


  

  ٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

  :أمهية املوضوع، وأسباب الكتابة فيه
احلمد هللا رب العاملني، شرع لنا ديًنا قوًميا، وهدانا إليه صراطًا 
مستقيًما، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، مل يزل علًيا 

رسوله بعثه قديًرا، قوًيا عزيًزا، إهلًا حكيًما، وأشهد أن حممًدا عبده و
اهللا بني يدي الساعة بشًريا ونذيًرا وداعًيا إىل اهللا بإذنـه وسـراًجا   
منًريا، صلي اهللا عليه وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان وسلم 

  .تسليًما كثًريا
فإن اهللا تبارك وتعاىل أمر عباده املؤمنني جبملـة مـن   : أما بعد

لدين؛ صـالة، وزكـاة   العبادات العظيمة، واألركان اجلليلة هلذا ا
وصياًما، وحًجا، وغريها، وجعل هلا أجـالً مضـروًبا، وموعـًدا    

 حمدوًدا، بيَّنه سبحانه يف كتابه الكرمي، وعلى لسان رسوله األمني 
  .أمت البيان وأوضحه
إِنَّ الصَّلَاةَ كَاَنْت َعلَـى الُْمـْؤِمنَِني ِكَتاًبـا    : قال اهللا تعاىل

  .)١(أي مؤقًتا بوقت حمدد مبني ] ١٠٣: النساء[ َمْوقُوًتا
أنه  وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

: أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصالة، فلم يرد عليه شـيئًا، قـال  
فأقام الفجر حني انشق الفجر، والناس ال يكاد يعـرف بعضـهم   «

                              
  ).٢/٤٠٤(تفسري القرآن العظيم : انظر  (١)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٦  

د ق: بعًضا، مث أمره فأقام بالظهر حني زالت الشمس، والقائل يقول
انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، مث أمـره فأقـام بالعصـر    
والشمس مرتفعة، مث أمره فأقام باملغرب حني وقعـت الشـمس مث   
أمره فأقام العشاء  حني غاب الشفق، مث أخَّر الفجر من الغد حـىت  

قد طلعت الشمس أو كـادت ، مث  : انصرف منها، والقائل يقول
قت العصر باألمس، مث أخَّر العصر أخَّر الظهر حىت كان قريًبا من و
قد امحرت الشـمس، مث أخَّـر   : حىت انصرف منها، والقائل يقول

املغرب حىت كان عند سقوط الشفق، مث أخَّر العشاء حىت كان ثلث 
  .)١(»الوقت بني هذين: الليل األول، مث أصبح فدعا السائل فقال

دخـول  : بل نص أهل العلم على أن من شروط صحة الصالة
قت، فال جيوز أداء الصالة قبل وقتها احملدد هلا شرًعا، كمـا ال  الو

عليـه الفقهـاء يف    اتفقجيوز بعد خروج وقتها، وهذه املسألة مما 
اجلملة سلفًا وخلفًا، استناًدا إىل احلديث الشريف الذي سـبق، يف  
  .حتديد مواقيت الصالة، وغريه من األدلة املعروفة يف هذا اخلصوص

أمجع املسلمون على أن الصـلوات  : "محه اهللاقال ابن قدامة ر
اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة حمددة، وقد ورد ذلك يف أحاديـث  

  .)٢(صحاح جياد
ونص الفقهاء، رمحهم اهللا، على أن املكلف إذا شك يف دخول 

                              
كتاب املساجد، ومواضع الصالة، باب أوقات ) ٢٤٤(أخرجه مسلم يف صحيحه   (١)

  ).٦١٤) (١٧٨(الصلوات اخلمس 
  ).٢٢، ٢/٢٠(البيان : وانظر) ٢/٨(املغين   (٢)



  

  ٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

وقت الصالة، مل يصل حىت يتيقن دخوله، أو يغلـب علـى ظنـه    
  .)١(ذلك

ومن صلى قبـل الوقـت مل   " :قال العالمة ابن قدامة رمحه اهللا
، ل العلم؛ سواء فعله عمًدا أو خطـأ جتزئه صالته، يف قول أكثر أه

وبه قال الزهري، واألوزاعي، والشـافعي،  . كل الصالة أو بعضها
وعن مالك كقولنا، وعنه فيمن صلى العشاء قبل .. وأصحاب الرأي

مغيب الشفق جاهالً أو ناسًيا، يعيد ما كان يف الوقت، فإن ذهـب  
الوقت قبل علمه، أو ذكره فال شيء عليه، ولنا أن اخلطاب بالصالة 
يتوجه إىل املكلف  عند دخول وقتها، وما وجد بعد ذلك ما يزيله 

  .)٢(ويربئ الذمة منه، فيبقى على حاله
  :هذا يف الصالة

َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى : فقد قال اهللا سبحانهوأما يف الصيام؛ 
الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا َيَتَبيََّن لَكُُم 

فحدد اهللا تبارك وتعاىل هبـذه  ] ١٨٧: البقرة[ الصَِّياَم إِلَى اللْيلِ
  .اآلية الكرمية وقت الصيام اليومي للمسلم حتديًدا واضًحا بيًنا

) عحجة الودا(حجته املشهورة  حج املصطفى  :ويف احلج
يتحـيَّن يف بعـض    وأدى مناسك احلج يف أوقات حمددة وكان 

األحكام، حىت حيني وقتها، فيفعلها؛ كالدفع من عرفـة، ورمـي   
اجلمار بعد الزوال أيام مىن، وغريها، مما أوضحه الصحايب اجلليـل  

                              
  ).٢/٣٠(املغين ) ٣٦، ٣٤، ٢/٢٠(البيان : انظر  (١)
  ).٤٦، ٢/٤٥(املغين   (٢)
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اليت نقلـها   جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يف صفة حجة النيب 
  .)١(ورواها يف الصحيح

: يقول للصحابة الذين حجوا معه بني احلني واآلخر ن وكا
  .)٢(»خذوا عين مناسككم«

وهذا كله يدل على أمهية الوقت يف اإلسـالم، وأن هللا تعـاىل   
عمالً بالليل ال يقبله بالنهار، وعمالً بالنهار ال يقبله بالليـل، وأن  
ال العبادات، يف الغالب، مؤقتة بأجل حمدود، ال جيوز تأخريها عنه، و
  .تقدميها عليه إال لعذر وضرورة، كما بني أهل العلم، رمحهم اهللا

وقد رسم الشرع احلنيف التوقيت وحدده يف تكاليف كـثرية،  
غري الصالة والصيام واحلج، ال سيما يف أبواب العبادات؛ فوقت يف 
كثري من أحكام الزكاة عموًما، وزكاة الفطر خصوًصا، واألضحية 

خلفني، والطالق، والعدد، وحنو ذلك، ومـا  والتيمم، واملسح على ا
  .ذاك إال ألمهية الوقت يف نظر الشارع واعتباره

هذا، وإن من املسائل املهمة يف املواقيت مسألة طلوع الفجـر  
الثاين الصادق؛ حيث رتب الشارع عليها مجلـة مـن األحكـام    
الشرعية املتعلقة بأركان اإلسالم العظيمة، ودعائمه األساسية الـيت  

م عليها؛ يف الصلوات املفروضة والنافلة، ويف الصيام، ويف احلـج؛  قا
  .حبيث يبدأ وقت بعض هذه األحكام أو ينتهي بطلوعه

                              
 كتاب احلج، باب حجة النيب ) ٤٨٥، ٤٨٣(أخرجه مسلم يف صحيحه   (١)
)١٢١٨.(  
  ).١٢١٨( كتاب احلج، باب حجة النيب ) ٤٨٣(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٢)



  

  ٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

ونظًرا ألن الفجر فجران؛ صادق وكاذب، والتفريق بينهما من 
املسائل الدقيقة، ونظًرا لكثرة املسائل الفقهيـة املتعلقـة بطلوعـه    

الشرعية اليت تعبدنا اهللا تعاىل هبا، وأمهيتها؛ حيث إهنا من العبادات 
ونظًرا ألنه ال يوجد حسب علمي وحبثي واطالعي حبـث علمـي   
يفرق بني الفجرين، وجيمع شتات هذه املسائل املؤقتة بطلوع الفجر 
الثاين، وحيرر أحكامها، ويؤصل مسائلها، وألمهية هذا املوضـوع  

 يستغين عـن  لكل مسلم، باعتباره جزًءا عظيًما من عبادته لربه، ال
رغبت يف حبث املسائل واألحكام الفقهية الـيت   -معرفته وضبطه 

، مجعت ) الصادق(رتبها الشارع احلكيم  على طلوع الفجر الثاين 
فيه ما تناثر من هذه املسائل يف أبواب العبادات، وأصَّلتها بأدلتـها  
الصحيحة، وفوائدها الشرعية؛ سواء يف ذلك ما كان فائًتا بطلـوع  

ر الثاين، أو كان وقته يبدأ بطلوع الفجر الثـاين، وسـرت يف   الفج
حبث هذه املسألة بعد هذه املقدمة املشتملة على أمهية البحث وسببه 

  على اخلطة التالية
  :خطة البحث ومسائله

  .تعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما: املطلب األول
  .الفجر الثاينأحكام الصالة املترتبة على طلوع : املطلب الثاين
  .أحكام الصيام املترتبة على طلوع الفجر الثاين: املطلب الثالث
  .أحكام احلج املترتبة على طلوع الفجر  الثاين: املطلب الرابع
مسائل متفرقة تترتب على طلـوع الفجـر   : املطلب اخلامس

  .الثاين



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٠  

  منهج البحث
  :سرت يف حبث هذا املوضوع وفق املنهج التايل

على املسائل الفقهية اليت رتبها الشـارع   قصرت البحث -١
سبحانه على طلوع الفجر الثاين مباشرة، سواء منها ما كان وقتـه  
ينتهي بطلوع الفجر الثاين، أو كان يبدأ بطلوعه، دون املسائل اليت 

  .قد يرتبها املكلف على نفسه بنذر أو شرط أو سبب
ـ  ورة وحسب االستقراء والتتبع والبحث فإن هذه املسائل حمص

الصالة، والصيام، واحلج، إضافة إىل أربع مسائل؛ : يف ثالثة أبواب
تتنازعها هذه األبواب مع أبواب أخرى، وقد جري اخلالف بـني  
أهل العلم يف ترتبها على طلوع الفجر  الثاين؛ وهي وقت غسل يوم 
اجلمعة، ووقت غسل العيدين، ووقت إخراج زكاة الفطر، ووقت 

  .ا آثرت أن أفردها يف مطلب مستقلذبح األضحية؛ فألجل هذ
ومل أستطرد يف اخلالفات واملسائل املتفرعة عن هذه املسـائل؛  

  .حىت ال يطول البحث، وقصًرا للمسائل على موضوع البحث
اجتهدت قدر الطاقة يف بيان اخلالف املعترب، مـع بيـان    -٢

الراجح يف كل مسألة بدليله من الكتاب والسنة، وعدم التوسع يف 
فات املذهبية الضعيفة، إال ما دعت إليه الضـرورة وخدمـة   اخلال

البحث وتأصيله؛ ألن يف بعض مسائل البحث خالفـات شـاذة،   
وأقواال ضعيفة، وقد أعرضت عنها؛ ألن العربة بالراجح الذي يؤيده 

  .الدليل، فليس كل قول معتًربا، إال قوالً له حظ من النظر
دًميا مع االستفادة من رجعت إىل كتب أهل العلم املعتربة ق -٣
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  .الدراسات واملؤلفات احلديثة
عزوت اآليات إىل سورها يف صلب البحث، وخرَّجـت   -٤

األحاديث  النبوية يف هامش البحث من مصادرها املعتمدة؛ فـإن  
كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت هبما دون غريمهـا،  

افًيـا مـن   وإن كان يف غريمها من كتب السنة، وضحت جانًبا ك
خترجيه، مع بيان درجته صحة وضعفًا، ملتزًما يف ذلـك بطريقـة   
االستدالل والرجوع إىل كتب  احلديث، ومل أستدل يف هذا البحث 
إال بدليل ثابت؛ سواء كان صحيًحا أو حسًنا، معرًضا عن كثري من 
األدلة الضعيفة، ألن يف احلديث الثابت،  واحلمد هللا، غنيـة عـن   

  .الضعيف
ا كان احلديث الضعيف دليالً لقول من أقوال أهل العلم إال إذ

  .يف املسألة، فإين أورده، كدليل هلم، مث أبني حكمه ودرجته
بكتـب  : بدأت يف ترتيب املراجع يف اهلامش إذا اختلطت -٥

اللغة، مث كتب التفسري، مث كتب احلديث، مث شروحه مث كتب الفقه 
  .ت احلديثةمرتبة على املذاهب الفقهية، مث الدراسا

عرَّفت بالغريب من املفردات واألماكن الـيت حتتـاج إىل    -٦
تعريف وبيان، ومل أترجم لألعالم الواردة يف البحث؛ ألن البحـث  
فقهي، ومنًعا لإلطالة، ولكون أغلب األعالم الـواردة فيـه مـن    

  .املشهورين
ختمت البحث بأهم النتائج املستخلصة منـه، مث بينـت    -٧

  .عاملصادر واملراج
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  :مصطلحات البحث ورموزه
  :للبحث مصطلحات ورموز، بياهنا على النحو التايل

املقصود به رقم احلديث يف الكتاب الـذي  ): ح(حرف  -١
  .أخرجه، أو تكلم عليه، إذا كان مرقًما

يف صلب البحث اختصاًرا لكلمة الوفاة، ويف ): ت(حرف  -٢
  .قائمة املراجع اختصاًرا لكلمة حتقيق

  .يف فهرس املصادر اختصاًرا لكلمة ضبط ):ض(حرف  -٣
  .يف قائمة املصادر اختصاًرا للقب الدكتور): د(حرف  -٤
  .يف قائمة املصادر املقصود به رقم الطبعة): ط(حرف  -٥
يقصد به بيـان التـاريخ؛ هجـري أو    ) هـ،م(حرف  -٦
  .ميالدي

هذا واسأل اهللا تعاىل القبول والتوفيـق والسـداد يف القـول    
أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، وخدمة للعلم والعمل، و

  .وأهله، وأن ينفع به من كتبه وقرأه واطلع عليه
ما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده، له الفضـل واحلمـد   
واملنة، وما كان فيه من خطأ وتقصري فمـن نفسـي والشـيطان،    
واستغفر اهللا منه،  واسأله التجـاوز عنـه، والتوفيـق لتداركـه     

  .تصحيحهو
  .وإىل مسائل البحث، سائال من اهللا التوفيق والسداد
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  املطلب األول
  تعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما

  :تعريف الفجر: أوال
الفاء، : فََجَر: "قال ابن فارس الرازي رمحه اهللا: الفجر يف اللغة

أصل واحد؛ وهو التفتح يف الشيء، ومـن ذلـك   : واجليم، والراء
: منه انفجر املـاء  انفجـاًرا  نفجار الظلمة عن الصبح، والفجر؛ ا

  .) ١("تفتح
ضوء الصباح، وهو محرة الشمس يف سـواد الليـل؛   : والفجر

والفجر يف آخر الليل كالشفق يف أوله، وقد انفجر الصبح وتفجَّـر  
أصبحنا : دخلوا يف الفجر، كما تقول: وانفجر عنه الليل، وانفجروا

ف ظلمة الليل عن نور الصبح؛ وشـق  انكشا: من الصبح، والفجر
الشيء شقًا واسًعا كفجر اإلنسان َسكَْر النهر الـذي ُيسَّـدُّ بـه،    

طريق فْجر، واضح، وفََجْرُتُه فانفجر، وفَجَّْرُتُه فَتفَجَّر؛ قال : ويقال
: وقـال تعـاىل  ] ١٢: القمر[ َوفَجَّْرَنا الْأَْرَض ُعُيوًنا: اهللا تعاىل
َن لََك َحتَّى َتفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعاَوقَالُوا لَْن ُنْؤِم ]اإلسراء :

٩٠.[  
َوقُْرآنَ : فْجر؛ لكونه فََجَر الليل؛ قال تعاىل: ومنه قيل للصبح

  .) ٢(] ٧٨: اإلسراء[  الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا
                              

  .باب الفاء واجليم وما يثلثهما) ٤/٤٧٥(معجم مقاييس اللغة   (١)
لسان العرب ) ٦٢٦، ٦٢٥(دات ألفاظ القرآن مفر: انظر يف معاين الفجر لغة  (٢)

= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٤  

ـ : وقيل للطالع من تباشري ضياء الشمس من مطلعهـا  ر؛ فْج
وهذا ابتداء تنفس . النبعاث ضوئه ونوره عليهم بطرقهم وفجاجهم

: التكـوير [ َوالصُّـْبحِ إِذَا َتـَنفَّسَ  الصبح، قال احلق سبحانه 
١(]١٨(.  

أحدمها املستطيل؛ وهو الكاذب الذي يسـمى  : ومها فجران
واآلخر املستطري؛ وهو الصادق املنتشر يف األفـق؛  . ذنب السرحان

  .) ٢(إال الصادق  وال يكون الصبح
اخليطَ األبيض ) أول بياض النهار(وكانت العرب تسمي الفجر 

هذا : انصدع الفجر، ويقولون لألمر الواضح: والصَّديع؛ ومنه قوهلم
  .) ٣(كفلق الصبح، وكانبالج الفجر، وتباشري الصبح 
فال خيرج عـن  : وأما تعريف الفجر يف اصطالح أهل العلم

  :عند الفقهاء فجران معناه يف لغة العرب؛ فهو
وهو البياض املستدق املتنفس ُصُعًدا مـن غـري   : الفجر األول

ويسمى الفجر الكـاذب؛  ) وهو الذئب(اعتراض كذنب السرحان 
  .ألنه يضيء مث يسود، ويسمى اخليط األسود، وال يتعلق به حكم

هو البياض املستطري املنتشر يف األفق، ويسـمى  : والفجر الثاين
=                                

  ).فجر(مجيعها ) ٢/٦٧٥(املعجم الوسيط ) ١٠/١٨٧(
  ).٢٦٣، ٣/٢٦٢) (جامع البيان(تفسري الطربي : انظر  (١)
مجيعها ) ١٠/١٨٧(لسان العرب ) ٦٢٦، ٦٢٥(مفردات ألفاظ القرآن : انظر  (٢)

  .فجر
  ).١٩٩- ٣/١٩٧) (اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطيب : انظر  (٣)



  

  ١٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

والفجر الصادق؛ ألنه صَدقَك عن الصبح وبيَّنه لك، اخليط األبيض، 
  .) ١(بياًضا ومحرة  مجعما : والصبح

وظهور الفجر بعد الظالم الدامس من آيات اهللا عـز وجـل   
العظيمة اليت تستحق الشكر والثناء؛ فإن هذا النور السـاطع بعـد   
الظالم الدامس ال أحد يستطيع أن يأيت به إال اهللا سـبحانه؛ قـال   

قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اُهللا َعلَْيكُُم اللْيلَ َسْرَمًدا إِلَـى َيـْومِ   : تعاىل
: القصـص [ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اِهللا َيأِْتيكُْم بِِضَياٍء أَفَلَا َتْسَمُعونَ

٧١.[  
  :نوعا الفجر، وبيان الفرق بينهما: ثانًيا

العـرب، ويف   أن الفجر يف لغـة : مر معنا يف تعريف  الفجر
وهو الفجر الكـاذب،  : اصطالح أهل العلم نوعان؛ الفجر األول

  .وهو الفجر الصادق: والفجر الثاين
: وقد أشار اهللا سبحانه إىل هذين النـوعني يف قولـه تعـاىل   

   َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمـَن الَْخـْيِط
  ].١٨٧: البقرة[ لْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللْيلِالْأَْسَوِد ِمَن ا

َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم ملا نزلت : قال عدي بن حامت رضي اهللا عنه
عمدت إىل عقـال   الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ

علت انظر يف أسود، وإىل عقال أبيض، فجعلتهما حتت وساديت، فج
فذكرت له ذلك،  الليل فال يستبني يل، فغدوت على رسول اهللا 

                              
  ).٢/٣٠(املغين ) ٢/٣٢(البيان ) ١/١٤١(املبسوط : انظر  (١)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٦  

  .)١(» إمنا ذلك سواد الليل، وبياض النهار«: فقال
وعن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، رمحه اهللا تعـاىل عليـه،   

الفجر فجران؛ فالذي كأنـه ذنـب   «: قال رسول اهللا : قال
طري الذي يأخذ األفق، فإنـه  السرحان، ال حيرم شيئًا، وأما املست

  .)٢(»حيل الصالة، وحيرم الطعام
من ) الكاذب والصادق(األول، والثاين : والتفريق بني الفجرين

املسائل الشرعية الدقيقة اليت حيتاج إىل معرفتها كل مسلم؛ ملا ينبين 
على ذلك من صحة إيقاع العبادات احملددة املرتبة على طلوع الفجر 

الصاحل هلا؛ وألن التشابه بني الفجرين خيدع مـن  يف وقتها الشرعي 
ليس عنده خربة للتمييز بينهما، ويغره؛ وألجل هـذا فقـد نبـه    

إىل هذا يف حديث مسرة بن جندب رضـي اهللا عنـه    املصطفى 
ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل، وال بيـاض األفـق   «: قال

                              
) ١٩١٦(يف تفسري اآلية من كتاب الصوم ) ٤٦١(أخرجه البخاري يف صحيحه   (١)

كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل ) ٤٢٢(ومسلم يف صحيحه 
  ).١٠٩٠(بطلوع الفجر 

ومن طريقه ابن ) ٢٥٣، ٣/٢٥٢(نده يف تفسريه أخرجه ابن جرير الطربي بس  (٢)
  .وهذا مرسل جيد اهـ: وقال) ١/٥٢٠(كثري يف تفسريه 

كتاب الصيام، باب ما قالوا يف ) ٢/٢٨٩(وأخرجه بنحوه ابن أيب شيبة يف املصنف 
واحلاكم بنحوه عن ابن عباس مرفوًعا، يف كتاب الصوم ) ٩٠٧١(الفجر ما هو 

يف التلخيص، املستدرك ومعه التلخيص  وصححه ووافقه الذهيب) ١٥٤٩(
)١/٥٨٧.(  

كتاب الصوم، باب الفجر فجران، ودخول ) ١/٣٧٧(والبيهقي يف السنن الكربى 
وصححه بشواهد األلباين يف . وقت الصبح بطلوع اآلخر منهما، وصححه مرسالً

  ).٢٠٠٢) (٩- ٥/٨(سلسلة األحاديث الصحيحة 



  

  ١٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .)١(»معترًضا: املستطيل هكذا، حىت يستطري هكذا؛ يعين
ال يغرنكم نداء بالل، وال هذا البياض «: يف رواية عنه قالو

  .)٢(»حىت ينفجر الفجر: حىت يبدو الفجر، أو قال
 وعن طلق بن علي، رضي اهللا تعاىل عنـه، أن رسـول اهللا   

كلوا واشربوا وال يهيدنكم السـاطع املصـعد، وكلـوا    «: قال
  .)٣(»واشربوا حىت يعترض لكم األمحر

والعمل على هذا عنـد أهـل   : "رمحه اهللاقال اإلمام الترمذي 
العلم؛ أنه ال حيرم على الصائم األكل والشرب حىت يكون الفجـر  

  .)٤(األمحر املعترض، وبه يقول عامة أهل العلم
) ال يهيدنكم: (قوله: "قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب رمحه اهللا

الرجل، ِهْدُت : الزجر؛ يقال: ال مينعكم األكل، وأصل اهلَْيد: معناه
َهْيـَد َهْيـَد،   : أَِهيُده هْيًدا، إذا زجرته، ويقال يف زجر الـدواب 

والساطع املرتفع، وسطوعها ارتفاعها مصعًدا، مثـل أن يعتـرض،   
ومعىن األمحر ههنا، أن يستبطن البياض املعترض أوائـل احلمـرة؛   

                              
لصيام، باب بيان أن الدخول يف كتاب ا) ٤٢٤(أخرجه مسلم يف صحيحه   (١)

  ).١٠٩٤) (٤٣(الصوم حيصل بطلوع الفجر 
كتاب الصيام باب بيان أن الدخول يف الصوم ) ٤٢٤(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٢)

  ).١٠٩٤) (٤٤(حيصل بطلوع الفجر، 
كتاب الصوم، باب ما جاء يف بيان ) ٣/٨٥(أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح   (٣)

كتاب الصوم، باب وقت السحور، ) ٣٤٢(بو داود يف سننه وأ) ٧٠٥(الفجر، 
حسن ) ٢٣٤٨) (٢/٥٦(وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٢٣٤٨(

  .صحيح
  ).٣/٨٦(اجلامع الصحيح   (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٨  

وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه، ظهرت أوائل احلمرة، والعـرب  
  .)١(بلق يف اخليل، ملا فيه من بياض ومحرة تشبه الصبح بال

: قال رسول اهللا : وعن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه، قال
إن الفجر ليس الذي يقول هكذا؛ ومجع أصابعه، مث نكسها إىل «

األرض، ولكن الذي يقول هكذا؛ ووضع املَُسبِّحة على املَُسبِّحة، 
  .)٢(» باملستطيل الفجر هو املعترض وليس«: ويف لفظ» ومد يديه

وغريها ممـا هـو يف   : واستناًدا إىل هذه النصوص الشرعية
معناها، فقد ذكر أهل العلم مجلة من الفروق بني الفجرين؛ الكاذب 
والصادق، يتبني من خالهلا صفات كل منهما؛ بياهنا على النحـو  

  .التايل
مستطيل ساطع، ممتد من الشـرق إىل  أن الفجر الكاذب  -١

كالعمود إىل أعلى، جهته وسط السماء، أو مييـل  الغرب، مصعد 
  .قليالً

فإنه خيرج معترًضا مسـتطًريا يف األفـق،   الفجر الصادق أما 
معترًضا من اجلنوب إىل الشمال، ميأل بياضـه وضـوؤه الطـرق    

  .واألسواق
ساطع له بياض ونور، لكـن بياضـه   الفجر الكاذب أن  -٢

                              
  ).٢/٩٠(معامل السنن   (١)
كتاب الصيام، باب بيان أن ) ٤٢٤، ٤٢٣(أخرجه هبذا اللفظ مسلم يف صحيحه   (٢)

والبخاري بنحوه يف ) ١٠٩٣) (٣٩(حيصل بطلوع الفجر، الدخول يف الصوم 
  ).٦٢١(كتاب األذان باب األذان قبل الفجر ) ١٥٨، ١٥٧(صحيحه 



  

  ١٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

أسفله مما يلي املشرق يف ونوره يزول بالظلمة اليت تعقبه، وتكون يف 
  .األفق

فإن نوره وبياضه يزداد ورمبا كان يف نوره الفجر الصادق أما 
توريد حبمرة بديعة، خاصة إذا كانت السماء صافية، وقد تظهـر  
هذه احلمرة كما لو كانت كدًرا وغالًبا ما يكون يف أفق املشرق يف 

  .موضع طلوع الشمس، وينتقل بانتقاهلا، وهو مقدمة ضوئها
له رأس مستدق إىل أعلى يف السـماء  الفجر الكاذب أن  -٣

  .ليس كذلكوالفجر الصادق ) الذئب(يشبه ذنب السرحان 
يتشكل يف الفلك، وليس يف  األفـق  الفجر الكاذب أن  -٤

فإنه يتشكل يف األفق الفجر الصادق؛ القريب من األرض، خبالف 
  .القريب
ويف ليايل وجود يؤثر فيه ضوء القمر، الفجر الكاذب أن  -٥

القمر جهة الشرق آخر الليل تصعب معرفته إال على من لديه خربة 
  .ودراية كافية بأوصافه وأحواله

فإن تأثري ضوء القمر عليه حمدود وضعيف، الفجر الصادق أما 
  .حىت لو كان القمر يف جهة الشرق آخر الليل

خيرج قبل الفجر الصادق بنحو ساعة، الفجر الكاذب أن  -٦
  .اعة، إال ربًعا، أو قريًبا من ذلكأو س

بعد الكاذب، وقبل طلوع الفجر الصادق بينما يكون خروج 
الشمس بوقت حمدود، يزيد هذا الوقت وينقص مبقـدار معلـوم   



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٢٠  

  .)١(حسب دورة الشتاء والصيف 
وإذا تقررت هذه الفروق املهمـة بـني الفجـرين الكـاذب     

شرعية املنوطة بطلوع فإن مجيع األحكام ال) األول والثاين(والصادق 
باتفاق أهل العلـم،  ) الثاين(الفجر إمنا تتعلق بطلوع الفجر الصادق 

فال يتعلق بطلوعه حكم شرعي، وقد ) األول(وأما الفجر الكاذب 
  .)٢(نصت األحاديث السابقة على هذا 

  ):ومقارنته بالتقاومي املتداولة(حتديد الفجر الصادق :  ثالثًا
ربعة عشر قرًنا مضت يعتمدون يف كان املسلمون على مدى أ

حتديد وقت صالة الفجر على الرؤية بالعني اجملردة حيث مل يكـن  
يوجد ما يشوش عليهم رؤية ضوء الفجر، ولكـن بعـد ظهـور    
الكهرباء وانتشار الضوء الصناعي مل يعد باإلمكان حتديـد وقـت   
صالة  الفجر داخل املدن والقرى، مما اضطر الناس إىل االسـتعانة  

لتقاومي شيئًا فشيئًا حىت أصبح االعتماد عليها يف حتديد مواقيـت  با
                              

تفسري سورة البقرة ) ٢٥٢، ٣/٢٥١(جامع البيان : انظر يف الفروق بني الفجرين  (١)
بدائع ) ١٦٧-٣/١٦٣(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢/٣٥٧(البن عثيمني 

احلاوي ) ١٠٠، ٢/٩٩(التمهيد )  ١/٢٤٠(بداية اجملتهد ) ١/١٢٢(الصنائع 
، ٢/٢٢٣(احمللى ) ٢/١٠٧(الشرح املمتع على زاد املستنقع ) ٢٩، ٢/٢٨(الكبري 
  ).١٤-١١(مشروع دراسة الشفق، املرحلة األوىل ) ٢٢٤

  .وسيأيت مزيد أدلة أثناء مسائل البحث إن شاء اهللا  (٢)
اجلامع ) ٥٢٠/ ١(تفسري القرآن العظيم : ذه املسألةوانظر يف اتفاق أهل العلم على ه

شرح ) ٢٥٢، ٢/٢٥١(ابن بطال، شرح صحيح البخاري ) ٣/٨٦(الصحيح 
املغين ) ١/١٢٢(؛ بدائع الصنائع )١٦٧، ٣/١٦٣(النووي على صحيح مسلم 

  ).٢/٢٢٤(احمللى ) ٢/٣٠(



  

  ٢١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .)١(الصالة اعتماًدا كلًيا 
ومعظم التقاومي املستخدمة حالًيا مل تنب على دراسات ميدانية، 
إمنا بنيت على ما يعرف عند الفلكيني بالشفق الفلكي، الذي يبـدأ  

ـ  ) ١٨(يف الظهور عندما تكون الشمس على  ق، درجة حتـت األف
ورغم اتفاق الفلكيني على تعريف وحتديد أنواع الشفق، إال أنه ال 
توجد دراسة فلكية علمية عملية مؤصلة حتدد الوقت الذي يبدأ أو 

  .)٢(ينتهي عنده الشفق 
  :والشفق ينقسم عند الفلكيني إىل ثالثة أقسام

وحيدث عنـدما  ) civil twilight(الشفق املدين : األول
األفق بست درجات قوسية قبل الشروق  يكون مركز الشمس حتت

 ٩٦(أن الزاوية السمتية للشـمس تسـاوي   : أو بعد الغروب؛ أي
  ).درجة

؛ )Nautical Twilight(الشـفق البحـري   : الثاين
وحيدث عندما يكون مركز الشمس حتت األفق باثنيت عشرة درجة 

أن الزاويـة السـمتية   : قوسية قبل الشروق أو بعد الغـروب؛ أي 
  ).درجة ١٠٢(وي للشمس تسا

ــث ــي :  الثال ــفق الفلك  Astronoomical(الش
Twilight (  وحيدث عندما يكون مركز الشمس حتت األفـق

                              
  ).٣٠(مشروع دراسة الشفق، املرحلة األوىل : انظر  (١)
أوقات الصالة يف البالد ذات ) ٣٠(شروع دراسة الشفق، املرحلة األوىل م: انظر  (٢)

  ).١٤(خطوط العرض العالية 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٢٢  

أن : بثماين عشرة درجة قوسية قبل الشروق أو بعد الغـروب، أي 
  .)١( )درجات ١٠٨(الزاوية السمتية للشمس تساوي 

 الشفق الفلكي أول إضاءة من جهة الشرق، بينما الشفقويعترب 
البحري تظهر خالل مدته اخلطوط اخلارجية لألشكال دون احلاجة 
إىل االستعانة بالضوء، كما تتألأل جنوم القـدر األول يف صـفحة   

بينما يتميز الضوء خالل مدة الشفق املدين بأنـه ضـوء   . السماء
  .)٢(النهار، ولكنه مشوب حبمرة 

ومعظم التقاومي وضعت بداية توقيت صالة الفجر على الشفق 
كتقومي أم القرى، من باب ) درجة ١٩(الفلكي، وبعضها يقدمه إىل 

كتقومي هيئة املساحة ) درجة ١٩.٥(االحتياط لعبادة الصيام، أو إىل 
  .)٣(املصرية 

وأشهر التقاومي اليت يعتمد عليها الناس يف مواقيت الصالة يف 
  :الوقت الراهن ما يلي

حتت األفق  وهو أشهرها وزاوية الشمستقومي أم القرى؛  -١
  .درجة) ١٩(عند الفجر 

وزاوية الشمس حتت األفق تقومي رابطة العامل اإلسالمي؛  -٢
                              

مشروع دراسة الشفق، املرحلة األوىل ) ٢٤٥، ٢٤٤(علم الفلك والتقاومي : انظر  (١)
)٣١.(  
مشروع دراسة الشفق، املرحلة األوىل ) ١٧١، ١٧٠(املوسوعة الفلكية : انظر  (٢)
)٣٢، ٣١.(  
مشروع دراسة ) ١٤(أوقات الصالة يف البالد ذات خطوط العرض العالية : انظر  (٣)

  ).٣٢(الشفق، املرحلة األوىل 



  

  ٢٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  ).درجة ١٨(عند الفجر 
وزاوية الشمس حتت األفق تقومي املساحة العامة املصرية؛  -٣

  ).درجة ١٩.٥(عند الفجر 
كراتشي، وزاوية تقومي جامعة العلوم اإلسالمية بباكستان  -٤

  ).درجة ١٨(فق عند الفجر الشمس حتت األ
املعروفـة  (تقومي اجلمعية اإلسالمية بأمريكا الشـمالية   -٥
  .)١( )درجة ١٥(؛ وزاوية الشمس حتت األفق عند الفجر )باإلسنا

إىل  ١٩.٥(ويالحظ التفاوت الكبري بني هذه التقاومي؛ ما بني 
وهذا يدل على أن هناك خلال فيها؛ إذ ال يعقل أن يبلغ ) درجة ١٥
فاوت بني تقوميني قرابة عشرين دقيقة؛ ولعل السـبب يف هـذا   الت

التفاوت الكبري واخللل أن معظم هذه التقاومي قد وضـعت علـى   
مع تقدمي يسـري يف  ) الشفق الفلكي(الفجر الكاذب املعروف بـ 

  .)٢(بعضها 
وهذه اإلشكالية تفطن هلا بعض أهل العلم احملققني، ونبهوا إىل 

م التعجل يف إقامة صالة الفجـر اعتمـاًدا   وجودها، وأنه ينبغي عد
  .عليها

من البدع املنكرة ما أحدث : "قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
                              

مشروع دراسة الشفق، املرحلة األوىل ) ٤٨، ٤١(التقاومي قدًميا وحديثًا : انظر  (١)
  ).٢٠، ١٩(مواقيت الصالة بني علماء الشريعة والفلك ) ٣٢(
مشروع دراسة ) ١٥(يف البالد ذات خطوط العرض العالية  أوقات الصالة: انظر  (٢)

  ).٣٣(الشفق املرحلة األوىل 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٢٤  

يف هذا الزمان من إيقاع األذان الثاين قبل الفجر بنحو ثلث ساعة يف 
رمضان، وإطفاء املصابيح اليت جعلت عالمة لتحرمي األكل والشرب 

دثه أنه لالحتياط يف العبادة، وال على من يريد الصيام، زعًما ممن أح
يعلم بذلك إال آحاد الناس، وقد جرهم ذلـك إىل أن صـاروا ال   
يؤذنون إال بعد الغروب بدرجة؛ لتمكني الوقت زعموا، فـأخروا  
الفطر، وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنـهم اخلـري   

  .)١(وكثر فيهم الشر 
رأيت ذلك بنفسي مراًرا، وقد : "وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا

من داري يف جبل مهالن، جنوب شرق عمان، ومكنين ذلك مـن  
التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصـحيح عبـادة   
املسلمني، أن أذان الفجر يف بعض البالد العربية يرفع قبل الفجـر  
الصادق بزمن يتراوح بني العشرين والثالثني دقيقة؛ أي قبل الفجر 

وكثًريا ما مسعت إقامة صـالة الفجـر يف بعـض    ! ًضاالكاذب أي
املساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلـها بنصـف   
ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون 

ويف ذلك تضـييق  .. بأداء الفريضة أيًضا قبل وقتها يف شهر رمضان
ريض لصالة الفجر على الناس بالتعجيل باإلمساك عن الطعام، وتع

للبطالن، وما ذلك إال بسبب اعتمادهم على التوقيـت الفلكـي،   
  .)٢(... وإعراضهم عن التوقيت الشرعي

                              
  ).٤/٢٣٥(فتح الباري   (١)
  ).٢٠٣١) (٥/٥٢(سلسلة األحاديث الصحيحة   (٢)



  

  ٢٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

بالنسبة لصـالة  : وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا
الفجر، املعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس لـيس بصـحيح،   

أقل تقدير، وبعـض   فالتوقيت مقدم على الوقت خبمس دقائق على
اإلخوان خرجوا إىل الرب، فوجدوا أن الفرق بني التوقيـت الـذي   
بأيدي الناس، وبني طلوع الفجر حنو ثلث ساعة فاملسألة خطـرية،  
وهلذا ال ينبغي لإلنسان يف صالة الفجر أن يبادر يف إقامة الصـالة،  

دقيقة، حىت يتيقن أن الفجر قـد  ) ٢٥(وليتأخر حنو ثلث ساعة أو 
  .)١(وقته  حضر

ونظًرا خلطورة هذه املسألة وتعلقها بالصالة اليت هي آكـد  
فقد اهتم هبا أهل العلـم قـدًميا   أركان اإلسالم بعد الشهادتني؛ 

وحديثًا، وعقد من أجلها العديد من الندوات واملؤمترات، وصـدر  
  .)٢(فيها العديد من الفتاوى من اهليئات العلمية الشرعية املتخصصة 

بعض ما صدر يف هذه الـبالد املباركـة؛ حيـث    نذكر منها 
وتـاريخ  ) ٦١(أصدرت هيئـة كبـار العلمـاء قرارهـا رقـم      

بعد دراسة أعدهتا اللجنة الدائمة للبحـوث  ) هـ ١٢/٤/١٣٩٨(
  :العلمية واإلفتاء جاء فيه خمتصًرا
                              

الشرح املمتع على زاد املستقنع : وانظر) ٣/٢١٦(شرح رياض الصاحلني   (١)
)٢/٤٨.(  
فيها من توصيات وقرارات، وهي ليست  يطول البحث بذكرها وعرض ما جاء  (٢)

مواقيت : مقصود البحث، وقد مجعها األستاذ الدكتور حممد اهلواري، يف حبثه القيم
الصالة بني علماء الشريعة والفلك، املقدم للمجتمع الفقهي مبكة يف دورته التاسعة 

  ).هـ ١٠/١٤٢٨) (٢٧-٢٢(عشرة، املنعقدة يف مكة 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٢٦  

من كان يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع : أوالً
هنارها يطول جًدا يف الصيف ويقصـر   فجر وغروب مشس، إال أن

يف الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصـلوات اخلمـس يف أوقاهتـا    
  .املعروفة شرًعا

من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفًا، وال : ثانًيا
تطلع فيها الشمس شتاء، أو يف بالد يستمر هنارها إىل ستة أشـهر،  

يهم أن يصلوا الصـلوات  ويستمر ليلها ستة أشهر مثالً، وجب  عل
اخلمس يف كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقـدروا هلـا أوقاهتـا    
وحيددوها، معتمدين يف ذلك على أقرب البالد إليهم، تتمايز فيهـا  

  .)١(أوقات الصلوات املفروضة بعضها من بعض 
وأما اجملمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي فقد أوىل 

ة اخلامسة املنعقدة يف ورلفائقة؛ فدرسه يف الدهذا املوضوع عنايته ا
مث أعاد دراسته . وأصدر بشأنه قراًرا) هـ ١٤٠٢/ ١٦-٨(الفترة 

ـ  ١٤٠٦/ ٧/ ١٩-١٢(يف الدورة التاسعة املنعقدة يف الفترة  ) هـ
وأصدر بشأنه قراًرا، وال زالت بعض إشكاالت هذا املوضوع قائمة 

ـ  وط العـرض العاليـة؛   لدى املسلمني املقيمني يف البالد ذات خط
وألجل هذا فقد أعاد اجملمع الفقهي دراسة املوضـوع يف دورتـه   

ـ  ١٤٢٨/ ١٠/ ٢٧-٢٢(التاسعة عشرة املنعقدة يف الفترة  ) هـ
  :وأصدر بشأنه القرار الثاين، والذي جاء فيه خمتصًرا ما يلي

يؤكد اجمللس على ما جاء يف القرار الثالث يف دورته اخلامسة، 
                              

  ).٤٦٢- ٤/٤٥٩(العلماء  أحباث هيئة كبار: انظر  (١)



  

  ٢٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

يف دورته التاسعة؛ حيث قسم القرار املنـاطق ذات   والقرار السادس
  .الدرجات العالية إىل ثالث مناطق، وذكر أحكامها

) ٤٨(و ) ٤٥(ما بني خطي العـرض  : البالد الواقعة: األوىل
درجة مشاالً وجنوًبا، وتتميز فيها العالمات الظاهرة لألوقـات يف  

 طالت األوقات أو قصرت؛ فهذه جيب علـى أهلـها  ) ساعة ٢٤(
االلتزام بالصالة يف مواقيتها الشرعية، ويف الصوم بوقته الشرعي من 
تبني الفجر الصادق إىل غروب الشمس، عمالً بالنصوص الشرعية 

  .يف أوقات الصالة والصوم
و ) درجـة  ٤٨(ما بني خطي العرض : البالد الواقعة: الثانية

ـ ) درجة ٦٦( ة مشاالً وجنوًبا، وتنعدم فيها بعض العالمات الفلكي
لألوقات يف عدد من األيام؛ كأن ال يغيب الشفق الذي يبتدئ بـه  
العشاء، ومتتد هناية وقت املغرب حىت يتداخل مع الفجر؛ فاحلكم يف 
هذه البالد أن تقدر مواقيت الصالة فيها بالقيـاس الـزمين علـى    

باعتباره أقرب األماكن الـيت  ) درجة ٤٥(نظائرها يف خط عرض 
التمييز؛ فإذا كان العشاء يبدأ مثالً بعد ثلـث  تتيسر فيها العبادة أو 
يبدأ كذلك بالنسبة إىل ليل خط ) درجة ٤٥(الليل يف خط عرض 

  .عرض املكان املراد تعيني الوقت فيه، ومثل هذا يقال يف الفجر
درجة مشـاالً  ) ٦٦(فوق خط عرض : البالد الواقعة: والثالثة

ظاهرة لألوقـات يف  وجنوًبا إىل القطبني، وتنعدم فيها العالمات ال
قدر فيهـا مجيـع األوقـات    السنة هناًرا أو ليالً، فتلة من فترة طوي

وذلـك  ) درجة ٤٥(بالقياس الزمين على نظائرها، يف خط عرض 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٢٨  

إىل ) درجـة  ٦٦(بأن تقسم األربع والعشرون ساعة يف املنطقة من 
) درجة ٤٥(القطبني، كما تقسم األوقات املوجودة يف خط عرض 

يف الساعة الثانية ) درجة ٤٥(ت الفجر يف خط عرض فإذا كان وق
صباًحا مثالً كان الفجر كذلك يف البلد املراد تعيني الوقـت فيـه،   

  .وبديء الصوم منه حىت وقت املغرب املقدر
ويوصي جملس اجملمع برابطة العامل اإلسالمي بإنشاء مركـز يف  

ًعـا  مكة املكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكيـة؛ ليكـون مرج  
للمسلمني يف مواقيت الصالة يف مجيع مدن العامل، وخاصة الـبالد  
غري اإلسالمية، وإلصدار تقومي هجري موحد جلميـع املسـلمني،   
وللسعي إىل التقريب بني بلدان العامل اإلسالمي يف شـأن رؤيـة   

. اهلالل، والتعاون مع املراصد الفلكية يف سبيل حتقيق هذا الغـرض 
األمانة العامة للمجمع بتكوين جلنة شرعية  كما يرى اجمللس تكليف

فلكية إلعداد تقومي للصلوات يف البالد ذات خطوط العرض العالية، 
  .)١(على ما ورد يف القرار

وبعد هذا العرض امللخص عن املوضوع، فإن حتديـد الفجـر   
الصادق خيتلف عما هو مثبت يف التقاومي، ومل يصدر حبقه إىل اآلن 

تقومي : تمد موحد، وأقرب التقاومي إىل حتديدهتقومي زمين شامل مع
  .رابطة العامل اإلسالمي، وتقومي جامعة العلوم اإلسالمية بالباكستان

ومن خالل بعض القواعد والضوابط اليت وضعها أهل العلـم  
                              

: وانظر) ١٩(ملخًصا من نسخة مكتوبة على اآللة لقرارات اجملمع يف دورته   (١)
  ).٢٠٥-٢٠٣(قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي 



  

  ٢٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  :يلي واملختصون، ميكن حتديد وقت طلوع الفجر الصادق على ما
باين، وابن عثيمني من خالل كالم الشيخني  اجلليلني؛ األل: أوال

عليهما رمحة اهللا، فيما سبق، فإن الفجر الصادق يكون بعد وقـت  
مبدة تتراوح بني ) خصوًصا تقومي أم القرى(األذان احملدد يف التقاومي 

  .)١(حسب اختالف الصيف والشتاء ) دقيقة ٣٠إىل  ٢٠(
من خالل االستقراء والتجارب اليت قام هبا بعض علمـاء  : ثانًيا
ختصني، تبني أن وقت الفجر والعشاء يرتبطان بانتشـار  الفلك امل

الضوء يف ظالم الليل أو اختفائه كلًيا، نتيجة انعكاس ضوء الشمس 
  .غري املباشر على طبقات الغالف اجلوي، احمليطة بالكرة األرضية

وأن وقت الشفق األبيض والفجر الصادق يتساويان يف املكان 
. حبركة الشمس الظاهرية  حتت األفقالواحد تقريًبا، وأهنما يرتبطان 

وأن ضوء الشمس غري املباشر واملنعكس على الغالف اجلوي ينتهي 
 ١٨(أو يبدأ عندما تصل درجة ميل الشمس حتت األفق مبا يعـادل  

  .)٢()درجة
وأن الشعاع الضوئي عندما يقابل الغالف اجلوي، بزاوية أكرب 

فإنه يـنعكس إىل  وهي ما يعرف بالزاوية احلرجة، ) درجة ١٨(من 
الفضاء اخلارجي، وال يصل إىل سطح األرض؛ وهو مـا يعـرف   
بالفجر الكاذب، ويستمر هكذا مع حركة الشمس الظاهرية، حىت 

وعند ذلك ينعكس الشعاع ) درجة ١٨(تكون هذه الزاوية مساوية 
                              

  .ما سبق عنهما يف هذا البحث: انظر  (١)
  ).١٧(مواقيت الصالة بني علماء الشريعة والفلك : انظر  (٢)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٣٠  

الشمس على الطبقة اهلوائية، ويتجه إىل سطح األرض حيث يبـدأ  
  .)١(ظهور الفجر الصادق 

يرون أن الفجر الصـادق يبـدأ   إذًا من خالل ذلك فإن الفلكيني 
ويوافـق  ) درجـة  ١٨(عندما تكون زاوية الشمس حتت األفق الشرقي 

بزوغ أول خيط من النور األبيض وانتشاره عرًضا يف األفق، وهـو مـا   
يف ) ٦(حدده قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي رقم 

  .)٢()هـ١٤٠٦/ ٧/ ١٩- ١٢(نعقدة يف الفترة ملدورته التاسعة ا
تقـومي  : وقد اعتمدت بعض التقاومي على هذا التحديد؛ منها

تقومي العجـريي؛  : رابطة العامل اإلسالمي؛ ويتطابق معها يف ذلك
  .)٣(وتقومي جامعة العلوم اإلسالمية بكراتشي بالباكستان 

ان، عضو هيئة قام فضيلة الدكتور سليمان بن إبراهيم الثني: ثالثًا
التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين، جبامعة القصـيم، برصـد   
طلوع الفجر الصادق ملدة عام كامل، فثبت له أن وقـت الفجـر   
حسب تقومي أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بـني  

  .)٤(حسب فصول السنة) دقيقة ٢٤(إىل ) دقيقة ١٥(
                              

  ).١٩(ة بني علماء الشريعة والفلك بتصرف من مواقيت الصال  (١)
مشروع دراسة ) ١٢(أوقات الصالة يف البالد ذات خطوط العرض العالية : انظر  (٢)

قرارات اجملمع ) ١٩(مواقيت الصالة بني علماء الشريعة والفلك ) ٣٣(الشفق 
  ). ٢٠٢(الفقهي اإلسالمي 

  ).١٣( أوقات الصالة يف البالد ذات خطوط العرض العالية: انظر  (٣)
: مل ينشر بعد، بواسطة) أوقات الصلوات املفروضة(وقد أفاد بذلك يف حبثه   (٤)

  ).٣٩(مشروع دراسة الشفق املرحلة األوىل 



  

  ٣١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

علماء متخصصني يف علـوم   قامت جلنة علمية من مثانية: رابًعا
الشريعة والفلك، ميثلون قسم الفلك مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية بالرياض، ورئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتـاء، ووزارة  
الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة، بدراسـة  

قة يف رصد وقت علمية شرعية فلكية، استخدمت فيها املعايري الدقي
الفجر مكاًنا وزماًنا، وبعد عام كامل من الرصد امليداين لتحديـد  

يف منطقة الرصد، تبني أنـه  ) الشفق الشرعي(بداية الفجر الصادق 
ينضبط باستخدام املعيار الفلكي، عندما تكون الشمس حتت األفق 

درجة ) ٣(.درجة قوسية، واحنراف معياري مبقدار ) ١٤.٦(مبقدار 
  .فاهللا أعلم )١(قوسية 

                              
  ).٥٥(مشروع دراسة الشفق، املرحلة األوىل : انظر  (١)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٣٢  

  املطلب الثاين
  أحكام الصالة املترتبة على طلوع الفجر الثاين

يتوقف على طلوع الفجر الصادق مجلة من أحكام الصـالة،  
  :نبينها يف املسائل التالية
  :أول وقت صالة الفجر: املسألة األوىل

اتفق أهل العلم على أن وقت صالة الصبح يـدخل بطلـوع   
يسفر الصبح، مث يذهب وقت االختيار، ويبقى الفجر الثاين إىل أن 

  .)١(وقت اجلواز إىل طلوع الشمس 
: قال رسـول اهللا  : حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

مث صلي يب الفجر حني حـرم  «: وفيه» أمَّين جربيل عند البيت«
مث صلي الغد يب الفجر فأسفر مث .. الطعام والشراب على الصائم

هذا وقت األنبياء من قبلك، الوقـت  ! حممد يا: التفت إيل، فقال
  .)٢(»فيما بني هذين الوقتني

                              
بداية اجملتهد ) ١/١٠٣( الثمينةعقد اجلواهر ) ١/١٢٢(بدائع الصنائع : انظر  (١)
مراتب ) ٣٠، ٢/٢٩(املغين ) ٢/٣٣(البيان ) ٢/١٦٥(األم ) ٢٤٣، ١/٢٤٢(

  ).٥٠(اإلمجاع 
وحسَّنه حمققو ) ٣٠٨١(مسند بين هاشم ) ٥/٢٠٢(أخرجه أمحد يف مسنده   (٢)

كتاب الصالة باب ما ) ٢٨٠-١/٢٧٨(والترمذي يف اجلامع الصحيح . املسند
ى سنن وصححه أمحد شاكر يف تعليقه عل) ١٤٩(جاء يف مواقيت الصالة، 

كتاب الصالة، باب يف املواقيت ) ٦٨(الترمذي، وأخرجه أبو داود يف سننه 
  ).٣٩٣) (١/١١٦(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٣٨٩(



  

  ٣٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

: قال رسول اهللا : ويف حديث حممد بن ثوبان رمحه اهللا قال
الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، ال حيرم شيئًا، وأما «

  .)١(»املستطري الذي يأخذ األفق، فإنه حيل الصالة وحيرم  الطعام
  :آخر وقت الضرورة لصالة العشاء :املسألة الثانية

وقت صالة العشاء املختار يبدأ، بال خالف، بغيبوبة الشـفق،  
وينتهي بذهاب ثلث الليل على املشهور يف قول أكثر أهل العلـم،  

  .)٢(إىل منتصف الليل: وقال بعضهم
فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها املختـار، وبقـي   

  .)٣(الفجر الثاين وقت اجلواز والضرورة إىل طلوع
: قـال : حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ودليل ذلك

مث صلي العشاء «: وفيه» أمَّين جربيل عند البيت«: رسول اهللا 
العشاء اآلخـرة حـني   .. وصلى املرة الثانية.. حني غاب الشفق
هذا وقت ! يا حممد: مث التفت إىل جربيل فقال.. ذهب ثلث الليل
  .)٤(»، الوقت فيما بني هذين الوقتنياألنبياء من قبلك

                              
  .خترجيه واحلكم عليه فيما سبق : انظر  (١)
األمحر، أو األبيض قوالن : وهل املراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صالة العشاء  (٢)

املغين ) ٣٠، ٢/٢٩(البيان : بأدلتهما يف أنظرمهامشهوران ألهل العلم،  متقابالن
)٢٨، ٢/٢٧.(  
عقد اجلواهر الثمينة ) ١٤٥، ١/١٤٤(املبسوط ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (٣)
البيان ) ٣٤٧، ٢/٣٣٨(األوسط يف السنن واإلمجاع ) ١٠٧، ١٠٦، ١/١٠٣(
  ).٥٢(مية من االختيارات الفقهية األخبار العل) ٢٨، ٢/٢٧(املغين ) ٣١-٢/٢٩(
  .خترجيه واحلكم عليه فيما سبق : انظر  (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٣٤  

أعتم رسـول اهللا  : وعن عروة أن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 فخرج ! الصالة، نام النساء، والصبيان: بالعشاء، حىت ناداه عمر
وال ُيَصلَّى : قال» ما ينتظرها أحد من أهل األرض غريكم«: فقال

ب الشفق إىل ثلث يومئذ إال باملدينة وكانوا يصلون فيما بني أن يغي
  .)١(الليل األول 

 ويف حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
وقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق ، ووقـت صـالة   «: قال

  .)٢(»العشاء إىل نصف الليل األوسط
أن وقت العشاء املختار ينتـهي  : واملختار عند أكثر أهل العلم
يف املرة الثانيـة   سالم صلى بالنيب بثلث الليل؛ ألن جربيل عليه ال

  .)٣(»الوقت فيما بني هذين الوقتني«: وقال. ثلث الليل
: كما يف حديث بريدة، رضي اهللا تعـاىل عنـه   وألن النيب 

  .)٤(» صالها يف اليوم الثاين حني ذهب ثلث الليل«
وألن ثلـث الليـل جيمـع    : "قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

                              
كتاب مواقيت الصالة، باب النوم قبل ) ١٤٦(أخرجه البخاري يف صحيحه   (١)

كتاب املساجد ) ٢٥١، ٢٥٠(ومسلم يف صحيحه ) ٥٦٩(العشاء ملن غلب 
  ).٦٣٨) (٢١٨(ومواضع الصالة، باب وقت العشاء وتأخريها 

كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ) ٢٤٣، ٢٤٢(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٢)
  ).٦١٢) (١٧٣(أوقات الصلوات اخلمس 

  .خترجيه واحلكم عليه فيما سبق : انظر  (٣)
كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ) ٢٤٤، ٢٤٣(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٤)

  ).٦١٣) (١٧٧(أوقات الصلوات اخلمس، 



  

  ٣٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

.. تعارضت األخبار فيها، فكان ثلث الليل أوىل الروايات، والزيادة
واألوىل، إن شاء اهللا تعاىل، أن ال يؤخرها عن ثلـث الليـل، وإن   
أخرها إىل نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، احلكم 
فيه حكم وقت الضرورة يف صالة العصر، على ما مضى شـرحه  

  .)١(الثاين  وبيانه، مث ال يزال الوقت ممتًدا حىت يطلع الفجر
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن آخر وقـت العشـاء   

ملا روى أبو قتادة رضـي اهللا  ) ٢(املختار ينتهي بطلوع الفجر الثاين 
إنـه لـيس يف النـوم    .. «: فقال خطبنا رسول اهللا : عنه قال

تفريط، إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جيـيء وقـت   
  .)٣(»الصالة األخرى

يدل على أن أوقات الصلوات متصلة، وإذا كـان األمـر    فإنه
  .)٤(كذلك، فآخر وقت العشاء اآلخرة هو  طلوع الفجر الثاين 

ولكن هذا ضعيف جًدا، فإنه إمنا ورد يف القضاء حال العـذر  
بالنوم وغريه، مث هو مقصور على ما كان من الصـلوات وقتـهما   

أما مـا كـان   متصل؛ كالظهر مع العصر، واملغرب مع العشاء، و
                              

، ١/٤٧٦(حاشية ابن قاسم على الروض املربع : وانظر) ٢٩، ٢/٢٨(املغين   (١)
٤٧٧.(  

حاشية ابن قاسم ) ٢٤٢، ١/٢٤١(بداية اجملتهد ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (٢)
  ).٢/١٠٨(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ١/٤٧٥(على الروض املربع 

الصالة، باب كتاب املساجد ومواضع ) ٢٦٩، ٢٦٨(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٣)
  ).٦٨١) (٣١١(قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 

  ).٢/١٠٨(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٢٤٢، ١/٢٤١(بداية اجملتهد : انظر  (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٣٦  

وقتهما منفصل عن اآلخر؛ كالعشاء مع الفجر، فال يشمله؛ بدليل 
  .)١(حديث جربيل املشهور يف حتديد مواقيت الصالة 

فإن وقت الضرورة لصالة العشاء ميتد حـىت  : وإذا تقرر هذا
طلوع الفجر الثاين؛ فمن كان من أهل األعذار الشرعية؛ كاحلائض 

، والصيب يبلغ، واجملنـون واملغمـى   والنفساء تطهران والكافر يسلم
عليه يفيقان، والنائم يستيقظ، واملريض يربأ، فزال عذره قبل طلوع 

  .)٢(الفجر الثاين، ولو مبقدار ركعة، فإنه يصلي العشاء أداء للضرورة
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلـع  «: قوله لعموم 

أن  الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبـل 
  .)٣(» تغرب الشمس فقد أدرك العصر

فإذا طلع الفجر الثاين انتهى وقت الضرورة لصـالة العشـاء،   
ووجب على كل من كان من أهل وجوهبا قبل طلوع الفجـر أن  

من نسي صالة أو نـام عنـها،   « يصليها قضاء؛ لعموم قوله 
  )٤(»فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها
                              

  ).١٠٩، ٢/١٠٨(الشرح املمتع على زاد املستقنع : انظر  (١)
اهر الثمينة عقد اجلو) ١/١٤٥(املبسوط ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (٢)
) ٢/٤٧(البيان ) ٢/١٧١(األم ) ٢٤٨، ١/٢٤٧(بداية اجملتهد ) ١٠٧، ١/١٠٦(

  ).٥١، ٥٠، ٢٩، ٢٨، ١٧، ٢/١٦(املغين 
كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك من ) ١٤٨(أخرجه البخاري يف صحيحه   (٣)

كتاب املساجد ومواضع ) ٢٤١(ومسلم يف صحيحه ) ٥٧٩(الفجر ركعة، 
  ).٦٠٨) (١٦٣(أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة الصالة باب من 

كتاب املساجد ومواضع  الصالة، ) ٢٧٠(أخرجه هبذا اللفظ مسلم يف صحيحه   (٤)
والبخاري ) ٦٨٤) (٣١٥(باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، 

 بنحوه يف كتاب مواقيت الصالة باب من نسي صالة فليصل) ١٥١(يف صحيحه 
  ).٥٩٧(إذا ذكرها، وال يعيد إال تلك الصالة 



  

  ٣٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

يه؛ فإهنم يقضون الصالة بعـد  فأما النائم واملريض واملغمى عل
  .)١(الفجر، مىت زال عذرهم؛ لعموم هذا احلديث 

وأما الصيب الذي مل يبلغ إال بعد طلوع الفجر، واجملنون الذي 
مل يفق إال بعد طلوع الفجر، والكافر الذي مل يسلم إال بعد طلوع 
الفجر، واحلائض والنفساء اللتان مل تطهرا إال بعد طلوع الفجر، فال 

ب على أحد منهم قضاء صالة العشاء؛ ألهنم حال وقت وجوهبا جي
  .)٢(كانوا معذورين بتركها، أو ليسوا من أهل وجوهبا 

  .)٣("ال نعلم يف ذلك خالفا: "قال ابن قدامة رمحه اهللا
قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتُهوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَـْد  : قال اهللا تعاىل

  ].٣٨ :األنفال[ َسلََف
عن النائم حـىت يسـتيقظ   : رفع القلم عن ثالثة«: وقال 

  .) ٤(»وعن الصغري حىت يكرب، وعن اجملنون حىت يعقل أو يفيق
                              

عقد اجلواهر الثمينة ) ١/١٤٥(املبسوط ) ١/١٢٤(بدائع الصنائع : انظر  (١)
) ٢/٤٧(البيان ) ٢/١٧١(األم ) ٢٤٨، ١/٢٤٧(بداية اجملتهد ) ١٠٧، ١/١٠٦(

  ).٥١، ٥٠، ١٧، ٢/١٦(املغين 
، ٢/٤٧(البيان ) ١٠٧، ١/١٠٦(عقد اجلواهر الثمينة ) ١/١٤٥(املبسوط : انظر  (٢)

  ).٥٠- ٢/٤٨(املغين ) ٥٠
  ).٢/٤٨: (وانظر منه) ٢/٥٠(املغين   (٣)
كتاب الطالق باب من ال يقع ) ٦/١١٤(أخرجه النسائي يف سننه الصغرى   (٤)

كتاب احلدود، باب يف ) ٦١٩(وأبو داود يف سننه ) ٣٤٣٢(طالقه من األزواج 
كتاب ) ٢٩٢(ن ماجة يف سننه واب) ٤٣٩٨(اجملنون يسرق أو يصيب حًدا 

  ).٢٠٤١(الطالق، باب طالق املعتوه والصغري والنائم 
  ).٢٩٧). (٧-٢/٤(وصححه األلباين وذكر طرقه وشواهده يف اإلرواء 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٣٨  

: كان يصيبنا ذلـك، يعـين  «: وتقول عائشة رضي اهللا عنها
  .) ١(» احليض، فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة

  :لوترانتهاء وقت أداء صالة ا: املسألة الثالثة
اتفق مجهور أهل العلم على أن وقت الوتر املختار ميتـد مـن   
صالة العشاء اآلخرة يف وقتها املشروع، وينتهي بطلـوع الفجـر   

  .) ٢(الثاين
بـادروا  «: قال ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب 

  .) ٣(»الصبح بالوتر
يصلي فيما  كان رسول اهللا : "وتقول عائشة رضي اهللا عنها

بني أن يفرغ من صالة العشاء، وهي اليت يدعو الناس العتمـة إىل  
الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بـني كـل ركعـتني، ويـوتر     

  .) ٤(بواحدة
                              

كتاب احليض باب وجوب قضاء الصوم على ) ١٥٢(أخرجه مسلم يف صحيحه   (١)
  ).٣٣٥) (٦٩(احلائض دون الصالة 

حوه يف كتاب احليض، باب ال تقضي احلائض بن) ٨٨(والبخاري يف صحيحه 
  ).٣٢١(الصالة 

عقد اجلواهر الثمينة ) ١/١٥٠(املبسوط ) ١/٢٧٢(بدائع الصنائع : انظر  (٢)
اإلمجاع ) ٢/٥٩٥(املغين ) ٢/٢٧١(البيان ) ١/٤٧٢(بداية اجملتهد ) ١/١٨٥(
)١٠.(  
ب صالة كتاب صالة املسافرين وقصرها، با) ٢٩٦(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٣)

  ).٧٥٠(الليل مثىن مثىن والوتر ركعة من آخر الليل 
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة ) ٢٩٠(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٤)

  ).٧٣٦) (١٢٢(يف الليل  الليل وعدد ركعات النيب 



  

  ٣٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

، وهـو  سأل رجل النيب : ويقول ابن عمر رضي اهللا عنهما
مثىن مثىن، فإذا خشـي  «: على املنرب، ما ترى يف صالة الليل؟ قال

  .) ١(»ما صلىالصبح صلى واحدة فأوترت له 
إن اهللا «: خرج على أصحابه، فقال أنه : وثبت يف الصحيح

أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم، الوتر، جعله اهللا لكم 
  .) ٢(»فيما بني صالة العشاء إىل أن يطلع الفجر

فإذا طلع الفجر الثاين، فات وقت الوتر، وصاله قضاء يف أصح 
  .) ٣(قويل العلماء 

                              
كتاب الصالة باب احللق واجللوس يف ) ١٢٦(أخرجه البخاري يف صحيحه   (١)

كتاب صالة املسافرين ) ٢٩٦، ٢٩٥(يف صحيحه ومسلم ) ٤٧٢(املسجد 
  ).٧٤٩) (١٤٨(وقصرها، باب صالة الليل مثىن مثىن والوتر ركعة من آخر الليل 

كتاب الصالة باب ما جاء يف ) ٢/٣١٤(أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح   (٢)
وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على اجلامع الصحيح، وأبو ) ٤٥٢(فضل الوتر 
وابن ماجه يف ) ١٤١٨(كتاب الوتر باب استحباب الوتر ) ٢١٢(ننه داود يف س

  ).١١٦٨(كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الوتر، ) ١٦٤(سننه 
" هي خري لكم من محر النعم: دون قوله) ١٥٩-٢/١٥٦(وصححه األلباين يف اإلرواء 

)٤٢٣.(  
شاء، وطلوع الفجر وأما ما ورد حدد وقت الوتر ما بني صالة الع ألن النيب   (٣)

عن بعض السلف؛ كابن مسعود، وابن عباس، وأيب الدرداء، وحذيفة وغريهم أهنم 
كانوا يوترون بعد الفجر قبل صالة الصبح؛ فهو حممول على أهنم صلوا الوتر 

  .قضاء، وليس أداء، مث إنه ال حجة يف قول أحد بعد قول رسول اهللا 
) ٢٧٣، ٢/٢٧١(البيان ) ٤٧٣، ١/٤٧٢(بداية اجملتهد ) ١/٢٧٢(بدائع الصنائع : انظر

) ١٧، ٤/١٦(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٣١، ٢/٥٢٩(املغين 
املصنف ) ١/١٢٦(املوطأ : اآلثار يف ذلك عن هؤالء الصحابة رضي اهللا عنه يف: وانظر

  .رهكتاب الصالة، باب فيمن كان يؤخر وت) ٨٥، ٢/٨٤(البن أيب شيبة 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٤٠  

يكون شفًعا فإذا كان من عادته أن يوتر بثالث، وقضاء الوتر 
حلديث عائشة رضي اهللا تعـاىل   ) ١(فإنه يوتر بأربع قضاء، وهكذا 

كان إذا فاتته الصالة من الليل من وجع أو  أن رسول اهللا : عنها
  .) ٢(غريه صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة 

  :ابتداء وقت سنة الفجر: املسألة الرابعة
روى : وفعلـه  لقوله ) ٣(آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر 
: قال عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب ) ٤(مسلم يف صحيحه 

  .»خري من الدنيا وما فيها: ركعتا الفجر«
على شيء من  مل يكن النيب «: وعنها رضي اهللا عنها قالت

  .) ٥(»النوافل أشد منه تعاهًدا على ركعيت الفجر
يف شيء من النوافل  رأيت رسول اهللا ما «: ويف رواية قالت

  .) ٦(»أسرع منه إىل الركعتني قبل الفجر
                              

الشرح املمتع على زاد ) ٢/٣٦٩(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  (١)
  ).٤/١٧(املستقنع 

كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جامع ) ٢٩٤(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٢)
  ).٧٤٦) (١٤٠(صالة الليل ومن نام عنه أو مرض 

املغين )  ٢٧٤، ٢/٢٧٣(البيان ) ١/٤٧٧(بداية اجملتهد ) ١/١٥٧(املبسوط : انظر  (٣)
  ).٥٤/ ٣(الروض املربع ) ٢/٥٤٠(
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب ركعيت سنة الفجر ) ٢٨٦(  (٤)

  ).٧٢٥) (٩٦(واحلث عليهما 
كتاب التهجد باب تعاهد ركعيت الفجر ) ٢٨٢(أخرجه البخاري يف صحيحه   (٥)

تاب صالة املسافرين ك) ٢٨٦(ومسلم يف صحيحه ) ١١٦٩(ومن مسامها تطوًعا، 
  ).٧٢٤) (٩٤(وقصرها، باب استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما 

كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب ) ٢٨٦(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٦)
  ).٧٢٤) (٩٥(استحباب ركعيت سنة الفجر واحلث عليهما، 



  

  ٤١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

فيه دليل على عظم فضـلهما،  : "قال اإلمام النووي رمحه اهللا
  .) ١(وأهنما سنة وليستا واجبتني، وبه قال مجهور العلماء 

وحمافظتـه   وكان تعاهده : "وقال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
من مجيع النوافل، ولذلك مل يكن يدعهما هي  على سنة الفجر أشد
  .) ٢(والوتر سفًرا وحضًرا 

أنه كان إذا  ومل ُيْخَتلَف عنه : "وقال ابن عبد الرب رمحه اهللا
مل يتـرك   أضاء له الفجر صلى ركعتني قبل صالة الصبح، وأنه 

  .) ٣(" ذلك حىت مات؛ فهذا عمله
لثاين، إىل أن من بعد طلوع الفجر ا: ووقت ركعيت سنة الفجر

  .) ٤(يصلى الصبح، باتفاق أهل العلم 
 حفظت من الـنيب  «: ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنه قال

ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد : عشر ركعات
املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته، وركعتني قبل صـالة  

: فيها، حدثتين حفصة الصبح، وكانت ساعة ال ُيْدَخل على النيب 
  .) ٥(»أنه كان إذا أذن املؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتني

                              
  ).٢/٣٥٣(شرح النووي على صحيح مسلم   (١)
  ).١/٣١٥(زاد املعاد   (٢)
  ).٥/٢٤٠(التمهيد   (٣)

  ).٦٠(مراتب اإلمجاع ) ٢/٥٤٠(املغين : وانظر
) ٥/٢٤٠(التمهيد  ) ١/١٨٧(عقد اجلواهر الثمينة ) ١/١٥٧(املبسوط : انظر  (٤)

زاد ) ٥٤٤، ٢/٥٣٩(املغين ) ٢/٢٦٤(البيان ) ٤٨٠، ١/٤٧٩(بداية اجملتهد 
  ).٦٠(مراتب اإلمجاع ) ١/٣١٥(املعاد 

كتاب التهجد باب الركعتني قبل الظهر ) ٢٨٤(يف صحيحه  أخرجه البخاري  (٥)
كتاب صالة املسافرين وقصرها، ) ٢٨٥(ومسلم يف صحيحه ) ١١٨١، ١١٨٠(

  ).٧٢٣) (٨٧(باب استحباب ركعيت سنة الفجر و احلث عليهما 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٤٢  

فمن فاتته ركعتا الفجر قبل صالة الصبح، وأقيمت الصـالة،  
استحب له أن يقضيها بعد صالة الصبح، أو بعد طلوع الشـمس،  

هلا بعـد   صالته : ؛ واألصل يف قضائها)١(وخروج وقت النهي
  : الصالة طلوع الشمس، حني نام عن

كنـا مـع   : روى عمرو بن أمية الضمري رضي اهللا عنه قال
يف بعض أسفاره، فنام عن الصـبح حـىت طلعـت     رسول اهللا 

» تنحوا عن هذا املكـان «: فقال الشمس، فاستيقظ رسول اهللا 
مث أمر بالالً فأذن مث توضؤوا وصلوا ركعيت الفجـر، مث أمـر   : قال

  .) ٢(ة الصبح بالالً فأقام الصالة فصلى هبم صال
  :)٣(ابتداء أول أوقات النهي عن التطوع بالصالة : املسألة اخلامسة

اتفق أهل العلم على النهي عن التطوع بالصالة بعـد طلـوع   
                              

) ١/٤٨١(بداية اجملتهد ) ١/١٨٨(عقد اجلواهر الثمينة ) ١/١٥٣(املبسوط : انظر  (١)
  ).٥٩-٣/٥٨(الروض املربع ) ٥٤٤، ٢/٥٣١(املغين ) ١/١٣٠(اجملموع 

من حديث أيب هريرة، كتاب املساجد ) ٢٦٨(أخرجه مسلم يف صحيحه   (٢)
) ٣١٠(ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، 

كتاب الصالة، باب ) ٧٦، ٧٥(وأخرجه هبذا اللفظ أبو داود يف سننه ) ٦٨٠(
  ).٤٤٤(ن الصالة أو نسيها، فيمن نام ع

  ).٤٣٥) (١/١٢٩(صحيح سنن أيب داود " صحيح: "وقال األلباين عن رواية أيب داود
أوقات النهي عن نوافل الصالة عند أهل العلم خمتلف يف عددها، والذي عليه مجهور أهل   (٣)

من الفجر إىل طلوع الشمس وقت، ومن : أهنا مخسة أوقات: العلم ودل عليه الدليل
طلوعها إىل ارتفاعها وقت ، وحال قيامها للظهرية وقت، ومن العصر إىل شروع الشمس 

  .وقت، ومن حني تتضيف الشمس للغروب إىل أن تغرب وقت
املبسوط ) ٢/٤٣١(انظر املسألة بأدلتها يف شرح النووي على صحيح مسلم 

بداية اجملتهد ) ٣٧٧- ١/٣٧٥(رد احملتار على الدر املختار ) ١٥٣-١/١٥١(
  ) .٢/٥٢٣(املغين ) ٢/٣٥١(البيان ) ١/٢٤٩(



  

  ٤٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

الفجر الثاين، إىل طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ومل يسـتثن  
أهل العلم من ذلك النهي إال قضاء الفوائت من الفرائض وبعـض  

  .) ١(ت األسباب؛ كتحية املسجد، وركعيت الطواف النوافل، وذوا
على النهي عن الصالة بعد طلوع الفجر : واستدل أهل العلم

  :الثاين، إال ما استثىن بأدلة منها
شهد عندي رجال «: ما روى  ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

هنى عن الصالة بعـد   مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النيب 
  .) ٢(»مس، وبعد العصر حىت تغربالصبح حىت تشرق الش

مسعت رسـول اهللا  : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
 ال صالة بعد الصبح حىت ترتفع الشمس، وال صالة «: يقول

  .) ٣(»بعد العصر حىت تغيب الشمس
فدل هذان احلديثان وما يف معنامها على النهي عن الصالة بعد 

  .) ٤(الصبح حىت ترتفع الشمس 
                              

) ١/١١٢(عقد اجلواهر الثمينة ) ١/٨٧(تبيني احلقائق ) ١/١٥١(املبسوط : انظر  (١) 
- ٥٢٥-٢/٥٢٣(املغين )  ٣٥٧-٣٥٣-٢/٣٥١(البيان ) ١/٢٤٩(بداية اجملتهد 

  ).٤/١٥٧(الشرح املمتع ) ٥٢٧
يت الصالة، باب الصالة كتاب مواق) ١٤٩، ١٤٨(أخرجه البخاري يف صحيحه   (٢)

كتاب صالة ) ٣٢١(ومسلم يف صحيحه ) ٥٨١(بعد الفجر حىت ترتفع الشمس 
  ).٨٢٦) (٢٨٦(املسافرين وقصرها، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها 

كتاب مواقيت الصالة، باب ال يتحرى ) ١٤٩(أخرجه البخاري يف صحيحه   (٣)
كتاب صالة ) ٣٢٢(صحيحه ومسلم يف ) ٥٨٦(الصالة قبل غروب الشمس 

  ).٨٢٧) (٢٨٨(املسافرين وقصرها، 
شرح النووي على صحيح ) ٢/٢٠٦(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر  (٤)

= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٤٤  

على استثناء ذوات األسـباب، وقضـاء   : دل أهل العلمواست
  :منها بأدلةالفرائض من هذا النهي 

من نسي صالة أو نام عنها؛ فكفارهتا أن يصليها «: قوله 
  .) ١(»إذا ذكرها
 من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس«: وقوله 

فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغـرب  
  .) ٢(» قد أدرك العصرالشمس ف

فهذان نصان يف املسألة، يدالن على جواز أداء الفـرائض يف  
  .) ٣(آخر وقتها ملن فاته أوله ، وقضائها يف أوقات النهي 

يا بين عبد «فيما رواه جبري بن مطعم رضي اهللا عنه  وقوله 
مناف، ال متنعوا أحًدا طاف هبذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من 

  .) ٤(»ليل أو هنار
=                                

  ).٥١٤، ٢/٥١٣(املغين ) ٢/٤٣١(مسلم 
  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث   (١)
  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث   (٢)
تبيني ) ١/١٥٣(املبسوط ) ٢/٢١٢(رح صحيح  البخاري ابن بطال ش: انظر  (٣)

) ٣٥٢، ٢/٣٥١(البيان ) ١/١١٢(عقد اجلواهر الثمينة ) ١/٨٧(احلقائق 
  ).٢/٥١٦(املغين ) ٣٦٠-٣٥٩(
كتاب احلج باب ما جاء يف ) ٣/٢٢٠(أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح   (٤)

يف السنن الصغرى  والنسائي) ٨٦٨(الصالة بعد العصر، وبعد الصبح ملن يطوف 
) ٥٨٥(كتاب املواقيت باب إباحة الصالة يف الساعات كلها مبكة ) ٢/٢٠٢(

كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف ) ١٧٧(وابن ماجة يف السنن 
  ).١٢٥٤(الرخصة يف الصالة مبكة يف كل وقت 

= 



  

  ٤٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

يأتيين يف يوم  ما كان النيب «: وتقول عائشة رضي اهللا عنها
  .) ١(»بعد العصر إال صلى ركعتني

بعد العصر مها  وهاتان الركعتان اللتان كان يصليهما النيب 
سنة الظهر، كما جاء يف بعض الروايات، وهذا يدل على أن الصالة 

ره ما ال سبب هلا؛ ، وإمنا يك يت هلا سبب ال تكره يف وقت النهيال
  .) ٢(كما ذكر النووي وغريه 

: قـال  وعن أيب قتادة السلمي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
  .) ٣(»إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس«

فدلت هذه األدلة على جواز صالة ذوات األسباب يف هـذه  
األوقات املنهي عن الصالة فيها؛ كـركعيت الطـواف، وركعـيت    

  .) ٤(الوضوء، وحتية املسجد، وغريها من ذوات األسباب 
=                                

  ).٤٨١) (٢٣٩، ٢/٢٣٨(وصححه األلباين يف اإلرواء 
كتاب مواقيت الصالة، باب ما يصلي بعد ) ١٥٠(ي يف صحيحه أخرجه البخار  (١)

كتاب صالة ) ٣٢٤(ومسلم يف صحيحه ) ٥٩٣(العصر من الفوائت وحنوها 
بعد العصر  املسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب 

)٨٣٥.(  
على شرح النووي ) ٢١٢-٢/٢١٠(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر  (٢)

  ).٤٤٠، ٤٣٩، ٢/٤٣١(صحيح مسلم 
كتاب الصالة، باب إذا دخل أحدكم ) ١٢٠(أخرجه البخاري يف صحيحه   (٣)

كتاب صالة ) ٢٨٢(ومسلم يف صحيحه ) ٤٤٤(املسجد فلريكع ركعتني 
املسافرين وقصرها، باب استحباب حتية املسجد بركعتني، وكراهة اجللوس قبل 

  ).٧١٤(ألوقات صالهتما، وأهنا مشروعة يف مجيع ا
ال تصلي ذوات األسباب يف : احلنفية، واملالكية؛ فقالوا: وقد خالف يف هذا  (٤)

  .أوقات النهي؛ استدالال بعموم أحاديث النهي عن الصالة يف هذه األوقات
= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٤٦  

يعـين يف  ) ويركع للطواف(مسألة : "قال ابن قدامة رمحه اهللا
ابن : أوقات النهي، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتني

عمر، وابن الزبري وعطاء، وطاوس وفعله ابـن عبـاس واحلسـن    
ة بعد الصبح، وهذا واحلسني، وجماهد، والقاسم بن حممد وفعله عرو

  .) ١(مذهب عطاء والشافعي، وأيب ثور 
وأما صالة اجلنازة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، وبعد العصر 

فال خالف بني أهل العلم يف جوازها؛ حكـي  : حىت متيل  للغروب

=                                
والصحيح الذي يدل عليه الدليل إن شاء اهللا، جواز فعل ذوات األسباب يف أوقات 

نشاء نافلة ال سبب هلا إال التطوع املطلق وأما ما النهي، وأن النهي مقصور على إ
كان له سبب؛ من طواف، أو دخول مسجد، أو قضاء سنة فائتة، فيجوز فعله يف 

  .هذه األوقات؛ مجًعا بني األدلة
) ٢١٢-٢/٢١٠(ابن بطال شرح صحيح البخاري ) ٣/٢٢٠(اجلامع الصحيح : انظر

تبيني ) ١٥٣-١/١٥١(املبسوط ) ٢/٤٣١(شرح النووي على صحيح مسلم 
البيان ) ١/٢٥٣(بداية اجملتهد ) ١/١١٢(عقد اجلواهر الثمينة ) ١/٨٧(احلقائق 

جمموع الفتاوى ) ٥١٨، ٢/٥١٧(املغين ) ٣٦٠- ٢/٣٥٩) (٣٥٧-٢/٣٥١(
)٢١١، ٢٣/٢١٠.(  

ألهل العلم، رمحهم اهللا فيها تفصيالت : ومسألة ما يستثىن من أوقات النهي من الصالة
لفجر، والنهي دقيقة، أتيت منها خمتصًرا على ما يتعلق بطلوع اكثرية، وتفريعات 

وبقية . ثىن من النهي يف هذا الوقت على وجه اخلصوصبعده، وأشهر ما يست
التفريعات والتفصيالت يطول هبا البحث مث إهنا تتعلق بأوقات النهي األخرى، 

: ا وأدلتها يف وهذا خارج حمل البحث، وانظر هذه التفصيالت يف املسألة بتفريعاهت
) ١٥٣-١٥١(املبسوط ) ٢١٢-٢/٢٠٢(ابن بطال، شرح صحيح  البخاري 

) ٢٣٧-٢/٥١٣(املغين ) ٣٦٠-٢/٣٥١(البيان ) ٢٥٥-١/٢٤٩(بداية اجملتهد 
  ).٢١١- ٢٣/٢١٠(جمموع الفتاوى 

  ).٢/٥١٧(املغين   (١)



  

  ٤٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .) ١(اإلمجاع على ذلك ابن املنذر والنووي، وابن قدامة وغريهم 
طلوع الفجر الثاين يتعلـق  وهل النهي عن التنفل بالصالة بعد 

  .بطلوع الفجر أم يتعلق بالفراغ من صالة الفجر؛ قوالن ألهل العلم
إن النهي متعلق بطلوع الفجر الثاين، وبناء على : القول األول

  .ذلك فال يصلي بعد طلوع الفجر إال ركعيت سنة الفجر
وإىل هذا ذهب أكثر أهل العلم؛ احلنفية، واملالكية، والشـافعية  

  .) ٢(جه، واحلنابلة يف املشهور من مذهبهم يف و
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

رآين ابن : ما روى يسار موىل ابن عمر رضي اهللا عنه قال -١
يا يسار، إن رسول اهللا : عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال

 ليبلغ شـاهدكم  «: خرج علينا وحنن نصلي هذه الصالة، فقال
  .) ٣(»عد الفجر إال سجدتنيغائبكم، ال تصلوا ب

                              
شرح النووي على صحيح ) ٢/٢٠٦(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر  (١)

  ).٢/٥١٨(املغين ) ٢/٤٣٤(م مسل
) ٣٧٦، ١/٣٧٥(رد احملتار على الدر املختار ) ١/٨٧(تبيني احلقائق : انظر  (٢)

املغين ) ١/٤٨٤(هناية احملتاج ) ٢/٣٥٧(البيان ) ٣٤٤-١/٣٤٢(الشرح الصغري 
  ).٤/١٥٧(الشرح املمتع ) ٥٢٦، ٢/٥٢٥(
رخص فيهما إذا كانت كتاب التطوع باب من ) ١٩١(أخرجه أبو داود يف سننه   (٣)

) ٢٣٥(خمتصًرا يف املقدمة ) ٣٦(وابن ماجة يف سننه ) ١٢٧٨(الشمس مرتفعة 
وصححه ) ٥٨١١(مسند املكثرين من الصحابة ) ١٠/٧٢(وأمحد يف املسند 

كتاب ) ٢/٢٩٠(والدارقطين يف سننه . مبجموع طرقه وشواهده حمققو املسند
  ).١٥٥٠-١٥٤٩(الصالة، باب ال صالة بعد الفجر إال سجدتني 

  ).١٢٧٨) (١/٣٥١(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٤٨  

قال رسـول اهللا  : ويف لفظ عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
 :»١(»ال صالة بعد طلوع الفجر إال سجدتني (.  

: ومعىن هذا احلديث إمنا يقول: "قال اإلمام الترمذي رمحه اهللا
وهو ما اجتمع عليه .. ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر

ا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إال ركعـيت  أهل العلم؛ كرهو
  .) ٢(الفجر
 قال رسول اهللا : ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال -٢

  .) ٣(»إذا طلع الفجر فال صالة إال ركعيت الفجر«
من اللفـظ   وهذا يبني مراد النيب : "قال ابن قدامة رمحه اهللا

، فإنـه دليـل   اجململ، وال يعارضه ختصيص ما بعد الصالة بالنهي
  .) ٤(" خطاب، وهذا منطوق فيكون أوىل

فهذه األدلة نص يف املسألة، تبني أن النهي متعلق بطلوع الفجر 
                              

كتاب الصالة وصححه ) ٢٧٩- ٢/٢٧٨(أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح   (١)
) ١/٤٦١(وأخرجه الدارقطين يف سننه . أمحد شاكر يف تعليقه على جامع الترمذي

الة العصر، كتاب الصالة، باب النهي عن الصالة بعد صالة الفجر وبعد ص
) ٤٧٥٦(مسند املكثرين من الصحابة ) ٨/٣٧٦(وأمحد يف املسند ) ٩٦٥(

وصححه مبجموع طرقه وشواهده حمققو املسند، وصححه األلباين يف اإلرواء 
)٤٧٨) (٢/٢٣٢.(  
  ).٢٨٠-٢/٢٧٩(اجلامع الصحيح   (٢)
 أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط؛ كما ذكر اهليثمي يف  جممع الزوائد  (٣)
وصححه األلباين يف اإلرواء؛ ) ٤٧٨) (٢/٢٣٢(واأللباين يف اإلرواء ) ٢/٢١٨(

  ).٦٧٨) (١/١٧٨(ويف صحيح اجلامع الصغري 
  ).٢/٥٢٦(املغين   (٤)



  

  ٤٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

الثاين، ومل يستثن من هذا النهي إال ركعيت الفجر؛ ألن هـذا هـو   
  .وقتها

  :واعترض على االستدالل هبذين احلديثني من وجهني
  .) ١(أهنما ضعيفان سنًدا : الوجه األول
أنه على فرض صحته فهو حممول علـى نفـي   : والوجه الثاين
ال يشرع لإلنسان أن يتطوع بنافلة بعد الفجر، إال : املشروعية؛ أي

  .) ٢(ركعيت الفجر، فإن فعل مل يأمث 
  :وجياب عن هذين الوجهني مبا يلي

أما ضعف احلديث؛ فإنه مردود بأن احلـديث صـحيح   : أوالً
وابن عمـرو، رضـي اهللا عـن     ثابت عن أيب هريرة، وابن عمر،

أمحد شاكر، واأللباين، رمحة : الصحابة أمجعني، وقد بني العالمتان
  .) ٣(اهللا عليهما، طرقه ورواياته، ورواته ومتابعاته مبا ال مزيد عليه 

عدم التسليم حبمل احلديث على نفي املشروعية؛ بل هو : وثانًيا
لنفي نفي الوجود، نفي للصحة والوجود؛ ألن ال نافية، واألصل يف ا

مث نفي الصحة، مث نفي الكمال؛ ألن ما ال يصح شـرًعا يكـون   
                              

) ٤٧٨) (٢/٢٣٢(اإلرواء ) ٥٤، ٣/٥٣(احمللى ) ٢/٢١٨(جممع الزوائد : انظر  (١)
  ).١٦١، ٤/١٥٨(الشرح املمتع 

  ).٤/١٦١(زاد  املستقنع  الشرح املمتع على: انظر  (٢)
) ١٤٧-٨/١٤١(تعليق أمحد شاكر على مسند اإلمام أمحد بن حنبل : انظر  (٣)
اإلرواء ) ٤٧٨(وتعليق األلباين ) ٥٤، ٣/٥٣(وتعليقه على احمللى ) ٥٨١١(
)٢٣٦-٢٣٢.(  



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٥٠  

  .) ١(معدوم الوجود شرًعا 
أنه صلى بعد طلوع الفجر إال  وألنه مل يثبت عن النيب  -٣

سنة الفجر؛ فكان إذا أذن بالل رضي اهللا عنه للفجر، صلى ركعتني 
  .) ٢(خفيفتني 

فمن ) صالة الصبح(عل الصالة إن النهي متعلق بف: القول الثاين
مل يصل أبيح له التنفل وإن صلى غريه، ومن صلى الفجر فليس لـه  
التنفل وإن مل يصل أحد سواه، فإذا فرغ من صالة الصبح، ابتـدأ  

  .وقت النهي يف حقه
وإىل هذا القول ذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة يف إحدى 

  .) ٣(الروايتني 
  :ة ؛ منهاواستدلوا على ذلك بأدل

: قال ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب  -١
ال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس، وال صالة بعد «

  .) ٤(» صالة الفجر حىت تطلع الشمس
 ما رواه عمرو بن عبسة السلمي رضي اهللا عنه أن النيب  -٢
صل صالة الصبح، مث أقصر عن الصـالة حـىت تطلـع    «: قال

                              
  ).١٥٩، ٤/١٥٨(الشرح املمتع على زاد املستقنع : انظر  (١)
  .ما سبق من هذا البحث ختريج احلديث بذلك في: انظر  (٢)
هناية احملتاج ) ٣٥٩، ٢/٣٥٧(البيان ) ٣٤٤، ١/٣٤٢(الشرح الصغري : انظر  (٣)
  ).٤/١٦٠(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٥٢٦، ٢/٥٢٥(املغين ) ١/٤٨٤(
  ).٨٢٧(احلديث أخرجه الشيخان وغريمها، وسبق خترجيه ، وهذا لفظ مسلم   (٤)



  

  ٥١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

لشمس، حىت ترتفع فإهنا تطلع حني تطلع بني قـرين شـيطان،   ا
  .) ١(»وحينئذ يسجد هلا الكفار

يف هذين احلديثني على تعليق النهي بنفس  حيث نص النيب 
  .) ٢(الصالة 

  :وأجيب عن االستدالل هبذين احلديثني من وجهني
أن النهي عن الصالة يف هذين احلـديثني جـاء   : الوجه األول

إذا طلـع  «: املراد من هذا اجململ بقولـه  ني النيب جممالً وقد ب
  .) ٣(»الفجر فال صالة إال ركعيت الفجر

  .) ٤(فهذا منطوق يف املسألة، وهو أوىل من دليل اخلطاب 
أن حديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفـاظ  : والوجه الثاين

فصل ما بدا لك حىت يطلع «: الرواة فيه؛ فقد رواه ابن ماجة بلفظ
وهذا يؤيد تعلق النـهي  ) ٥(» مث انته، حىت تطلع الشمس الصبح،

  .بطلوع الفجر؛ وهو القول األول
                              

كتاب صالة املسافرين وقصرها باب ) ٣٢٤، ٣٢٣(أخرجه مسلم يف صحيحه   (١)
  ).٨٣٢(إسالم عمرو بن عبسة 

الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٥٢٦، ٢/٥٢٥(املغين ) ٢/٣٥٧(البيان : انظر  (٢)
)٤/١٦٠.(  
  .خترجيه واحلكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر  (٣)
  ).٢/٥٢٥(املغين : انظر  (٤)
تاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الساعات ك) ١٧٧، ١٧٦(السنن   (٥)

  ).١٢٥١(اليت تكره فيها الصالة 
  ).١٠٤١) (٣٧٤، ١/٣٧٣(وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٥٢  

يف العصر علق علـى الصـالة دون    وألن لفظ  النيب  -٣
وقتها، باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن قدامة، فكذلك الفجـر،  

  .) ١(وألنه وقت هني بعد صالة فيتعلق بفعلها، كبعد العصر 
أن الفجـر  : بأنه قياس مع الفارق، والفـرق : وجياب عن هذا

جاءت فيه نصوص خاصة،  تنهي عن الصالة بعـد طلوعـه، إال   
ركعيت سنة الفجر، كما يف أدلة القول األول خبالف العصر، فـإن  
غاية ما ورد فيه النهي عن الصالة بعده حىت تغرب الشمس وهـذا  

  .جيعل تعلق النهي بصالة العصر نفسها
أن القـول األول أرجـح؛   : هللا تعاىل أعلموا: والذي يظهر يل

وهو أن النهي عن التنفل متعلق بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فال 
يشرع لإلنسان أن يصلي إال ركعيت سنة الفجر، وذوات األسباب، 

  :وقضاء الفوائت، ملا يلي
  .صحة أدلته، وصراحتها يف املسألة: أوال
افله وقيامه لليـل، مل  وهو املشهور بكثرة نو أن النيب : ثانًيا

يكن يصلي بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر، وكان يصـليهما  
عدم التطوع بعد طلوع الفجر، والسنة أوىل  خفيفتني فسنة النيب 

  .وألزم
إنـه  : "وقد ثبت عن إمام التابعني سعيد بن املسيب رمحه اهللا

رأى رجال يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني يكثـر فيهـا   
                              

  ).٥٢٦، ٢/٥٢٥(املغين : انظر  (١)



  

  ٥٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

يعـذبين اهللا علـى   ! يا أبا حممد : وع والسجود، فنهاه فقالالرك
  .) ١(ال، ولكن يعذبك على خالف السنة : قال! الصالة؟ 
أن هذا هو إمجاع السلف؛ كما حكى الترمذي، وابـن  : ثالثًا

  .) ٢(قدامة عن النخعي 
  :انتهاء وقت النزول اإلهلي للسماء الدنيا: املسألة السادسة
نزل كل ليلة إىل السماء الدنيا، حني يبقـى  اهللا تبارك وتعاىل ي

ثلث الليل اآلخر، نزوالً يليق جبالله وعظمته، حىت يطلع الفجـر؛  
ينزل ربنـا  «: قال روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

مـن  : تبارك وتعاىل حني يبقى ثلث الليل اآلخر كل ليلة، فيقول
تغفرين فأغفر له، يسألين فأعطيه من يدعوين فاستجيب له، من يس

  .) ٣(»حىت يطلع الفجر

                              
  .ومل أعثر عليه بعد حبث طويل  (١)
  .)٢/٥٢٥(املغين ) ٢٨٠، ٢/٢٧٩(اجلامع الصحيح : انظر  (٢)
كتاب التهجد باب الدعاء والصالة من آخر  ) ٢٧٧(أخرجه البخاري يف صحيحه   (٣)

كتاب صالة املسافرين وقصرها، ) ٢٩٨(ومسلم يف صحيحه ) ١١٤٥(الليل، 
) ٧٥٨، ١٧٠(باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل واإلجابة فيه 

الصالة والسنة فيها، كتاب إقامة ) ١٩٤(وأخرجه هبذا اللفظ ابن ماجه يف سننه 
  ).١٣٦٦(باب ما جاء يف أي ساعات الليل أفضل 

  ).٢/٣٧٧(شرح النووي على صحيح مسلم : وانظر



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٥٤  

  املطلب الثالث
  أحكام الصيام املترتبة على طلوع الفجر الثاين

يتوقف على طلوع الفجر الثاين مجلة من أحكام الصيام، نبينها 
  .يف املسائل التالية

أول وقت وجوب اإلمساك الشرعي للصائم : املسألة األوىل
  :عن املفطرات

أنه جيب اإلمساك بنية التعبد هللا تعاىل عن  اتفق أهل العلم على
األكل والشرب واجلماع، وسائر املفطرات احلسية واملعنوية، مـن  
طلوع الفجر الثاين، إىل غروب الشمس، على كل من كان من أهل 
الصيام الشرعي، وهو املسلم املكلف البالغ العاقل القـادر املقـيم،   

  .) ١(اخلايل من املوانع الشرعية 
فَالْآنَ َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما كََتَب اُهللا لَكُـْم  :  تعاىلقال اهللا

َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد 
  ].١٨٧: البقرة[ ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللْيلِ

َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم ملا نزلت : ي اهللا عنهقال عدي بن حامت رض
عمدت إىل عقـال   الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ

أسود، وإىل عقال أبيض فجعلتهما حتت وساديت فجعلت أنظـر يف  
                              

وما بعدها عقد اجلواهر الثمينة ) ٢/٣٧١(رد احملتار على الدر املختار : انظر  (١)
) ٤٩٧) (٢/٣٤(البيان ) ١٥٠، ٢/١٤٩(وما بعدها بداية اجملتهد ) ١/٣٥٧(

  ).٤/٣٢٥(املغين 



  

  ٥٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

فذكرت له ذلك  بني يل، فغدوت على رسول اهللا الليل فال يست
  .) ١(»واد الليل، وبياض النهارإمنا ذلك س«: فقال

هذه رخصة مـن اهللا تعـاىل   : "قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا
للمسلمني، ورفع ملا كان عليه األمر يف ابتداء اإلسالم، فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إمنا حيل له األكل والشرب واجلماع إىل صالة العشاء، 

عليـه الطعـام   أو ينام قبل ذلك، فمىت نام أو صلى العشاء حـرم  
.. والشراب واجلماع إىل الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبرية

ما رواه الرباء بن عازب رضي اهللا عنه : وكان سبب نزول هذه اآلية
إذا كان الرجـل صـائًما فحضـر     كان أصحاب حممد : "قال

اإلفطار فنام قبل أن يفطر، مل يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي، وإن 
مة األنصاري، كان صائًما، فلما حضر اإلفطار أتـى  قيس بن صر

ال، ولكن أنطلق فأطلب لك، : أعندك طعام؟ قالت: ه فقال هلاتامرأ
خيبة : وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت

فنزلـت   فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنيب ! لك
: البقرة[ لَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْمأُِحلَّ لَكُْم لَْي: هذه اآلية

َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّـى  : ففرحوا هبا فرًحا شديًدا ونزلت] ١٨٧
  .) ٣)(٢( َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد

فأباح اهللا تعاىل األكل والشرب، مع ما تقدم من  إباحة اجلماع 
يف أي الليل شاء الصائم إىل أن يتبني ضياء الصباح من سواد الليل، 

                              
  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (١)
  ).١٩١٥(يف تفسري اآلية من كتاب الصوم ) ٤٦١(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٢)
  ).١/٥١٤(تفسري القرآن العظيم  (٣)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٥٦  

وعرب عن ذلك باخليط األبيض من اخليط األسود، ورفـع اللـبس   
  .) ١(ِمَن الْفَْجرِ: بقوله

يعين بياض النهار من سواد الليـل،  : "وقال ابن قدامة رمحه اهللا
: يب وهذا حيصل بطلوع الفجر، قال ابن عبد الرب، يف قول الـن 

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشـربوا، حـىت يـؤذن ابـن أم     «
  .) ٢(»مكتوم

دليل على أن اخليط األبيض هو الصباح وأن السحور ال يكون 
إال قبل الفجر، وهذا إمجاع مل خيالف فيه إال األعمش وحده، فشذ 
ومل يعرج أحد على قوله، والنهار الذي جيب صيامه مـن طلـوع   

  .) ٣(س، هذا قول مجاعة علماء املسلمني الفجر إىل غروب الشم
 اًات بعد طلوع الفجر، عامًدا متعمدفمن أتى بشيء من املفطر

عاملًا بالتحرمي، غري مكره وال معذور شرًعا وهو ممن يلزمهم الصيام، 
بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة، إن كان مجاًعـا بـال   

بينهم فيمـا يفطـر   خالف بني أهل العلم يف اجلملة، إمنا اخلالف 
  .) ٤(الصائم، وما ال يفطره 

                              
  ).١/٥١٦(تفسري القرآن العظيم : انظر (١)
) ٦٢٣(كتاب األذان باب األذان قبل الفجر ) ١٥٨(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٢)

كتاب الصيام باب بيان أن الدخول يف الصيام حيصل ) ٤٢٣(ومسلم يف صحيحه 
  ).١٠٩٢(بطلوع الفجر 

  ).٤/١٢٠(، وانظر كالم ابن عبد الرب يف التمهيد ) ٤/٣٢٥(املغين  (٣)
وقد اتفقوا على أنه يفطر باألكل والشرب واجلماع، واختلفوا فيما عد ذلك مما  (٤)

  :ليس هذا موضع بسطه وتفصيله
وما بعدها عقد اجلواهر الثمينة ) ٢/٣٩٤(رد احملتار على الدر املختار : انظر

= 



  

  ٥٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  :الشك يف طلوع الفجر للصائم: املسألة الثانية
هل طلع الفجر، أم ال؟ أال يأيت بشيء من : املستحب ملن شك

املفطرات لئال يغرر بصومه، فإن أتى بشيء منها، شاكًا يف طلـوع  
ومه الفجر، ومل يتبني األمر، فله ذلك حىت يتيقن طلوع الفجر، وص

صحيح، وال قضاء عليه؛ يف قول أكثر أهل العلم؛ وهـو مـذهب   
  .) ١(احلنفية وبعض املالكية والشافعية واحلنابلة 

َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ : ألن اهللا تعاىل قال
التبني،  فمد األكل إىل غاية الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ

  .) ٢(وقد يكون شاكًا قبل التبني، فلو لزمه القضاء حلرم عليه األكل 
إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حىت «: يقول والنيب 

وكان رجال أعمى، ال يؤذن حىت يقـال   ) ٣(»يؤذن ابن أم مكتوم
  .) ٤(أصبحت، أصبحت : له

 يعلـم  وألن األصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه، ما مل
يقني زواله، خبالف غروب الشمس، فإن األصل بقاء النهار فـبين  

=                                
  .وما بعدها) ٤/٣٤٩(وما بعدها املغين ) ٣/٥٠١(وما بعده البيان ) ١/٣٥٨(

رد ) ٢/١٠٥(بدائع الصنائع ) ٢/٣٥٤(تفسري سورة البقرة البن عثيمني : انظر (١)
) ١/٣٥٩(عقد اجلواهر الثمينة ) ٤٠٦، ٤٠٥، ٢/٤٠١(احملتار على الدر املختار 

  ).٤/٣٩٠(املغين ) ٣/٥٠٠(البيان 
  ).٤/٣٩١(املغين  (٢)
  .خترجيه واحلكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
  ).٤/٣٩١(ا ملغين : انظر (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٥٨  

  .) ١(عليه 
من أتى بشـيء  : يف املشهور؛ فقالواوخالف املالكية اجلمهور 

من املفطرات شاكًا يف طلوع الفجر، وجب عليـه القضـاء؛ ألن   
األصل بقاء الصوم يف ذمته، فال يسقط بالشك؛ وألنه إذا أكل فعل 

النهار والليل، فلزمه القضاء كما لو فعل شـاكًا يف   ذلك شاكًا يف
  .) ٢(غروب الشمس 

واهللا تعاىل أعلم ملوافقته للقـرآن  ورأي اجلمهور أقرب وأظهر 
والسنة، وألن األصل بقاء الليل، و الشك ال يرفع اليقني، وألنه قد 
أذن له بذلك حىت يتبني له الفجر، وما كان مأذوًنا فيـه، فإنـه ال   

  .)٣(عليه مؤاخذة وال إمث ُيَرتَّب 
وقد كان عدي بن حامت رضي اهللا عنه يضع عقـالني حتـت   
وسادته؛ أحدمها أبيض، واآلخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حـىت  

 يتبني له العقال األبيض من العقال األسود، مث ميسك فأخرب النيب 
  .) ٤(املراد يف اآلية ومل يأمره بالقضاء  وبني له النيب 

رع احلكيم قد أذن ملن طلع عليه الفجر وأذن املؤذن بل إن الشا
ويف يده اإلناء يشرب منه أن يقضي هنمته منه، فالشك من بـاب  

                              
  ).٤/٣٩١(املغين ) ٣/٥٠٠(البيان : انظر (١)
البيان ) ٣/٣٦(خليل  اخلرشي على خمتصر) ١/٣٥٩(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (٢)

  ).٣٩١، ٤/٣٩٠(املغين ) ٣/٥٠٠(
  ).٢/٣٥٥(تفسري سورة البقرة البن عثيمني : انظر (٣)
تفسري سورة البقرة البن عثيمني ) ٣/٢٠٩(اجلامع ألحكام القرآن : انظر (٤)

  .وانظر ختريج احلديث فيما سبق من هذا البحث ) ٢/٣٥٦(



  

  ٥٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .) ١(أوىل أن يتسامح فيه 
إذا مسع «: قال فقد روي أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 

أحدكم النداء واإلناء على يده، فال يضعه حىت يقضي حاجتـه  
  .) ٢(»ان املؤذن يؤذن إذا بزغ الفجروك«: ويف لفظ» منه

طهارة احلائض والنفساء قبل طلوع الفجـر  : املسألة الثالثة
  :وتأخريها الغسل إىل ما بعد طلوعه

إذا طهرت املرأة احلائض والنفساء قبل الفجر، وأخرت الغسل 
إىل الصبح، فإن الصوم يلزمها، ما مل تكن معذورة بسبب آخر من 

ن مل تكن معذورة وجب الصوم عليهـا  سفر، ومرض وحنومها، فإ
  .سواء تركت الغسل سهًوا أم عمًدا

ويشترط لذلك أن ينقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر؛ ألنه إذا 
وجد جزء منه يف النهار أفسد الصوم؛ ويشترط كذلك أن تنـوي  
الصيام من الليل بعد انقطاع الدم، ألنه ال صيام ملن مل يبيت النيـة  

  .) ١(، وإىل هذا ذهب مجهور أهل العلم ) ٣(للصيام من الليل 
                              

  ).٣٦٣، ٢/٣٦١( تفسري سورة البقرة البن عثيمني: انظر (١)
وصححه ) ١٠٦٣٧(باقي مسند املكثرين، ) ٢٠/١٦٤(أخرجه أمحد يف املسند  (٢)

  .أمحد شاكر يف تعليقه على املسند
كتاب الصيام باب الرجل يسمع النداء واإلناء على يده ) ٣٤٢(وأبو داود يف سننه 

وصححه على شرط مسلم، ووافقه ) ١٥٥٢(واحلاكم يف كتاب الصوم ) ٢٣٥٠(
  ).١/٥٨٨(هيب، املستدرك ومعه التلخيص الذ

-٣/٣٨١(وصححه األلباين وذكر طرقه وشواهده يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
١٣٩٤) (٣٨٤.(  

  ).٦٩(كما سيأيت إن شاء اهللا، بيانه يف املسألة اخلامسة  (٣)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٦٠  

  : واستدلوا على هذه بأدلة، منها
فَالْآنَ َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما كََتَب اُهللا لَكُـْم  : قوله تعاىل -١

َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد 
  ].١٨٧: البقرة[ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللْيلِِمَن الْفَْجرِ 

فلما أباح اهللا تعاىل املباشرة إىل تبني الفجر، علم أن الغسل إمنا 
  .) ٢(يكون بعده 

وقياًسا على اجلنب، ألن من طهرت من احليض والنفـاس   -٢
ليست حائًضا وال نفساء، وإمنا عليها حدث موجب للغسل؛ فـإن  

للغسل لو وجد يف الصـوم أفسـده كـاحليض     اجلماع املوجب
والنفاس، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من احليض 

  . ) ٣(والنفاس 
جيب على اجملامع يف رمضان النـزع عنـد   : املسألة الرابعة

  :طلوع الفجر
فإن اهللا تعاىل قد أباح للمسلم يف ليل رمضان، كما مـر، أن  

الفجر الثاين، فإذا طلع الفجـر  يأكل، ويشرب، وجيامع، حىت يطلع 
الثاين على اإلنسان وهو جيامع أهله فإنه جيب عليـه أن ينـزع يف   

=                                
رد احملتار على الدر ) ٢/١٤٢(املبسوط ) ٣/٢٠٥(اجلامع ألحكام القرآن : انظر (١)

املغين ) ٥٠٠، ٤٩٣، ٣/٤٦٥(البيان ) ١/٢٠٦(املدونة ) ٤٠٩، ٢/٤٠٨(املختار 
)٤/٣٩٣.(  

  ).٤/٣٩٣(املغين : انظر (٢)
  ).٤/٣٩٣(املغين ) ٣/٥٠٠(البيان : انظر (٣)



  

  ٦١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

احلال؛ فإن نزع يف احلال؛ فال قضاء عليه وال كفـارة، و صـيامه   
صحيح، ألن ابتداء اجلماع كان مأذوًنا فيه؛ والنـزع هـو تـرك    

  .)١(العلماجلماع؛ فال يتعلق به ما يتعلق باجلماع؛ وهذا باتفاق أهل 
وأما إذا استدام اجلماع، ومل ينزع يف احلال، بعد أن تبني لـه  
الفجر، فإن صيامه فاسد، ويلزمه القضاء والكفارة، إال أن يكـون  
معذوًرا شرًعا، ألنه ترك صوم رمضان جبماع أمث به حلرمة الصوم، 
فوجبت به الكفارة؛ كما لو وطئ بعد طلوع الفجـر؛ وإىل هـذا   

  .)٢(الشافعية واحلنابلة ذهب املالكية، و
إىل أنه لو طلع عليه الفجـر وهـو جيـامع،    : وذهب احلنفية

فاستدام اجلماع ومل ينزع، وجب عليه القضاء دون الكفـارة؛ ألن  
وطأه مل يصادف صوًما صحيًحا فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك 

  .)٣(النية وجامع  
  

                              
مث إن فرض هذه املسألة و الكالم فيها مما ال حاجة إليه، . إال من شذ من غري دليل (١)

ث؛ ألهنا من املسائل اليت تقرب من ولكين ذكرهتا للفائدة وإمتام أحكام البح
االستحالة؛ إذ ال يكاد يعلم اجملامع أول طلوع الفجر على وجه يعقبه النزع، من 

  ).٤/٣٧٩(غري أن يكون قبله شيء من اجلماع كما ذكر ابن قدامة يف املغين 
) ٢/٣٥٤(تفسري سورة البقرة البن عثيمني ) ٣/٢٠٥(اجلامع ألحكام القرآن : وانظر

البيان ) ١/٣٦٠(عقد اجلواهر الثمينة ) ٢/٣٩٧(تار على الدر املختار رد احمل
  ).٥٢٦؛ ٣/٥٠٨(

  ).٤/٣٧٩(املغين ) ٥٢٦؛ ٣/٥٠٨(البيان ) ١/٣٦٠(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (٢)
البيان ) ٣٩٨، ٢/٣٩٧(رد احملتار على الدر املختار ) ٢/٩١(بدائع الصنائع : انظر (٣)

  ).٤/٣٧٩(املغين ) ٣/٥٢٦(



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٦٢  

لـوع  الصائم يصبح جنًبا، ويغتسل بعد ط: املسألة اخلامسة
  :الفجر

هذه املسألة من املسائل اليت أمجع عليها أهل العلـم؛ فيجـوز   
للصائم أن يطلع عليه الفجر، وينوي الصوم وهو جنب من مجاع أو 

  .)١(احتالم، ويغتسل بعد طلوع الفجر؛ وال حرج عليه يف ذلك 
ألن اهللا تعاىل أباح للصائم اجلماع حىت يتبني الفجر، والزم هذا 

  .)٢(ماع للفجر، مل يغتسل إال بعد طلوع الفجر أنه إذا أخر اجل
ومن جعله تعاىل الفجر غايـة  : "قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا

إلباحة اجلماع والطعام والشراب ملن أراد الصيام، يستدل على أنه 
وهـذا  . من أصبح جنًبا فليغتسل وليتم صومه، وال حرج  عليـه 

  .)٣(ا وخلفًا مذهب األئمة األربعة ومجهور العلماء سلفً
ومجلته أن اجلنـب لـه أن   : "وقال العالمة ابن قدامة رمحه اهللا

يؤخر الغسل حىت يصبح، مث يغتسل ويتم صومه، يف قول عامة أهل 
  .)٤(العلم 

، من حديث عائشـة وأم سـلمة   )٥(وقد ثبت يف الصحيحني 
                              

املغين ) ١/٥٢٠(تفسري القرآن العظيم ) ٣/٢٠٤(اجلامع ألحكام القرآن : انظر (١)
)٤/٣٩١.(  

  ).٢/٣٥٤(تفسري سورة البقرة البن عثيمني : انظر (٢)
  ) .١/٥٢٠(تفسري القرآن العظيم  (٣)
  ).٤/٣٩١(املغين  (٤)
كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنًبا ) ٤٦٣(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٥)

كتاب الصوم باب صحة صوم من طلع ) ٤٢٩(ومسلم يف صحيحه ) ١٩٢٦(
= 



  

  ٦٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

كان يدركه الفجـر   إن رسول اهللا : "رضي اهللا عنها أهنما قالتا
  ".ن أهله، مث يغتسل ويصوموهو جنب م

كان رسول اهللا : "ويف لفظ عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
 ١("يصبح جنًبا من مجاع، ال من حلم، مث ال يفطر، وال يقضي(.  

تبييت النية لصيام الفرض قبـل طلـوع   : املسألة السادسة
  :الفجر

ال يصح الصوم بإمجاع أهل العلم إال بنية؛ فرًضـا كـان أو   
ألنه عبادة حمضة، فافتقر إىل النية؛ كالصالة؛ وقـد قـال   تطوًعا؛ 

إمنا األعمال بالنيات و إمنـا لكـل امـرئ مـا     «: املصطفى 
  .)٢(»نوى

  .)٣(حكى اإلمجاع على ذلك العمراين، وابن قدامة، وغريمها 
فإن كان الصوم فرًضا، كصيام رمضان، يف أدائـه وقضـائه،   

وع الفجر الثـاين، عنـد   والنذر والكفارة اشترط أن ينويه قبل طل
  .)٤(املالكية والشافعية، واحلنابلة 

=                                
  ).١١٠٩(عليه الفجر وهو جنب 

كتاب الصوم، باب صحة صوم من ) ٤٣٠، ٤٢٩(أخرجه مسلم يف صحيحه  (١)
  ).١١٠٩) (٧٧(طلع عليه الفجر وهو جنب 

كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ) ٧(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٢)
  ).١٩٠٧(كتاب اإلمارة ) ٧٩٢(م يف صحيحه ومسل) ١(

  ).٤/٣٣٣(املغين ) ٣/٤٨٨(البيان : انظر (٣)
) ٦/٣٠٢(اجملموع ) ٣/٤٨٩(البيان ) ٣٥٧، ١/٣٥٦(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (٤)

  ).٤/٣٣٣(املغين 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٦٤  

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
من مل «: قال ما روته حفصة رضي اهللا عنها عن النيب  -١

  .)١(»يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له
مـن مل  «: قال ما روته عائشة رضي اهللا عنها عن النيب  -٢

  .)٢(»ر، فال صيام لهيبيت الصيام قبل طلوع الفج
  .)٣(وألنه صوم فرض، فافتقر إىل النية من الليل كالقضاء  -٣

إىل أن وقت النية لصيام الفـرض ال ينتـهي   : وذهب احلنفية
بطلوع الفجر الثاين، بل جيزئ صيام رمضان، وكل صوم متعني بنية 

  .)٤(من النهار 
  :واستدلوا على ذلك بأدلة، منها

أمر الـنيب  : "وع رضي اهللا عنه قالما رواه سلمة بن األك -١
 أن من كان أكل فليصم بقية : رجالً من أسلم؛ أن أذن يف الناس

                              
كتاب الصوم، باب ما جاء ال ) ٣/١٠٨(أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح  (١)

كتاب ) ٤/١٤٦(والنسائي يف سننه الصغرى ) ٧٣٠(ن الليل، صيام ملن مل يعزم م
وأبو داود يف ) ٢٣٣١(الصيام، باب ذكر  اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك، 

والدارقطين يف سننه ) ٢٤٥٤(كتاب الصيام، باب النية يف الصيام ) ٣٥٥(سننه 
اهللا بن  رفعه عبد: "وقال) ٢٢١٦(كتاب الصيام، باب النية يف الصيام ) ٣/١٣٠(

  ".أيب بكر، عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء
  ).٩١٤) (٤/٢٥(وصححه األلباين يف اإلرواء 

) ٢٢١٣(كتاب الصيام، باب النية يف الصيام ) ٣/١٢٨(أخرجه الدارقطين يف سننه (٢)
  .تفرد به عبد اهللا بن عباد عن املفضل هبذا اإلسناد وكلهم ثقات اهـ: "وقال

  ).٤/٣٣٤(املغين : انظر (٣)
  ).٢/٣٧٧(رد احملتار على الدر املختار : انظر (٤)



  

  ٦٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .)١(يومه، ومن مل يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء
وقد كان صوم عاشوراء واجًبا متعيًنا فدل ذلك على أنه جيوز 

  .)٢(أن تتأخر نية الصيام عن الفجر 
  .)٣(ألنه غري ثابت يف الذمة  قياًسا على التطوع؛ -٢

والذي يظهر واهللا تعاىل أعلم، القول األول؛ أنـه يشـترط أن   
  :ينوي صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاين؛ ملا يلي

  .قوة أدلة هذا القول، وصراحتها؛ فهي نص من املسألة -١
أن صيام عاشوراء مل يثبت وجوبه؛ بدليل مـا ثبـت يف    -٢

مسعـت  : معاوية رضي اهللا عنه قـال ، من حديث )٤(الصحيحني 
هذا يوم عاشوراء، ومل يكتب اهللا علـيكم  «: يقول رسول اهللا 

  .»صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر
اإلمساك صياًما جتوًزا، يف حديث سلمة بن  وإمنا مسي النيب 

  .األكوع؛ وإال فإمساك بقية اليوم بعد األكل ليس بصيام شرعي
  :صيام التطوع خيتلف عن صيام الفرض من وجهنيأن  -٣

                              
كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ) ٤٨١(أخرجه البخاري يف صحيحه  (١)

كتاب الصيام باب من أكل يف عاشوراء، ) ٤٣٩(ومسلم يف صحيحه ) ٢٠٠٧(
  ).١١٣٥(فليكف بقية يومه 

  ).٤/٣٣٣(املغين : انظر (٢)
  ).٣٣٤، ٤/٣٣٣(املغين : انظر (٣)
كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء ) ٤٨٠(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٤)

كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء ) ٤٣٨(ومسلم يف صحيحه ) ٢٠٠٣(
)١١٢٩.(  



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٦٦  

أن التطوع ميكن اإلتيان به يف بعض النهار، بشرط عدم : األول
: يف حـديث عاشـوراء   املفطرات يف أوله؛ بدليل قول الـنيب  

فإذا نوى صوم التطوع من النـهار كـان    )١(»فليصم بقية يومه«
وم جيـب يف  صائًما بقية النهار، دون أوله خبالف الفرض؛ فإن الص

  .مجيع النهار، وال يكون صائًما بغري النية
أن التطوع سومح يف نيته من الليل تكثًريا له، فإنه قـد  : الثاين

يبدو له الصوم يف النهار، فاشتراط النية من الليل مينع ذلك، فسامح 
الشرع فيها، كمساحمته يف ترك القيام من صالة التطـوع، وتـرك   

فر تكثًريا لـه، وترغيًبـا فيـه خبـالف     االستقبال يف النفل يف الس
  .)٢(الفرض

فقد ذهب مجهور أهل العلـم؛  : وأما إذا كان الصيام تطوًعا
احلنفية والشافعية واحلنابلة، على صحة نيته بعد طلوع الفجر، مـن  

  .)٣(النهار، ما مل يكن أتى قبل ذلك مبفطر من املفطرات 
  :واستدلوا على هذا بأدلة منها

 دخل علي النيب : رضي اهللا عنها قالتما روت عائشة  -١
فـإين إذن  «: قال! ال: فقلنا» هل عندكم شيء؟«: ذات يوم فقال

  .)٤(»صائم
                              

  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
  .بتصرف يسري) ٤/٣٣٥(املغين : انظر (٢)
اجملموع ) ٣/٤٩٥(البيان ) ٣٧٨، ٢/٣٧٧(ختار رد احملتار على الدر امل: انظر (٣)

  ).٤/٣٤٠(املغين ) ٣٠٦، ٦/٣٠٥(
كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من ) ٤٤٥(أخرجه مسلم يف صحيحه  (٤)

= 



  

  ٦٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

صيامه بنية  حديث عاشوراء املتقدم؛ حيث جوز النيب  -٢
  .)١(من النهار 

قياًسا على التطوع بالصالة؛ فإن نقلها خيفف عن فرضها  -٣
يام، و جواز الصالة يف السفر يف أحكام كثرية؛ منها جواز ترك الق

  .)٢(على الراحلة إىل غري القبلة، وغري ذلك من األحكام املخففة 
ال : يف هذا؛ فقالواوخالف املالكية، وبعض الشافعية اجلمهور 

، )٣(جيوز صوم التطوع إال بنية من الليـل قبـل طلـوع الفجـر     
  :واستدلوا على هذا بأدلة منها

الصيام قبل طلوع الفجـر   من مل يبيت«: عموم قوله  -١
  .)٤(»فال صيام له

  .)٥(قياًسا على الصالة؛ فإنه يتفق وقت النية لفرضها ونفلها -٢
والذي يظهر واهللا تعاىل أعلم، أن القول األول أرجح؛ ألن فعله 

   ،الثابت عنه يف التطوع خاص، ودليل املالكية ومن معهم عـام
  .)٦(واخلاص مقدم على العام 

=                                
  ).١١٥٤) (١٧٠(النهار قبل الزوال 

  .انظر خترجيه فيما سبق من البحث  (١)
  ).٤/٣٤١(املغين : انظر (٢)
اجملموع ) ٣/٤٩٥(البيان ) ٣٥٧، ١/٣٥٦(ر الثمينة عقد اجلواه: انظر (٣)

)٦/٣٠٦.(  
  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (٤)
  ).٤/٣٤٠(املغين : انظر (٥)
  ).٤/٣٤١(املغين : انظر (٦)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٦٨  

مهور يف جواز نية  التطوع من النـهار أصـح   اجلوألن دليل 
سنًدا من دليل املالكية، والصالة يتفق وقت النية لنفلها وفرضـها؛  
ألن اشتراط النية يف أول الصالة ال يفضي إىل تقليلـها، خبـالف   
الصوم، فإنه قد يعن له الصوم من النهار، فعفي عنه؛ كمـا جـاز   

  .)١(التنفل قاعًدا وعلى الراحلة هلذه العلة 
تأخري السحور للصائم إىل قبيـل طلـوع   : املسألة السابعة

  :الفجر
يستحب للصائم باتفاق أهل العلم إذا حتقق بقاء الليل أن يؤخر 

  .)٢(سحوره إىل أن يقترب وقت طلوع الفجر؛ ألنه أرفق بالصائم 
ُض َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَي: لقوله تعاىل

فهو دليل على جواز األكـل  ] ١٨٧: البقرة[ ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد
والشرب إىل طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يسـتحب أن  

  .)٣(يكون قبيل طلوع الفجر 
إن بالالً يؤذن بليل، فكلـوا  «: أنه قال وملا ثبت عن النيب 

ن السحور فهو دليل على أ )٤(»واشربوا، حىت يؤذن ابن أم مكتوم
  .)٥(ال يكون إال قبل الفجر 

                              
  ).٤/٣٤١(املغين : انظر (١)
البيان ) ١/٣٦١(عقد اجلواهر الثمينة ) ٢/٤١٩(رد احملتار على الدر املختار : انظر (٢)

  ).٤/٣٢٥(املغين ) ٣/٥٣٨(
تفسري سورة البقرة البن عثيمني ) ١/٥١٧(تفسري القرآن العظيم : انظر (٣)

)٢/٣٥٣.(  
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٤)
  ).٤/٣٢٥(املغين : انظر (٥)



  

  ٦٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

وزيد بـن ثابـت    أن النيب : وثبت عن أنس رضي اهللا عنه
إىل الصالة، فصلى،  تسحرا، فلما فرغا من سحورمها قام نيب اهللا 

كم كان بني فراغهما من سـحورمها ودخوهلمـا يف   : فقيل ألنس
  .)١(قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية : الصالة؟ قال

  .)٢(لى استحباب تأخري السحور إىل قبيل الفجر فهو دليل ع

                              
كتاب مواقيت الصالة، باب وقت الفجر ) ١٤٨(أخرجه البخاري يف صحيحه  (١)

)٥٧٦.(  
  ).٣/٥٣٨( البيان: انظر (٢)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٧٠  

  املطلب الرابع
  أحكام احلج املترتبة على طلوع الفجر الثاين

يتوقف على طلوع الفجر الثاين مجلة من  أحكام احلج، نبينها 
  :يف املسائل اآلتية

  :ابتداء وقت الوقوف بعرفة: املسألة األوىل
م احلـج إال بـه   الوقوف بعرفة ركن احلج األعظم الذي ال يت

؛ ملا روى عبد الرمحن بن يعمـر، رضـي اهللا   )١(بإمجاع أهل العلم 
وهو بعرفـة،   أن ناًسا من أهل جند أتوا رسول اهللا : "تعاىل عنه

احلج عرفة، من جاء ليلة مجـع قبـل   : فسألوه، فأمر منادًيا، فنادى
  ..)٢(طلوع الفجر فقد أدرك احلج

  :انتهاءوله وقت ابتداء، ووقت فضيلة، ووقت 
  .فيأيت بيانه، إن شاء اهللا، يف املسألة التالية: فأما وقت االنتهاء
فهو من بعد زوال الشمس يوم عرفـة،  : وأما وقت الفضيلة

                              
  ).٥/٢٦٧(املغين ) ٢٥٨، ٥/٢٥٤(أضواء البيان ) ٢١(اإلمجاع : انظر (١)
كتاب احلج، باب ما جاء فيمن  أدرك ) ٣/٢٣٧(أخرجه الترمذي يف جامعه  (٢)

) ٥/١٨٧(والنسائي يف السنن الصغرى ) ٨٨٩(اإلمام جبمع فقد أدرك احلج، 
اإلمام باملزدلفة،  كتاب مناسك احلج، باب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع

كتاب املناسك، باب من أتى عرفة ) ٤٣٧، ٤٣٦(وابن ماجة يف سننه ) ٣٠٤٤(
  ).٣٠١٥(قبل الفجر ليلة مجع 

  ).١٠٦٤) (٤/٢٥٦(واأللباين يف اإلرواء ) ٨/١٢٤(وصححه النووي يف اجملموع 



  

  ٧١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

الثابت عنه يف صحيح  لفعله  )١(حىت غروهبا، بإمجاع أهل العلم 
مسلم، من حديث جابر رضي اهللا عنه املشهور يف صفة حجة النيب 

 أمر بالقصواء، فرحلت »إذا زاغت الشمس حىت«: وفيه قال ،
مث أذن مث أقام؛ فصـلى  .. له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس

 مث أقام فصلى العصر، ومل يصل بينهما شيئًا مث ركـب  الظهر، 
حىت أتى املوقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل 

ا حـىت غربـت   حبل املشاة بني يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفً
  .)٢(الشمس وذهبت ا لصفرة قليال حىت غاب القرص 

فقد اختلف أهل العلـم يف أول وقـت   : وأما وقت االبتداء
  :الوقوف بعرفة على قولني

إن أول وقت الوقوف بعرفة يبدأ مـن طلـوع   : القول األول
  .)٣(الفجر يوم عرفة؛ وإليه ذهب احلنابلة، وهو من مفردات املذهب

إن أول وقت الوقوف بعرفة يبـدأ بعـد زوال    :والقول الثاين
احلنفيـة، واملالكيـة،   : الشمس من يوم عرفة؛ وإليه ذهب اجلمهور

  .)٤(والشافعية، وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها شيخ اإلسالم 
                              

) ٤/٣١٧(البيان ) ٢/٢٧٣(بداية اجملتهد ) ١/٥٠١(املسالك يف املناسك : انظر (١)
  ).٥/٢٧٥(ملغين ا
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
) ٢/٤٢٩(الكايف ) ٩/١٦٧(الشرح الكبري ومعه اإلنصاف ) ٥/٢٧٤(املغين : انظر (٣)

  ).٧/٣٣٠(الشرح املمتع على زاد املستقنع 
) ١/٥١١(املسالك يف املناسك ) ٤/٥٥(املبسوط ) ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (٤)

، ٨/١٢٧(اجملموع ) ٢٧٤، ٢/٢٧٣(بداية اجملتهد ) ١/٤٠٥(ثمينة عقد اجلواهر ال
املغين ) ٢/٦٧٠(كتاب احلج من احلاوي  الكبري ) ٤/٣١٧(البيان ) ١٤١، ١٢٨

= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٧٢  

واالعتماد عند مالك رمحه اهللا يف الوقوف هو الليل، والنـهار  
ة، فإن مل يقف يف جزء تبع له، فال بد من الوقوف يف الليل ولو حلظ

  .)١(من الليل مل جيزه ذلك الوقوف 
استدل احلنابلة على أن وقت الوقوف يبدأ بطلوع الفجر مبا 

  :يلي
أتيت الـنيب  : حديث عروة بن مضرس رضي اهللا عنه قال -١
 إين أقبلت مـن جبلـي   ! يا رسول اهللا : وهو باملزدلفة، فقلت

؛ فهل يل من حج؟ فقـال  إال وقفت عليه )٣(مل أدع جبالً )٢(طييء
من صلى هذه الصالة معنا، وقد وقف قبل ذلك «: رسول اهللا 

  .)٥(»)٤(بعرفة ليالً أو هناًرا فقد مت حجه، وقضى تفثه
=                                

  ).٧/٣٣٠(الشرح املمتع ) ٤/٢٩(اإلنصاف ) ٢٧٥، ٥/٢٧٤(
مواهب ) ١/٣٥٩(الكايف يف فقه أهل املدينة ) ١/٤٠٥(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (١)

  ).٣/٩٤(ليل اجل
وسلمى؛ ومها جبالن مشهوران معروفان مشال اجلزيرة العربية  أجاجبال طيئ مها  (٢)

إىل القريات من ناحية الشام، مسي أوهلما باسم رجل، وثانيهما باسم امرأة من 
آثار البالد ) ٢/١١٨(وما بعدها؛ ) ١/١١٩(معجم البلدان : انظر. العماليق

  ).٧٤(وأخبار العباد 
الضخم منه الذي ميتد ويطول : هنا يراد به املستطيل من الرمل، وقيل: لاحلب (٣)

  .حبال، واحلبال يف الرمل كاجلبال يف غري الرمل: كاجلبل، مجعه
  ).حبل) (١/١٥٣(املعجم الوسيط ) ٣/٣٠(لسان العرب : انظر

ما يصيب احملرم باحلج من ترك االدهان والغسل واحللق؛ وإزالته من : التفث (٤)
  .احلج مناسك
  ).تفث) (١/٨٥(املعجم الوسيط ) ٢/٣٧(لسان العرب : انظر

كتاب مناسك ) ١٨٧، ٥/١٨٦(أخرجه هبذا اللفظ النسائي يف السنن الصغرى  (٥)
وأبو داود يف ) ٣٠٤١(احلج، باب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام باملزدلفة 

= 



  

  ٧٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

أنه حجة يف أنَّ هنار عرفة كله وقت للوقـوف؛  : والوجه منه
بني له أن من وقف بعرفة قبل ذلك ليالً أو هناًرا فقد مت  ألن النيب 

يقيده مبا بعد الزوال؛ ألن النهار اسم من انفجار الصبح حجه، ومل 
  .)١(إىل غروب الشمس 

وألن ما بعد طلوع الفجر من يوم عرفـة، فكـان وقًتـا     -٢
للوقوف؛ كبعد الزوال، وترك الوقوف فيه ال مينـع كونـه وقًتـا    

وخلفاؤه مـن بعـده    للوقوف؛ كبعد العشاء، وإمنا وقف النيب 
  .)٢(بوا مجيع وقت الوقوف وقت الفضيلة، ومل يستوع

واستدل اجلمهور على أن أول وقت الوقوف بعرفة يكـون  
  :بعد الزوال مبا يلي

الثابت عنه؛ حيث وقف بعد زوال الشمس؛ كما  فعله  -١
، وكـان  )٣( يف حديث جابر رضي اهللا عنه يف صفة حجة النيب 

=                                
ابن ماجة يف و) ١٩٥٠(كتاب املناسك، باب من مل يدرك عرفة ) ٢٨٥(السنن 
) ٣٠٦١(كتاب املناسك باب من أيت عرفة قبل الفجر ليلة مجع، ) ٤٣٧(سننه 

هذا حديث صحيح على شرط : "وقال) ١٧٠١(واحلاكم يف كتاب املناسك 
ووافقه الذهيب يف . اهـ" كافة أئمة احلديث، وهو قاعدة من قواعد اإلسالم

  ).١/٦٣٤(التلخيص، املستدرك ومعه التلخيص 
  ).٢/٢٥٦(وابن حجر يف التلخيص احلبري ) ٨/١٢٦(ووي يف اجملموع وصححه الن

املغين ) ١/٥١٢. (املسالك يف املناسك) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (١)
  ).٣٣١، ٧/٣٣٠(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٥/٢٧٣(

  ).٥/٢٧٥(املغين : انظر (٢)
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)

الشرح املمتع ) ١/٥١٣(املسالك يف املناسك ) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(أضواء البيان : وانظر
  ).٧/٣٣١(على زاد املستقنع 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٧٤  

  خذوا عين «يقول للصحابة الذين حجوا معه بني احلني واآلخر
  .)١(»ناسككمم

عن سامل بن عبد اهللا : ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه -٢
أن ال خيالف : كتب عبد امللك إىل احلجاج: "رضي اهللا عنهما قال

ابن عمر يف احلج؛ فجاء ابن عمر رضي اهللا عنهما وأنا معـه يـوم   
احلجاج، فخرج  )٢(عرفة حني زالت الشمس، فصاح عند سرادق 

: ما لك يا أبا عبد الرمحن؟ فقال: ؛ فقال)٣( وعليه ملحفة معصفرة
: قـال ! نعم: قال! هذه الساعة؟: الرواح إن كنت تريد السنة، قال

فأنظرين حىت أفيض على رأسي مث أخرج، فنزل حىت خرج احلجاج، 
إن كنت تريد السنة فاقصر اخلطبـة،  : فسار بيين وبني أيب، فقلت

ا رأى ذلك عبد اهللا، وعجل الوقوف، فجعل ينظر إىل عبد اهللا، فلم
  .)٤(صدق : قال

أن ابن عمر رضي اهللا عنهما أشار بذلك إىل مـا  : والوجه منه
                              

  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (١)
  . كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء: السرادق (٢)
  ).سردق) (٢/٣٢٣(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
: هي  املالءة املبطنة أو احملشية اليت يلتحف ويتغطى هبا، مجعها: فرةامللحفة املعص (٣)

مالء؛ وهي القطعة الواحدة من الثياب اليت : هي الريطة، مجعها: واملالءة. مالحف
يؤتزر هبا أحياًنا وترتدي أحياًنا واملعصفرة، أي املصبوغة بالعصفر، وهو نبت 

  .يهرئ اللحم الغليظ، يصبغ به
) ١٣/١٦٧) (حلف) (١٢/٢٥٠(لسان العرب ) عصفر) (٥٦٧(احمليط القاموس : انظر

  ).٤/٣٠٠(النهاية يف  غريب احلديث واألثر ) مأل(
كتاب احلج، باب التهجري بالرواح يوم عرفة ) ٤٠٢(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٤)

)١٦٦٠.(  



  

  ٧٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

، وعمل به خلفاؤه الراشدون رضـي  جاءت به سنة رسول اهللا 
اهللا عنهما من بعده؛ فعلم منه أن ما قبل الزوال مل تأت به السـنة،  

  .)١( وال شرعه رسول اهللا 
يف عرنة، وهي ليست من عرفة،  نزل بوادي منرة وألنه  -٣

ولو كان ما قبل الزوال وقًتا للوقوف لنزل يف مكان الوقوف ال يف 
غريه؛ ألن حضوره ونزوله يف موضع الطاعة والقربة، أفضل وأكثر 

  .)٢(ثواًبا من نزوله يف غريه 
عروة، الذي استدل به احلنابلة، على أن املـراد  ومحلوا حديث 

يف  يصح الوقوف فيه؛ فيكـون قولـه    أنه وقف هناًرا فيما: منه
  .)٣( حديث عروة مطلقًا، قيدته السنة الفعلية منه 

خصوص ما بعد : بالنهار يف حديث عروة املذكورأو أن املراد 
واخللفاء الراشدين، بعده مل يقفوا إال بعد  الزوال؛ بدليل أن النيب 

فائـه  وفعل خل الزوال، ومل ينقل عن أحد أنه وقف قبله؛ ففعله 
  .)٤(»أو هناًرا«: من بعده مبني للمراد من قوله 

مبا روي عـن  : على ختصيص اإلجزاء بالليل: واستدل املالكية
مـن وقـف   «: قـال  ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 

بعرفات بليل فقد أدرك احلج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاتـه  
                              

  ).٢/٦١٧(كتاب احلج من احلاوي الكبري : انظر (١)
  ).١/٥١٣( املسالك يف املناسك: انظر (٢)
  ).٧/٣٣١(الشرح املمتع على زاد املستقنع : انظر (٣)
  ).١/٥١٣(املسالك يف املناسك ) ٢٦٠، ٥/٢٥٨(أضواء البيان : انظر (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٧٦  

  .)١(»احلج، فليحل بعمرة، وعليه احلج من قابل
أن كال الرأيني؛ رأي احلنابلة، : والذي يظهر، واهللا تعاىل أعلم

  :)٢(له حظ من النظر : ورأي اجلمهور
ألن النهار يف حديث عروة اسم من انفجار الصبح إىل غروب 

أن من كان وقف بعرفة قبـل طلـوع    الشمس وقد أطلق النيب 
ل مـا  الفجر من يوم العيد، ليالً أو هناًرا، فقد مت حجه، وهذا يشم

. أبلغ يف الداللة من فعلـه  بعد الفجر من يوم عرفة قطًعا، وقوله 
مل يقف إال بعد الزوال؛ ال يدل على أن ما قبله لـيس   وكونه 

على أن األحوط عدم االقتصار . األفضل وقًتا للوقوف وإمنا فعل 
  .)٣(على أول النهار 

مـن   رمحهم اهللا، يف ختصيص اإلجزاء جبزء: أما تشدد املالكية
  .وقوله فإنه ضعيف ال يثبت له دليل، مث هو مردود بفعله : الليل

انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وفـوات احلـج   : املسألة الثانية
  :على من مل يكن وقف هبا يف وقت الوقوف الشرعي

أمجع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة ينتـهي بطلـوع   
                              

كتاب احلج، باب الوقوف بعرفات ) ٣/٢٦٣(أخرجه الدارقطين يف سننه  (١)
وكذا ضعفه ابن عدي يف الكامل .. وضعفه برمحة بن مصعب) ٢٥١٨(
كتاب احلج، باب إدراك احلج ) ٥/١٧٤(لبيهقي يف السنن الكربى وا) ٦/٢١٩٤(

بإدراك عرفة، قبل طلوع الفجر من يوم النحر؛ ومشس احلق العظيم آبادي يف 
  ).هبامش سنن الدارقطين(التعليق املغين 

  ).٧/٣٣١(الشرح املمتع ) ٥/٢٦٠(أضواء البيان : انظر (٢)
  ).٧/٣٣١(متع الشرح امل) ٥/٢٦٠(أضواء البيان : انظر (٣)



  

  ٧٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

النحر وهو مل يقف الفجر من يوم النحر؛ فمن طلع عليه الفجر يوم 
  .)١(بعرفة بليل أو هنار فقد فاته احلج 

  :ومما يدل على هذا
حديث عبد الرمحن بن يعمر رضي اهللا تعاىل عنه، وفيه أن  -١
احلج عرفة من جاء ليلة مجع قبـل  : أمر منادًيا، فنادى«: النيب 

  .)٢(» طلوع الفجر فقد أدرك احلج
 ه أن الـنيب  حديث عروة بن مضرس رضي اهللا عنه وفي -٢
من صلى هذه الصالة معنا، وقد  وقف قبل ذلك بعرفـة  «: قال

  .)٣(» ليالً أو هناًرا، فقد مت حجه، وقضى تفثه
ال يفوت احلج حـىت يطلـع   «: قول جابر رضي اهللا عنه -٣

 أقـال رسـول اهللا   : فقلت له: قال أبو الزبري» الفجر ليلة مجع
  .)٤(»نعم«: ذلك؟ قال

بل طلوع الفجر يوم النحر، أو مل يصـل  فمن مل يقف بعرفة ق
إليها إال بعد طلوعه، فقد فاته احلج، وعليه أن يتحلل مـن حجـه   

                              
املبسوط ) ٥/٢٥٤(أضواء البيان ) ٥٥٦، ١/٥٢٠(تفسري القرآن العظيم : انظر (١)

بداية ) ١/٤٠٥(؛ عقد اجلواهر الثمينة )١/٥١٣(املسالك يف املناسك ) ٤/٥٥(
  ).٢٧٦-٥/٢٧٤(املغين ) ٤/٣١٧(البيان ) ٢٧٤، ٢/٢٧٣(اجملتهد 

  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (٢)
  .ظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث ان (٣)
لالثرم بإسناده، وروى حنوه البيهقي يف السنن ) ٥/٢٧٤(عزاه ابن قدامة يف املغين  (٤)

كتاب احلج، باب إدراك احلج بإدراك عرفة، عن جابر، وعن ) ٥/١٧٤(الكربى 
  ).١٠٦٥) (٤/٢٥٨(عطاء، وصحح إسناده األلباين يف اإلرواء 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٧٨  

  .)١(بطواف وسعي وحالق
والعمل على حـديث عبـد   : "قال اإلمام الترمذي رمحه اهللا

وغريهم؛ أنه  الرمحن بن يعمر عند أهل العلم؛ من أصحاب النيب 
فقد فاته احلج، وال جيـزئ   من مل يقف بعرفات قبل طلوع الفجر،

عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، وجيعلها عمرة وعليه احلج من قابل؛ 
ومسعت اجلـارود  .. وهو قول الثوري والشافعي، وأمحد وإسحاق

هذا احلـديث أم  : مسعت وكيًعا أنه ذكر هذا احلديث، فقال: يقول
  .)٢(املناسك

قوف آخـر  إن آخر وقت الو: وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
ليلة النحر، فمن مل يدرك الوقوف حىت طلع الفجر يومئذ فاته احلج 

ومن فاتـه  : مث ساق قول جابر املتقدم مث قال.. ال نعلم فيه خالفًا
احلج يتحلل بطواف وسعي وحالق، هذا الصحيح من املـذهب؛  
وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب، وابنه، وزيد بن ثابـت، وابـن   

روان بن احلكم، وهو قول مالك، والثوري، عباس، وابن الزبري، وم
مث ذكر  الرواية األخرى يف املذهب، .. والشافعي، وأصحاب الرأي

قول من مسيَّنا من الصحابة، ومل نعرف هلم خمالفًـا،  : "ولنا: وقال
  .)٣(فكان إمجاًعا

                              
وما بعدها التاج ) ٢/٩٣٣(املسالك يف املناسك ) ٢/٢٢٠(ئع بدائع الصنا: انظر (١)

وما بعدها املغين ) ٨/٢٢٠(اجملموع ) ٤/٣٨٠(البيان ) ٣/٢٠٠(واإلكليل 
  .وما بعدها) ٧/٤٤٢(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٤٢٧، ٥/٤٢٦(

  ).٣/٢٣٨(اجلامع الصحيح  (٢)
  ).٤٢٥-٥/٤٢٤(املغين  (٣)



  

  ٧٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

فمحـل  : وأما إجياب اهلدي عليه، وإلزامه احلج من قابـل 
اجلمهور على أن اهلدي يلزم من خالف بني أهل العلم على قولني؛ 

فاته احلج، خالفًا للحنفية، وإحدى الروايتني عن أمحد؛ واجلمهـور  
كذلك على أنه يلزمه احلج من قابل سواء كان الفائت واجًبـا أو  

  .)١(تطوًعا، خالفًا إلحدى الروايتني عن مالك وأمحد 
ابتداء وقت الدفع من مزدلفة ملن وجب عليه : املسألة الثالثة

  :ملبيت هباا
املبيت مبزدلفة ملن وافاها قبل طلوع الفجر واجب من واجبات 

  .)٢(احلج، من تركه فعليه دم، يف قول أكثر أهل العلم
وال خالف بني أهل العلم، رمحهم اهللا، يف أن السنة للحـاج  
الذي وصل املزدلفة ليلة النحر أن يبيت هبا حىت طلوع الفجر، فإذا 

قته، مث وقف هبا، عند املشعر احلرام، أو طلع الفجر صاله يف أول و
                              

ت ال ختلو من ضعف ومقال، والتفصيل يف ذلك يطيل وهلم يف ذلك استدالال (١)
  .البحث وخيرجه عن مقصوده

وما بعدها القوانني ) ٢/٩٣٣(املسالك يف املناسك ) ٢/٢٢٠(بدائع الصنائع : انظر
 ٤/٣٨٠(البيان ) ٣/٢٠٠(التاج واإلكليل ) ٢/٢٧١(بداية اجملتهد ) ٩٥(الفقهية 

الشرح املمتع ) ٤٢٧، ٥/٤٢٦(ين وما بعدها املغ) ٨/٢٧٣(اجملموع ) وما بعدها
  .وما بعدها) ٧/٤٤٢(على زاد املستقنع 

وهذا أوسط األقوال يف املسألة وأعدهلا، خالفًا ملن قال إن املبيت هبا سنة، ومن  (٢)
بدائع الصنائع ) ٣/٤١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر. قال إنه ركن

) ١/٢٧٧(بداية اجملتهد ) وما بعدها ١/٥٢٨(املسالك يف املناسك ) ٢/١٥٦(
املغين ) ١٥٣-٨/١٥١(اجملموع ) ٤/٣٢٣(البيان ) ٣/١١٩(مواهب اجلليل 

  .وما بعدها) ٧/٣٣٦(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٥/٢٨٤(



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٨٠  

حيث تيسر له ذلك، حىت يسفر الصبح جًدا، مث يدفع إىل مىن قبـل  
  .)١(طلوع الشمس 

يف حجه ؛ فقد روى جابر رضي  فعله : والدليل على هذا
أتى املزدلفة، فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان " أن النيب : اهللا عنه

حىت طلـع   هما شيئًا مث اضطجع واحد وإقامتني، ومل يسبح بين
الفجر، وصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة، مث ركـب  
القصواء حىت أتى املشعر احلرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكربه، وهلله 
ووحده، فلم يزل واقفًا حىت أسفر جًدا، فـدفع قبـل أن تطلـع    

  .)٢(الشمس
  .)٣(»خذوا عين مناسككم«: مع قوله 
شهدت عمـر  «: و بن ميمون األودي رمحه اهللا قالوعن عمر

إن املشـركني  : الصبح مث وقف فقال )٤(رضي اهللا عنه صلى جبمع 
                              

) ٢٧٨، ٢/٢٧٧(وما بعدها بداية اجملتهد ) ١/٥٤٨(املسالك يف املناسك : انظر(١)
املغين ) ١٥٣-٨/١٥١(وع اجملم) ٤/٣٢٣(البيان ) ٣/١١٩(مواهب اجلليل 

منسك شيخ اإلسالم ابن ) ٣/٥١٦(شرح العمدة يف الفقه ) ٢٨٦-٥/٢٨٤(
  .وما بعدها) ٧/٣٣٦(الشرح املمتع على  زاد املستقنع ) ٧٧، ٧٦(تيمية 

  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
املزدلفة واملشعر احلرام ومجع، مسيت مجًعا ألن : ثالثة أمساء هي املزدلفة؛ وهلا: مجع (٤)

  .آدم عليه السالم وحواء ملا أهبطا اجتمعا هبا
املسالك يف املناسك ) مجع) (١/٢٨٦(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر

  ).٢١٩(خالص اجلمال ) ٥/٢٨٣(املغين ) ١/٥٣١(



  

  ٨١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

وأن  )١(أشرق ثبري: كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس، ويقولون
  .)٢(»خالفهم مث أفاض قبل أن تطلع الشمس النيب 

ع وعلى هذا فالسنة للحاج أال يدفع من مزدلفة إال بعد طلـو 
  .الفجر اقتداء باملصطفى 

يف جواز تقدمي الضـعفة وكبـار   : وال خالف بني أهل العلم
السن والنساء، ودفعهم من مزدلفة إىل مىن قبل طلوع الفجر؛ قـال  

وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأبـو  : "ابن قدامة رمحه اهللا
ـ  م، ثور،  وأصحاب الرأي، وال نعلم فيه خمالفًا، وألن فيه رفقًا هب

  .)٣(" ودفًعا ملشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم 
، رمحهم اهللا، يف جواز الدفع من مزدلفـة  واختلف أهل العلم 

  :على قولني )٤(قبل طلوع الفجر لغري الضعفة والنساء ومرافقيهم 
                              

ا، باملزدلفة على يسار الذاهب منها اسم جبل معروف مبكة، من أعظم جباهل: ثبري (١)
إىل مىن، وعلى ميني الداخل من مين إىل مكة، مسي ثبًريا برجل من هذيل امسه ثبري 
مات يف ذلك اجلبل فعرف اجلبل به، كانت الشمس تشرق من ناحيته، فخاطبوه 

طلوعها : هبذا القول؛ كأهنم يقولون أدخل أيها اجلبل يف شروق الشمس؛ أي
معجم البلدان ) ١/٢٠٢(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر. لنحرلنسرع إىل ا

املسالك يف املناسك ) ٤٦/ ٢/١(هتذيب األمساء واللغات ) ثرب) (٨٦، ٢/٨٥(
)٥٥٠، ١/٥٤٩.(  

كتاب احلج، باب مىت يدفع من مجع ) ٤٠٧(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٢)
)١٦٨٤.(  

، ١/٥٤٢(املسالك يف املناسك ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : وانظر) ٥/٢٨٦(املغين  (٣)
) ٧٤(وما بعدها، مناسك ابن مجاعة ) ٨/١٥٦(اجملموع ) ٤/٣٢٤(البيان ) ٥٤٣

  ).٧٦(منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وهذا اخلالف إمنا هو على مذهب اجلمهور الذين يرون أن املبيت مبزدلفة واجب؛  (٤)

= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٨٢  

جيوز للحاج مطلقًا، قوًيا كان أو ضعيفًا رجـالً  : القول األول
وإليـه  . ة إىل مىن بعد منتصف الليلكان أو امرأة، الدفع من مزدلف

  .)١(ذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة يف قول 
ال جيوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، إال : والقول الثاين

ملن كان معذوًرا كالضعفة وكبار السن والنسـاء الـذين وردت   
وإليه ذهب احلنفية، واحلنابلة يف قول، وطائفـة  . الرخصة هلم بذلك

كبار أهل العلم احملققني؛ كابن املنذر وشيخ اإلسالم ابن تيمية،  من
  .)٢(واإلمام الشنقيطي، واأللباين وغريهم رمحة اهللا على اجلميع 

  :استدل أصحاب القول األول بأدلة منها

=                                
كذا عند من يرى أن املبيت هبا املالكية والشافعية واحلنابلة؛ و: وهم كما سبق

وأما . ركن؛ وهو منسوب لبعض فقهاء السلف كالشعيب والنخعي واألوزاعي
  .احلنفية وأحد القولني عند الشافعية واحلنابلة، فاملبيت عندهم سنة ال واجب

  .ما سبق تقريره يف بداية املسألة الثالثة : انظر
- ٤/٣٢٤(البيان ) ٢/٢٧٧(اجملتهد بداية ) ١/٤٠٩(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (١)

اإلنصاف ) ٥/٢٨٤(املغين ) ٢/٦٨٨(كتاب احلج من احلاوي الكبري ) ٣٢٦
  .وما بعدها) ٧/٣٣٩(الشرح املمتع ) ٤/٣٢(

واحلنفية، رمحهم اهللا، يرون أن املبيت باملزدلفة سنة، والوقوف هبا واجب،  (٢)
لنحر إىل طلوع الشمس والوقوف ال يكون إال بعد طلوع الفجر الثاين من يوم ا

  .منه، فمن وقف هبا قبل طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس فوقوفه ال يعتد به
رد احملتار ) ٤/٦٣(املبسوط ) ٣/٦١٦(فتح الباري ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : انظر

املغين ) ٥٤٤، ١/٥٤٢(املسالك يف املناسك ) ٢/٥١١(على الدر احملتار 
منسك شيخ اإلسالم ) ٥٢٣، ٥٢٢، ٣/٥١٦(شرح العمدة يف الفقه ) ٥/٢٨٤(

مناسك احلج ) ٤/٣٢(اإلنصاف ) ٢٦/١٣٥(جمموع الفتاوى ) ٧٦(ابن تيمية 
  ).٩٩(احلج أحكامه وصفه ) ٣٢(والعمرة لأللباين 



  

  ٨٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

كنت فيمن قدم «: ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -١
 ين رسول اهللا بعث«: ويف لفظ قال» يف ضعفة أهله رسول اهللا 

  .)١(»يف الضعفة، من مجع بليل: يف الثقل أو قال
بـأم   أرسل النيب «: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت -٢

سلمة ليلة النحر، فرمت اجلمرة قبل الفجر، مث مضت فأفاضـت،  
  .)٢(»تعين عندها وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول اهللا 

) بنت زمعـة (نت سودة كا: وعنها رضي اهللا عنها قالت -٣
أن تفيض من مجع  رسول اهللا  فاستأذنت )٣(امرأة ضخمة ثبطة 

 كنت استأذنت رسول اهللا  فليتين: بليل، فأذن هلا، فقالت عائشة
  .)٤(كما استأذنته سودة، وكانت عائشة ال تفيض إال مع اإلمام 

هذه األدلة تدل على جواز انصراف احلاج ودفعه مـن  : قالوا
                              

كتاب احلج، باب من قدم ضعفه أهله بليل ) ٤٠٦(أخرجه البخاري يف صحيحه  (١)
احلج، باب كتاب ) ٥١١، ٥١٠(ومسلم يف صحيحه ) ١٦٧٨، ١٦٧٧(

  ).١٢٩٣(استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن 
) ١٩٤٢(كتاب املناسك، باب التعجيل من مجع ) ٢٨٤(أخرجه أبو داود يف سننه  (٢)

 اجملموعكتاب احلج وصححه النووي يف ) ٥/٢١٧(والبيهقي يف السنن الكربى 
صب الراية والزيلعي يف ن) ١/٣٣٩(وابن كثري يف إرشاد الفقيه ) ٨/١٧٧(
والشوكاين يف نيل األوطار ) ٢/٢٨٤(وابن قيم اجلوزية يف زاد املعاد ) ٣/٨٣(
  ).٥/٢٧٦(والشنقيطي يف أضواء البيان ) ٥/٨٢(

النهاية يف : انظر. أي ثقيلة بطيئة من التثبيط؛ وهو التعويق والشغل عن املراد: ثبطة (٣)
  ).ثبط) (١/٢٠٢(غريب احلديث واألثر 

كتاب احلج، باب من قدم ضعفة أهله بليل ) ٤٠٦(ري يف صحيحه أخرجه البخا (٤)
كتاب احلج، باب استحباب دفع ) ٥١٠(ومسلم يف صحيحه ) ١٦٨١، ١٦٨٠(

  ).١٢٩٠(الضعفة من النساء وغريهن، 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٨٤  

ل الفجر بعد انتصاف الليل ومضي أكثره يف مزدلفة، فإذا مزدلفة قب
  .)١(مضى أكثر الليل أجزأه الدفع إىل مىن 
بأن الترخيص إمنا هو يف حـق  : ولكن هذا االستدالل مردود

الضعفة ومن يف حكمهم، وأما من عداهم فاألصل عدم التـرخيص  
 هلم بالدفع من مزدلفة إال بعد طلوع الفجر؛ كما فعـل الـنيب   

  .)٢(قياسهم على الضعفة، قياس مع الفارق و
 وألجل هذا كانت عائشة تتمىن لو أهنا استأذنت رسول اهللا 

كما استأذنته سودة، ولو كان الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجـر  
  .جائًزا للجميع ملا كان الستئذان سودة، وال لتمين عائشة معىن

  :واستدل أصحاب القول الثاين بأدلة منها
هي نص يف اإلذن للضعفة : القول األول؛ حيث قالوا أدلة -١

والنساء ومن يف حكمهن، واإلذن يقتضي أن يكـون األصـحاء   
واألقوياء ملزمني بالبقاء يف مزدلفة إىل طلوع الفجر، وإال مل يكـن  

  .)٣(لإلذن للضعفة والنساء معىن 
بات باملزدلفة، ومل يتعجل، ومل يدفع منها إال  أن النيب  -٢
  .)٤(»خذوا عين مناسككم«: وع الشمس، وقالبعد طل

                              
كتاب احلج من احلاوي ) ٣/٤١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (١)

  ).٧/٣٣٩(املستقنع الشرح املمتع على زاد ) ٤/٣٢٦(البيان ) ٢/٦٩٠(
، ٧/٣٣٩(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٢١٩، ٢١٨(خالص اجلمان : انظر (٢)

٣٤٠.(  
  ).٢٨٥-٥/٢٨٤(املغين ) ٥/٢٧٤(أضواء البيان : انظر (٣)
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٤)

= 



  

  ٨٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

أهنا نزلت ليلة مجـع عنـد   «: وعن أمساء رضي اهللا عنها -٣
هل غـاب  ! يا بين: املزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة مث قالت

هل غاب القمـر؟  ! يا بين: فصلت ساعة مث قالت! ال: القمر؟ قلت
مرة، مث فارحتلوا فارحتلنا ومضينا، حىت رمت اجل: قالت! نعم: قلت

ما أرانـا إال   )١(يا هنتاه : رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت هلا
  .)٤(»)٣(أذن للظعن  إن رسول اهللا ! يا بين: قالت! )٢(قد غلسنا 

  :ووجه الداللة منه من وجهني
أن غالمها أنكر عليها تبكريها بغلس، مما يدل على أن : أحدمها

=                                
  ).٨٢(مناسك احلج والعمرة، ابن عثيمني ) ٥/٢٨٤(املغين : وانظر يف االستدالل به

يا هذه ، وتفتح النون وتسكن، وتضم اهلاء اآلخرة وتسكن، ويف : أي: يا هنتاه (١)
وهي . هن وهنان وهنون: هنوات وهنات، ويف املذكر: هنتان، ويف اجلمع: التثنية

  .لفظة ختتص بالنداء
  .هنا) ٥/٢٤١(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
لقد : أي: خر الليل إذا اختلطت بضوء الصباحضد اإلسفار، وهو ظلمة آ: التغليس (٢)

  .سرنا إىل مىن يف ذلك الوقت
  ).غلس) (٣/٣٣٩(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
: الظُُّعن، والظُّْعن والظعائن، واألظعان، واحدة الظعينة، وهي املرأة وأصل الظعينة (٣)

ظعينة؛ ألهنا تظعن مع  :يسار، وقيل للمرأة: أي: الراحلة اليت يرحل ويظعن عليها
الظعينة؛ املرأة يف : الزوج حيث ظعن، أو ألهنا حتمل على الراحلة إذا ظعنت، وقيل

  .ظعينة: اهلودج، مث قيل للهودج بال امرأة، وللمرأة بال هودج
  ).ظعن) (٣/١٤٣(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
قدم ضعفة أهله بليل،  كتاب احلج باب من) ٤٠٦(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٤)

ومسلم يف صحيحه ) ١٦٧٩(فيقفون باملزدلفة يدعون، ويقدم إذا غاب القمر، 
كتاب احلج باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من ) ٥١٠(

  ).١٢٩١(مزدلفة إىل مىن يف أواخر الليل قبل زمحة الناس 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٨٦  

الفجر واجب، وأنه ال جيـوز  املستقر عندهم أن املبيت باملزدلفة إىل 
  .الدفع منها ملىن إال بعد طلوع الفجر

 أهنا مل تنكر عليه ذلك، وإمنا أخربته أن املصطفى : وثانيهما
قد أذن للظعن والضعفة بذلك، وهذا يدل على أن غريهم ال جيـوز  

  .له الدفع منها إىل مىن إال بعد طلوع الفجر
أنـه ال جيـوز   : الثاينالقول واهللا  تعاىل أعلم، : والذي يظهر

الدفع من مزدلفة قبل الفجر إال للظعن والضـعفة مـن الرجـال    
والنساء، ومن كان مرافقًا هلم، فيدفعون من مزدلفة إىل مىن آخـر  

  .الليل، بعد مغيب القمر، كما فعلت أمساء رضي اهللا عنه
وأما من ليس ضعيفًا، وال تابًعا لضعيف؛ فإنه يبقى مبزدلفة حىت 

  .يف أول وقتها، مث يدفع بعده؛ كما فعل النيب  يصلي الفجر
وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ وصراحتها يف الداللة على املراد، 

بـات   وألن هذا القول هو الذي جتتمع به األدلة؛ فـإن الـنيب   
: باملزدلفة هو وأصحابه األقوياء  األصحاء إىل الفجر وقـال هلـم  

  )١(»لتأخذوا عين مناسككم«
والضعفة ومرافقيهم يف االنصراف من املزدلفة  للظعن وأذن 

بآخر الليل؛ ولو كان احلكم واحًدا للجميع، ملـا كـان يف اإلذن   
فليـتين  : "للظعن والضعفة معىن، وملا قالت عائشة رضي اهللا عنـها 

  .)١)(٢(كما استأذنته سودة  كنت استأذنت رسول اهللا 
                              

  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (١)
  .رجيه فيما سبق من هذا البحث انظر خت (٢)



  

  ٨٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

ن وجب عليه ابتداء وقت الوقوف باملزدلفة مل: املسألة الرابعة
  :املبيت هبا

هذه املسألة فرع عن املسألة السابقة، والكالم فيها مبين علـى  
اخلالف يف املسألة السابقة؛ فمن أجاز الدفع من مزدلفة قبل طلوع 
الفجر أجاز الوقوف فيها قبل ذلك، ومن ملن جيز الدفع منها قبـل  

  .طلوع الفجر، مل جيز الوقوف قبله
فقهاء متفقون على جواز تقدمي دفـع  أن ال: والذي سبق بيانه

الظعن والضعفة ومرافقيهم من مزدلفة إىل مىن بآخر الليل، فهـؤالء  
  .)٢(جيوز هلم الوقوف باملزدلفة قبل طلوع الفجر 

: ملا ثبت يف الصحيحني من حديث سامل موىل ابن عمر قـال 
كان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون «

شعر احلرام؛ باملزدلفة بليل، فيذكرون اهللا ما بـدا هلـم، مث   عند امل
يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقـدم مـين   
لصالة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا اجلمرة، 

  .)٣(» أرخص يف أولئك رسول اهللا : وكان ابن عمر يقول
=                                

زاد ) ٢٨٥، ٥/٢٨٤(املغين ) ٣/٦١٦(فتح الباري ) ٥/٢٧٢(أضواء البيان : انظر (١)
مناسك احلج والعمرة، ابن عثيمني ) ٢١٩، ٢١٨(خالص اجلمان ) ٢/٢٥٢(املعاد 

  ).٩٩(احلج أحكامه وصفته ) ٨٣، ٨٢(
  .ما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
كتاب احلج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ) ٤٠٦(يف صحيحه أخرجه البخاري  (٣)

ومسلم يف صحيحه ) ١٦٧٦(فيقفون باملزدلفة يدعون، ويقدم إذا غاب القمر، 
كتاب احلج باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من ) ٥١١(

  ).١٢٩٥(مزدلفة إىل مىن يف أواخر الليل قبل زمحة الناس 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٨٨  

مرافقًا هلم فإنـه يبيـت   وأما من ليس من الظعن والضعفة وال 
باملزدلفة إىل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، صلى الفجـر يف أول  

مـا  «: فقد روي ابن مسعود رضي اهللا عنه قال: وقتها؛ لفعله 
صالة املغـرب  : صلى صالة إال مليقاهتا إال صالتني رأيت النيب 

  .)١(»والعشاء جبمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاهتا
املراد منه؛ قبل وقتها املعتـاد، ال قبـول   " ميقاهتاقبل : "وقوله

طلوع الفجر؛ فإنه ال جتوز صالة الفجر إال بعد التحقق من طلوع 
مبالغة يف التغليس  وهذا الفعل منه . الفجر الثاين بإمجاع املسلمني

بصالة الفجر يوم النحر؛ ليتفرغ احلاج ملا بعـدها مـن أعمـال    
  .)٢(احلج

إن تيسـر لـه    )٣(عند املشعر احلرام  مث إذا صلى الفجر وقف
من حـديث   ذلك، وإال فاملزدلفة كلها موقف، كما ثبت عنه 

أنه وقف عند املشـعر   جابر رضي اهللا عنه يف صفة حجة النيب 
                              

كتاب احلج، باب مىت يصلي الفجر جبمع ) ٤٠٧(يف صحيحه أخرجه البخاري  (١)
كتاب احلج، باب استحباب زيادة التغليس ) ٥٠٩(ومسلم يف صحيحه ) ١٦٨٢(

  ).١٢٨٩(بصالة الصبح يوم النحر باملزدلفة 
  ).٣/٤١٣(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥/٢٧٢(أضواء البيان : انظر (٢)
. و جبل باملزدلفة، وهذا مذهب الفقهاءاسم لقزح خاصة؛ وه: املشعر احلرام (٣)

أنه مجيع املزدلفة، وقد جاء يف األحاديث ما يدل : ومذهب املفسرين وأهل السري
  .أن مسجد مزدلفة مبين عليه اآلن: وذكر بعض أهل العلم. لكال املذهبني

شرح النووي على ) شعر) (٢/٤٢٩(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
) ٤/٣٢٥(البيان ) ١/٥٤٠(املسالك يف املناسك ) ٤١٧، ٣/٤١٦(صحيح مسلم 

  ).٧/٣٤٦(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٢/٥٢(مفيد األنام 



  

  ٨٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .)٢(»وقفت ههنا، ومجع  كلها موقف«: ، و قال)١(احلرام 
  .)٤(»)٣(وارتفعوا عن بطن حمسر «: ويف رواية

 يسفر الصبح جًدا؛ لقول احلق تبـارك  فيدعو ويذكر اهللا حىت
فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَـاذْكُُروا اَهللا ِعْنـَد الَْمْشـَعرِ    : وتعاىل
  .)٥(مث يدفع إىل مىن قبل طلوع الشمس ] ١٩٨: البقرة[ الَْحَرامِ

والوقوف باملزدلفة من مجلة واجبات احلج عند احلنفية، مـن  
لعروة بن مضرس،  ، لقوله )٦(دم تركه من غري عذر وجب عليه 

من صلى هذه الصالة معنا، ووقف معنا حىت «: رضي اهللا تعاىل عنه
ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو هناًرا، فقد مت حجه، وقضى 

  .)٧(»تفثه

                              
  .من هذا البحث) ٦٦(من هذا البحث وانظر ) ٣(خترجيه : انظر (١)
كتاب احلج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ) ٤٨٥(أخرجه مسلم يف صحيحه  (٢)

)١٢١٨) (١٤٩.(  
واد بني يدي موقف املزدلفة مما يلي مىن، وهو مسيل قدر رمية حبجر بني : سرحم (٣)

النهاية ) ٥/٧٤(معجم البلدان ) حسر) (٧٤(املصباح املنري : املزدلفة ومىن، انظر
  ).٤/٢٧٥(يف غريب احلديث واألثر 

) ٣٠١٢(كتاب املناسك باب املوقف بعرفات ) ٤٣٦(أخرجه ابن ماجة يف سننه  (٤)
  ).٢٤٥٧) (٣/٤٣(لباين يف صحيح سنن ابن ماجة وصححه األ

) ٣٢٥، ٤/٣٢٤(البيان ) ٥٤٢-٥٣٩، ١/٥٣٠(املسالك يف املناسك : انظر (٥)
منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢٨٣، ٥/٢٨٢(املغين ) ٧٥(منسك ابن مجاعة 

  ).٣٥٠- ٧/٣٤٦(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٧٧، ٧٦(
  ).١/٥٤٢(الك يف املناسك املس) ٤/٦٣(املبسوط : انظر (٦)
  .خترجيه واحلكم عليه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٧)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٩٠  

ألن  )١(على أن الوقوف باملزدلفة سنة وليس واجًبا : واجلمهور
  .)٢(»احلج عرفة«: قال النيب 

عت الشمس يوم النحر فات وقت الوقوف باملزدلفـة  فإذا طل
  .)٣(بإمجاع أهل العلم 

  :ابتداء وقت رمي مجرة العقبة يوم النحر: املسألة اخلامسة
رمي مجرة العقبة يوم النحر واجب من واجبات احلج، جيـرب  
بدم، يف قول مجهور أهل العلم، وهي حتية مين؛ وهي آخر اجلمرات 

  .)٤(يلي مكة شرفها اهللا تعاىل مما يلي مين، وأوهلا مما 
  .)٥(وقت فضيلة، ووقت إجزاء : ولرمي هذه اجلمرة وقتان

فهو بعد طلوع الفجر : لرمي هذه اجلمرة: فأما وقت الفضيلة
إمنا رماها ضحى يوم النحـر؛   ألن النيب . )٦(بإمجاع أهل العلم 

                              
البيان ) ٢٤٧، ١١/٢٤٦(االستذكار ) ١/٤١٨(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (١)

  ).٧٧، ٧٦(منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢٨٣، ٥/٢٨٢(املغين ) ٤/٣٢٥(
  .البحث خترجيه واحلكم عليه فيما سبق من هذا : انظر (٢)
  ).١١/٢٦١(االستذكار : انظر (٣)
) ٤/٣٣٠(البيان ) ٧٧(مناسك ابن مجاعة ) ٥/٢٩٣(أضواء البيان : انظر (٤)

) ٢٢٥(خالص اجلمان ) ٢٦/١٣٥(جمموع الفتاوى ) ٥/٢٩١(املغين ) ٨/١٦٨(
  ).١٠٧، ١٠٥(مناسك احلج والعمرة البن عثيمني 

املغين ) ٤١٢، ١/٤١١(ثمينة عقد اجلواهر ال) ٥/٢٨٠(انظر أضواء البيان  (٥)
)٥/٢٩٤.(  

االستذكار ) ١/٥٦٧(املسالك يف املناسك ) ٢٧٦، ٥/٢٧٥(أضواء البيان : انظر (٦)
البيان ) ٢٢(اإلمجاع ) ٢٨٠، ٢٧٩، ٢/٢٧٨(بداية اجملتهد ) ١١/٢٦١(
حاشية ابن قاسم على الروض ) ٥/٢٩٤(املغين ) ٨/١٦٨(اجملموع ) ٤/٣٣٠(

= 



  

  ٩١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

اجلمرة يوم النحـر   رمى رسول اهللا «: قال جابر رضي اهللا عنه
  .)١(»وأما بعد فإذا زالت الشمس ضحى،

فمحل خالف بني أهـل  : لرمي هذه اجلمرةوأما وقت اجلواز 
  :بياهنا على النحو التايل )٢(العلم على أربعة أقوال 

يبدأ وقت اجلواز لرمي مجرة العقبة بعد طلـوع  : القول األول
وإليه ذهب احلنفية، . الفجر الثاين يوم النحر، مطلقًا للقادر والعاجز

  .)٣(ملالكية واحلنابلة يف إحدى الروايتني وا
يبدأ وقت اجلواز لرمي مجرة العقبة بعد منتصف : القول الثاين

ليلة النحر، مطلقًا للقادر والعاجز، وإليه ذهب الشافعية، واحلنابلة يف 
الروايات األخرى؛ وهي الصحيح من املـذهب وعليهـا مجـاهري    

  .)٤(األصحاب 
مجرة العقبة مطلقًا إال بعد طلوع  ال جيوز رمي: القول الثالث

جماهـد،  : وإليه ذهب طائفة من فقهاء السـلف؛ منـهم  . الشمس

=                                
  ).٤/١٥٤(املربع 

كتاب احلج، باب بيان وقت استحباب الرمي ) ٥١٣(جه مسلم يف صحيحه أخر (١)
)١٢٩٩) (٣١٤.(  

واخلالف يف هذه املسألة له تعلق وثيق باخلالف يف الدفع من مزدلفة، انظر ما سبق  (٢)
  .من هذا البحث 

) ١١/٢٦١(االستذكار ) ١/٥٦٧(املسالك يف املناسك ) ٤/٦٨(املبسوط : انظر (٣)
  ).٢/٢٥٢(زاد املعاد ) ٥/٢٩٥(املغين ) ٣/١٣٦(مواهب اجلليل 

زاد ) ٦/٥٤(الفروع ) ٥/٢٩٥(املغين ) ٨/١٧٧(اجملموع ) ٤/٣٣١(البيان : انظر (٤)
  ).٧/٣٦١(الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٤/٣٧(اإلنصاف ) ٢/٢٥٢(املعاد 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٩٢  

  .)١(والثوري، والنخعي، وعزاه الترمذي ألكثر أهل العلم 
التفريق بني الضعفة والعجزة وغريهم؛ فيجـوز  : القول الرابع

الرمي بعد غياب القمر من ليلة النحر ملن له عذر أو يشـق عليـه   
ة الناس؛ كاملرضى والضعفة والعجزة، وأما القادر الصـحيح  مزامح

وهو اختيار طائفة مـن  . فال جيوز له الرمي إال بعد طلوع الشمس
ابن قيم اجلوزية، والشوكاين، ومـال  : احملققني من أهل العلم؛ منهم

  .)٢(إليه الشنقيطي 
على أن وقت اجلواز لرمـي  : استدل أصحاب القول األول

بعد طلوع الفجر الثاين يوم النحر، مطلقًا للقـادر   مجرة العقبة يبدأ
  :والعاجز، بأدلة؛ منها

فإنه إمنا رماها ضحى يوم النحر؛ قال جابر رضي  فعله  -١
اجلمرة يوم النحر ضحى، وأما بعـد   رمى رسول اهللا : "اهللا عنه

  .)٣(فإذا زالت الشمس 
  .)٤(»خذوا عين مناسككم«: ألمته مع قوله 

يف النهار، والنهار يبدأ من طلـوع الفجـر   قد رمى  وهو 
  .الثاين

                              
 املغين) ٤/٣٣١(البيان ) ١١/٢٦٢(االستذكار ) ٣/٢٤٠(اجلامع الصحيح : انظر (١)

)٥/٢٩٥.(  
) ٥/٧٩(نيل األوطار ) ١١/٢٦٢(االستذكار ) ٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (٢)

  ).٢/٢٥٢(زاد املعاد ) ٥/٢٩٥(املغين ) ٤/٣٣١(البيان 
  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (٣)
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٤)



  

  ٩٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

قدمـه يف   ما روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب  -٢
  .)١(»ال ترموا اجلمار حىت تصبحوا«: ضعفة أهله، وقال

فثبت اجلواز باإلصباح، والصبح ال يكون إال بعد طلوع الفجر 
 رسـول اهللا   مل يبلغنا أن: "قال اإلمام مالك رمحه اهللا. )٢(الثاين

أرخص ألحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، وال جيوز رميهـا قبـل   
  .)٣(" الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها

بعث به  أن النيب : "ما روى ابن عباس رضي اهللا عنهما -٣
  .)٤(" مع أهله إىل مىن يوم النحر، فرموا اجلمرة مع الفجر
جـر؛ ألن ابـن   فهو دليل على جواز رمي مجرة العقبة بعد الف

  .)٥(عباس ليس من الضعفة الذين رخص هلم 
ولكنه مردود بأنه حديث ضعيف اإلسناد من جهة، وخمالف ملا 

                              
وحسنه لغريه حمققه ) ٣٥٠٣) (٩/١٢٣(أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار  (١)

كتاب ) ٥/١٣٢(الشيخ شعيب األرنؤوط وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى 
  .احلج، باب النهي عن رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس

  ).٨/١٧٧(اجملموع ) ٢/٢١٧(شرح معاين اآلثار : انظر (٢)
ية بدا) ١١/٢٦١(االستذكار : من ليس له عذر، انظر: ولعل مقصوده بذلك (٣)

  ).٢/٢٧٩(اجملتهد 
، وأمحد يف ) قبل الفجر(وفيه ) ٨/٢٠٧(أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى  (٤)

وهو حديث ضعيف اإلسناد مث هو خمالف ملا صح من ) ٢٩٣٥(مسند بين هاشم 
أمرهم أن ال يرموا اجلمرة حىت تطلع  طرق عن ابن عباس؛ أن رسول اهللا 

وسيأيت بإذن اهللا ) ٥/١٠٠(ليق احملققني عليه مسند اإلمام أمحد وتع: انظر. الشمس
  ).١٠٩(ختريج هذه الطريق يف أدلة القول الثالث 

  ).١١/٢٦٣(االستذكار : انظر (٥)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٩٤  

أمرهم أن ال يرمـوا  «: صح عن ابن عباس، من طرق عدة أنه 
  .)١(من جهة ثانية » اجلمرة حىت تطلع الشمس

أهنا نزلت ليلة مجع «: حديث أمساء رضي اهللا عنها السابق -٤
فارحتلوا، حىت رمت اجلمرة مث رجعـت، فصـلت   .. د املزدلفةعن

! ما أرانا إال قد غلسنا! يا هنتاه: الصبح يف منزهلا، فقال هلا موالها
  .)٢(»أذن للظعن إن رسول اهللا ! يا بين: قالت
كان عبد اهللا بن عمـر  «: حديث سامل موىل ابن عمر قال -٥

املشـعر احلـرام،    رضي اهللا عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند
باملزدلفة بليل، فيذكرون اهللا ما بدا هلم، مث يرجعون قبل أن يقـف  
اإلمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مىن لصالة الفجر، ومنهم من 

: يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا اجلمرة، وكان ابن عمـر يقـول  
  .)٣(»أرخص يف أولئك رسول اهللا 

دليالن : عمر وفعله بأهله فحديث أمساء وفعلها، وحديث ابن
صرحيان على جواز الرمي بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس، 
مطلقًا للضعفة وغريهم، ال سيما وفيهم من لـيس مـن الضـعفة    

  .)٤(والعجزة 
على أن وقت اجلواز لرمـي  : واستدل أصحاب القول الثاين

                              
وانظر ما سيأيت من هذا البحث ) ٥/١٠٠(تعليق حمققي مسند اإلمام أمحد : انظر (١)

  .وما بعدها) ١٠٩(
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : نظرا (٣)
  ).٦١٧، ٣/٦١٦(انظر فتح الباري  (٤)



  

  ٩٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

 مجرة العقبة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر، مطلقًا للقـادر والعـاجز  
  .بأدلة، منها

بأم  أرسل النيب «: ما روته عائشة رضي اهللا عنها قالت -١
سلمة ليلة النحر، فرمت اجلمرة قبل الفجر، مث مضـت فأفاضـت   

  .)١(»؛ تعين عندهاوكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول اهللا 
قدمين رسول اهللا «: ما روته أم سلمة رضي اهللا عنها قالت -٢
 ه ليلة املزدلفة، فرميت بليل، مث مضـيت  إىل  فيمن قدم من أهل

  .)٢(»مكة، فصليت هبا الصبح، مث رجعت إىل مىن
فدل هذان احلديثان على جواز رمي مجرة العقبة قبل فجر يوم 

  .)٣(النحر بليل 

                              
  ).٩٣(انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (١)
، وعزاه للخالل ) ٢٥٠، ٢/٢٤٩(أورده اإلمام ابن قيم اجلوزية يف زاد املعاد  (٢)

 أنبأنا علي بن حرب حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أيب: بسنده، قال
أخربتين أم سلمة، فساقه، مث ضعفه : داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال

سليمان بن داود اخلوالين من أهل : "قال ابن حبان. بسليمان بن داود اخلوليان
أبو زرعة، وأبو حامت، وعثمان بن : دمشق، ثقة مأمون، وقد أثىن على سليمان هذا

أما سليمان بن داود اخلوالين : "وقال احلافظ ابن حجر. سعيد ومجاعة من احلفاظ
  ). ٢/٩٣(هتذيب التهذيب : انظر" فال ريب يف أنه صدوق

وال شك أن هذه الرواية عن أم ) ٢٧٨، ٥/٢٧٧(وقال الشنقيطي يف أضواء البيان 
وسليمان املذكور، وثقه، وأثىن عليه غري .. سلمة تقوى الرواية األوىل عن عائشة

  .اهـ. ه ال تقل عن أن تكون عاضًدا لغريهاوبذلك كله يعلم أن روايت.. واحد
) ٢٦٤، ٢٦٣، ١١/٢٦٠(االستذكار ) ٢٧٨، ٥/٢٧٧(أضواء البيان : انظر (٣)

  ).٥/٢٩٥(املغين ) ٤/٣٣١(البيان 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٩٦  

؛ ولفظه عنـد أيب  )١(حديث أمساء السابق يف الصحيحني  -٣
نا رمينا اجلمرة أهنا رمت اجلمرة، قال موالها، إ«: داود ؛ عن أمساء

  .)٢(»إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول اهللا : قالت! بليل 
فهو دليل على جواز رمي مجرة العقبة بليل قبل طلوع الفجـر  

  .)٣(يوم النحر 
وألن نصف الليل األخري من ليلة النحر وقت للدفع مـن   -٤

  .)٤(مزدلفة فكان وقًتا للرمي، كبعد طلوع الشمس 
  :ل هبذه األدلة مجيًعا من وجهنيواعترض على االستدال

ضعف بعضها؛ فحديث عائشة أنكره اإلمـام أمحـد،   : األول
وابن قيم اجلوزية، والبيهقي وابن التركماين، وضعفه األلباين وغريه؛ 

  .)٥(لالضطراب يف متنه وسنده 
  .)٦(وحديث أم سلمة اآلخر ضعفه اإلمام ابن قيم اجلوزية 

                              
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
وصحح ) ١٩٤٣(كتاب املناسك باب التعجيل من مجع ) ٢٨٤(سنن أيب داود  (٢)

  ).١٩٤٣) (١/٥٤٦(األلباين يف صحيح سنن أيب داود هذه الرواية 
 ٢/٢٨٠(بداية اجملتهد ) ٦١٧/ ٣(فتح الباري ) ١١/٢٦٤(االستذكار : انظر (٣)

  ).٥/٢٩٥(املغين 
  ).٥/٢٩٥(املغين ) ٤/٣٣١(البيان : انظر (٤)
) ٢/٢٤٩(زاد املعاد ) ١٣٣، ٥/١٣٢(سنن البيهقي ومعها اجلوهر النقي : انظر (٥)

  )١٩٤٢) (١٥٢(ضعيف سنن أيب داود ) ١٠٧٧) (٢٧٩، ٤/٢٧٨(يل إرواء الغل
  )٢/٢٨٤(والعجيب أن ابن القيم رمحه اهللا صححه يف زاد املعاد بعد ذلك 

  .فلعله وهم أو تغري اجتهاده وثبتت لديه صحته
  ).٢/٢٥٠(زاد املعاد : انظر (٦)



  

  ٩٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

ما حديثان صحيحان، وقـد  بأهن: ولكن هذا االعتراض مردود
  .صححهما مجع من األئمة، كما تقدم يف خترجيهما، واحتجوا هبما

اإلذن يف رميها يف ذلـك  : أن غاية ما تفيده هذه األدلة: الثاين
، وأما مـن  الوقت للضعفة والنساء ومن رخص هلم رسول اهللا 

  .)١(عداهم من األصحاء القادرين فال 
قًتا للدفع مـن مزدلفـة أن   وال يلزم، من كون نصف الليل و

قدم ابن  يكون وقًتا للرمي، حىت للضعفة وحنوهم، بدليل أن النيب 
أمرهم أن ال يرموا اجلمرة : "عباس يف ضعفة أهله من مجع بليل، و

  ).٢(" حىت تطلع الشمس

واستدل أصحاب القول الثالث؛ على أنه ال جيوز رمي مجـرة  
  :لة؛ منهاالعقبة مطلقًا إال بعد طلوع الشمس، بأد

 )٣(فإنه إمنا رمي مجرة العقبة ضحى يوم النحـر   فعله  -١
  .)٤(»خذوا عين مناسككم«ألمته  وقال 
قـدم   أن الـنيب  : ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما -٢

  .»ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس«: ضعفة أهله وقال
ال ) ٥(أَُبْينِـيَّ  «: فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: ويف رواية قال

                              
  ).٨٢، ٥/٧٩(نيل األوطار ) ٤/١٠٤(شرح السنة : انظر (١)
  .رجيه سيأيت خت (٢)
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (٤)
هو : اسم مفرد يدل على اجلمع، وهو تصغري أبين، كأعمى وأعيمى وقيل: أَُبْينِيَّ (٥)

= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ٩٨  

ما : قال ابن عباس: "زاد سفيان» ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس
: اللطـخ : إخال أحًدا يعقل يرمي حىت تطلع الشمس، قال أبو داود

  .)١(الضرب اللني 
نصان صرحيان يف أن وقت رمي مجرة العقبة : فهذان احلديثان

، ولنهيه عن رميهـا قبـل   يوم النحر بعد طلوع الشمس لفعله 
س، حىت ملن جاز هلم الدفع من املزدلفة قبـل طلـوع   طلوع الشم

  .)٢(الفجر 
حـديث  : حديث ابن عبـاس : "قال اإلمام الترمذي رمحه اهللا

حسن صحيح، والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم مل يـروا  
بأًسا أن يتقدم الضعفة من املزدلفة بليل، يصريون إىل مىن، وقـال  

=                                
  .تصغري بين، مجع ابن مضافاً إىل النفس

  هو تصغري بين؛ مجع ابن مضافًا إىل النفس: وقيل
  ).أَبَن) (١/٢١(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر
كتاب احلج باب ما جاء يف تقدمي ) ٣/٢٤٠(أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح  (١)

كتاب املناسك باب ) ٢٨٤(وأبو داود يف السنن ) ٨٩٣(الضعفة من مجع بليل 
كتاب املناسك، باب من ) ٤٣٨(وابن ماجة يف السنن ) ١٩٤٠(التعجيل من مجع 

وأمحد يف مسند بين هاشم، ) ٣٠٢٥(دم من مجع إىل مىن لرمي اجلمار تق
وصححه الترمذي يف ) ٣/٥٠٤(وصححه حمققو مسند اإلمام أمحد ) ٢٠٨٢(

وابن حجر يف فتح ) ٨/١٧٧(والنووي يف اجملموع ) ٣/٢٤٠(اجلامع الصحيح 
ل والشوكاين يف ني) ٢/٢٥١(وابن قيم اجلوزية يف زاد املعاد ) ٣/٦١٧(الباري 

واأللباين يف ) ٥/٢٧٨(والشنقيطي يف أضواء ا لبيان ) ٨٢، ٥/٨١(األوطار 
وأصله يف ، )١٩٤١، ١٩٤٠) (٥٤٦، ١/٥٤٥(صحيح سنن أيب داود 

من هذا ) ٩٢(الصحيحني من غري النهي عن الرمي حىت تطلع الشمس انظر 
  .البحث

  ).٥/٢٩٤(، املغين ) ١١/٢٦٢(، االستذكار ) ٥/٢٧٨(أضواء البيان : انظر (٢)



  

  ٩٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

م ال يرمـون حـىت تطلـع    أهن«: أكثر أهل العلم حبديث النيب 
  .)١(»الشمس

  :وأجيب عن هذه األدلة من وجهني
إذا عارض قوله، كان حمموالً علـى   أن فعل النيب : األول

االستحباب، وكان قوله مقدًما على فعله؛ الحتمال أن يكون الفعل 
  .)٢(خاًصا به، أو من باب األفضلية 

حديث البن عباس حممول على االستحباب، و قوله : الثاين
  .)٣(عائشة يف قصة أم سلمة حممول على اجلواز؛ مجًعا بني األدلة 

واستدل أصحاب القول الرابع؛ على التفريق بني الضـعفة  
  :والعجزة وغريهم بأدلة منها

استدلوا على جواز رمي مجرة العقبة مع الفجـر للضـعفة    -أ
هلم يف رمي اجلمرة بغلـس،   والنساء والعجزة ومن معهم؛ بإذنه 

  :يف أحاديث كثرية منها ليلة النحر؛ كما هو ثابت عنه  آخر
يف إذنه ألم سـلمة أن  «: حديث عائشة رضي اهللا عنهما -١

تدفع إىل مىن ليلة النحر، فرمت اجلمرة قبـل الفجـر، مث مضـت    
  .)٤(»فأفاضت
بعـث   أن النيب «: وحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما -٢

                              
  ).٣/٢٤٠(اجلامع الصحيح  (١)
  ).٨/١٧٧(اجملموع ) ٢/٧٢٢(كتاب احلج من احلاوي الكبري : انظر (٢)
  ).٥/٢٩٥(املغين ) ٤/٣٣٠(البيان ) ٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (٣)
  .خترجيه وكالم أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٠٠ 

  .)١(»اجلمرة مع الفجر به مع أهله إىل مىن يوم النحر، فرموا
كان عبد اهللا بن عمـر  «: حديث سامل موىل ابن عمر قال -٣

رضي اهللا عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند املشـعر احلـرام؛   
فمنهم من يقدم مىن لصالة الفجر، ومنـهم مـن   ... باملزدلفة بليل

: يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا اجلمرة، وكان ابن عمـر يقـول  
  .)٢( لئك رسول اهللا أرخص يف أو

أهنا رمـت اجلمـرة قـال    : حديث أمساء رضي اهللا عنها -٤
إنا كنا نصنع هذا على عهد : قالت! إنا رمينا اجلمرة بليل: موالها

  .)٣( رسول اهللا 
فهذه األدلة الثابتة حجة ظاهرة على جـواز رمـي الضـعفة    

ب والعجزة والظعن وحنوهم مجرة العقبة آخر ليلة النحر؛ بعد غيـا 
هلم يف ذلـك وال ينبغـي    القمر، أو بغلس الصبح؛ إلذن النيب 

  .)٤(التوقف يف جواز ذلك هلم بعد طلوع الفجر 
واستدلوا على أن األقوياء وغري الضعفة والظعن ال جيـوز   -ب

  .هلم رمي مجرة العقبة إال بعد طلوع الشمس يوم النحر مبا يلي
اجلمـرة قبـل   مفهوم األدلة السابقة وهو أن اإلذن برمي  -١

                              
  .خترجيه وكالم أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (١)
  .خترجيه وكالم أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٢)
  .خترجيه وكالم أهل العلم عليه فيما سبق: انظر (٣)
فتح الباري ) ١١/٢٦٤(االستذكار ) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان : انظر (٤)

زاد املعاد ) ٥/٢٩٥(املغىن ) ٤/٣٣١(البيان ) ٢/٢٨٠(بداية اجملتهد ) ٣/٦١٧(
)٢/٢٥٢.(  



  

 ١٠١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

طلوع الشمس إمنا هو للظعن والضعفة وحنوهم، وال يشمل غريهم 
  .)١(من األقوياء الذكور واألصحاء 

، )٢(فإنه إمنا رمي مجرة العقبة ضحى يوم النحر؛  فعله  -٢
  .)٣(»خذوا عين مناسككم«ألمته  وقال 
قـدم   أن الـنيب  : ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما -٣

  .)٤(»ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس«: قالضعفة أهله، و 
فهذه األدلة الصحيحة تدل داللة ظاهرة علـى أن األصـحاء   
األقوياء ال جيوز هلم أن يرموا مجرة العقبة إال بعد طلوع الشمس من 

  .)٥(يوم النحر، وأن الرخصة يف رميها قبل ال تشملهم 
قوال هو والذي يظهر، واهللا تعاىل أعلم، أن الراجح من هذه األ

القول الرابع؛ التفريق بني الضعفة والعجزة وغريهم مـن األقويـاء   
األصحاء؛ فيجوز الرمي بعد غياب القمر من ليلة النحر ملن له عذر 
أو يشق عليه مزامحة الناس؛ كاملرضى والضعفة والعجـزة، وأمـا   

  :القادر الصحيح فال جيوز له الرمي إال بعد طلوع الشمس، ملا يلي
اإلذن يف رمي مجرة العقبة قبـل طلـوع الشـمس    أن : أوال

                              
  ) .٢/٢٥٢(زاد املعاد ) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(لبيان أضواء ا: انظر(١)
  .خترجيه فيما سبق : انظر(٢)
  .خترجيه فيما سبق : انظر(٣)

) ١١/٢٦٢(االستذكار ) ٣/٢٤٠(اجلامع الصحيح ) ٥/٢٧٨(أضواء البيان : وانظر
  ).٥/٢٩٤(املغين 

  .خترجيه واحلكم عليه فيما سبق: انظر(٤)
  ).٢/٢٥٢(املعاد  زاد) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء  البيان : انظر(٥)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٠٢ 

للضعفة والعجزة ثابت صحيح مشهور، ال مدفع لـه، وال ينبغـي   
  .التوقف يف اإلذن هلؤالء يف الرمي بعد الصبح قبل طلوع الشمس

أن األقوياء ثبت، كما يف حديث ابن عباس، هنيهم عـن  : ثانًيا
  .رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس

لقول هو القول الذي جتتمع به األدلة وتتفـق،  أن هذا ا: ثالثًا
أن جيمع بني النصني إن أمكـن،  : والقاعدة املقررة عند أهل العلم
  .)١(وإال فالترجيح بينهما هو املتعني 

مث تأملنا فـإذا أنـه ال   «: قال اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
أمر الصـبيان أن ال يرمـوا    تعارض بني هذه األحاديث؛ فإنه 

جلمرة حىت تطلع الشمس، فإنه ال عذر هلم يف تقدمي الرمي، أما من ا
قدمه من النساء، فرمني قبل طلوع الشمس للعذر ، واخلوف عليهن 
من مزامحة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة؛ جـواز  
الرمي قبل طلوع الشمس للعذر مبرض أو كرب يشق عليه مزامحـة  

  .)٢(»صحيح فال جيوز له ذلكالناس ألجله، وأما القادر ال
إن الذي يقتضـي الـدليل   «: وقال اإلمام الشنقيطي رمحه اهللا

أن الذكور األقوياء ال جيوز هلم رمي مجرة : رجحانه يف هذه املسألة
العقبة إال بعد طلوع الشمس، وأن الضعفة والنساء ال ينبغي التوقف 

وابن  يف جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس حلديث أمساء،
  .»عمر املتفق عليهما الصرحيني يف الترخيص هلم يف ذلك

                              
  ).٥/٢٨٠(أضواء البيان : انظر (١)
  ).٢/٢٥٢(زاد املعاد  (٢)



  

 ١٠٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

وأما رميهم ؛ أعين الضعفة والنساء، قبل طلوع الفجر، فهـو  
حمل نظر، فحديث عائشة عند أيب داود يقتضي جوازه، وحـديث  

والقاعدة املقـررة يف  . ابن عباس عند أصحاب السنن يقتضي منعه
كن اجلمع، وإال فالترجيح هي أن جيمع بني النصني إن أم: األصول

بينهما، وقد مجعت بينهما مجاعة من أهل العلم؛ فجعلوا لرمي مجرة 
وقت فضيلة ووقت جواز، ومحلوا حديث ابن عباس : العقبة وقتني

على وقت الفضيلة، وحديث عائشة على وقت اجلواز؛ وله وجـه  
  .)١(من النظر، والعلم عند اهللا تعاىل 

  :طواف اإلفاضةأول وقت : املسألة السادسة
طواف الزيارة، وطـواف الفـرض؛   : طواف اإلفاضة ويسمى

  .)٢(ركن من أركان احلج اليت ال يتم احلج إال هبا بإمجاع أهل العلم 
ثُمَّ لَْيقُْضوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم َولَْيطَّوَّفُوا : قال اهللا تعاىل

  ].٢٩: احلج[ بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ
: للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال جماهـد رمحـه اهللا  فهو أمر 

  .)٣(»الطواف الواجب يوم النحر: يعين«
  .)٤(وقت فضيلة، ووقت إجزاء : وهلذا الطواف وقتان

                              
  ).٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان  (١)
البيان ) ٢٣(اإلمجاع ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٢)

  ) .٥/٣١١(املغين ) ١٩٨- ٨/١٩٦(اجملموع ) ٤/٣٥٤(
  ).٥/٤١٨(تفسري القرآن العظيم  (٣)
  ).٣١٣، ٥/٣١٢(املغين ) ٤/٣٤٥(لبيان ا: انظر (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٠٤ 

فضحى يوم النحر، بعد الرمـي واحللـق؛   : فأما وقت الفضيلة
يف حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي اهللا عنه أن  لفعله 
ركب فأفاض «: عقبة ضحى، وذبح، وحلقملا رمى مجرة ال النيب 

  .)١(»إىل البيت، فصلى مبكة الظهر
  .)٢(وال خالف يف هذا بني أهل العلم 

فمحل خالف بني أهل العلم واخلالف فيه : وأما وقت اجلواز
الدفع من مزدلفـة، ورمـي مجـرة    : مبين على اخلالف يف مسأليت

ني السابقتني، ؛ وقد مضى الكالم يف ذلك مفصال يف املسألت)٣(العقبة
  .مما يغين عن إعادة يطول هبا البحث

  .ولكن من باب االختصار الذي حيصل به املقصود دون إطالة
: إىل أن أول وقت لطواف اإلفاضة: ذهب الشافعية واحلنابلة

استدالال باألدلة الدالة علـى   )٤(هو بعد نصف الليل من ليلة النحر 
: لنحر؛ وأصرحها يف هذاأن الدفع من مزدلفة جيوز بعد نصف ليلة ا

بأم سلمة ليلة  أرسل النيب «: حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
النحر، فرمت اجلمرة قبل الفجر، مث مضت فأفاضت، وكان ذلـك  

                              
  .انظر خترجيه فيما سبق من هذا البحث  (١)
) ١/٥٩٢(املسالك يف املناسك ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٢)

  ).٥/٣١٢(املغين ) ٤/٣٤٥(البيان 
العمراين يف البيان : أقواالً وأدلة؛ كما ذكر ذلك مجع من أهل العلم منهم (٣)

  ).٥/٣١٣(وابن قدامة يف املغين  )٤/٣٤٥(
املغين ) ٣٤٦، ٤/٣٤٥(البيان ) ٣/٣٤٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٤)

)٥/٣١٣.(  



  

 ١٠٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .)١(»تعين عندها اليوم اليوم الذي يكون رسول اهللا 
: إىل أن أول وقت لطواف اإلفاضـة : وذهب احلنفية واملالكية

؛ استدالال بأن الدفع من مزدلفة )٢(يوم النحر هو طلوع الفجر من 
  .)٣(إمنا هو بعد طلوع الفجر؛ ملا سبق من األدلة 

اليت سبق بياهنا يف مسـأليت  : والذي تقتضيه األدلة الصحيحة
التفريق بني الضعفة والنساء، : الدفع من مزدلفة، ورمي مجرة العقبة

  :واألقوياء األصحاء
يطوفوا بالبيت بعـد طلـوع    جيوز هلم أن: فالضعفة والنساء

لضعفه أهله وللظعن بالدفع من مزدلفـة آخـر    الفجر؛ إلذنه 
  .)٤(الليل

فلم يدل الدليل على اإلذن هلم بالدفع : وأما األصحاء األقوياء
من مزدلفة إال بعد طلوع الفجر، ومل يؤذن هلم يف رمي مجرة العقبة 

بغي هلم هو إال بعد طلوع الشمس؛ بل دل الدليل على أن الذي ين
البقاء يف املزدلفة حىت يصلوا الفجر هبا، مث يقفوا هبا كمـا وقـف   

مث يدفعوا إىل مىن قبل طلوع الشمس، ويرموا اجلمرة  املصطفى 
ضحى يوم النحر، مث حيلقوا، وينحر من معه اهلدي هديه، مث يفيضوا 

  .إىل مكة لطواف اإلفاضة
                              

  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
  .هذه األدلة وبيان القول الراجح يف املسألة فيما سبق من هذا البحث : انظر (٢)
مواهب اجلليل ) ٢/٥١٨(رد احملتار ) ٣٣٠ ،٢/٢٤٧(البحر الرائق : انظر (٣)

  ).١/٢٩٢(أسهل املدارك  ٢/٨٢٩(
  .ما سبق من هذا البحث : انظر (٤)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٠٦ 

وقـال   لنيب هذا هو الذي دل عليه الدليل الصحيح، وفعله ا
  .)١(»خذوا عين مناسككم«ألمته 

                              
) ٢٨٠، ٥/٢٧٩(أضواء البيان : خترجيه فيما سبق من هذا البحث ، وانظر: انظر (١)

  ).٢/٢٥٢(زاد املعاد 
  



  

 ١٠٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  املطلب اخلامس
  مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاين

هناك مجلة من املسائل الفقهية املتفرقة اليت تترتب على طلـوع  
الفجر عند طائفة من أهل العلم، وقد جرى فيها اخلالف بينـهم،  

ـ   اب الطهـارة  وذكرها بعضهم يف غري مظاهنا؛ منها ما يتعلـق بب
والصالة مًعا، ومنها ما يتعلق بباب الزكاة والصيام مًعا ومنها مـا  

  :يتعلق بباب احلج واألضحية مًعا وهذا بياهنا يف املسائل التالية
  :أول وقت الغسل لصالة اجلمعة: املسألة األوىل

ال خالف بني أهل العلم، رمحهم اهللا، يف استحباب الغسل ملن  
  .)١(بعض أهل العلم اإلمجاع على هذا  أتى اجلمعة؛ وقد حكى

قد أمجع املسـلمون قـدًميا   : قال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهللا
  .)٢(وحديثًا على أن غسل اجلمعة ليس بفرض واجب 

أنه واجب؛ وقيده شيخ اإلسـالم  : وعن اإلمام أمحد رمحه اهللا

                              
احملتار  رد) ١/٦٦(البحر الرائق ) ٣٧١، ٢/٣٧٠(اجلامع الصحيح : انظر)  ٣٢٠(

اجملموع ) ٢/٥٨٣(البيان ) ٤/٦٣٠(التمهيد ) ١/١٦٨(على الدر املختار 
  ).٢٢٥- ٣/٢٢٤(املغين ) ٤/٤٠٨(

أنه واجب؛ وقيده شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا مبن له : وعن اإلمام أمحد رمحه اهللا
عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا من مفردات املذهب والصحيح إن شاء اهللا، 

  .ه مستحب وليس بواجبأن
  ).٢/٤٠٧(اإلنصاف ) ٢٢٧-٣/٢٢٥(املغين ) ٤/٦٣٠(انظر التمهيد 

  ).٤/٦٣٠(التمهيد  (٢)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٠٨ 

ن ابن تيمية رمحه اهللا مبن له عرق، أو ريح يتأذى به الناس، وهذا م
مفردات املذهب، والصحيح ، إن شاء اهللا أنه مسـتحب ولـيس   

  .بواجب
على استحباب الغسل يوم اجلمعة : واستدل مجهور أهل العلم

  :بأدلة كثرية؛ من السنة الصحيحة، وآثار سلف األمة؛ منها
 قال النيب : ما رواه سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال -١

ما استطاع مـن طهـر،   ال يغتسل رجل يوم اجلمعة، ويتطهر «
ويدهن من دهنه، أو ميس من طيب بيته، مث خيرج فال يفرق بـني  
اثنني مث يصلي ما كتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له 

  .)١(»ما بينه وبني اجلمعة األخرى
قال رسـول اهللا  : وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال -٢
 »اغتسل فالغسـل   من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، و من

  .)٢(»أفضل
والعمل على هذا عند أهل العلم من «: قال الترمذي رمحه اهللا

                              
كتاب اجلمعة، باب الدهن للجمعة ) ٢١٥، ٢١٤(أخرجه البخاري يف صحيحه  (١)

)٨٨٣.(  
كتاب اجلمعة باب ما جاء يف ) ٢/٣٦٩(أخرجه الترمذي يف اجلامع الصحيح  (٢)

) ٦٦، ٣/٦٥(والنسائي يف السنن الصغرى . وحسنه) ٤٩٧(معة الوضوء يوم اجل
وابن ماجة يف ) ١٣٨٠(كتاب اجلمعة باب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة 

كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك ) ١٥٣(سننه 
)١٠٩.(  

  ).٩٠٢) (١/٣٢٤(وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة 



  

 ١٠٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم اجلمعة، ورأوا أن  أصحاب النيب 
  .)١(»جيزئ الوضوء من الغسل يوم اجلمعة

أن عمر بن اخلطاب بينا «: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما -٣
دخل رجل من أصحاب رسـول اهللا  هو خيطب الناس يوم اجلمعة، 

 فقال إين شغلت  اليوم فلم انقلب ! أية ساعة هذه؟ : فناداه عمر
: قال عمـر ! إىل أهلي حىت مسعت النداء، فلم أزد على أن توضأت

كـان يـأمر    والوضوء أيًضا وقـد علمـت أن رسـول اهللا    
  .)٢(»بالغسل

ان وجاء يف رواية ملسلم أن الرجل الذي دخل هو عثمان بن عف
  .)٣(رضي اهللا عنه 

وهذا صريح يف أن غسل يوم اجلمعة ليس بواجب؛ إذ لو كان 
واجًبا ملا خفي على عثمان، وعلى من حضر مـن الصـحابة، ومل   

  .)٤(يترك عمر عثمان رضي اهللا عنهما حىت يرده ويأمره بالغسل 
وإذا تقرر هذا؛ فإن وقت الغسل للجمعة يف قول مجهور أهـل  

وع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، سواء العلم، يكون بعد طل
  .)٥(راح بعده للجمعة أم تأخر، و إن اغتسل قبل الفجر مل جيزئه

                              
  ).٢/٣٧٠(مع الصحيح اجلا (١)
كتاب اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة ) ٢١٣(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٢)

  ).٣/٨٤٥(يف أول كتاب اجلمعة ) ٣٢٨(ومسلم يف صحيحه ) ٨٧٨(
  ).٤/٨٤٥(أول كتاب اجلمعة ) ٣٢٨(أخرجه يف صحيحه  (٣)
  ).٢٢٧ ،٣/٢٢٦(املغين ) ٢/٥٨٣(البيان ) ٢/٣٧١(اجلامع الصحيح : انظر (٤)
البيان ) ١/٢٣٤(عقد اجلواهر الثمينة ) ١/١٦٩(رد احملتار على الدر املختار : انظر (٥)

= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١١٠ 

  .)١( »..ال يغتسل رجل يوم اجلمعة«: قال ألن النيب 
  .)٢(فعلقه على اليوم، واليوم يكون من طلوع الفجر 

من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل «: وقال 
  .)٤(ومل يفرق بني أن يروح بعده، أو ال يروح  )٣(»ضلفالغسل أف

بأن يتعقبه الرواح إىل اجلمعة؛ فإن مل يرح : وقيده أكثر املالكية
  .)٥(عقبه مل جيزئه 
رتب اخلروج للجمعة يف بعض ألفاظ احلديث بعد  ألن النيب 

  .)٦(الغسل 
ورأي اجلمهور أوىل، واهللا تعاىل أعلم؛ ألن الغسل ألجل يـوم  

عة، فهو عيد األسبوع؛ واليوم يبدأ من طلـوع الفجـر؛ مث إن   اجلم
  .األحاديث يف فضل غسل اجلمعة عامة، مل تقيده باخلروج بعده

  :أول وقت الغسل لصالة العيدين: املسألة الثانية
الغسل للعيد مستحب يف قول مجهور أهل العلم؛ ألنـه يـوم   

  .)٧(معة جيتمع الناس فيه للصالة، فاستحب الغسل فيه؛ كيوم اجل
=                                

  ).٣/٢٢٧(املغين ) ٤٠٩، ٤/٤٠٨(اجملموع ) ٢/٥٨٤(
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (١)
  ).٣/٢٢٧(املغين ) ٢/٥٨٤(البيان : انظر (٢)
  .خترجيه فيما سبق من هذا البحث : انظر (٣)
  ).٢/٥٨٥(البيان : انظر (٤)
  ).٣/٢٢٧(املغين ) ٢/٥٨٤(البيان )  ١/٢٣٤(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (٥)
  .احلديث الذي سبق خترجيه : انظر مثال (٦)
عقد اجلواهر  ) ١/١٦٨(رد احملتار على الدر املختار ) ٦/٢٧٥(االستذكار : انظر (٧)

= 



  

 ١١١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

أنه كان يغتسل يـوم  : وقد ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .)١(الفطر قبل أن يغدو إىل املصلى 

بعد طلوع : ووقت الغسل للعيدين يف قول مجهور أهل العلم
الفجر الثاين، فمن اغتسل قبل الفجر مل يصب سنة االغتسال؛ ألنه 

  .)٢(م اجلمعة غسل الصالة يف اليوم، فلم جيز قبل الفجر؛ كغسل يو
العلم إىل أنه جيوز الغسل للعيـدين قبـل   وذهب بعض أهل 

الفجر، وبعده؛ ألن زمن العيد أضيق من وقت اجلمعة، وصالة العيد 
ال جيوز الغسل قبل الفجر، : تفعل قريًبا من طلوع الشمس، فلو قلنا

ألدى ذلك إىل تفويت الصالة بالغسل، ال سيما من كان بعيًدا عن 
ن املقصود من الغسل التنظيف، وذلك حيصل بالغسـل  املصلى، وأل

  .)٣(يف الليل؛ لقربه من الصالة 
حبمد اهللا؛ ألنه ليس فيه نص من الشارع، واألمر يف هذا واسع 

ـ  ل وهو من باب السنة ال الواجب، فسواء يف ذلك من اغتسل قب
الفجر، أو بعده؛ لكن األفضل أن يكون االغتسال بعـد طلـوع   

=                                
  ).٢٥٧، ٣/٢٥٦(املغين ) ٢/٦٢٩(البيان ) ١/٢٤١(الثمينة 

كتاب العيدين باب العمل يف  غسل اليدين ) ١/١٧٧(أخرجه مالك يف املوطأ  (١)
) ٢/٨١٩(خالصة األحكام : انظر. وسنده صحيح. والنداء فيهما واإلقامة

املسند ) ١٦٧٢٠(تعليق حمققي مسند اإلمام أمحد بن حنبل علي ) ٢٨٨٤(
)٢٧/٢٧٨.(  

عقد اجلواهر الثمينة ) ١٦٩، ١/١٦٨(رد احملتار على الدر املختار : انظر (٢)
  ).٣/٢٥٨(املغين ) ٢/٦٢٩(البيان ) ١/٢٤١(

عقد اجلواهر الثمينة ) ١٦٩، ١/١٦٨(رد احملتار على الدر املختار : انظر (٣)
  ).١/٢٤٨(اإلنصاف ) ٣/٢٥٨(املغين ) ٢/٦٢٩(البيان ) ١/٢٤١(



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١١٢ 

الفجر؛ خروًجا من اخلالف، وألنه أبلغ يف النظافـة؛ لقربـه مـن    
  .)١(الصالة 

  :بداية وقت وجوب إخراج زكاة الفطر: املسألة الثالثة
زكاة الفطر من رمضان فرض بإمجاع أهل العلم؛ جتب علـى  

ه نفقته ليلة الفطر ويومـه  كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزم
ما يؤدى يف الفطرة، صغًريا كان أو كبًريا، ذكًرا كان أو أنثى، حًرا 
كان أو عبًدا، وجتب على اليتيم، وخيرج عنه وليه من ماله، يف قول 

  .)٢(عامة أهل العلم 
ال نعلم أحًدا خالف يف هذا إال حممد : قال ابن قدامة رمحه اهللا

  .)٣(ل الصغري من املسلمني صدقة ليس يف ما: بن احلسن، قال
من حديث ابـن   )٤(ما ثبت يف الصحيحني : ودليل اجلمهور

زكاة الفكر  فرض رسول اهللا : عمر، رضي اهللا تعاىل عنهما، قال
صاًعا من متر، أو صاًعا من شعري، على العبـد واحلـر، والـذكر    
واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر هبا أن تـؤدى قبـل   

                              
  ).٣/٢٥٨(املغين : انظر (١)
عقد ) ٣٥٩، ٢/٣٥٨(احملتار على الدر املختار  رد) ٢/٢٧٠(البحر الرائق : انظر (٢)

املغين ) ٦/٦١(اجملموع ) ٣٥١، ٣/٣٥٠(البيان ) ١/٣٣٦(اجلواهر الثمينة 
  ).٣/١٧٦(اإلنصاف ) ٤/٢٨٣(

  ).١٣(اإلمجاع : وانظر) ٢٨٣، ٤/٢٨١(املغين  (٣)
) ١٥٠٣(كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ) ٣٦٦(صحيح البخاري  (٤)

كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر ) ٣٨٠(وصحيح مسلم 
  ).٩٨٤(والشعري 



  

 ١١٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .روج الناس إىل الصالةخ
فإن وقت وجوب إخراج زكاة الفطـر مـن   وإذا تقرر هذا؛ 

  :رمضان حمل خالف بني أهل العلم على قولني
إن زكاة الفطر جتب بغروب الشمس من آخـر  : القول األول

يوم من رمضان؛ وإليه ذهب طائفة من فقهاء السلف، وهو إحدى 
ي، ومـذهب  الروايتني عن مالك، وأحد القـولني عـن الشـافع   

  .)١(احلنابلة
إن زكاة الفطر جتب بطلوع الفجر مـن يـوم   : والقول الثاين

وإليه ذهب بعض فقهاء السلف، وهو مـذهب احلنفيـة،   . الفطر
وإحدى الروايتني عن مالك، والقول القدمي عن الشافعي، وروايـة  

  .)٢(عن اإلمام أمحد اختارها بعض أصحابه 
قت وجوب زكـاة  على أن واستدل أصحاب القول األول؛ 

  .الفطر هو غروب الشمس، من آخر يوم من رمضان بأدلة، منها
 فـرض رسـول اهللا   : قول ابن عباس رضي اهللا عنهما -١

زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسـاكني،  
من أداها قبل الصالة  فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي 

                              
البيان ) ٢/١٣٦(بداية اجملتهد ) ٣٣٧، ١/٣٣٦(عقد اجلواهر الثمينة : انظر (١)

اإلنصاف ) ٢٩٩، ٤/٢٩٨(املغين ) ٨٥، ٦/٨٤(اجملموع ) ٣٦٦، ٣/٣٦٥(
)٣/١٧٦.(  

عقد اجلواهر ) ٢/٣٦٧(در املختار رد  احملتار على ال) ٢/٢٧٤(البحر الرائق : انظر (٢)
اجملموع ) ٣٦٦، ٣/٣٦٥(البيان ) ٢/١٣٦(بداية اجملتهد ) ٣٣٧، ١/٣٣٦(الثمينة 

  ).٣/١٧٦(اإلنصاف ) ٨٥، ٦/٨٤(



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١١٤ 

  .)١(صدقة من الصدقات 
أن الوجوب إمنا يكون على من أدرك جزًءا مـن  : الوجه منهو

  .)٢(الصيام وبعد طلوع الفجر ال يكون مدركًا لذلك 
 فـرض رسـول اهللا   «حديث ابن عمر السابق؛ وفيه  -٢

  .)٣(»صدقة الفطر من رمضان
أضاف الصـدقة إىل الفطـر مـن     أن النيب : والوجه منه

غابت الشمس من آخر  رمضان، والفطر من رمضان إمنا يكون إذا 
  .)٤(يوم منه، فكانت خمتصة وواجبة به؛ كزكاة املال 

على أن وقت وجوب زكـاة  واستدل أصحاب القول الثاين؛ 
  :الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها

فرض  ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب  -١
  .)٥(»ليومأغنوهم عن الطلب يف هذا ا«: زكاة الفطر، وقال

                              
كتاب  الزكاة باب زكاة الفطر ) ٢٣٩، ٢٣٨(أخرجه أبو داود يف سننه  (١)

) ١٨٢٧(كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر ) ٢٦٢(وابن ماجة يف سننه ) ١٦٠٩(
وصححه على شرط البخاري، ووافقه ) ١٤٨٨(واحلاكم يف كتاب الزكاة 

وأقره ابن حجر يف بلوغ املرام ) ١/٥٦٨(الذهيب، املستدرك ومعه التلخيص 
)٥٠٧) (١٩٦، ١٩٥.(  

  ).٨٤٣) (٣/٣٣٢(واأللباين يف اإلرواء ) ٦/٨٥(وحسنه النووي يف اجملموع 
  ).٣/٣٦٦(البيان : انظر (٢)
  .رجيه فيما سبقخت: انظر (٣)
  ).٤/٢٩٩(املغين ) ٣/٣٦٦(البيان : انظر (٤)
والبيهقي يف ) ٢١٣٣(كتاب زكاة الفطر ) ٣/٨٩(أخرجه الدارقطين يف سننه  (٥)

  .كتاب الزكاة) ٤/١٧٥(السنن الكربى 
= 



  

 ١١٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

أن املراد باليوم يوم الفطر، فدل هذا علـى أنـه   : والوجه منه
  .)١(وقت الوجوب؛ ألن اإلغناء ال حيصل بدفعها قبله 

  .)٢(بأنه حديث ضعيف ال تقوم به حجة: ورد هذا االستدالل
فـرض  «: حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قـال  -٢

قبل خروج النـاس   وأمر هبا أن تؤدي.. زكاة الفطر رسول اهللا 
  .)٣(»إىل الصالة

أمر بإخراجها قبل صالة العيد، فدل هذا  أنه : والوجه منه
  .)٤(على أن وقت وجوهبا بعد طلوع الفجر، وقبل صالة العيد 

بأنه استدالل ضعيف؛ ألن اإلضافة إىل الفطر ال تدل : ورد هذا
على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إىل الفطر مـن  

  .)٥(ضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر رم
وألهنا قربة وحق يتعلق مبال خمرج يف يوم العيد، فوجب أال  -٣

  .)٦(يقدم وقتها يوم العيد؛ كاألضحية 
=                                

واأللباين يف ) ٣/٤٣٩(وابن حجر يف فتح الباري ) ٦/٨٥(وضعفه النووي يف اجملموع 
  .)٨٤٤) (٣/٣٣٢(اإلرواء 

  ).٣/٣٦٦(البيان ) ٢/٣٦٧(رد احملتار على الدر املختار : انظر (١)
  ).٢٩٩، ٤/٢٩٨(املغين ) ٣/٤٣٩(فتح الباري ) ٦/٨٥(اجملموع : انظر (٢)
  .خترجيه فيما سبق : انظر (٣)
  ).٢١٧، ٤/٢١٣(نيل األوطار : انظر (٤)
، ٤/٢١٣(نيل األوطار ) ٢/١٩٨(إحكام األحكام شرح عمدة األحكام : انظر (٥)

٢١٤.(  
  ).٤/٢٩٩(املغين ) ٣/٣٦٦(البيان ) ٢/١٣٦(بداية اجملتهد : انظر (٦)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١١٦ 

بعدم التسليم بأهنا تتعلق بيوم العيد، بل صـرحت  : ورد هذا
األحاديث، كما يف أدلة القول األول، بأهنا تتعلق بآخر يـوم مـن   

وما ذكروه من األضحية ال يسلم هلم؛ فإن األضـحية ال   رمضان،
  .)١(تتعلق بطلوع الفجر 
واهللا تعاىل أعلم، أن الراجح هو القـول األول،  : والذي يظهر

أن وقت وجوب زكاة الفطر من رمضان هو غروب الشمس مـن  
ليلة العيد؛ لقوة أدلة هذا القول، وصراحتها يف ا لداللة على املراد؛ 

  .قول اآلخروضعف أدلة ال
  .هذا من حيث وقت الوجوب، وتعلقها يف الذمة

فقد كان السلف رضي اهللا تعـاىل عنـهم   : وأما وقت اجلواز
خيرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني؛ كما ثبت عن ابـن  

أنه كان يعطيها الذين يقبلوهنـا وكـانوا   «: عمر رضي اهللا عنهما
  .)٢(»يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني

منهم على جواز تقدمي إخراجها قبل العيد بيوم ذا كاإلمجاع وه
أو يومني؛ ألن تعجيلها هبذا القدر ال خيل باملقصود منـها؛ فـإن   
الظاهر أهنا تبقى أو بعضها إىل يوم العيد فيستغىن هبا عن الطلـب  

  .)٣(فيه
                              

  ).٤/٢٩٩(املغين : انظر (١)
كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على احلر ) ٣٦٨(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٢)

  ).١٥١١(واململوك 
  .بتصرف يسري) ٣٠١، ٤/٣٠٠(املغين  (٣)

  ).٣٦٨، ٣/٣٦٧(البيان : وانظر



  

 ١١٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

فاملستحب أن خيرجها يوم العيد : وأما أفضل أوقات إخراجها
كما يف  ؛ والنيب )١(هو عمل أكثر السلف  قبل الصالة، فإن هذا

  .)٢(أمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة: حديث ابن عمر
  :بداية وقت ذبح األضحية: املسألة الرابعة

وإىل . األضحية سنة مؤكدة، ال يستحب تركها ملن يقدر عليها
 هذا ذهب الصاحبان من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلـة، 

  .)٣(وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعني وفقهاء السلف 
إذا رأيتم «: قال ملا روت أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب 

هالل ذي احلجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
  .)٤(»وأظفاره حىت يضحي

فعلق التضحية على اإلرادة، والواجب ال يعلق علـى اإلرادة،  
                              

املغين ) ٣/٣٦٧(البيان ) ٣/٥٦٩(ابن بطال، شرح صحيح البخاري : انظر (١)
)٢٩٨، ٤/٢٩٧.(  

  .خترجيه فيما سبق : انظر (٢)
خالفًا أليب حنيفة وبعض املالكية وبعض فقهاء السلف، الذين قالوا بوجوهبا؛  (٣)

  .استدالال ببعض األحاديث الضعيفة اليت ال تثبت
) ٩٦، ٥/٩٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر اخلالف يف املسألة بأدلته يف

) ٢/٩٩٦(املسالك يف املناسك ) ٨/١٩٧(البحر الرائق ) ٥/٦١(بدائع الصنائع 
) ٤٣٥، ٤/٤٣٤(البيان ) ٢/٤٣١(بداية اجملتهد ) ١/٥٥٩(عقد اجلواهر الثمينة 

حاشية ابن قاسم على الروض املربع ) ٣٦١، ١٣/٣٦٠(املغين ) ٨/٣٥٢(اجملموع 
)٤/٢٣٨.(  

كتاب األضاحي، باب هني من دخل ) ٨١٩، ٨١٨(أخرجه مسلم يف صحيحه  (٤)
عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا 

)١٩٧٧.(  



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١١٨ 

  .)١(لى أهنا سنة وليست بواجبة فدل ذلك ع
وإذا تقرر هذا فقد أمجع أهل العلم على أن السـنة يف ذبـح   
األضحية أن تذبح بعد الصالة مع اإلمام فمن فعل ذلـك أجزأتـه   

  .)٢(وأمجعوا أهنا ال جواز قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
  :واختلفوا يف أول وقت جواز ذحبها على أربعة أقوال

دأ وقت الذبح بعد صالة اإلمام العيد بالبلـد،  يب: القول األول
فإن تعددت الصالة فيه فبأسبق صالة، فإن فاتت الصالة بـالزوال  
ذبح بعده، وسواء يف هذا أهل األمصار والقرى والبوادي، وإليـه  
ذهب الشافعية يف وجه، واحلنابلة، وهو مذهب طائفة من فقهـاء  

  .)٣(السلف؛ منهم احلسن، واألوزاعي وإسحاق 
يبدأ وقت الذبح من بعد طلوع الشـمس يـوم   : القول الثاين

النحر، ومضي قدر ركعتني وخطبتني، سواء صـلى اإلمـام أو مل   
يصل، وسواء كان من أهل األمصار أو من أهل القرى والبـوادي  

  .)٤(واملسافرين، وإليه ذهب الشافعية وبعض احلنابلة 
بعـد   يبدأ وقت الذبح يف حق أهل األمصـار : القول الثالث

صالة اإلمام وخطبته، فإن تعددت الصالة يف البلد فبأسبق صـالة  
                              

  ).٤/٣٦١(املغين : انظر (١)
  ).٥/٩٦(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢٤(اإلمجاع : انظر (٢)
املغين ) ١٠/٢٤(فتح الباري ) ٥/٩٦(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٣)

  ).٤/٢٢٩(حاشية ابن قاسم على الروض املربع ) ٣٨٥، ١٣/٣٨٤(
  ).١٣/٣٨٤(املغين ) ٤/٤٣٥(البيان : انظر (٤)



  

 ١١٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

وأما يف وقتها يف حق أهـل  . فإن فاتت الصالة بالزوال ذبح بعده
وإليـه  . القرى والبوادي فيبدأ بطلوع الفجر الثاين من يوم النحـر 

  .)١(ذهب احلنفية 
يبدأ وقت الذبح يف حق أهل األمصار من بعـد  : القول الرابع

. اإلمام وخطبته وذحبه، فإن ترك الذبح لعذر فمن فعل الصالة صالة
وأما أهل القرى والبوادي فوقت أهل كل موضع يعترب بأقرب البالد 

  .)٢(وإليه ذهب بعض احلنفية، واملالكية . إليه
  :استدل أصحاب القول األول بأدلة؛ منها

قال رسول اهللا : ما رواه الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال -١
 :» أن نصـلي، مث نرجـع   : إن أول ما نبدأ به يف يومنا هـذا

فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن حنر قبل الصالة؛ 
  .)٣(»فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء

: وعن جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنـه قـال   -٢
فليعد من ذبح قبل أن يصلي «: يوم النحر، فقال شهدت النيب 

  .)٤(»مكاهنا أخرى، ومن مل يذبح فليذبح
                              

  ).٦/٣١٨(رد احملتار على الدر املختار ) ٥/٧٣(بدائع الصنائع : انظر (١)
  ).١/٥٦٢(الثمينة عقد اجلواهر ) ٦/٣١٨(رد احملتار على الدر املختار : انظر (٢)
كتاب العيدين، باب اخلطبة بعد العيد ) ٢٣٤(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٣)

كتاب األضاحي باب وقت األضحية ) ٨١٣(ومسلم يف صحيحه ) ٩٦٥(
)٧/١٩٦١.(  

كتاب األضاحي باب من ذبح قبل الصالة ) ١٤١٥(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٤)
ب األضاحي باب وقت األضحية كتا) ٨١٢(ومسلم يف صحيحه ) ٥٥٦٢(أعاد 

= 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٢٠ 

فهذه النصوص نص يف املسألة وهي تدل على اعتبـار نفـس   
صالة العيد، وتعلق الذبح هبا، وأنه ال جيوز الذبح قبل الصالة وهي 

  .)١(عامة يف حق أهل األمصار وغريهم 
  :واستدل أصحاب القول الثاين بأدلة، منها

خطبنا : رضي اهللا تعاىل عنه، قالما رواه الرباء بن عازب،  -١
من صلى صـالتنا،  «: يوم النحر بعد الصالة؛ فقال رسول اهللا 

ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصالة؛ فتلك 
  .)٢(»شاة حلم

ألن أحًدا ال  من صلى مثل صالة النيب : واملقصود من هذا
  .)٣(وإمنا يصلى مثلها  يصلي صالة النيب 

نه محل للنص على غري ظاهره، بـدليل روايـات   بأ: ورد هذا
احلديث األخرى الدالة على تعلق الذبح بالصالة، مما اسـتدل بـه   

  .)٤(أصحاب القول األول 
وألن من ال صالة عليه خماطب بالتضـحية، وال يـدخل    -٢

=                                
)١٩٦٠.(  

، ١٠/٢٣(فتح الباري ) ٩٩، ٥/٩٧(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (١)
  ).١٣/٣٨٥(املغين ) ٢٤

كتاب العيدين باب األكل يوم النحر ) ٢٣٢(أخرجه البخاري يف صحيحه  (٢)
كتاب األضاحي باب وقت األضحية ) ٨١٢(ومسلم يف صحيحه ) ٩٥٥(
)١٩٦١.(  

  ).٤/٤٣٦(ظر البيان ان (٣)
  ).١٠/٢٤(فتح الباري : انظر (٤)



  

 ١٢١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

وقت التضحية هلم إال بعد مضي قدر الصالة، فدل على أن املعتـرب  
  .)١(مضي قدر الصالة 

رتب الذبح على فعل الصالة، ولـيس   بأن النيب : ورد هذا
  .على مضي زمن فعلها

وألن التقدير بالزمان أضبط للناس يف األمصار والقـرى   -٣
  .)٢(والبوادي 

بأنه اجتهاد يف مقابل النصوص الصرحية اليت ترتـب  : ورد هذا
  .الذبح على الصالة، واالجتهاد مع النص املردود

لذبح يف حق أهل املصر، كان وقًتا وألن كل ما كان وقًتا ل -٤
  .)٣(للذبح يف حق غريهم من أهل القرى والبوادي 

  :بأدلة منها: واستدل أصحاب القول الثالث
على أن وقت الذبح يف حق أهل األمصار يبـدأ  استدلوا  -١

  .)٤(مبا استدل به أصحاب القول األول : بعد صالة اإلمام وخطبته
يف حق غري أهل األمصـار  واستدلوا على أن وقت الذبح  -٢

لوع الفجر من يبدأ من طلوع الفجر؛ بأنه ال عيد عليهم، وما بعد ط
  .)٥(قتها منه كسائر اليوم يوم النحر، فكان و

                              
  ).١٠/٢٢(فتح الباري : انظر (١)
  .الطيار وآخرون . د: حتقيق وتعليق) ٥/٣٧٤(الروض املربع : انظر (٢)
  ).٤/٤٣٦(البيان : انظر (٣)
  ).٥/٧٣(انظر بدائع الصنائع  (٤)
  ).١٣/٣٨٥(املغين ) ٤/٤٣٦(البيان ) ٥/٧٣(انظر بدائع الصنائع  (٥)



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٢٢ 

  :ورد هذا من وجهني
أهنا عبادة مؤقتة، وقتها يف حق أهل األمصـار بعـد   : األول

  .إشراق الشمس، فال تتقدم وقتها يف حق غريهم؛ كصالة العيد
أن أهل املصر لو مل يصل هبم اإلمام، مل جيز الذبح هلـم  : ينالثا

حىت تزول الشمس؛ ألهنا حينئذ تسقط، فكأنه قد صلى فكـذا يف  
  .)١(حق غريهم من أهل القرى والبوادي 

  :واستدل أصحاب القول الرابع بأدلة، منها
 صلى بنا الـنيب  «: ما رواه جابر رضي اهللا عنهما قال -١

قد حنـر   ة فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النيب يوم النحر باملدين
من كان حنر قبله أن يعيد بنحر آخر، وال ينحروا حىت  فأمر النيب 
  .)٢(» ينحر النيب 
فهذا يدل على أن الذبح معلق على فراغ اإلمـام مـن   : قالوا

  .)٣(الصالة والذبح، وأنه ال جيوز قبله 
عن التعجل الذي  بأنه حممول على أن املراد زجرهم: ورد هذا

قد يؤدي إىل فعلها قبل الوقت؛ وهلذا جاء يف باقي األحاديث تقييد 
الذبح بالصالة، وأن من ذبح بعدها أجزأه ومن ال فال، وال يشترط 

                              
  ).٣٨٦، ١٣/٣٨٥(املغين : انظر (١)
  ).١٩٦٤(كتاب األضاحي باب من األضحية ) ٨١٤(أخرجه مسلم يف صحيحه  (٢)
عقد اجلواهر الثمينة ) ٥/١٠٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (٣)

)١/٥٦٢.(  



  

 ١٢٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  .)١(التأخري إىل أن ينحر اإلمام 
قال رسول اهللا : ما رواه الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال -٢
 :»أن نصـلي، مث نرجـع   : نا هـذا إن أول ما نبدأ به يف يوم

فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن حنر قبل الصالة؛ 
  .)٢(»فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء

فظاهره أن الذبح قبل صالة اإلمام وحنره ليس من األضحية يف 
شيء، وأنه ال جيوز للمسلم أن يضحي إال بعـد صـالة اإلمـام    

  .)٣(وحنره
مردود بأنه ال يدل بظاهره على ختصـيص ذلـك    ولكن هذا

بصالة اإلمام وحنره، وإمنا هو دليل على أن الذبح ال جيزئ إال بعد 
  .الصالة

أن اإلمام لو مل ينحر، مل يكن ذلك مسقطًا عـن  : "ويؤيد هذا
الناس مشروعية النحر، ولو أن اإلمام حنر قبل أن يصلي مل جيزئـه  

  .)٤(س يف وقت األضحية سواء حنره، فدل هذا على أنه هو والنا
والذي يظهر واهللا تعاىل أعلم، أن وقت ذبـح األضـحية يف   
املوضع الذي يصلي فيه بعد الصالة، وهذا يوافـق القـول األول؛   

اليت قيدت الـذبح   لظاهر األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب 
                              

  ).١٠٣، ٥/١٠٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر (١)
  .خترجيه فيما سبق: انظر (٢)
  ).٥/١٤٧(انظر نيل األوطار  (٣)
  ).١٠/٢٤(فتح الباري  (٤)
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  .بالفراغ من الصالة
ال يصلى فيها  من البوادي والقرى اليتوأما غري أهل األمصار؛ 

العيد، فأول وقتها يف حقهم بعد مضي قدر الصالة واخلطبة بعـد  
دخول وقت صالة العيد؛ ألنه ال صالة يف حقهم تعترب، فوجـب  
االعتبار بقدرها، وهذا يوافق القول الثاين؛ وهبذا جتتمع األدلة، واهللا 

  .املوفق



  

 ١٢٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  خامتة بأهم نتائج البحث
بادات املترتبة على طلـوع  بعد هذا البحث الفقهي ألحكام الع

الفجر الثاين، وعرض مسائلها وأدلتها، وكالم أهل العلم فيها، ظهر 
  :يل مجلة من النتائج املهمة، أمجلها يف اآليت

أن الوقت مهم يف حياة املسلم، ومعترب يف نظر الشـارع  : أوال
وقد رتب اهللا تعاىل مجلة من األحكام الشرعية املعلقـة بالعبـادات   

، وحددها بأوقات حمددة ال جيوز أن تتقـدمها، وال أن  على الوقت
  .تتأخر عنها، إال لعذر مقبول شرًعا

إن وقت الفجر الصادق من أهم األوقات الشرعية الـيت  : ثانًيا
اعتربها الشارع احلكيم، ورتب عليها مجلة من أحكام العبـادات  

  .الشرعية املهمة
ق والتفريق أحدمها كاذب، واآلخر صادالفجر فجران؛ : ثالثًا

بينهما من املسائل الفقهية الدقيقة؛ نظـًرا لقرهبمـا مـن بعـض،     
د للمسلم يس له علم بالفروق بينهما ، وال بما على من لهواشتباه

من معرفة الفجرين، والتمييز بينهما ألن األحكام الشرعية إمنا تتعلق 
حىت يوقع العبادات الشرعية الـيت كلفـه   ) الصادق(بالفجر الثاين 

  .رع هبا يف أوقاهتا الشرعية املعتربةالشا
أن حتديد وقت طلوع الفجر الصـادق ال زال حممـل   : رابًعا

حبث، و التقاومي املتداولة بني الناس أغلبها متقدم على وقت الفجر 
وأقرب األقـوال الفلكيـة أن   ) دقيقة ٣٠-١٥(بزمن يتراوح بني 

الشرقي الفجر الصادق يبدأ عندما تكون زاوية الشمس حتت األفق 
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وهو ما حدده قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطـة  ) درجة ١٨(
يف دورته التاسعة، املنعقـدة يف الفتـرة   ) ٦(العامل اإلسالمي رقم 

  ).هـ١٤٠٦/ ٧/ ١٩-١٢(
يترتب على طلوع الفجر الصادق مجلة من األحكـام  : خامًسا

ينتهي الشرعية املهمة املتعلقة بالصالة؛ فيبدأ به وقت صالة الفجر؛ و
به وقت الضرورة لصالة العشاء؛ وينتهي به وقت صالة الوتر؛ ويبدأ 
به وقت سنة الفجر؛ ويبدأ به أول أوقات النـهي عـن التطـوع    

  .بالصالة؛ وينتهي به وقت النزول اإلهلي للسماء الدنيا
يترتب على طلوع الفجر الصادق مجلة من األحكـام  : سادًسا

فيجب بطلوعه اإلمسـاك الشـرعي    الشرعية املهمة املتعلقة بالصيام،
للصائم عن املفطرات؛ ومن شك يف طلوع الفجر بين على األصـل؛  
وهو بقاء الليل؛ وإذا طهرت احلائض والنفساء قبل طلـوع الفجـر،   
وجب عليهما الصيام، ولو أخرتا الغسل إىل طلوع الفجر، وجيب على 

ح للجنب، اجملامع يف ليل رمضان النزع إذا طلع الفجر، وجيوز اإلصبا
ويغتسل بعد طلوع الفجر، وجيب تبييت النية لصيام الفرض قبل طلوع 

  .الفجر؛ ويسن للصائم تأخري السحور إىل قبيل طلوع الفجر
يترتب على طلوع الفجر الصادق مجلة مـن األحكـام   : سابًعا

الشرعية  املهمة املتعلقة باحلج، فيبدأ به وقت الوقوف بعرفـة عنـد   
من يوم النحر وقت الوقوف بعرفة، ويفوت احلج؛  احلنابلة، وينتهي به

بـه  ويبدأ به وقت الدفع من مزدلفة ملن وجب عليه املبيت هبا، ويبدأ 
عليه املبيت هبا، ويبدأ به وقت رمي  وقت الوقوف باملزدلفة ملن وجب

مجرة العقبة لغري أهل األعذار، على الراجح من أقوال أهل العلم؛ ويبدأ 
  .على أحد القولني يف املسألة به وقت طواف اإلفاضة



  

 ١٢٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

هناك مجلة من أحكام العبادات األخرى املتعلقة بطلوع : ثامًنا
وقت غسل يوم اجلمعة؛ ووقت الغسل للعيدين؛ : الفجر الثاين؛ منها

  .ووقت وجوب زكاة الفطر من رمضان، ووقت ذبح األضحية
أمحد اهللا تعاىل وأشكره على ما أنعـم  : ويف ختام هذا البحث

وىل، واستغفره سبحانه من آفات اخلطـأ والسـهو والغفلـة    به وأ
أن  والتقصري والنسيان، اليت ال ختلو منها أعمال البشر وأسـأله  

جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي وأن ينفـع بـه يف الـدنيا    
  .واآلخرة

سبحانك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم 
على املبعوث رمحة للعاملني حممد بن عبـد   ، وصلوات ريب وسالمه

اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعوانـا أن احلمـد هللا رب   
  العاملني

  كتبه الدكتور

  ناصر بن حممد بن مشري الغامدي
  األستاذ املشارك بقسم القضاء

  ووكيل كلية الشريعة والدراسات  اإلسالمية
  جامعة أم القرى

  هـ ٢٥/٧/١٤٢٨مكة املكرمة حرسها اهللا يف 
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  مصادر البحث ومراجعة
  .القرآن الكرمي -١
االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب     -٢

عبـد  . د: ت) ضمن موسوعة شروح املوطأ لإلمام مالك بن أنس(
اهللا التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربيـة  

  .هـ) ١٤٢٥، ١ط(واإلسالمية القاهرة 
ار البالد وأخبار العباد، زكريا بن حممد حممود القزويين، آث -٣

  ) .هـ١٣٩٩، ١ط(دار بريوت للطباعة والنشر 
أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، إعداد  -٤

 ١٤٢١، ١ط(األمانة العامة هليئة كبار العلماء، دار القاسم الرياض 
  ).هـ

من فتاوى شـيخ  : الفقهيةاألخبار العلمية من االختبارات  -٥
أمحد بن حممـد  : اإلسالم ابن تيمية اختارها عالء الدين البعلي، ت

  ).هـ١٤١٨، ١ط(اخلليل دار العاصمة الرياض 
أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمـام األئمـة    -٦

حممـد عبـد السـالم    : مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي، ض
  ).هـ ١٤١٨، ١ط(شاهني، دار الكتب العلمية بريوت 

أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمـام األئمـة    -٦
حممـد عبـد السـالم    : مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي، ض

  ).هـ ١٤١٦، ١ط(شاهني، دار الكتب العلمية بريوت 



  

 ١٢٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممـد األمـني    -٧
  .هـ)١٤١٣(الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية القاهرة 

رفعت فـوزي  . د: األم، حممد بن  إدريس  الشافعي ت -٨
  ).هـ ١٤٢٢، ١ط(عبد املطلب، دار الوفاء املنصورة 

أبو بكر حممد بن : األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف -٩
أبو محاد صغري أمحد حنيف، دار : إبراهيم بن املنذر النيسابوري ت

  ).هـ١٤١٤، ٢ط(طيبة، الرياض 
لوات يف البالد ذات خطـوط العـرض   أوقات الص -١٠
سعد بن تركي اخلثالن، مطبوعات اجملتمـع الفقهـي   . العالية، د

  ).هـ ١٤٢٨(اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي، مكة 
مـد بـن إبـراهيم بـن املنـذر      اإلمجاع، أبو بكر حم -١١
  ).هـ ١٤٠٨، ٢ط(ي، دار الكتب العلمية بريوت روالنيساب

دة األحكام، تقي الدين أبـو  إحكام األحكام شرح عم -١٢
  .الفتح بن دقيق العيد، دار الكتب العلمية، بريوت

أبو الفداء إمساعيل بن : إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه -١٣
هبجة يوسف أبو الطيب، مؤسسة الرسـالة،  : كثري الدمشقي، ت

  ).هـ ١٤١٦، ١ط(بريوت 
حممد ناصر إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،  -١٤

  ).هـ١٤٠٥، ٢ط(الدين األلباين، املكتب اإلسالمي بريوت 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف علـى مـذهب    -١٥
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اإلمام أمحد بن حنبل، عالء الدين أبو احلسن علي بـن سـليمان   
حممد حامد الفقهي، دار إحيـاء التـراث العـريب،    : املرداوي، ت
  .٢بريوت ط
الدقائق، ابن جنيم احلنفـي، دار  البحر الرائق شرح كنز  -١٦

  .٢املعرفة بريوت ط
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بن  -١٧

  ).هـ ١٣٩٤، ٢ط(مسعود الكاساين، دار الكتاب العريب، بريوت 
حممد بن أمحد بـن رشـد   : بداية اجملتهد وهناية املقتصد -١٨

ية، القاهرة مكتبـة  حممد صبحي حالق، مكتبة ابن تيم: احلفيد، ت
  ).هـ ١٤١٥، ١ط(العلم جبدة 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حيىي بـن   -١٩

قاسم حممـد النـوري، دار املنـهاج جـدة     . سامل العمران، ت
  ).هـ ١/١٤٢١(

خليل، أبو عبد اهللا حممـد بـن   التاج واإلكليل ملختصر  -٢٠
  ).مطبوع مع مواهب اجلليل(املواق  يوسف
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بـن   -٢١

  ).هـ ١٣١٣، ١ط(علي الزيلعي، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة 
إبـراهيم  : التعريفات، علي بن حممـد اجلرجـاين، ض   -٢٢

  ).هـ ١٤١٣، ٢ط(األبياري دار الكتاب العريب بريوت 
س التعليق املغين على سنن الدارقطين، أبو الطيب حممد مش -٢٣
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  ).مطبوع مع سنن الدارقطين(احلق العظيم آبادي 
تفسري سورة البقرة، حممد بن صاحل العثيمني، درا ابـن   -٢٤

  )هـ١٤٢٣، ١ط(اجلوزي، الدمام 
تفسري القرآن العظيم، احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن كثري  -٢٥

سامي بن حممد السالمة، دار طيبة، الرياض، اإلصدار : الدمشقي ت
  ).هـ ١٤٢٢، ١ط(الثاين 

صاحل العجريي، الناشر، مكتبة . د: التقاومي قدًميا وحديثًا -٢٦
  ).هـ ١٤١٣(العجريي 
عادل : احلافظ ابن حجر العسقالين ت: تقريب التهذيب -٢٧

  ).هـ ١٤١٦، ١ط(مرشد مؤسسة الرسالة بريوت 
تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحـد   -٢٨

السيد عبد اهللا هاشم املدين، دار : قالين، تبن علي بن حجر العس
  .هـ ١٣٨٤املعرفة بريوت 

ا لتمهيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب    -٢٩
د عبـد  : ت) ضمن موسوعة شروح املوطأ، لإلمام مالك بن أنس(

اهللا التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربيـة  
  ).ه ١٤٢٥، ١ط(واإلسالمية القاهرة 

هتذيب األمساء واللغات، أبو زكريا حيىي بـن شـرف    -٣٠
  .النووي، دار الكتب العلمية بريوت

: هتذيب التهذيب احلافظ ابن حجـر العسـقالين، ت   -٣١
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، ١ط(إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسـالة بـريوت   
  ).هـ ١٤١٦
حممد ) تفسري الطربي(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -٣٢
عبد اهللا التركي، بالتعاون مـع مركـز   . د: رير الطربي تبن ج

البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجـر، دار هجـر،   
  ).هـ ١٤٢٢، ١ط(القاهرة، 
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد    -٣٣

عبد اهللا التركي، بالتعاون مع مكتـب التحقيـق   . د: القرطيب، ت
  ).هـ ١٤٢٧، ١ط(وت مبؤسسة الرسالة بري

. اجلامع الصحيح أبو عيسى حممد بن عيسى الترمذي ت -٣٤
  .أمحد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت

حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير حممد بـن   -٣٥
دار : هـ توزيع ١٣٣١عرفة الدسوقي، مطبعة التقدم العلمية مبصر 

  .الفكر بريوت
حاشية عبد الرمحن بن قاسم النجدي على الروض املربع  -٣٦

 ٤ط(شرح زاد املستقنع، ملنصور بن يـونس البـهويت، الريـاض    
  ).هـ ١٤١٠
احلاوي الكبري يف الفتاوى أبو  احلسن علي بن حممد بن  -٣٧

، ١حممود مطرجي، دار الفكر، بـريوت ط  : حبيب املاوردي ت
  .هـ ١٤١٤



  

 ١٣٣  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

د اهللا بن عبد الرمحن السعد، احلج؛ أحكامه وصفته،، عب -٣٨
  ).هـ ١٤٢٦، ١ط(دار احملدث الرياض 

البيـان  خالص اجلمان هتذيب مناسك احلج من أضواء  -٣٩
سعود الشـرمي، دار  . د: طي هذبه ورتبهلإلمام حممد األمني الشنقي

  ).هـ ١٤١٦، ١ط(الوطن الرياض، 
اخلرشي على خمتصر خليل حممد اخلرشي املـالكي دار   -٤٠
  .وتصادر بري
خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اٍإلسـالم،   -٤١

حسني إمساعيـل اجلمـل، مؤسسـة    : حيىي بن شرف النووي، ت
رد احملتار على الـدر   -٤٢) هـ ١٤١٨، ١ط(الرسالة، بريوت 

 ١٣٨٦، ٢ط(املختار، حممد أمني بن عابدين، دار الفكر بـريوت  
  ).هـ

د : ور البهويت تالروض املربع شرح زاد املستقنع، منص -٤٣
عبـد اهللا  . خالد املشيقح، د. إبراهيم الغصن، د. عبد اهللا الطيار، د

  .هـ ١٤١٩ ١الغصن دار الوطن الرياض ط
زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر بن قيم  -٤٤

شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنـؤوط مؤسسـة   : اجلوزية، ت
  ).هـ ١٤٠٧، ١٥ط(الرسالة بريوت 

سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد ناصر الدين األلباين،  -٤٥
  ).هـ ١٤١٥(مكتبة املعارف بالرياض 



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٣٤ 

للحافظ الكبري علي بن عمر الدارقطين : سنن الدارقطين -٤٦
جمموعة من املختصني بإشراف احملدث الشيخ شعيب األرنؤوط : ت

  ).هـ ١٤٢٤، ١ط(مؤسسة الرسالة بريوت 
يزيد بن ماجة، دار السـالم،   سنن ابن ماجة، حممد بن -٤٧

  ).جملد واحد(هـ  ١٤٢٠ ١الرياض، ط
سنن أيب داود سليمان بن األشـعث السجسـتاين دار    -٤٨

  ).جملد واحد(هـ  ١٤٢٠ ١السالم للنشر والتوزيع الرياض، ط
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ) اجملتىب(السنن الصغرى  -٤٩

ب العلمية بـريوت  عبد الوارث حممد علي دار الكت: النسائي، ض
  ).هـ ١٤١٦، ١ط(

السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي، مطبعة جملـس   -٥٠
ومعه ) هـ ١٣٤٤، ١ط(دائرة املعارف العثمانية حيدر آباد الكن 

  .اجلوهر النقي البن التركماين 
شرح رياض الصاحلني، حممد بن صاحل العثـيمني، دار   -٥١

  .هـ ١٤٢٦الوطن، الرياض ط 
لسنة لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، شرح ا -٥٢

عادل  عبد املوجود، وعلي معوض، دار الكتـب العلميـة،   : ت
  .هـ١٤١٢،  ١بريوت، ط
ن علي بـن  صحيح البخاري، ابن بطال أبو احلسشرح  -٥٣

أبو متيم ياسر إبراهيم، مكتبـة الرشـد،   : خلف بن عبد امللك، ت



  

 ١٣٥  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  ).هـ١٤٢٠، ١ط(الرياض،، 
الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمـام  الشرح  -٥٤

مالك أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، مطبعة عيسـى  
  ).م ١٩٧٢(البايب احلليب وشركاه القاهرة 

شرح العمدة يف الفقه شيخ اإلسالم أمحد بن عبد السالم  -٥٥
د سعود : بن عبد احلليم بن تيمية قسم الطهارة ومناسك احلج، ت 

حل العطيشان، ود صاحل بن حممد احلسن، مكتبة  العبيكـان  بن صا
  ).هـ ١٤١٣، ١ط(الرياض 
الشرح الكبري، مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بـن   -٥٦

د عبد اهللا التركي، دار عـامل  : حممد بن أمحد قدامة املقدسي، ت
  ).هـ ١٤٢٦، ٢ط(الكتب الرياض 

بن سالمة شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد  -٥٧
، ١ط(شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة، بريوت، : الطحاوي، ت

  ).هـ ١٤١٥
شرح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سـالمة   -٥٨

حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بـريوت  : الطحاوي، ت
  ).هـ ١٣٩٩، ١ط(

الشرح املمتع على  زاد املستقنع، حممد بن صاحل العثيمني  -٥٩
خالد املشيقح مؤسسة آسام الرياض . سليمان أبا اخليل، ود. د: ت
  .هـ ١٤١٤ ١ط



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٣٦ 

شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا حيىي بـن   -٦٠
  ).هـ ١٤١٤، ١ط(شرف النووي، دار اخلري بريوت 

صحيح سنن ابن ماجة، حممد ناصر الـدين األلبـاين،    -٦١
  .هـ ١٤٢١اجلديدة،  ٢مكتبة املعارف الرياض، ط

حيح البخاري حممد بن إمساعيل، دار ابـن كـثري،   ص -٦٣
  .جملد واحد) هـ ١٤٢٣، ١ط(دمشق، بريوت 

صحيح سنن الترمذي حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة  -٦٤
  ).هـ ١٤٢٠(اجلديدة  ١املعارف الرياض ط

صحيح مسلم، مسلم بن احلجـاج القشـريي، بيـت     -٦٥
  ).م ٢٠٠٥( ١األفكار الدولية، لبنان ط

ف سنن ابن ماجة، حممد ناصر الـدين األلبـاين،   ضعي -٦٦
  ).هـ ١٤١٧اجلديدة  ١ط(مكتبة املعارف الرياض 

ضعيف سنن أيب داود، حممد ناصر الدين األلباين مكتبة  -٦٧
  ).هـ ١٤٢١اجلديدة  ١ط(املعارف، الرياض 

الطبقات الكربى، حممد بن سعد الزهري، دار صـادر،   -٦٨
  .هـ ١٣٨٠بريوت 
ر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، جالل الدين عقد اجلواه -٦٩

د حممد أبو األجفان، وعبد احلفيظ : عبد اهللا بن جنم بن شاس، ت
  ).هـ ١٤١٥، ١ط(منصور دار الغرب اإلسالمي، بريوت 

حممـد باسـل الطـائي دار    . علم الفلك والتقاومي، د -٧٠



  

 ١٣٧  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  ).هـ ١٤٢٤، ١ط(النفائس، بريوت 
خاري، أمحد بن علي بـن  فتح الباري بشرح صحيح الب -٧١

حممد فؤاد عبد الباقي، وحمب الدين اخلطيب، . حجر العسقالين، ت
  .مع تعليقات مساحة الشيخ ابن باز، دار الريان للتراث القاهرة

فتح القدير، لكمال الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلمام  -٧٢
  .٢احلنفي، دار الفكر، بريوت ط

. د: فلح املقدسـي ت الفروع، مشس الدين حممد بن م -٧٣
  ).هـ ١٤٢٤، ١ط(عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة بريوت 

القاموس احمليط جمد الدين حممد بن يعقـوب الفـريوز    -٧٤
  ).هـ ١٤٠٧، ٢ط(آبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت 

قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اٍإلسالمي،  -٧٥
  .ملكرمةمطابع رابطة العامل اإلسالمي مكة ا

قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي،  -٧٦
ـ  ١٤٢٨/ ١٠/ ٢٧ -٢٢(عشرة املنعقدة يف  التاسعةالدورة  ) هـ

  .مكة املكرمة مطبوعة على اآللة
قوانني األحكام الشرعية ومسـائل الفـروع الفقهيـة     -٧٧

ـ   ) القوانني الفقهية( م حممد بن أمحد بن جـزي املـالكي، دار العل
  ).م١٩٧٤(للماليني، بريوت 

الكايف، موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد  -٧٨
د عبد اهللا التركي، بالتعاون مع مركـز البحـوث   : بن قدامة، ت



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٣٨ 

 ١٤١٧،  ١ط(والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر القـاهرة  
  ).هـ

 الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بـن  -٧٩
حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبـة  . د: عبد الرب، ت

  ).هـ ١٣٩٨، ١ط(الرياض احلديثة الرياض، 
الكامل يف ضعفاء الرجال، عبد اهللا بن عدي اجلرجاين،  -٨٠

  ).هـ ١٤١٤، ١ط(دار الفكر، بريوت 
كتاب احلج من احلاوي الكبري أبو احلسن علي بن حممد  -٨١

د غازي بن طه خصيفان مكتبة الرشـد،   :بن حبيب املاوردي ت
  ).هـ ١٤٢٢، ١ط(الرياض 
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار أبو بكر عبـد اهللا   -٨٢

حممد عبد السالم شاهني، دار الكتـب  : بن حممد بن أيب شيبة، ت
  ).هـ ١٤١٦( ١العلمية، بريوت، ط

لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي، دار إحياء التـراث   -٨٣
  .هـ ١٤١٩، ٣مي بريوت طاإلسال

املبسوط، مشس الدين السرخسي، دار املعرفـة بـريوت    -٨٤
  ).هـ ١٣٩٨، ٣ط(

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الـدين اهليثمـي، دار    -٨٥
  ).هـ ١٤٠٨(الكتب العلمية بريوت 

اجملموع شرح املهذب للشريازي، أبو زكريا حيـىي بـن    -٨٦



  

 ١٣٩  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

ي، دار إحياء التراث العريب، حممد جنيب املطيع: شرف النووي، ت
  .هـ ١٤١٥مصر، 
: جمموع فتاوى ورسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجـع   -٨٧

 ١عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد، جممع امللك فهـد، املدينـة ط  
  .هـ ١٤١٦
أمحـد  : احمللى باآلثار، علي بن أمحد بن حزم الظاهري،  -٨٨

  .شاكر مكتبة التراث القاهرة
د : آلثار، علي بن أمحد بن حزم الظـاهري، ت احمللى با -٨٩

  ) .هـ١٤٠٥(سليمان البنداري دار الفكر، بريوت 
املدونة الكربى، مالك بن أنس، برواية سحنون بن سعيد  -٩٠

، ١ط(التنوخي، عن عبد الرمحن بن قاسـم دار الفكـر بـريوت    
  ).هـ ١٣٩٨
مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقـادات،   -٩١

حسن أمحد إسرب، دار ابـن  : ي بن أمحد بن حزم الظاهري، تعل
  ).هـ١٤١٩، ١ط(حزم، بريوت 

املسالك يف املناسك، لإلمام أيب منصور حممد بن مكرم  -٩٢
د سعود الشرمي، دار البشائر اإلسـالمية  : بن شعبان الكرماين، ت

  ).هـ ١٤٢٤، ١ط(بريوت 
ن عبد اهللا املستدرك على الصحيحني أبو عبد اهللا حممد ب -٩٣

تلخيص املستدرك، لشمس الـدين  : احلاكم النيسابوري، وهبامشه



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٤٠ 

  .١مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ط: الذهيب، ض
مسند اإلمام أمحد بن حنبل بتحقيق أمحد شـاكر، دار   -٩٤

  .٤املعارف، مصر ط
خنبـة مـن   : مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، ت -٩٥

شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة بـريوت   احملققني بإشراف الشيخ
  هـ ١٤١٦، ١ط

زكـي بـن عبـد الـرمحن     . مشروع دراسة الشفق د -٩٦
) ف م ٢٤١٠رقم املشـروع  (املصطفى، وآخرون، املرحلة األوىل 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة معهـد حبـوث الفلـك     
  ).خمطوط(هـ  ١٤٢٦واجليوفيزياء، قسم الفلك 

نري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أمحد بن املصباح امل -٩٧
يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية، بريوت، : حممد الفيومي، ض

  .هـ ١٤١٨، ٢ط
معامل السنن شرح سنن أيب داود، أبو سليمان محد بـن   -٩٨

  ).هـ١٤١٦(حممد اخلطايب دار الكتب العلمية بريوت 
قوت بن عبد معجم البلدان، أبو عبد اهللا شهاب الدين يا -٩٩

فريد عبد العزيز اجلندي، دار الكتـب العلميـة   : اهللا احلموي، ض
  .بريوت

عبد : معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازي، ت -١٠٠
  .السالم هارون، دار اجليل، بريوت



  

 ١٤١  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

: جممع اللغة العربية مبصر إعداد: املعجم الوسيط إخراج -١٠١
، وعطية الصواحلي وحممد عبد احلليم املنتصر: إبراهيم أنيس، ود. د

  .خلف اهللا، دار الفكر بريوت
د عبـد اهللا  : املغين موفق الدين ابن قدامة احلنبلي، ت -١٠٢

  .هـ ١٤١٠ ١عبد الفتاح احللو دار هجر القاهرة ط. التركي ود 
: مفردات ألفاظ القرآن، الراغـب األصـفهاين، ت   -١٠٣

، ٢ط(بريوت  صفوان الداوودي، دار القلم، دمشق والدار الشامية
  ).هـ ١٤١٨

مفيد األنام ونور الظالم يف حترير األحكام حلج بيـت   -١٠٤
اهللا احلرام عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلاسر النجدي، مكتبة النهضـة  

  ).هـ ١٣٨٩ ٢ط(املصرية القاهرة 
املقنع ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  -١٠٥

عبد اهللا التركي، دار عامل . د: ت) ومعه الشرح الكبري واإلنصاف(
  ).هـ ١٤٢٦، ٢ط(الكتب الرياض، 

مناسك ابن مجاعة على املذاهب األربعة للقاضي عـز   -١٠٦
د حسن بن سامل : الدين عبد العزيز بن حممد بن مجاعة الكناين، ت

  ).هـ ١٤٠٧، ١ط(الدمهاين التونسي مطبعة الكواكب تونس 
والسنة وآثار السلف،  مناسك احلج والعمرة يف الكتاب -١٠٧

  )١٤١٠، ٤ط(حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض 
مناسك احلج العمرة واملشروع يف الزيارة، حممد بـن   -١٠٨
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  ).هـ١٤٢٤(صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي الدمام 
منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية، لإلمام أمحد بن عبـد   -١٠٩

ن حممد العمران، دار عامل الفوائد، مكة علي ب: احلليم بن تيمية، ت
  ).هـ ١٤١٨، ١ط(

د حممـد  .مواقيت الصالة بني علماء الشريعة والفلك ا -١١٠
 ١٤٢٨، ١ط(اهلواري مطبوعات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكـة  

  ).هـ
مواهب اجلليل، حممد بن عبد الـرمحن املغـريب، دار    -١١١

  .هـ ١٣٩٨، ٢الفكر بريوت ط
خليل بديوي، عامل الثقافة عمان . لفلكية، داملوسوعة ا -١١٢
أوقـات الصـلوات يف الـبالد ذات    : نقل منه بواسطة(م  ١٩٩٩

  ).سعد اخلثالن. د٠خطوط العرض العالية، 
حممد فـؤاد عبـد   : املوطأ اإلمام مالك بن أنس، ت -١١٣

  .٢الباقي، دار إحياء الكتب العربية مصر ط
اية، مجال الدين أبو نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلد -١١٤

أمحد مشس الـدين،  : حممد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي احلنفي، ض
  ).هـ ١٤١٦، ١ط(دار الكتب العلمية بريوت 

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمـد الـدين أبـو     -١١٥
عبـد الـرمحن   : السعادات املبارك بن حممد بن األثري اجلزري، ض

  .هـ ١٤١٨، ١وت طصالح عويضة دار الكتب العلمية، بري
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هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بـن   -١١٦
  .هـ١٣٠٤ ١أمحد الرملي املطبعة البهية املصرية ط

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من األحاديث سـيد   -١١٧
عصام الدين  الصـبابطي،  : األخيار، حممد بن علي الشوكاين، ض

  ).هـ ١٤١٣، ١ط(دار احلديث القاهرة 
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  ملخص البحث
  أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين

  دراسة فقهية تأصيلية موازنة
  تأليف الدكتور

  غامديناصر بن حممد بن مشري ال
  األستاذ املشارك بقسم القضاء

  ووكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم القرى

احلمد هللا وحده، و الصالة والسالم على من ال نيب بعده، حممد 
  :بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

فإن الوقت يف اٍإلسالم من األمور املهمة العظيمة الـيت أمـر   
مبراعاهتا واحملافظة عليها، ورتب عليها مجلـة مـن    الشارع احلكيم

األحكام الشرعية، واملصاحل املرعية، والفوائـد املهمـة، وأوقـات    
الصالة من أهم ما جيب على املسلم العناية به؛ ألن الصالة آكـد  
أركان اإلسالم، واهللا تعاىل قد جعل الصالة على املـؤمنني كتاًبـا   

علومة، ال جيوز فعلها قبلـها، وال  مفروًضا، مؤقًتا بأوقات حمددة م
  .جيوز تأخريها عنها إال لعذر وضرورة

هذا وإن من أهم أوقات الصالة وقت طلوع الفجر الصـادق؛  
حيث يتعلق به من األحكام الشرعية مجلة كـبرية مـن أحكـام    

  .العبادات العظيمة اليت تبدأ بطلوعه أو تنتهي بطلوعه
مة واألحكـام املترتبـة   وحيث إن هذه املسألة من املسائل امله

عليها كثرية جًدا مفرقة بني أبواب العبادات، ومل أر من حبثهـا أو  



  
أحكام العبادات املترتبة على طلوع الفجر الثاين ١٤٨ 

مجعها وأصلها باألدلة الشرعية، فقد رغبت يف حبثها حبثًـا علمًيـا   
فقهًيا مقارًنا مؤصالً باألدلة الشرعية، وقد سرت يف حبثهـا وفـق   

  .منهج علمي أوضحته يف مقدمة البحث
مة مشتملة علـى أمهيتـه وأسـباب    وقسمت البحث إىل مقد

يف تعريف الفجر، : اختياره وخطته ومنهجه؛ ومخسة مطالب؛ أوهلا
وبيان نوعيه والفروق بينهما، وبيان حتديد الفجر الصادق، ومقارنته 

  .مبا عليه التقاومي احلديثة
. أحكام الصالة املترتبة على طلـوع الفجـر الثـاين   : وثانيها

  .رتبة على طلوع الفجر الثاينأحكام الصيام املت: وثالثها
  .أحكام احلج املترتبة على طلوع الفجر الثاين: ورابعها
وقد . مسائل متفرقة تترتب على طلوع الفجر الثاين: واخلامس

مجعت يف كل مطلب من هذه املطالب األحكام املترتبة على طلوع 
الفجر؛ سواء منها ما كان مبتدئًا بطلوعه، أو كان منتهًيا بطلوعه، 

ع بيان خالف أهل العلم فيما قوي فيه اخلالف، وأدلتهم وبيـان  م
  .الرأي الراجح بأدلته

وقد رجعت يف هذا البحث إىل املصادر الفقهيـة املعتمـدة يف   
املذاهب وتفاسري القرآن، ودواوين السنة النبوية العظيمة، وكتـب  
اللغة والغريب، مع االستفادة من البحوث والدراسات احلديثـة يف  

وع، وما توصلت إليه بعض اهليئات العلمية املعتربة، واجملـامع  املوض
الفقهية، مث ختمت البحث بأهم النتائج املستخلصة منه، وفهـرس  

  .للمصادر واملراجع
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واهللا اسأل أن ينفع هبذا البحث من كتبه وقرأه ومسعه وأن جيعله 
خالًصا لوجهه الكرمي، وأن يتجاوز عما فيه من خطـأ وتقصـري   

  . احلمد هللا رب العاملنيونسيان، و
  

   
 


