،صدوق(: ٤٦٤)ص  "التقريب"قال ابن حجر يف أيب سليم، 

 عىل سند حييى بن آدم وال عىل سند اخلالل، ويبدو أن حييى رواه من طريق الثوري ألنه من تالميذه.    حمل نظر. ومل أقف

وقت العشاء إىل  "( بلفظ ٢/٥٣٩أثر ابن عباس هذا ذكره شيخنا حممد يونس اجلونفوري يف "نرباس الساري يف رياض البخاري" )  تنبيه:

ال يوجد حديث رصيح صحيح دال عىل كون ما بعد النصف وقت  (: ٢/٥٣٨وقال قبله ) ، وعزاه لعبد الرزاق وابن املنذر، " خمترصا الفجر

(: مل أر يف امتداد وقت العشاء إىل طلوع الفجر حديثا رصحيا يثبت، انتهى. وقال الشافعي يف األم  ٤٣/ ٢العشاء. قال احلافظ ابن حجر )

ر وقتها، ومل يأت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم فيها يشء يدل عىل أهنا ال  (: فإذا مىض ثلث الليل األول فال أراها إال فائتة، ألنه آخ١/٩٣)

   تفوت إال بعد ذلك الوقت، انتهى كالم شيخنا.
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