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من كالم حول التكبيرات الزوائد في صالة  فقهاءتذكير الفضالء بما لل
 االستسقاء

 

دات والُكربات، والصالة والسالم على نبي   الحمد هلل فار    ه دمحم التقي   ج الش  
اب، وعلى آله وأصحابه الصالحين األبرار، وَمن سار على  الخاشع األوَّ

 .داه إلى يوم الجزاءطريقه واهتدى بهُ 

 :بعدو

نتها  ن فهذه وريقات لطيفة ضمَّ أحاديث وآثار وأحكام ما وقفت عليه م 
نفع بها في صالة االستسقاء، عسى هللا أْن يَ  "التكبيرات الزوائد"تتعلق بـ

 .جيبمُ  الكاتب والقارئ والناشر، إنَّه سميع  

ِ ا ي  م  وسوف يكون الكالم ع  :وقفاتتعلق بهذه التكبيرات في ِست 

 .عن المراد بالتكبيرات الزوائد في صالة االستسقاء/  األولى وقفةال

 :التكبيرات الزوائد في صالة االستسقاء هي

التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة اإلحرام في الركعة األولى، وبعد 
 .تكبيرة النهوض إلى الركعة الثانية، وقبل الشروع في قراءة الفاتحة

 .ت الزوائد في صالة االستسقاءالتكبيرا مشروعيةعن /  الثانية وقفةال

 في صالة االستسقاء هل تُصلَّى بتكبيرات  هللا ــ  مــ رحمهاختلف الفقهاء 
 زوائد كصالة العيد أْم ال؟ 

م في ذلك  :أقوال ثالثة ول ه 

تُصل ى بتكبيرات زوائد قبل الشروع  صالة االستسقاء أن   :لالقول األو  
 .في القراءة كصالة العيد

فتح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
 (:092/ 6) "الباري شرح صحيح البخاري
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ب، وعمر بن عبد العزيز، سي   وقد ُروي عن ابن عباس، وعن ابن المُ »
زم، وهو قول الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وأبي وأبي بكر ابن حَ 
 اهـ.«يوسف، ودمحم

 :ا عنونُقل هذا القول أيض  

ن التابعين نادمكحول، وأبي الز    رير ، وداود الظاهري، وابن جَ م 
 .الطبري

 :اتوهو ظاهر تبويب

 "صحيحه"ان في بَّ ، وابن ح  (4141) "صحيحه"زيمة في ابن خُ 
 (.8864-8866) "نن الكبرىالس  "، والبيهقي في (2182)

 :ــ رحمه هللا ــزيمة قال اإلمام ابن خُ حيث 

 ."باب عدد التَّكبيرات في صالة االستسقاء كالتَّكبير في العيدين"

 :ــ رحمه هللا ــوقال الحافظ ابن ِحب ان 

كر البيان بأنَّ صالة االستسقاء يجب أْن تكون مثل صالة العيد " ذ 
 ."سواء

 :ــ رحمه هللا ــوقال الحافظ البيهقي 

صالة  يصالة االستسقاء الس نَّة ف يباب الدَّليل على أنَّ الس نَّة ف"
 ."العيدين

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ون سب العالمة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي 
 :هذا القول( 929/ 1) "اإلحكام شرح أصول األحكام"

 .إلى جماهير أهل العلم

 .ومشروعيتها مشروعية استحباب ال وجوب

 :واختاره
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قاسم، وابن باز، وابن عثيمين، بن اابن قي  م الجوزية، وعبد الرحمن 
 .يوبيتاد، ودمحم علي آدم اإلحسن العبَّ مي، وعبد المُ كَ والفوزان، وحافظ حَ 

 :لهذا القول ج  واحتُ 

واللفظ له، وأبو داود ( 6664و  2126و  2662)بما أخرجه أحمد  
و  4161و  4168)، والنسائي (112-111)، والترمذي (4481)

زيمة ، وابن خُ (216)الجارود  ، وابن(4288)، وابن ماجه (4124
، والحاكم (2182)ان بَّ ، وابن ح  (216و  4142و  4161و 4161)
ن طريق هشام بن إسحاق بن عبد هللا بن ، ، وغيرهم(4241-4242) م 
 : نانة، عن أبيه، قالك  

ن األمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصالة في  أرسلني أمير م 
ُسوُل هللِا ))  :يسألني أنْ ما منعه : االستسقاء؟ فقال ابن عباس ج  ر  ر  خ 

ع ا،  ر ِ ، ُمت ض  ال  س ِ ع ا، ُمت ر  ش ِ ، ُمت خ  ال  اِضع ا، ُمت ب ذ ِ س ل م  ُمت و  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ص 
ل ِي فِي اْلِعيِد  ا يُص  ْكع ت ْيِن ك م  ل ى ر   .((ف ص 

حه وانة، ان، والحاكم، وأبو عَ بَّ زيمة، وابن ح  الترمذي، وابن خُ  :وقد صح 
 .نلق   ين ابن قدامة، والنَّووي، وابن األثير، والذهبي، وابن المُ ق الد   وموفَّ 

 ر العسقالني، واأللباني، ودمحم علي آدمجَ البغوي، وابن حَ  :وحس نه
 .يوبياإلت

 اهـ.«تثبَ » :ــ رحمه هللا ــم الجوزية وقال اإلمام ابن قي   

األحاديث " :في كتابهــ رحمه هللا ــ المقدسي  ينالد    ضياءالحافظ وَذكره 
جه البخاري خر   ا لم يُ مَّ المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة م  

 (.112-111-114-118) "ومسلم في صحيحيهما

 :ه االستدالل ِمن هذا الحديثووجْ 

نن أبي شرح سُ "في  ــمه هللا سل   ــاد حسن العب  ما قاله العالمة عبد المُ 
 :"داود

ل ِي اْلِعيِد )) : لكن قول ابن عباس» ا يُص  ل ماث  نا على أنَّها تُ دل  يَ  ((ك م 
العيد، والعيد فيه تكبيرات َسبع في األولى، وخمس في الثانية، فيَُكبَّر 
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ثل ي أْن يكون الُمشبَّه م  قتض  فيها كما يُكبَّر في العيد، ألنَّ المشابهة تَ 
فصالة االستسقاء يكون فيها  شبَّه ب ه، وصالة العيد فيها تكبيرات،المُ 

 اهـ.«تكبيرات

 :قلت

بي صلى وصالة العيد قد ثبتت فيها التكبيرات الزوائد عن أصحاب النَّ 
 .هللا عليه وسلم

 – 411:ص) "الموطأ"في ــ رحمه هللا ــ فقال اإلمام مالك بن أنس 
 (:842أو   162أو  124:رقم

اْلِفْطر   )) :أخبرنا نافع مولى عبد هللا بن عمر، أنَّه قال ى و  ش ِهْدُت األ ْضح 
فِى  ِة، و  اء  اٍت ق ْبل  اْلِقر  ْكع ِة األُول ى س ْبع  ت ْكبِير  ة  ف ك ب ر  فِي الر  ْير  ع  أ بِى ُهر  م 

ِة  اء  اٍت ق ْبل  اْلِقر  ْمس  ت ْكبِير  ِة خ   .وإسناده صحيح، ((اآلِخر 

 .ــرضي هللا عنهما  ــت نحوه عن ابن عباس وثبَ 

  :التكبيرات الزوائد في صالة العيد أيض ا عنتت وثب  

دري، وأنس بن مالك، وعبد هللا عن عبد هللا بن مسعود، وأبي سعيد الخُ 
 .ــرضي هللا عنهم  ــبن الزبير 

في كتابه  ــرحمه هللا  ــأبو جعفر الطحاوي الحنفي  حافظوقال ال
 (:6779: عند حديث رقم -092/ 4) "شرح معاني اآلثار"

ع أن   فيهما تكبيرات زائدة على غيرهما ورأينا » صالة العيدين قد أُْجم 
ن الصلوات  اهـ.«م 

/ 04) "مجموع الفتاوى"كما في ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام ابن تيمية 
004:) 

ة على أنَّ صالة العيد مخصوصة بتكبير زائد»  اهـ.«واتفقت األمَّ

ح هذا القول  ا ويُرج  رأيض   :ِمن وْجه آخ 
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في كتابه  ــرحمه هللا  ــالمالكي  ر ِ الحافظ ابن عبد الب   حيث قال
 ــرضي هللا عنهما  ــعقب حديث ابن عباس  ،(170/ 7) "االستذكار"

م  :المتقد ِ

كصالة العيد، بمعنى ما  ،ل بالتكبيرإال أنَّ ابن عباس رواه، وعم  »
 اهـ.«َروى، وقد تابعه َمن ذكرنا معه

: نةالمتوفى س  ــ رحمه هللا ــ النيسابوري بن زياد وقال الحافظ أبو بكر 
بعد  – 096: ص) "يزنِ الزيادات على كتاب المُ "هـ، في كتاب 004

 (:100:حديث رقم

ي عن النَّ » ، وأبي بكر، وعمر، وعلي، ــعليه الصالة والسالم ــ بي ُرو 
 ستسقاء،أنَّهم كانوا يجهرون بالقراءة في اال :ــرضي هللا عنهم  ــ

وعن عثمان بن عفان أنَّه كبَّر سبعًا ، ويكب  رون سبعًا وخمًسا
 اهـ.«وخمًسا

في كتابه ــ رحمه هللا ــ بن قاسم الحنبلي اوقال العالمة عبد الرحمن 
 (:929/ 1) "اإلحكام شرح أصول األحكام"

بي ملسو هيلع هللا ىلص، وأبا بكر، وعمر، كانوا يُصل ون وَروى الشافعي أنَّ النَّ »
ستسقاء يُكب  رون فيها سبعًا وخمًسا، وعن ابن عباس نحوه، رواه اال

 اهـ.«أنَّه قرأ بسبح والغاشية: الدارقطني، وفيه

 .أن ه ال يُك ب ر فيها تكبيرات زوائد :القول الثاني

فتح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
 (:091-092/ 6) "الباري شرح صحيح البخاري

وهو قول مالك، والثوري، واألوزاعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، »
 .يثمة، وسليمان بن داود الهاشميوأبي ثور، وأبي خَ 

يُحتمل أنَّ هذه الرواية عن أحمد : قال أبو إسحاق البرمكي من أصحابنا
 اهـ.«ع عنهقول قديم رجَ 

 :وزاد الع بدري
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 .الُمزني َمن الشافعية

ب هذا القول   .جماهير أهل العلمإلى أيًضا ونُس 

 :به إليهمس  ن  وقد 

لم بفوائد عْ إكمال المَ "كتابه في ــ رحمه هللا ــ المالكي القاضي عياض 
 (.646/ 6) "مسلم

 :عه على ذلكوتبِ 

ن تلخيص مَ م ل  فه  المُ " كتابه فيالمالكي رطبي أبو العباس القُ  ا أشكل م 
شرح صحيح "في  الشافعي النَّوويأبو زكريا و، (162/ 2) "مسلم
 .،  ــ رحمهما هللا ــ(121:عند حديث رقم – 114/ 8) "مسلم

 :قلت

 .سبة إلى الجمهور تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، وهللا أعلموهذه الن   

في  ــ رحمه هللا ــقال العالمة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي  حيث
 (:929/ 1) "اإلحكام شرح أصول األحكام"كتابه 

: قرأ في األولى بعد الفاتحةيُكب  ر في األولى سبعًا، وفي الثانية خمًسا، يَ »
م في رفع يديه مع كل تكبيرة كما تقدَّ سبَّح، وبالغاشية في الثانية، ويَ 

 اهـ.«ها بها، وهو مذهب جمهور أهل العلمه  ب  ش  صالة العيد، ل  

 :ة هذا القولج  وحُ 

لَّ فدَ ، أنَّ التكبيرات الزوائد لم تُذكر في سائر أحاديث صالة االستسقاء
 .تُعرف أو تُقالعلى أنَّها لم تكن 

لوا قول ابن عباس  ا ))  :ــرضي هللا عنهما  ــوتأوَّ ْكع ت ْيِن ك م  ل ى ر  ف ص 
ل ِي فِي اْلِعيِد   :((يُص 

، وفي كون ةعلى أنَّ المراد ب ه كصالة العيد في العدد، والجهر، والقراء
 .الركعتين قبل الخطبة
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د على هذا التأويل  :ورُّ

على التشبيه  دل  يَ  ــرضي هللا عنهما  ــبأنَّ ظاهر قول ابن عباس 
وإدخال بعض دون بعض ، بصالة العيد في كل شيء، ال في البعض

، وال نص  يَ   .فتقد إلى نص 

 .التخيير بين األمرين :القول الثالث

فتح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
 (:091/ 6) "الباري شرح صحيح البخاري

إْن شاء صلَّي بتكبير زائد، وإْن شاء صلَّى بتكبيرة : وُحكي عن داود»
 اهـ.«اإلحرام فقط

لم عْ إكمال الم  "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال القاضي عياض المالكي 
 (:010/ 0) "شرح صحيح مسلم

 اهـ.«كهوخيَّره داود بين التكبير وترْ »

في كتابه  ــ رحمه هللا ــ ين ابن قدامة الحنبلي ق الد ِ قال اإلمام موف  و
 (:006/ 0) "يغنِ المُ "

 اهـ.«ل كان جائًزا حسنًاوكيفما فعَ »

 .عن عدد التكبيرات الزوائد في صالة االستسقاء/  الثالثة وقفةال

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ  في كتابه ق الد ِ قال اإلمام موف  
 (:009/ 0" )الُمغنِي"

 ؟فتهاواختلفت الرواية في ص  »

أنَّه يُكبر فيهما كتكبير العيد، سبعًا في األولى، وخمًسا في  :فُروي
 .الثانية

ب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن دمحم سي   وهو قول سعيد بن المُ 
 .ي عن ابن عباسزم، وداود، والشافعي، وُحك  بن عمرو بن حَ 
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ي في صل ِ ى ركعتين كما كان يُ ل  وص  )) : وذلك لقول ابن عباس في حديثه
 اهـ.((العيد 

 :ت هذا العدد في صالة العيد عنوقد ثب  

ن أصحاب  دري،أبي هريرة، وعبد هللا بن عباس، وأبي سعيد الخُ  م 
 .النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص

فروع ى إلذو المنكبين أو عن رفع اليدين إلى ح  /  الرابعة وقفةال
وائد مِ   .ن صالة االستسقاءاألذنين في الت كبيرات الز 

بي صلى هللا عليه عن خروج النَّ ــ رضي هللا عنهما  ــعباس قال ابن 
اِضع ا، ))  :وسلم لالستسقاء س ل م  ُمت و  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ُسوُل هللِا ص  ج  ر  ر  خ 

ل ِي فِي  ا يُص  ْكع ت ْيِن ك م  ل ى ر  ع ا، ف ص  ر ِ ، ُمت ض  ال  س ِ ع ا، ُمت ر  ش ِ ، ُمت خ  ال  ُمت ب ذ ِ
 .((اْلِعيِد 

حه، وَمن حسَّنه، وَمن قالو، وهو حديث ثابت كر َمن صحَّ  .تثبَ : تقدَّم ذ 

ل ِي اْلِعيِد )) : ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ وقول ا يُص  يُدل  على  ((ك م 
شابهة المُ  أنَّ صالة االستسقاء تُماثل صالة العيد في جميع األشياء، ألنَّ 

وصالة العيد تُرفع فيها األيدي ، ْبه ثل المشبَّهقتضي أْن يكون الُمشبَّه م  تَ 
 .مع التكبيرات الزوائد، فكذلك صالة االستسقاء

رفع اليدين "في كتابه ــ رحمه هللا ــ م الجوزية وقد قال اإلمام ابن قي ِ 
 (:09:ص) "في الصالة

 اهـ.«ت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدوقد ثبَ »

ا   (:099:ص)وقال أيض 

ستحب رفع اليدين في صالة الكسوف، واالستسقاء، والجنائز، ويُ »
 اهـ.«والعيدين

 .ذهب أكثر أهل العلم العيدصالة وإلى مشروعية رفع اليدين في 
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في كتابه  ــ رحمه هللا ــقال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي حيث 
ة"  (:012/ 4) "شرح السُّنـ 

 اهـ.«عند أكثر أهل العلمورفع اليدين في تكبيرات العيد ُسنَّة »

وائد أو /  الخامسة وقفةال عن نسيان اإلمام أو المأموم للت كبيرات الز 
 .نهاشيٍء مِ 

كر خالف العلماء في  التكبيرات الزوائد في صالة  مشروعيةتقدَّم ذ 
 .االستسقاء

ن أهل العلم  بل نَسب بعض أهل  ،مشروعيتهاذهبوا إلى قد وأنَّ كثيًرا م 
رضي هللا عنهما ــ  ــلقول ابن عباس ، العلم هذا القول إلى األكثر

م الثابت ل ِي فِي اْلِعيِد ))  :المتقد   ا يُص  ْكع ت ْيِن ك م  ل ى ر   .((ف ص 

ن الصحابة الثابتة،  وتكبيرات العيد الزائدة مشروعة بفتاوى عدد م 
ابن تيمية ــ رحمهما هللا ــ وباإلجماع الذي حكاه أبو جعفر الطحاوي، و

 .   كم تكبيرات العيدفتأخذ تكبيرات االستسقاء نفس حُ ، بقكما سَ 

في كتابه  ــ رحمه هللا ــالحنبلي  ين ابن قدامةق الد ِ قال اإلمام موف  وقد 
 :عن التكبيرات الزوائد في صالة العيد ،(079/ 0) "يغنِ المُ "

كر بينها ُسنَّة وليس » كه بواجب، وال تبطل الصالة بترْ والتَّكبيرات والذ  
 .عمًدا أو سهًوا، وال أعلم فيه خالفًا

فإْن نَسي التكبير، وشرع في القراءة، لم يَعد إليه، قاله ابن عقيل، وهو 
 ،عد إليه بعد الشروع في القراءةأحد قولي الشافعي، ألنَّه ُسنَّة فلم يَ 

 .كاالستفتاح

 .أنَّه يعود إلى التكبير فيها وْجه آَخر،: وقال القاضي

وهو قول مالك، و أبي ثور، والقول الثاني للشافعي، ألن ه َذكره في 
ل الشروع في القراءة، وهذا ألنَّ محلَّة القيام، وقد محل  ه، فيأتي ب ه كما قبْ 
قطع القراءة، ويُكب  ر، ثم يَستأنف القراءة، ألنَّه َذكره فيه، فعلى هذا يَ 

 .طويل كر  ًدا بذ  تعم   قطعها مُ 
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ي  شيئًا يسيًرا اْحتََمل أْن يَبني، ألنَّه لم يَطل الفصْ  ل، أشبَه وإْن كان الَمنس 
ل التكبير قبل ما لو قطعها بقول آمين، واْحتََمل أْن يَبتدئ، ألنَّ محَ 

 .ل القراءة بعده، فيستأنفها ليأتي بها بعدهالقراءة، ومحَ 

د القراءة وجًها واحًدا، ألنَّها  وإْن َذكر التكبير بعد القراءة، فأتى ب ه، لم يُع 
قط وجًها واحًدا، ألنَّه فات وقعت موقعها، وإْن لم يَذكره حتى ركع سَ 

 اهـ.«حلالمَ 

 ــ رحمه هللا ــالحنبلي بن قدامة اين أبو الفرج شمس الد ِ وقال الفقيه 
 :، عن تكبيرات العيد(099/ 9)" عقنِ الشرح الكبير على المُ "في كتابه 

 اهـ.«ال تَبُطل بتْركه الصالة عمًدا وال سهًوا، بغير خالف  عل مناه»

الحنبلي ــ رحمه هللا ــ  ين أبي طالب الضريرنور الد   وبنحوه قال الفقيه 
 .(164/ 4) "يق  رَ الواضح في شرح الخ  "كتابه في 

د فيها ِذكر عن بعض األحاديث واآلثار التي ور  /  السادسة وقفةال
 .في صالة االستسقاء التكبيرات الزوائد

، والبيهقي (648// 4)، والحاكم (4166)أخرج الدارقطني  :ال  أو  
الزيادات على كتاب "، وابن زياد النيسابوري في (8161)

ن طريق سهل بن بكَّ ، ، وغيرهم(461)"يالُمزن   ار، ثنا دمحم بن عبد م 
  :العزيز، عن أبيه، عن طلحة، قال

اُن إِل ى اْبِن ع ب اٍس أ ْسأ لُهُ ع ْن ُسن ِة ااِلْستِْسق اءِ  )) ْرو  : ف ق ال  ، أ ْرس ل نِي م 
ل ى هللاُ  ِ ص  ُسول  َّللا  ْيِن، إاِل  أ ن  ر  ِة فِي اْلِعيد  ُسن ةُ ااِلْستِْسق اِء ُسن ةُ الص ال 

ع ل  ي ِمين هُ ع ل   هُ، ف ج  اء  س ل م  ق ل ب  ِرد  ل ْيِه و  هُ ع ل ى ي ِمينِِه، ع  ي س ار  ى ي س اِرِه، و 
أ   ق ر  اٍت، و  ك ب ر  فِي اأْلُول ى س ْبع  ت ْكبِير  ْكع ت ْيِن، و  ل ى ر  ص  ب ِك  } و  س ب ِحِ اْسم  ر 

أ  فِي الث انِي ةِ { اأْل ْعل ى ق ر  ِديُث اْلغ اِشي ِة } : ، و  ا {ه ْل أ ت اك  ح  ك ب ر  فِيه  ، و 
ْمس  ت ْكبِير    .((اٍت خ 

/ 1) "كشف األستار"كما في ــ رحمه هللا ــ ار وقال الحافظ البز  
061:) 

 اهـ.«ال نعلمه بهذا اللفظ عن ابن عباس إال بهذا اإلسناد»
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 :قلت

، وقال "نكر الحديثمُ ": نده دمحم بن عبد العزيز، قال عنه البخاريوفي سَ 
ليس له  ضعيف الحديث،": ، وقال أبو حاتم"متروك الحديث": النسائي

 ."حديث مستقيم

ووي، البيهقي، وعبد الحق األشبيلي، والنَّ  :ف هذا الحديثضع  قد و
ر جَ ن، وابن حَ لق   يلعي، وابن القطان الفاسي، والذهبي، وابن المُ والزَّ 

 .يني، والهيثميالعسقالني، والعَ 

 اهـ.«رنكَ مُ »: ــ رحمه هللا ــابن عبد الهادي الحافظ وقال 

 اهـ.«ضعيف جًدا»: هللا ــ ماــ رحمهووي واأللباني وقال النَّ 

 (:1121) "فهصنَّ مُ "في الصنعاني ــ رحمه هللا ــ قال عبد الرزاق  :ثاني ا

ويرث، عن إسحاق بن عبد هللا بن عن إبراهيم بن دمحم، عن أبي الحُ 
ب ُِر فِي  )) :هبي ملسو هيلع هللا ىلص أظن أنَّ نانة، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النَّ ك   ك ان  يُك 

ِة  ْمس ا فِي اآْلِخر  خ  ْبع ا فِي اأْلُول ى، و  ااِلْستِْسق اِء س  ى و  اأْل ْضح   .((اْلِفْطِر و 

به وفي إسناده إبراهيم بن دمحم ابن أبي يحيى، وهو ضعيف جًدا، بل كذَّ 
 .ضعيف: ويرث أيًضاوأبو الحُ ، غير واحد

الزيادات على كتاب "في ــ رحمه هللا ــ قال ابن زياد النيسابوري  :ثالث ا
 (:468)"ين  زَ المُ 

))  :نا إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عامر العَقدي، نا خالد بن إياس، قال
أ  بِاْلُخْطب ِة، ثُم  ق ال   ج  ي ْست ْسِقي، ف ب د  ر  ْزٍم خ  أ ْيُت أ ب ا ب ْكِر ْبن  ح  ب ل غ نِي أ ن  : ر 

 ِ ُسول  َّللا  ل ْيِه  –ر  الس الُم ع  لُوا  –الص الةُ و  ِ و  اْست ْسق ى، ف ح  هُ و  اء  ل  ِرد  و  ح 
ِن ْبُن اْلق اِسِم، ق ال   ْحم  ْبُد الر  ع  اِهيم ، و  ع هُ س ْعُد ْبُن إِْبر  ل ى : أ ْرِدي ت ُكْم  م  ثُم  ص 
ْمس ا، الت ْكبِيُر  ِة خ  فِي اآلِخر  ْبع ا و  ْكع ت ْيِن، ك ب ر  فِي األُول ى س  ِة، ر  اء  ق ْبل  اْلِقر 

أ   ق ر  ب ِك  األ ْعل ى } بـ : و  ِديُث اْلغ اِشي ِة } : ، و{س ب ِحِ اْسم  ر   {ه ْل أ ت اك  ح 
)). 

 .وفي إسناده خالد بن إلياس
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نكر مُ ": ، وقال البخاري"ر الحديثنكَ مُ ": وقد قال عنه اإلمام أحمد
، "الحديثنكر ضعيف الحديث مُ ": ، وقال أبوحاتم"الحديث ليس بشيء

، وقال "متروك الحديث": وقال النسائي وأحمد في رواية أبي طالب
 ."ضعيف عند أهل الحديث": الترمذي

 "فهصنَّ مُ "في  ــ رحمه هللا ــ الصنعاني  قال عبد الرزاق :رابع ا
(1121:) 

ب ُِر  )) :عن إبراهيم بن دمحم، عن جعفر بن دمحم، عن أبيه، قال ك ان  ع ِليٌّ يُك 
ْمس ا فِي  خ  ْبع ا فِي اأْلُول ى، و  ااِلْستِْسق اِء س  ى و  اأْل ْضح  فِي اْلِفْطِر و 

ِة، ق ال   اء  ُر بِاْلِقر  ي ْجه  ل ِي ق ْبل  اْلُخْطب ِة، و  يُص  ى، و  ِ : اأْلُْخر  ُسوُل َّللا  ك ان  ر  و 
أ بُو ب ْكٍر و   س ل م  و  ل ْيِه و  ل ى هللاُ ع  ان  ي ْفع لُون  ذ ِلك  ص  ُعثْم  ر  و   .((ُعم 

به وفي إسناده إبراهيم بن دمحم ابن أبي يحيى، وهو ضعيف جًدا، بل كذَّ 
 .غير واحد

 ــه علي بن أبي طالب درك جدَّ دمحم بن علي بن الحسين لم يُ أيًضا و
ل ة أُ ، ــرضي هللا عنه   .رىخْ وهذه ع 

 "فهصنَّ مُ "في  ــ رحمه هللا ــ  الصنعاني قال عبد الرزاق :خامس ا
(1128:) 

))  :ب، قالسي   عن أبي بكر بن دمحم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المُ 
ى فِي الت ْكبِيِر  اأْل ْضح   .((ُسن ةُ ااِلْستِْسق اِء ك ُسن ِة اْلِفْطِر و 

قد قال عنه اإلمام ، بكر بن دمحم بن أبي سبرة اأبألنَّ وهذا أثَر موضوع، 
، كان يَ »: ــ رحمه هللا ــأحمد   اهـ.«كذبضع الحديث، ويَ ليس بشيء 

 :بتكلا هذه لالستزادة وينظر

، و (624-626/ 1) "األوسط"، و ، للشافعي(141-141/ 4) "األم"
 464-461/ 4) "االستذكار"، و ، البن الُمنذر(426/ 2) "اإلشراف"
مختصر اختالف "، و ، البن عبد البَر(441-442/ 44) "التمهيد"، و (

، و ، اختصار الجصاص(684:مسألة – 611-616/ 4) "العلماء
، اختصار (412:مسألة – 611-618/ 2) "مختصر خالفيات البيهقي"
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 "اإلفصاح"، و ، البن ُرشد(162-164/ 4)"بداية المجتهد"، و اللخمي
 – 164/ 4)"عيون المجالس"، و ، البن هُبيرة(284/ 4)

، (461:ص) "القوانين الفقهية"، و الوهاب، للقاضي عبد (216:مسألة
الكافي في مذهب أحمد "، و(668-661/ 6) "المغني"، و البن ُجَزي
، ، البن ُمفلح(486/ 2) "الفروع"، و ، البن قدامة(216/ 4) "بن حنبل

فتح "، و ، البن األثير(211/ 2) "الشافي في شرح مسند الشافعي"و 
 "المجموع شرح المهذب"البن رجب، و  ،(224-226/ 8) "الباري

 – 114-116/ 8) "شرح صحيح مسلم"و  ،(22و  21و  41-44/ 1)
، (214/ 6) "كشف اللثام شرح عمدة األحكام"ووي، و للنَّ  ،(121:رقم

البن العطار، و  ،(461/ 2) "العدة في شرح العمدة"، و للسفاريني
اإلعالم بفوائد "البن بطال، و  ،(42-41/ 6)"شرح صحيح البخاري"

 – 116-142/ 2) "فتح الباري"، و (621-621/ 1)"عمدة األحكام
/ 4) "االختيار لتعليل المختار"ر العسقالني، و جَ البن حَ  ،(4642:رقم
رفع اليدين في "، و (162/ 4) "زاد المعاد"، و للموصلي(24

 "فتاوى نور على الدرب"، و الجوزية مقي   البن  ،(221:ص)الصالة،
متع على زاد الشرح المُ "البن باز، و  ،(161و  166و  622/ 46)

غاية المرام شرح مغني "و  ، البن عثيمين،(266-262/ 1) "المستقنع
-416/ 1) "البدر المنير"و ،، للعبيكان(144-148/ 4) "ذوي األفهام

 441-446/ 2) "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"، و ، البن الُملق  ن(411
الجرح "بن عبد الهادي، وال ،(282و  281:مسألة – 244:رقم –

الدراية في تخريج أحاديث "، و ، البن أبي حاتم(228/ 2) "والتعديل
، (126-111/ 4) "نتائج األفكار"و  ،(226:رقم – 228/ 4) "الهداية

البن كثير، و  ،(246/ 4) "إرشاد الفقيه"، و البن حَجر العسقالني
/ 1) "ختارةالم"، و ، البن عبد الهادي(126) "المحرر في الحديث"

 "صحيح أبي داود"، و ، للضياء المقدسي(112-114:رقم – 16-11
 – 461-466/ 6) "إرواء الغليل"و ، (األم – 4614:رقم – 622/ 1)

 "سلسلة األحاديث الضعيفة"و  ،(882:رقم – 468/ 6و  881:رقم
مختصر "، و، لأللباني(القسم األول – 1864:رقم – 221-661/ 42)

/ 2) "صب الرايةنَ"، و ، البن حَجر العسقالني(664/ 4) "زوائد البزار
، (11:رقم – 441-448/ 2) "بيان الوهم واإليهام"، و ، للزيلعي(481

 – 144-148/ 2) "خالصة األحكام"، و البن القطان الفاسي
، (162/ 4) "اإلحكام شرح أصول األحكام"ووي، و للنَّ ( 6621:رقم
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ذخيرة "، و (126-124/ 44) "جالبحر المحيط الثجا"، و البن قاسم
، و ، لدمحم علي آدم(4168:رقم – 14/ 44) "العقبى في شرح المجتبى

 .، لزيد المدخلي(618/ 2) "األفنان الندية"

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


