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قواعد النشر يف اجمللة
() 

  ؛ مل يسبق نشره.ا  جديدالبحث كون يأن 
  اجلّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.و  يّتسم ابألصالةأن 
  من حبوٍث سبق نشرها للباحث. مستاًل كون يأن ال 
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلمّي األصيل، ومنهجّيته. 
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك ال يتجاوز )12000) عن أال يتجاوز البحث 
 .يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية 
  ( مستالت من حبثه.10)مينح الباحث يف حال نشر البحث ورقيا 
  إعادةوهلا كافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال 

 -نشره ورقّيا  أو إلكرتونّيا ، وحيّق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احملّلّية والعاملية 
 وذلك دون حاجة إلذن الباحث. -مبقابل أو بدون مقابل 

  يف أي وعاء من  -ال حيّق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للّنشر يف اجملّلة
 حترير اجمللة.إذن كتايب من رئيس هيئة إالّ بعد  -أوعية الّنشر 

  )منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط )شيكاغو(Chicago). 
  :أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على 

  .صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية 
 .مستخلص البحث ابللغة العربّية، و ابللغة اإلجنليزيّة 
 ها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.مقّدمة، مع ضرورة تضمن 
 .صلب البحث 
 .خامتة تتضّمن النّتائج والّتوصيات 
 .ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية 
 .رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة 
 .)املالحق الالزمة )إن وجدت 

  :يُرسُل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية 
، منوذج التعهد، سرية ذاتية خمتصرة، PDFو  WORDالبحث بصيغة 

 .خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير
                                                 

(يرجع يف ت )ملوقع اإللكرتوين للمجلة:اهذه القواعد العامة إىل  فصيل 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   
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 املستخلص

ث مجع ودراتسة مذ ورد يف الاسنة النبوية من األحذديث الواردة يف الاسحور يانذول البح
 من بيذن فضله، وأمسذئه، ومب ياحقق، ووقاه، وأبرز آدابه الواردة دن النيب صلى هللا دليه وتسلم

 .ماسرتش ا أبقوال أهل العلم
واشامل  .سوبعض الفهذر  مبذحث وخذمتة ومتهي  ومخاسةوق  قاسم البحث إىل مق مة، 

 ومخاسة أحذديث يف .يف فضل الاسحور أح  دشر ح يثذ( ح يثذ. منهذ 35البحث دلى )
أحذديث يف بيذن وقت  تاسعة. و ؟الاسحوربه ياحقق ذ مأمسذء الاسحور. وثالثة أحذديث في

 البحث هذه األحذديث وبّي  درسوق   .آداب الاسحوروتسبعة أحذديث يف  كر  .الاسحور
ة منهذ، وبلغت األحذديث اليت يف الصحيحي أو أح مهذ دشرة اسانب درجاهذ واألحكذم امل

 أحذديث، والبذقي وهو مخاسة ودشرون ح يثذ خذرج الصحيحي.
ابحملذفظة دلى تسنة الاسحور والعمل هبذ حلث النيب صلى هللا دليه وأوصى البحث 

تسنة من اشريع الحكم توضيح وتسلم دليهذ وحرصه دلى فعلهذ. وأن حيرص البذحثون دلى 
يذن مذ متيز بواحلرص دلى  مسذحة وياسر هذه الشريعة الغراء. لبيذن، وغريهذ من الاسننلاسحور ا

 .من خصذئص ، وهللا املوفق هذه األمة دن غريهذ به اإلتسالم من خصذئص، ومذ اخاصت به
 .الغ اء املبذرك –تاسحروا  -بركة  –الاسحور  : الكلمات املفتاحية
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Abstract 
The research focuses on collection and studying of what was reported 

in the Sunnah (Prophetic Tradition) regarding the pre-dawn meal (sahuur), 
in terms of its virtue, names, what validates it, its time, and its most 
significant ettiquetes as reported from Prophet –peace and blessing upon 
him-, in light of the opinions of the scholars. 

The research is divided into an introduction, a preface, five sections, a 
conclusion, and some indexes. The research includes (35) hadiths among 
which (11) hadiths are on the virtue of pre-dawn meal (sahuur), and (5) 
hadiths on its names, and (3) hadiths regarding what validates it, and (9) 
hadiths on the clarification of its time, and (7) hadiths regarding its 
ettiquetes. The research has studied these hadiths and explained their degree 
[of authenticity] and the rulings that could deduced from them.  The hadiths 
therein found in the Saheehayn (Bukhari and Muslim) or one of them are 
(10) hadiths in total, and the rest, which are (25) hadiths, were outside the 
Saheehayn.  

The research recommended preserving and upholding the sunnah of 
sahuur as urged and keenly practiced by the Prophet –peace and blessing be 
upon him-. Researchers as well are encouraged to give due attention to 
highlighting the underlying wisdom in the Sunnah of sahuur and other 
Sunnah practices, in order to reveal the leniency and easiness of the Shari'ah 
and the attributes that are peculiar to Islam likewise the attributes that are 
peculiar to this Ummah. 

Keywords: Pre-dawn meal (Sahur) - blessing – take pre-dawn meal – 
the blessed menu. 
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 : دقدمةامل

احلم  هلل حنم ه وناساعينه ونعو  ابهلل من شرور أنفاسنذ ومن تسيئذت أدمذلنذ من يه ه 
دب ه  اوأشه  أن حمم  ،هللا فال مضل له ومن يضلل فال هذدي له وأشه  أن ال إله إال هللا

ذقب الليل والنهذر ورتسوله املبعوث ابملعجزات صلى هللا دليه وتسلم ودلى آله وأصحذبه مذ تع
 :أمذ بع  ،وتسلم تاسليًمذ كثريًا إىل يوم ال ين

لم، وفيمذ شهر الصيذم شهر رمضذن، شهر مبذرك، وهو مبذرك يف تنظيمه حليذة املاسف
اع دة ومانودة، جذءت الاسنة النبوية ببيذهنذ، واحلث دليهذ وبيذن حيمل وحيوي من دبذدات م

ة تسنة ) الاسحور( تلك الوجبة، و لكم ال عذم ومن تلك العبذدات والاسنن العظيمفضلهذ، 
ضذئل وحكم مانودة، فهو معي الذي وصفه النيب صلى هللا دليه وتسلم ابملبذرك، ملذ فيه من ف

للماسلم دلى صيذمه، وفيه خمذلفة ألهل الكاذب فإهنم ال يااسحرون وأهل اإلتسالم  ومقوّ  
  نيوية.شردت هلم أكلة الاسحر، وغري  لك من الفوائ  ال ينية وال

يف فضله، وأمسذئه، ومب ياحقق، فهذا حبث مجعت فيه األحذديث الواردة يف الاسحور، 
 ووقاه، وأبرز آدابه الواردة دن النيب صلى هللا دليه وتسلم.
 أهمية املوضوع :

 مذ يلي:في بحثتكمن أمهية هذا الو  
 بيذن فضل ومكذنة الاسحور يف اإلتسالم . .1

 دلى كثري من النذس منهذ.الاسنة وإحيذء مذ خفي اإلرشذد إىل  .2

توضيح الصحيح والضعيف من األحذديث الواردة يف الاسحور ليعمل مبذ ثبت  .3
 منهذ.

 ومبذ ا حيصل، وآدابه.بيذن أهم األحكذم واآلداب املاعلقة ابلاسحور من: وقاه،  .4

  الدراسات السابدقة:
مل أقف دلى دراتسة خذصة أبحذديث الاسحور، إمنذ جذء  كرهذ ضمن أحكذم 

 ث الصيذم، ومن  لك :وأحذدي
دب  امللك بكر قذضي، . د أتليف (-أحاديث الصيام –موسوعة احلديث النبوي ) -1

هـ، وهو دبذرة دن حمذولة وجمع األحذديث، لكنهذ ختلو 1407نشرت املوتسودة دذم 
من ال راتسة والاخريج واحلكم دليهذ، كمذ فذته د د كثري من أحذديث الاسحور مل 

 قت الاسحور و كر آدابه.يذكرهذ، مثل أحذديث و 
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دمر بن . د أتليف( زوائد السنن األربعة على الصحيحني يف أحاديث الصيام) -2
 املقبل، وهي دبذرة دن رتسذلة مذجاساري نوقشت يف جذمعة اإلمذم حمم  بن دب  هللا

هـ، اقاصر دلى  كر األحذديث الزوائ  من الاسنن األربعة 1421تسعود اإلتسالمية دذم 
قط، وترك مذ تسواهذ ألهنذ خذرج ح ود البحث، وهي قليلة مقذرنة دلى الصحيحي ف

  مع أحذديث الاسحور يف غريهذ.      
 بن دلي بن تسعي . د أتليف (والسنة الكتاب ضوء يف اإلسالم يف لصياماكاذب: )  -3

أحكذم  ل راتسةهـ، وهو دبذرة دن كاذب 1428، طبع الكاذب تسنة القح ذين وهف
وأحكذمه، وأشذر يف خالل  لك  ،هوآداب ،هوفوائ  ،هئلوفضذ ،همفهومالصيذم، 

للاسحور دون اتساقصذء لألحذديث الواردة فيه، وبشكل خماصر دون دراتسة 
 لألحذديث وطرقهذ ورواايهتذ.

رشي  بن دياسى  .د أتليف (أحاديث الصيام املرفوعة الزوائد على الكتب الستة) -4
اوجذمعة اإلتسالمية ابمل ينة املنورة دذم املزيين، وهي دبذرة دن رتسذلة دكاوراه نوقشت يف 

هـ، واقاصر فيهذ البذحث دلى أحذديث اتساحبذب الاسحور وأتخريه دون بقية 1434
 األحذديث.

 :أهداف البحث

 يلي : إىل مذيه   هذا البحث  
 حكمه.بيذن تعريف الاسحور و  .1

 وأمسذئه الواردة يف الاسنة النبوية.بيذن فضل الاسحور،  .2

  .الاسحورالواردة يف  حذديثاألدراتسة مجع و  .3

 توضيح مبذ ا ياحقق الاسحور، ومذ هو وقاه كمذ جذء يف الاسنة. .4

 بيذن بعض األحكذم واآلداب املخاصة ابلاسحور. .5

  :البحث خطة

 مبذحث وخذمتة. ومخاسة وق  جعلت البحث يف مق مة
 حكم الاسحور. -  تعريف الاسحور. - ويشمل: تمهيدال

 .فضل الاسحور :األولاملبحث 

 : ويشامل دلى م لبي :أمسذء الاسحور :ثاينالاملبحث 

 : تاسمية الاسحور ابلغ اء املبذرك.امل لب األول
 : تاسمية الاسحور ابلفالح.   امل لب الثذين
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 ؟ياحقق الاسحور ذ امب : الثالثاملبحث 

 . امل لب األول : ياحقق بكثري ال عذم والشراب وقليله
  .امل لب الثذين : وياحقق الاسحور ابلامر

 وقت الاسحور . : الرابع املبحث

 آداب الاسحور . : اخلامساملبحث 

مث خامت خبذمتة بينت فيهذ ناذئج البحث، وق   يلت البحث بفهرس املصذدر 
 إليهذ يف هذا البحث.مت الرجوع واملراجع اليت 

  :منهج البحث
 املنهج الاذيل: وفق تسرت يف إد اد البحث وق  

اجاه ت و من کاب الاسنة.  الاسحوراردة يف مجعت مذ وقفت دليه من األحذديث الو  -1
 . مجيع طرقهذ اليت وقفت دليهذو كر إيراد  يف

دزوت كل طريق إىل مجذدة من خمرجيه، معانيذ بعزوه إىل مجيع مواضعه يف الكاب  -2
 . ملكذناهذالاساة؛ 

درجذهتذ منذتسباهذ له، وإن أمكن ق ماهذ حاسب رتباهذ يف كل مبحث دلى حاسب  -3
 ، أو الرد. من حيث القبول

 . وبينت درجاهذ شواه  وخرجاهذال كرت مذ وقفت دليه من املاذبعذت، و  -4
من أهل  د د كرت اخاال  ال رق مع بيذن الصحيح، أو األشبه منهذ، وأحكذم   -5

 العلم دليهذ. 
ترمجت للرواة الضعفذء، واملخالف فيهم من الكاب األصيلة يف اوجرح والاع يل، معانيذ  -6

وال احلذفظي الذهيب، وابن حجر فيهم. واخرتت من أقوال أهل العلم فيهم مذ إبيراد أق
 ينذتسب أحواهلم وفق ضوابط اوجرح، والاع يل.

 كرت مذ ترجح ل ي يف احلكم دلى أتسذني  األحذديث؛ بنذء دلى مذ يقاضيه النظر   -7
. هذا إ ا كذن احل يث ليس يف الصحيحي، أو ووفق منهج وقواد  هذا العلم

  أمذ إن كذن فيهمذ أو يف أح مهذ فأكافي ابلعزو هلمذ. مهذ؛ أح
من فقههذ ممذ يفي  يف توضيح وبيذن  ءأشرت إىل بعض فوائ  األحذديث الواردة وشي -8

 األحذديث املذكورة يف املبذحث امل روتسة.
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 : تمهيدال

 :ويشمل

 .تعريف السحور

ين  (تَسَحرَ )" من:الاسحور  َذءن  الاسِّّ  مِّنَ  دنضحو   َأَح نَهذ: مناَـَبذيَِّنة   َثاَلثَة   أنصنول   َوالرَّاءن  َواحلح
َدحَضذءِّ، قَذتِّ األَ  مِّنَ  َوقحت   َوالثَّذلِّثن  بـحهنهن،َوش َخ حع   َخرن َواآل األح ، الحَوقحتن  َوأَمَّذ...  وح  فَذلاسََّحرن
رَةن،  .(1)"الصُّبححِّ  قـَبحلَ  َوهنوَ  َوالاسُّحح

لحَفاححِّ  :"أن الاسحورابن األثري  ويرى  وابلضَّم. والشَّراب ال َّعذم مِّنَ  بِّهِّ  يـنَااَسحَّرن  َمذ تسمن ا ابِّ
لحَفاححِّ  يـنرحَوى َمذ وأكثرن . نفاسنه والفعلن  املص رن  ؛ إِّنَّ  َوقِّيلَ . ابِّ لضَّمِّّ لحَفاححِّ  ألَنَّهن  الصَّواب ابِّ  ابِّ
 .(2)"ال ََّعذمن 

ر يااسحابلفاح طعذم الاسحر واتسم لألكل أو الشراب الذي  (فالسَُّحور)فعلى هذا 
وتاسمياه هبذا االتسم  ابلضم فهو الفعل أي أكل هذا ال عذم والشراب. (السُُّحور)به. أمذ 

 من الاسََّحر َوقت بِّهِّ  يـنَااسحَّرن  َمذ:" أنه الاسحورتعريف ودلى هذا فيمكن  لوقوده يف الاسَّحر.
عَ  تَسوِّيق، أَو َلَب   أَو طَعذم ذ ونضِّ ذ امسح

َ
 .(3)"الحَوقحت َ لِّك ينؤَكل مل

 .ورالسح حكم

 الاسحور بركة ابب:"فقذليف كاذبه  البخذري لذا بوبالاسحور ماساحب من وب إليه، 
 .(4)"الاسحور رذكَ ين  ومل واصلوا وأصحذبه وتسلم دليه هللا صلى النيب ألن ،إجيذب غري من

                                                           

: بريوت، )ط، هذرون الاسالم دب  :حتقيق". اللغة مقذييس معجم" الرازي، القزويين فذرس بن أمح  (1)
 138 :3(، م1997، الفكر دار

 غريب يف النهذية" األثري اوجزري، ابن الشيبذين حمم  بن حمم  بن املبذرك الاسعذدات أبو ال ين جم  (2)
 املكابة: بريوت،  )ط، ال نذحي حمم  حممود - الزاوى أمح  طذهر: حتقيق". واألثر احل يث
 347 :2(، 1979، العلمية

 إحيذء دار: بريوت، 1، )طمردب دوض حمم  حتقيق". اللغة هتذيب" ،األزهري بن أمح  بن حمم  (3)
 171 :4م(، 2001، العريب الرتاث

 فؤاد حمم : وأحذديثه وأبوابه كابه رقم". الفاح مع البخذري صحيح" البخذري، إمسذديل بن حمم  (4)
  165: 4(، 1986، الاسلفية املكابة: القذهرة، 3، )طالبذقي دب 
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"تاسحروا  -دنه هللا رضي- أنس ح يثفخرج  -هللا رمحه- خزمية ابنوإىل هذا مذل 
 الاسحور إِّ  وإرشذد، ن ب أمر ابلاسحور األمر ابب"ه مبواب:وقذل قبلفإن يف الاسحور بركة"

أن نذر اإلمجذع دلى ونقل ابن امل .(1)"برتكه دذصيذً  اتركه يكون وإجيذب فرض أمحر ال بركة،
فال إمث دلى من تركه، لكنه تسنة مؤك ة حض دليهذ النيب  .(2)الاسحور من وب إليه ماساحب

 صلى هللا دليه وتسلم ورغب فيهذ.

                                                           

 حمم  ال كاور: حتقيق". خنَزمية ابن صحيحن " النياسذبوري، الاسلمي خزمية بن إتسحذق بن حمم  (1)
 213: 3م(، 1992-هـ1412، اإلتسالمي املكاب: بريوت، 2، )طدظمياأل مص فى

، 1،  )طأمح  املنعم دب  فؤاد. د: حتقيق". اإلمجذع" النياسذبوري، املنذر بن إبراهيم بن حمم  (2)
 49م(، 2004 -هـ 1425، والاوزيع للنشر املاسلم دار: الرايض
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  :السحور فضل:  األولاملبحث 

 : أحذديث منهذجذء يف فضل الاسحور 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم:فيه : قَاَل حديث –  . "فَإينَّ يفي السَُّحوري بَ رََكةً ، "َتَسحَُّروا النَِّبي

 : ح يث د د من الصحذبة منهممن  وردوق  
 : -رضي هللا عنه  –أنس بن مالك  – 1

يف  مسلم، واإلمذم (1923)(ح4/165)يف صحيحه البخاري اإلمذمأخرجه  وح يثه
 دب  العزيز بن صهيب، دن أنس فذكره.من طريق ( 1095)(ح7/291صحيحه )

 :-رضي هللا عنه  –هريرة  أبو -2 
 أمحد اإلمام ومن طريقه (،7601ح)(4/228)يف مصنفه  عبد الرزاقأخرجه  وح يثه

 .دن أيب هريرة د ذء، دن ليلى أيب ناب دن تسفيذن، دن (،8898ح)(14/476)يف ماسن ه 
يف ماسن ه  البزارو (2149ح) (4/449)يف تسننه النسائي وأخرجه 

 من طريق تسفيذن. (،9281(ح)16/173)
 مصنفهابن أيب شيبة يف و ،(10185ح)(16/149) يف ماسن ه اإلمام أمحدوأخرجه 

، وكيعمن طريق (  6366ح)(11/247)يف ماسن ه  وأبو يعلى (،8914ح) (2/275)
 دن ابن أيب ليلى.

أيب من طريق حيىي الق ذن، دن ابن  (2148ح)(4/449)يف تسننه النسائي أخرجه و 
 ليلى.

 يف األوتسطوالطرباين (، 2146ح)(4/449)يف تسننه النسائي وأخرجه 
 دب  دن األتسود، أيب بن منصور ح ثنذ: قذلمن طريق أيب الربيع  (4987(ح)5/519)

 .تسليمذن أيب بن امللك
 املؤدب، إمسذديل أيب( من طريق 9401(ح)10/184)يف األوتسطلطرباين اوأخرجه 

 .ء د ذ بن يعقوب دن
ويعقوب ، تسليمذن أيب بن امللك دب و ، ليلى أيب بن الرمحن دب  بن حمم ) :ثالثاهم

 .فذكرهدن أيب هريرة  د ذء، دن بن د ذء(ا
 مذنتسلي بن أمح  أخربان: قذل (2147ح)(4/449)يف تسننه النسائي أخرجه وو 
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 :قذلهريرة  أيب دن د ذء، دن تسليمذن، أيب بن امللك دب  أخربان: قذل يزي  ح ثنذ: قذل
 .موقوفذ هكذا " بركة الاسحور يف فإن تاسحروا "

: قذل حيىي، بن زكراي أخربان :قذل (2150ح)(4/449)يف تسننه النسائي وأخرجه 
 أيب دن تسعي ، بن حيىي ح ثنذ: قذل فضيل، بن حمم  ح ثنذ: قذل خالد، بن بكر أبو ح ثنذ
 السحور يف فإن تسحروا" : وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذل هريرة، أيب دن تسلمة،

 وأخذ  منكر وهو ، حاسن إتسنذده هذا تسعي  بن حيىي ح يث": الرمحن دب  أبو قذل ،"بركة
 .(1)"فضيل بن حمم  من الغلط يكون أن

حمم  بن  : رواه: أح مهذ مرفوع وى من وجهي: ير يابي من الاخريج أن احل يث
 ، ودب  امللك بن أيب تسليمذن.ويعقوب بن د ذءالرمحن بن أيب ليلى،  دب 

 يزي  بن هذرون، دن دب  امللك بن أيب تسليمذن.: من طريق  واآلخر موقو 
 دب  دن األتسود، أيب بن منصور فرواه تسليمذن، أيب بن امللك دب  دن ذخالفف 
 د ذء دن امللك، دب  دن ،يزي  بن هذرون وقفهو  .مرفودذ هريرة، أيب دن د ذء، دن امللك،
  .هريرة أيب دن

 .(2) "ق ين يف العلل :"ورفعه صحيح ار لكن قذل ال
بن دب  محم  ف: الرواة دن د ذء فيهم مقذل  تسوىمرفوع ورجذله ثقذت فذحل يث 

 ليس احلفظ، ئتسي احل يث، يف لي ليلى أيب ابنالناسذئي: "قذل دنه  بن أيب ليلىالرمحن 
  . (3)"ابلقوي

ويعقوب بن  .(4)كمذ يف الاقريب  أوهذم له ص وقف تسليمذن أيب بن امللك دب وأمذ 

                                                           

: بريوت، 3، )طاإلتسالمي الرتاث قيقحت مكاب حتقيق ".الناسذئي تسنن" ،الناسذئي شعيب بن أمح  (1)
 449 :4(، م1994 -هـ 1414، املعرفة دار

 صذحل بن حمم : أصوله دذرض". النبوية األحذديث يف الواردة العلل" ق ين، ال ار دمر بن دلي (2)
 331 :5(، م2011-هـ1432، الراين مؤتساسة: بريوت،  3،  )طال ابتسي

، ال ين شر  الصم  دب : حتقيق". األطرا  مبعرفة ألشرا ا حتفة" املزي، الرمحن دب  بن يوتسف (3)
 267 :10(، م1983 هـ،1403، القّيمة اإلتسالمي وال ار املكاب: بريوت، 2)ط

 دار: دمشق، 1،  )طدوامة حمم  حتقيق". الاهذيب تقريب" العاسقالين، بن حجر دلي بن أمح  (4)
 363(، م1986 -هـ 1406، الرشي 
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، لكن يشه  مبجموع طرقه يكون حاسنذ لغريه فذحل يث.(1)ضعيف كمذ قذل ابن حجرد ذء 
 وهللا أدلم . ،أنس بن مذلك فيكون صحيحذ لغريه دن له احل يث الاسذبق

 :-رضي هللا عنه–عود عبد هللا بن مس -3
يف صحيحه ة ابن خزميو (،2143ح)(4/447) تسننهيف  النسائي أخرجهوح يثه 

 بن حمم  أخربان: ( قذلوا5073ح)(9/7)يف ماسن ه  وأبو يعلى ،(1936(ح )3/213)
 دن زر، دن دذصم، دن ديذش، بن بكر أبو ح ثنذ: قذل الرمحن دب  ح ثنذ: قذل بشذر،
 حيىي أبو ح ثنذ: قذل (،1936)(ح3/213يف صحيحه )ة ابن خزميأخرجه و .هللا دب 
 .يونس بن أمح  ح ثنذ: قذل البزاز، الرحيم دب  بن حمم 

 .به زر، دن دذصم، دن ديذش، بن بكر أيب دن (يونس بن وأمح  الرمحن، دب : )كالمهذ
: قذل تسعي ، بن هللا دبي  أخربان(، 2144ح)(4/448)تسننهيف  النسائيوأخرجه 

)موقوفذ . هللا دب  دن زر، دن دذصم، دن ديذش، بن بكر أيب دن رمحن،ال دب  ح ثنذ
 هكذا(.

 دب  دن ،شذرحمم  بن ب رواهف: اخالف يف رفعه ووقفهالاخريج يابي أن احل يث فمن 
 .مرفودذ دذصم دن ديذش، بن بكر أيب دن مه ي، بن الرمحن

 .دذصم دن ديذش، بن بكر أيب دن الرمحن، دب  دن تسعي ، بن هللا دبي  موقوفذرواه و 
 أوىل وح يثه بشذر ابن من دن ان أثبت هللا دبي : "-يف الاحفة – قذل الناسذئي

 .(2)"ابلصواب
 .(3)"الصحيح واملوقو " :ة الوقف فقذلرواي ال ارق ين يف العللورجح 

 هللا دب  بن دلي بن هللا دب تسؤال وق  نقل اخل يب البغ ادي يف ترمجة حمم  بشذر 
 دن مه ي، ابن دن بن ار، رواه ح يث دن وتسألاه" فقذل: ، يثدن هذا احل ألبيه امل يين
 :قذل وتسلم دليه هللا صلى النيب دن هللا، دب  دن زر، دن دذصم، دن ديذش، بن بكر أيب
 أش  وأنكره موقوفذ داود أبو ح ثين: قذل كذب، هذا: فقذل" بركة الاسحور يف فإن تاسحروا"

                                                           

 608 ،"اهذيبال تقريب" ،ابن حجر (1)
 26 :7 ،"األطرا  مبعرفة األشرا  حتفة" املزي، (2)
 306 :2". النبوية األحذديث يف الواردة العلل" ق ين، ال ار (3)
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 .(1)"اإلنكذر
وقو  لكن يشه  له ح يث أنس يف أنه م هذا احل يث فابي أن الصحيح يف

 الصحيحي .
 :-رضي هللا عنه  – سعيد اخلدري أبو -4

 ابن أيب شيبةو (،11281 ح)(17/381) يف ماسن ه أمحد اإلمام أخرجهوح يثه 
يف األوتسط  الطرباينمن طريق ابن أيب شيبة أخرجه (، و 8920) ح (2/275يف مصنفه )

 أيب دن العويف، د ية دن ليلى، أيب ابن ح ثنذمل لب بن زايد، ، دن ا(8060) (ح9/30)
 فذكره. اخل ري تسعي 

 أيب بن حمم  وفيه األوتسط، يف وال رباين أمح ، رواه:"وقذل اهليثمي يف اجملمع  كره
 .(2) "حاسن وح يثهمذ كالم، فيه وكالمهذ ود ية، ليلى،

لكن احل يث ياقوى حب يث  ،لمقذ وكالمهذ فيهبن أيب ليلى والعويف حمم  احل يث فيه 
 الصحيحي.

 يفِّ  الكثرةن وقيل:  .(3)َوالزِّاَيَدةن  النَّمذء: البَـرَكةجذء يف احل يث أن الربكة يف الاسحور، و 
  .(4)خري   كلِّّ 

  .(5)دمومهذ ىف األمة هذه به اخاصت ممذومن بركة الاسحور أنه 
ونفعذ دظيمذ، حيصل ملن  فذلنيب صلى هللا دليه وتسلم خيرب أن يف الاسحور خريا كثريا،

كمذ أن الربكة يف الاسحور تشمل الفعل وهو أكل طعذم الاسحور، وتشمل يابع هذه الاسنة.  

                                                           

، اإلتسالمي الغرب دار: بريوت، 1". )طبغ اد اتريخ، "البغ ادي اخل يب اثبت بن دلي بن أمح  (1)
 458 :2(، م2002 ،هـ1422

 ال ين حاسذم: حتقيق". الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي مذنتسلي بن بكر أيب بن دلي (2)
 153 :3(، م 1994 هـ، 1414، الق تسي مكابة: القذهرة، )ط، الق تسي

، صذدر دار: بريوت، 3". )طالعرب لاسذن، " منظور بني دل بن مكرم بن حمم  انظر: (3)
 395 :10(، هـ1414

 130 :10"، اللغة هتذيب" ،األزهري انظر: (4)
 حيحىَي  ال كاور حتقيق". ماسلم بفوائ  املعلم إكمذل" اليحصيب ديذض بن موتسى بن ديذض القذضي (5)

َذدِّيل  32: 4(، م1998 - هـ 1419، والاوزيع والنشر لل بذدة الوفذء دار: القذهرة، 1،  )طإِّمسح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 األولاجلزء  – 192العدد  –جمّلة اجلامعة اإلسالمّية للعلوم الشرعية 

- 317 - 

 :(1)منهذد ة  وجوهب حتصلوهذه الربكة  ال عذم وهو مذ يااسحر به.
دليه الصالة والاسالم  هو ف وتسلم، دليه هللا صلى هللا ابلنيب واقا اءً اتبذدذ للاسنة،  فيهأن  -1

لازام ه يه صلوات هللا وحصول كل خري هو يف ا ربكةفذل وحيض دليه أماه، يااسحر كذن
رمحه –ويرى ابن دقيق العي   .مثرته وزايدة للثواب موجبتبذع الاسنة ، فذوتسالمه دليه

 األجر توجب الاسنة إقذمة فإن. األخروية األمور إىل تعود أن جيوزأن الربكة:"  -هللا
 غري من وتياسريه الصوم، دلى الب ن لقوة ال نيوية، وراألم إىل تعود أن وحيامل. وزايدته

 .(2)"به إجحذ 

 بي مذ "َفصحلن :يف ح يث دب  هللا بن دمرو كمذ ،الكاذب ألهل خمذلفةكمذ أن فيه  -2
 .هبم الاشبه وترك خمذلفاهم يف الربكةفكل . (3)"الاسََّحرِّ  أكَلةن : الكاذب أهل وصيذمِّ  صيذمِّنذ

 النفس لقوة حفظذ فيهأن كمذ ط،  النشذ يف والزايدة العبذدة دلى الاقويوحيصل به  -3
 اتسرتاحت، والشرب األكل من حظهذ انلت كلمذ النفس  لك ألن الب ن؛ وقوة
 قوته. وبقيت منذ والشرب األكل من حذجاه انل إ ا الب ن وكذا

 .اوجوع يثريه الذي اخللق تسوء م افعةكمذ أن من بركذته    -4

 دلى معه جيامع أو  اك إ  ياسأل من دلى الص قةومن بركاه أن فيه تاسببذ يف  -5
 ل، فصذر الاسحور بركة دلى صذحبه يف نفقة مبذركة.األك

 . اإلجذبة مظنةهو  وقتيف  واالتساغفذر وال دذء لذكركمذ أن املااسحر يافق له من ا -6

 .ينذم أن قبل أغفلهذ ملن الصوم نية ت ارك -7

 ابلفضل، املخاصة األوقذت زايدة ىفوقذل القذضي ديذض أن الربكة:" ق  تكون  -8

                                                           

 -هـ1414، قرطبة مؤتساسة: القذهرة ". )ط،ماسلم صحيحشرح "النووي شر  بن حيىيانظر:  (1)
 صحيح بشرح البذري فاح، "العاسقالين حجر دلي بن بن أمح  ؛291 :7(، م1994
 العثيمي، صذحل بن حمم  ؛ 166 :4(، هـ1407، الاسلفية املكابة: القذهرة، 3". )طالبخذري

 - هـ 1425،  م ار الوطن للنشر: االرايض، 1". )طاملرام بلوغ بشرح واإلكرام اوجالل  ي فاح"
 195 :3(، م 2004

 9 :2(، احملم ية الاسنة م بعة".  )ط، األحكذم دم ة شرح اإلحكذم إحكذم، "العي  دقيق ابن (2)
 (. 1096(ح)7/292أخرجه اإلمذم ماسلم يف صحيحه ) (3)
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 .(1)"الاسحور اتسم اشاق ومنه الاسحر، ىف ألنه منهذ؛ وهذا

 .(2)هلذ واتركذً  ،دنهذ انئمذً  ناسذناإل لكذن للاسحور القيذم لوال اليت األدمذل زايدات -9
 فذلقيذم والاهج  وغريهذ من ال ذدذت حيصل هبذ زايدة العمل ملن يوافق هذه الاسنة.

 عليه هللا صلى - هللاي  رسولَ  َأنَّ : -عنه هللا رضي - العاص بن عمرو حديث – 5
 السََّحري". أكَلةُ : الكتاب أهل وصيامي  صيامينا بني ما "َفْصلُ  :قال -وسلم

 ح ثنذ تسعي ، بن قايبة ح ثنذ ( قذل:1096(ح)7/292يف صحيحه ) مسلمأخرجه 
 بن دمرو دن العذص، بن دمرو موىل قيس، أيب دن أبيه، دن دلي، بن موتسى دن ليث،

 ، فذكره.لعذصا
"َدَعا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي  : قَاَل:-رضي هللا عنه –أيب هريرة حديث  – 6

ْلبَ رَكَ   . "ةي يفي السَُّحوري َوالثَّرييدي َوَسلََّم ِبي
 أمحد اإلمام ومن طريقه (،19571)ح(10/423)يف مصنفه  عبد الرزاق أخرجه
دن  (6367)ح(11/249)يف ماسن ه  ىوأبو يعل (،8898)ح(14/476)يف ماسن ه 

قذل ح ثنذ أبو  (2753(ح)2/179يف ماسن ه )وأبو عوانة  ،إتسحذق بن أيب إتسرائيل
 .األزهر

 ابن دن معمر حّ ثنذ: قذل الرزّاق دب دن ( ثالثاهم: )أمح ، وإتسحذق، وأبو األزهر
 وأبو أمح ، واهر :"قولهاهليثمي يف اجملمع  وجذء دن  .فذكره هريرة أيب دن د ذء دن ليلى أيب

  .(3)"الصحيح رجذل رجذله وبقية احلفظ، تسيئ وهو ليلى، أيب بن حمم  وفيه يعلى،
لكن  فذحل يث ضعيف هبذا اإلتسنذد .(4)ف إتسنذده يف الفاحضعّ كمذ أن ابن حجر 

 .يشه  له احل يث اآليت فياقوى به فيكون حاسنذ لغريه
 والثريد اجلماعة: ةثالث يف الربكة: قَاَل:"-رضي هللا عنه  –سلمان حديث  – 7
 . "والسحور

                                                           

 32: 4"، ماسلم بفوائ  املعلم إكمذل" ديذض القذضي (1)
  32: 4"، ماسلم بفوائ  املعلم إكمذل" ديذض القذضي (2)
 21 :5"، الفوائ  ومنبع ائ الزو  جممع" ،اهليثمي (3)
 462 :9"، البخذري صحيح بشرح البذري فاح، "العاسقالين حجر بنا (4)
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يف شعب  البيهقيو  (،6127(ح)6/251) يف الكبري الطربايناحل يث رواه 
من طريق  (62(ح)138)ص املشيخةيف  ابن األنباري، و(7114ح) (10/24)اإلميذن

داود بن دب  الرمحن، دن أيب دب  هللا البصري، دن تسليمذن الايمي، دن أيب دثمذن النه ي، 
 فذكره. مذن الفذرتسيدن تسل

 البصري هللا دب  أبو وفيه الكبري يف ال رباين رواه":وقذل دنه اجملمعيف اهليثمي   كره
 .(1)"ثقذت رجذله وبقية، يعر  ال: الذهيب قذل

 هللا دب  أاب إال ابلثقة معروفون رجذله: العراقي الزين قذل" ق ير:وقذل املنذوي يف فيض ال
 .فيكون حاسنذ لغريهومذ بع ه له مذ قبله  لكن يشه  .(2)"ثقذت رجذله وبقية البصري

 عليه هللا صلى النِب أصحاب من رجل عن احلارث بن هللا عبدحديث  – 8
 بركة   إنه :"فقال ،تسحريَ  وهو وسلم عليه هللا صلى النِب على دخلأنه  :وسلم

 . "عوهدَ تَ  فال ،هللا وهأعطاكم
 بن حمم  ح ثنذ: قذل( 23113ح)(38/196)يف ماسن ه  أمحد اإلمام أخرجه

 ماسن هيف  ابن أيب شيبةو. روح ح ثنذ: قذل( 23142ح) (38/218)، ويفجعفر
قذل:  (2161ح) (4/453)يف تسننه  النسائيو ،دن شبذبة بن تسوار (997(ح)2/441)

 . الرمحن دب  أنبأان: قذل منصور، بن إتسحق أخربان
 بن الرمحن ودب  وار،وشبذبة بن تس دبذدة، بن وروح جعفر، بن : )حمم أربعاهم
 هللا دب  دن ،حي ث الزايدي صذحب احلمي  دب  مسعت: قذل. شعبة ح ثنذ: مه ي( قذلوا

 .فذكره ،وتسلم دليه هللا صلى النيب أصحذب من رجل دن احلذرث حي ث، بنا
 احل يث رجذله ثقذت رجذل الصحيح، فهو صحيح هبذا اإلتسنذد.

 السحور:"وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال اخلدري، سعيد أيب عن – 9
 ومالئكته وجل عز هللا فإن ماء، من جرعة أحدكم جيرع أن ولو تدعوه، فال بركة، أكله

 ." املتسحرين على يصلون

                                                           

 154 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (1)
، 1".  )طالنذير البشري أحذديث من الصغري اوجذمع شرح الق ير فيض، "املنذوي الرؤو  دب  حمم  (2)

 286 :3(، م1994-هـ1415، العلمية الكاب دار: بريوت
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 (17/150)يف أمحد اإلمامملاسن  الرتسذلة  مؤتساسةاحل يث وج ته يف طبعة 
 كثري، أيب بن ىيحي ح ثنذ: قذل ال تساوائي، هشذم دن إمسذديل، ح ثنذ: قذل (11086)ح
 .هبذا اللفظ ، فذكرهاخل ري تسعي  أيب دن رفذدة، أيب دن

: بعضهم وقذل رفذدة، أبواحل يث فيه رفذدة وهو خمالف يف امسه: فقيل رفذدة، وقيل: 
. و كره صذحب اوجرح (1)هذا أصح -يف الكىن -، وقذل البخذريرفذدة بن م يع يبأ دن

ومل يذكرا يف الرواة دنه تسوى حمم  بن  ،تع يالجرحذ وال  ا فيهومل يذكر  (3)واملزي( 2)والاع يل
هبذا اللفظ دن رفذدة لكن مل أج ه يف إحتذ  املهرة . دب  الرمحن بن ثوابن، وح يثه يف العزل

له إال  كرذ وكذا يف ترمجاه مل يهذا إمنذ ح يثه دن أيب تسعي  اخل ري هنذك ح يث العزل، 
روى دن أيب تسعي   فظ ابن كثري بذلك فقذل:"تسعي ، بل جزم احلذ ح يث العزل دن أيب

  .(4)"وليس له غريه« يف إابحة العزل»اخل ري 
مشرفو العمل أن هنذك  ريفي للاسنة النبوية امل هرة  كرجذمع خذدم احلرمي الشويف 

يث أيب تسعي   تسق ذ يف ماسن  اإلمذم أمح  يف طبعة مؤتساسة الرتسذلة وأن هنذياه دن  ح
ثـََنذ َدبح ن هللاِّ  :ليس كمذ تسبق يف امل بوع إمنذ هو م أن تسن  احل يثاخل ري هذا وجذء ل يه َح َّ

ثـََنذ َدبح ن الرَّمححَنِّ بحنن َزيح   َدنح أَبِّيهِّ َدنح َد َذءِّ بحنِّ  َحذقن بحنن دِّياَسى َح َّ ثـََنذ إِّتسح َح ََّثينِّ َأيبِّ ]َح َّ
رِّيِّّ   .َياَسذر [ َدنح َأيبِّ تَسعِّي   اخلحن ح

 بن إتسحذق ح ثنذ: قذل (11396(ح)17/485)يف  اإلمام أمحدأخرجه وهبذا الاسن  
 .اخل ري تسعي  أيب دن ياسذر، بن د ذء دن أبيه، دن زي ، بن الرمحن دب  ح ثنذ دياسى،

                                                           

 حي ر)ط، ، خذن املعي  دب  حمم : مراقبة حتت طبع". الكبري الاذريخ،"البخذري إمسذديل بن حمم  (1)
 31 :9(، العثمذنية املعذر  دائرة: آابد

: آابد حي ر، 1". )طوالاع يل اوجرح، " حذمت الرازي أيب ابن ،املنذر بن إدريس بن حمم  بن الرمحن دب  (2)
 371 :9(، م1952 -هـ 1271، بريوت – العريب الرتاث إحيذء دارتصوير  العثمذنية املعذر  دائرة

،  معرو  دواد بشذر. د:  حتقيق". الرجذل أمسذء يف الكمذل هتذيب" ،املزي الرمحن دب  بن يوتسف (3)
 211 :9(، م1980 – هـ1400، الرتسذلة دار: بريوت، 1)ط

 ".واجملذهيل والضعفذء الثقذت ومعرفة والاع يل اوجرح يف لالاكمي" كثري، بن دمر بن إمسذديل (4)
 وال راتسذت للبحوث النعمذن مركز: اليمن، 1)ط ،نعمذن آل تسذمل بن حمم  بن شذدي. د: حتقيق

 444 :3(، م 2011 - هـ 1432، والرتمجة الرتاث وحتقيق اإلتسالمية
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فهو ضعيف كمذ قذل رجذله ثقذت رجذل الصحيح تسوى دب  الرمحن بن زي  واحل يث 
ذديث رواهذ دب  الرمحن بن ابن د ي يف الكذمل يف مجلة أح هو كر  ،(1)ابن حجر يف الاقريب

 ،حمفوظة غري أتسلم بحنِّ  زَيح ِّ  بحنِّ  َدب الرَّمححَنِّ  يرويهذ  كرهتذ اليت األحذديث هذه:"وقذلزي  بن أتسلم 
لكن ، فذحل يث ضعيف هبذا اإلتسنذد .(2)"مرتسال زي  دن الرمحن َدب  غري يرويه وبعضهذ

 .(3)ذا حكم دليه العالمة األلبذيناحل يث يشه  له احل يث الاسذبق له فيكون حاسنذ لغريه، وهب
الربكة قوله  من تلك فإن ،ويف هذا احل يث أتكي  دلى مذ تسبق من بركة الاسحور

 رمحاهم دليهم هللا وصالة" :ومالئكاه يصلون دلى املااسحرين( هللافإن )صلى هللا دليه وتسلم 
له هذا الفضل  دلى هذه الاسنة حيصل به فحرص املاسلم .(4)"هلم اتساغفذرهم املالئكة وصالة

 .الكثرية لربكة اتبذع الاسنة املنذفعغريهذ من  مع ومالئكاه، هللا، صالة العظيم وهي
 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه  –عمر ابنحديث  – 10

 . "املتسحرين على يصلون ومالئكته هللا إن: "وسلم
 يف األوتسط والطرباين(، 3467ح)(8/246)يف صحيحه  ابن حبان أخرجه

 حيىي بن إدريس ( من طريق8/320(، وأبو نعيم يف حلية األوليذء )6430(ح)7/222)
 دن ال ويل، تسليمذن بن هللا دب  دن القابذين، دبذس بن ديذش بن هللا دب  ح ثين اخلوالين،
 ، فذكره.دمر ابن دن انفع،

 دن وال ليمذن،تس بن هللا دب  إال انفع دن احل يث هذا يرو مل:"دقبه ال رباينقذل و 
 دمر ابن دن يروى وال حيىي، بن إدريس به تفرد ، ديذش بن هللا دب  إال تسليمذن بن هللا دب 
 .(1)"منكر ح يث هذا: أيب قذل وقذل دنه ابن أيب حذمت يف العلل:"  .(5)" اإلتسنذد هبذا إال

                                                           

 340 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
: بريوت، 3، )طزكذر تسهيل. د: حتقيق". الرجذل ضعفذء يف الكذمل" جذين،اوجر  د ي بن هللا دب  (2)

 272 :4(، م 1988 - هـ 1409، الفكر دار
، الرايض، مكابة املعذر  للنشر 1حمم  انصرال ين األلبذين، "صحيح الرتغيب والرتهيب". )ط (3)

  621: 1م(، 2000-هـ 1421والاوزيع، 
 137 :4"النذير البشري أحذديث من الصغري معاوجذ شرح الق ير فيض، "املنذوي (4)
: الرايض، 1،  )طال حذن حممود ال كاور:  حتقيق". األوتسط املعجم" أمح  ال رباين، بن تسليمذن (5)

 222 :7(، م1995 -هـ1415، املعذر  مكابة
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 عليه هللا صلى النِب عن :قال: - ماعنه هللا رضي -ابن عباس حديث – 11
 ".الليل قيام على وِبلقيلولة النهار، صيام على السحر بطعام استعينوا": الق وسلم

 (2/58يف املاسا رك ) احلاكمو(، 1693(ح )1/540يف تسننه )ابن ماجه  أخرجه
 (3/214يف صحيحه )ة ابن خزميوأخرجه  ( من طريق أيب دذمر العق ي.1591) ح
 (11625(ح)11/195 )رييف الكب الطرباينأيب دذصم. وأخرجه  من طريق (،1939ح)

 إمسذديل بن ديذش. من طريق
 بن زمعة ح ثنذ: واقذلثالثاهم: )أبو دذمر العق ي، وأبو دذصم، وإمسذديل بن ديذش( 

 فذكره. دبذس، ابن دن دكرمة، دن ،بن وهرام تسلمة دن صذحل،
، وفيه أيضذ تسلمة بن وهرام، قذل دنه اإلمذم (2)احل يث فيه زمعة بن صذحل ضعيف

. وقذل (3)"ضعيفذ ح يثذ ثهيح  يكون أن أخشى منذكري أحذديث زمعة دنه روى":  أمح 
 . (4)"شيء دلى منهذ ياذبع ال أحذديث دكرمة دن وله العقيلي دن تسلمة أيضذ:"

فذحل يث ضعيف هبذا اإلتسنذد، وله شذه  من ح يث أيب هريرة  كره ابن أيب حذمت يف 
 بن دلي دن الفزاري، مروان رواه ثح ي دن أيب وتسألت( قذل: " 701(ح)3/76العلل)
صلى هللا دليه  النيب دن هريرة، أيب دن املاسور، دن اوجزري، يزي  أيب بن يزي  دن العزيز، دب 
 هؤالء: أيب قذل". الصيذم دلى وابلاسحور القيذم، دلى ابلقيلولة اتساعينوا":قذل وتسلم

 ن  الاسذبق.". لكنه ضعيف أيضذ وجهذلة حذل رواته فال ياقوى به الاسجمهولون
ط، كمذ النشذ يف والزايدة العبذدة دلى الاقوياحل يث ي ل دلى أن الاسحور حيصل به 

 اتسرتاحت، والشرب األكل من نصيبهذ انلت إ ا النفس ألن لك  ؛إدذنة دلى الصيذم فيه
، وق  تسبق أن فضل دلى حتمل مشقة الصيذم بربكة هذه الاسنة واحملذفظة دليهذ الب ن وقوي

 .يف هذا املبحث  كرتابألحذديث الصحيحة اليت  ةاثباه وبركاالاسحور 
                                                                                                                                                    

/ د نذيةود إبشرا  البذحثي من فريق: حتقيق". العلل" حذمت الرازي، أيب ابن ،حمم  بن الرمحن دب  (1)
، احلميضي م ذبع: الرايض، 1،  )طاوجرياسي الرمحن دب  بن خذل / د و احلمي  هللا دب  بن تسع 

 87 :3(، م 2006 - هـ 1426
 217 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (2)
، 2، )طدبذس حمم  بن هللا وصي: حتقيق". الرجذل ومعرفة العلل" حنبل، بن حمم  بن أمح  (3)

 527 :2(، م2006-هـ 1427، القبس دار: الرايض
 دار: الرايض، 1، )طالاسلفي اجملي  دب  مح ي: حتقيق". الضعفذء" العقيلي، دمرو بن حمم  (4)

   514 :2(، م2000-هـ1420، الصميعي
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  : أمساء السحور :  الثانياملبحث 

 :ويشامل دلى م لبي

 :، ودليله: تسمية السحور بالغداء املباركاملطلب األول

 - هللا رسولُ  دعاين :: َقالَ -رضي هللا عنه  – سارية بن العرِبض حديث – 12
 . "املَُباَرك الَغَداءي  إيىل َهُلمَّ ":فقال رمضان، يف ُحوري السَّ  إيىل -وسلم عليه هللا صلى

 (28/382)ويف(، 17143ح)(28/371)يف ماسن ه  أمحد اإلمام أخرجه
يف تسننه  النسائي(، و2344(ح)2/757يف تسننه ) أبو داودو(. 17152ح)
يف  وابن حبان(، 1938)(ح3/214يف صحيحه )ة ابن خزميو ،(2162ح)(4/453)

يف  الطرباينو(، 4202(ح)10/138يف ماسن ه ) البزارو ،(3465(ح)8/244) صحيحه
من طرق  (8207ح) (4/395يف الاسنن الكربى ) والبيهقي (،628(ح)18/251 )الكبري
 دن العرابض رهم، أيب دن زايد، بن احلذرث دن تسيف، بن يونس دن صذحل، بن معذويةدن 

 .فذكره ،تسذرية بنا
 هذا من إال تسذرية بن العرابض دن يروى علمهن ال احل يث وهذاقذل البزار دقبه:"

 كبري نعلم ال زايد بن احلذرث أن إح امهذ :دلاذن فيه العرابض وح يث ،اإلتسنذد هبذا الوجه
فذحل يث فيه : احلذرث  .(1)"دنه روي ق  احل يث صذحل تسيف بن ويونس دنه، روى أح 

 بن يوتسف ودنه جمهول، :"-ئيوق  دزى رواياه أليب داود والناسذ-الذهيب بن زايد، قذل دنه 
ابن وقذل . (2)"الاسحور يعىن - املبذرك الغ اء إىل هلم: ح يث الكاذبي يف له، فقط تسيف

 له أن زدم من وأخ أ ،الرابعة من ،احل يث لي ،الشذمي زايد بن احلذرثحجر:" 
 .(3)"صحبة

                                                           

، وآخرون هللا زين الرمحن حمفوظ: حتقيق ".البزار ماسن " البزار، اخلذلق دب  بن دمرو بن أمح  (1)
 138 :10(، م2009 واناهت م،1988 ب أت، واحلكم العلوم بةمكا: املنورة امل ينة، 1)ط

 دار: بريوت،)ط، البجذوي دلي حتقيق".الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، أمح  بن حمم  (2)
 433 :1(، املعرفة

 146 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (3)
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تسنذد هبذا اإل فذحل يث .(1)مقبول" :"، قذل دنه يف الاقريبتسيف بن يونسوفيه: 
 املق ام بن مع  يكرب.يشه  له مذ بع ه وهو ح يث  هضعيف إال أن

  هللاي  رسولَ  َأنَّ : - عنه هللا رضي - يكرب معد بن املقدام حديث – 13
 ".املَُباَركُ  الَغَداءُ  هو فإنه ري،و السَّح بَغَداءي  عليكم":قال -وسلم عليه هللا صلى –

يف تسننه  النسائي(، و17192ح)(28/371)يف ماسن ه  أمحد اإلمام أخرجه
يف شرح مشكل اآلاثر  الطحاويومن طريق الناسذئي رواه  (،2163ح) (4/454)
 ( من طريق دب  هللا بن املبذرك.5504(ح)14/129)

( 20/271يف الكبري ) ، والطرباين(2754(ح)2/179يف ماسن ه )أبو عوانة وأخرجه 
 م بن محذد.من طريق نعي (1130(ح)2/171)ويف مسند الشاميني  (،641ح)

: قذل الولي ، بن بقية ح ثنذ)دب  هللا بن املبذرك، ونعيم بن محذد( قذال:  كالمهذ:
 ، فذكره.يكرب مع  بن املق ام دن مع ان، بن خذل  دن تسع ، بن حبري ح ثنذ

 ص وققذل فيه صذحب الاقريب: " ،احل يث رجذله ثقذت، لكن فيه بقية بن الولي 
لكنه صرح ابلاسمذع كمذ دن  اإلمذم أمح ، والناسذئي،  .(2)"الضعفذء دن الا ليس كثري

 صحيح هبذا اإلتسنذد. فذحل يثوال رباين يف ماسن  الشذميي، 
 بن دمرو أخربان( قذل: 2163ح) (4/454)يف تسننه  النسائيلكن احل يث رواه 

 .-مرتسال-مع ان بن خذل  دن ثور، دن تسفيذن، ح ثنذ: قذل الرمحن، دب  ح ثنذ: قذل دلي،
 املاسن ؛ به يعل وال أيضذً، صحيح وإتسنذده، قذل األلبذين:"أيضذ الاسن  صحيحوهذا 

 مقبولة هنذ الثقة وزايدة ،"الاقريب" يف كمذ ثبت؛ ثقة تسع ، بن حبري أتسن ه الذي ألن
 .(3)"اتفذقذً 

                                                           

 613 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 126 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (2)
، املعذر  مكابة: الرايض، 1". )طالصحيحة األحذديث تسلاسلة، "األلبذين انصرال ين حمم  (3)

 2/1203: 7(، م2002-هـ 1422
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 هللا صلى هللا رسول قال: قال ،-رضي هللا عنه  – الدرداء أيب حديث – 14
 . السحور يعين" باركامل الغداء هو: "وسلم عليه

 إبراهيم بن إتسحذق من طريق (3464ح)(8/243) يف صحيحه ابن حبان أخرجه
 ح ثنذ الزبي ي، دن تسذمل، بن هللا دب  ح ثين احلذرث، بن دمرو أخربان الزبي ي، العالء بنا

 ، فذكره.ال رداء أيب دن ،تسع  بن راش 
 بن حمم  وأطلق ، كثريا يهم ص وق " : يف الاقريبقذل دنه ، إتسحذق بن إبراهيم 

 :له يقذل ،العالء بن إبراهيم بن إتسحذق يعقوب أبو قذل الناسذئي:"و  .(1)"يكذب أنه دو 
ودمرو بن احلذرث هو ورواياه دنه هنذ.  .(2)"احلذرث بن دمرو دن بثقة ليس زبريق ابن

 له وموالة ،زبريق إبراهيم بن إتسحذق دنه ابلرواية تفرد الزبي ي قذل دنه الذهيب يف امليزان:"
وبقية رجذله ثقذت غري أن  . (3) "ضعيف زبريق وابن .الع الة معرو  غري فهو دلوة، امسهذ

  .(4)يف الاهذيب نظرا قذله ابن حجردن أيب ال رداء يف رواية راش  بن تسع  
 ضعيف هبذا اإلتسنذد. فذحل يث .(5)"اإلرتسذل كثري ثقة وقذل دنه يف الاقريب:"

(، من 322( ح)17/131 )يف الكبري الطرباين رواهذ رواية أخرى للح يثلكن 
 تسع ، بن راش  دن حكيم، بن األحوص دن دمذرة، بن بشر ثنذ مغلس، بن جبذرةطريق 
 آخر من تاسحروا":وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذال ال رداء وأيب دب ، بن دابة دن
 ".املبذرك الغ اء هو":يقول وكذن "الليل

 األحوص ح ثنذ رجذء، بن تسلمةمن طريق  (3/332 الكذمل )يف ابن عديوأخرجه 
فذكراه بلفظ  ،ال رداء وأيب ،الاسلمي دب  بن دابة دن ،تسع  بن راش  دن ،حكيم بنا

 ال رباين.
                                                           

 99 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 غرامة بن دمرو ". حتقيق:دمشق اتريخ، "داسذكر اببن املعرو  هللا هبة بن احلاسن بن دلي (2)

 109: 8(  م 1995 - هـ 1415، والاوزيع والنشر لل بذدة لفكرا داربريوت:  ، )ط،العمروي
 251 :3"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (3)
، النظذمية املعذر  دائرة: اهلن ، 1".  )طالاهذيب هتذيب، "العاسقالين حجر دلي بن بن أمح  (4)

 225 :3(، هـ1326
 204 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (5)
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 .(1)اإلتسنذد ضعيف ألجل األحوص بن حكيم، فهو ضعيف احلفظواحل يث هبذا 
دن  قذل اهليثميو ، اً  رداء نظر كثري اإلرتسذل ويف رواياه دن أيب الوتسبق أن راش  بن تسع   

كمذ أن ال ريق   .(2)"ضعيف وهو مغلس، بن جبذرة وفيه الكبري، يف ال رباين رواه" :احل يث
 وغرائب أفراد أحذديثه األخرى دن  ابن د ي فيهذ تسلمة بن رجذء قذل دنه ابن د ي:"

 .(3)"دليه ياذبع ال أبحذديث، قوم دن وحي ث
يف  الطرباينأح مهذ دن ابن دبذس أخرجه  :له شذه انلكن  ،فذحل يث ضعيف

 بن حمم طريق  ( من2/269اخل يب البغ ادي يف اترخيه )، و (501ح) (1/160األوتسط )
 ابن دن طذوس، دن مياسرة، بن إبراهيم دن ديينة، بن تسفيذن ان: قذل معمر أيب أخو إبراهيم،
 هللا رتسول نإ" : وقذل الاسحور، إىل ي دوين اخل ذب بن دمر إيل أرتسل: قذل دبذس
 إال دمر دن احل يث هذا يروى ال: "ال رباين قذل ".املبذرك الغ اء مسذه وتسلم دليه هللا صلى
  ".معمر أيب أخو إبراهيم بن حمم  إال ديينة ابن دن رواه نعلم وال الوجه، هذا من

 ال معمر أيب مثل ":حيىي بن معي أنه قذل فيه دن ( 2/269)باسن ه  اخل يب و كر
 ال ص وق: "فيه قذل أنه هذرون بن موتسى ودن ."احل يث أهل من وأخوه وهو ،دنه ياسأل
  .(4)"الصحيح رجذل رجذله وبقية فيه وقذل:" قوهلمذونقل اهليثمي يف اجملمع  ".به أبس

 أبو ح ثنذ: قذل (4679ح)(8/138) ماسن ه يف يعلى أبو أخرجهوالشذه  الثذين 
 دن معذوية، ح ثنذ الرازي، تسليمذن بن إتسحذق ح ثنذ رفذدة، بن يزي  بن حمم  هشذم

 الغ اء إلينذ قريب»: وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذلت دذئشة دن دروة، دن الزهري،
باسن ه  يف اترخيه اخل يب ونقل .مترتي إال يكن مل ورمبذ ،- الاسحور يعين - «املبذرك

 البخذري، يعين يلإمسذد بن حمم  مسعت ":قذل الثقفي إتسحذق بن حمم ( دن 2/269)
فح يثه ضعيف ال يصلح أن  ".ضعفه دلى جمامعي ياهمأر : فقذل هشذم، أيب دن وتسئل

  يكون شذه ا.
 ودلى هذا فح يث أيب ال رداء حاسن لغريه .

                                                           

 96 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 154 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (2)
 332 :3"، الرجذل ضعفذء يف الكذمل" د ي، بنا (3)
 154 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (4)
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 مذ تق م من ح يث املق ام بن مع  لااسمية الاسحور ابلغ اء املبذركيشه   كمذ 
 ، وهللا أدلم.كربي

 هوقذل يف النهذية :"، -وامل  املهملة وال ال ،املعجمة لغيا بفاح - :املبذرك  اءالغَ 
 . (1)"للمنفح ِّر مبَنحزِّلَاِّه لِّلصَّذئِّمِّ  ألنَّه َغَ اء، الاسَّحور يفاسنمِّّ  النـََّهذرِّ، أّولَ  ينؤكل الَّذِّي ال َّعذم

 صيذم دلى به ياقوى الصذئم ألن ؛غ اء مسذه إمنذ :"تاسمياه بذلك فقذل اخل ذيب ودلل
 ل ن من و لك ،فيهذ ركّ بَ  إ ا حلذجاه فالن غ ا :تقول والعرب .تغ ى ق  فكأنه ،النهذر
 .(2)"الشمس طلوع إىل الاسحر وقت

فهذا الغ اء أيضذ  فكأنه ب ل دنه.فإطالق اتسم الغ اء دلى الاسحور لقيذمه مقذمه، 
ت مبذرك ألنه يقوي الصذئم ويقوم مقذم الغ اء الذي أيكله يف أول النهذر، وهذا من بركذ

  الاسحور وهلل احلم  واملنة.
  الثاني : تسمية السحور بالفالح. ودليله:املطلب 

 هللا رسول مع صمنا :قال: - عنه هللا رضي - الغفاري ذر أيب حديث – 15
 حىت بنا فقام سبع، بقي حىت الشهر من شيئا بنا يقم فلم رمضان، وسلم عليه هللا صلى
 حىت بنا قام اخلامسة كانت فلما بنا، يقم مل السادسة كانت فلما الليل، ثلث ذهب
 إن" :فقال: قال الليلة، هذه قيام نفلتنا لو هللا، رسول اي: فقلت الليل، شطر ذهب
 الرابعة كانت فلما: قال ،"ليلة قيام له حسب ينصرف حىت اإلمام مع صلى إذا الرجل

 يفوتنا أن شيناخ حىت بنا فقام والناس، ونساءه أهله مجع الثالثة كانت فلما يقم، مل
 .الشهر بقية يقم مل مث السحور،: قال الفالح؟ وما: قلت: قال الفالح،

 (1/452يف تسننه ) الدارميو ،(1375(ح )2/105يف تسننه ) أبو داود أخرجه
 .زريع بن يزي ( ، من طريق 1726ح)

يف تسننه  الدارمي(، و21447ح)(35/352)يف ماسن ه  أمحد اإلمامأخرجه و 
 (، من طريق تسفيذن الثوري. 4041(ح)9/432يف ماسن ه ) البزارو (،1726ح) (1/452)

                                                           

 346 :3"، واألثر احل يث غريب يف النهذية" األثري، ابن (1)
 104 :2(، م1932، هـ1351، العلمية امل بعة: حلب، 1".  )طالاسنن معذمل، "اخل ذيب حمم  بن مح  (2)
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يف تسننه  النسائيو (،805(ح)3/169يف تسننه ) الرتمذي أخرجهو 
يف صحيحه ة ابن خزميو(، 1300(ح)2/114(، ويف الكربى )1604ح)(3/224)
 بن حمم (، من طريق 2547(ح)6/288يف صحيحه ) وابن حبان(، 2206(ح)3/337)

  .الفضيل
(، 1289(ح)2/108(، ويف الكربى )1363ح)(3/93)يف تسننه  النسائي هأخرجو 

 املفضل. بن من طريق بشر
 .دلقمة بن ماسلمة(، من طريق 1327ح)(1/420)يف تسننه  ابن ماجه أخرجهو 

 بن املفضل، وماسلمة بن وبشر فضيلال بن زريع، وحمم  بن ويزي  تسفيذن،مخاساهم: )
 نفري بن جبري دن اوجرشي، الرمحن دب  بن الولي  دن هن ، أيب بن داود دن دلقمة(

 .فذكره ، ر أيب دن احلضرمي،
 :دنه ، قذل الرتمذيثقذت رجذل الصحيح وهو صحيح هبذا اإلتسنذداحل يث رجذله 

 .(1)"صحيح حاسن ح يث هذا "
 هللا رسول مع قمنا :قال: - عنه هللا رضي - النعمان بن بشري حديث – 16

 قمنا مث األول، الليل ثلث إىل رمضان شهر يف وعشرين ثثال ليلة وسلم، عليه هللا صلى
 ال أن ظننا حىت وعشرين سبع ليلة بنا قام مث الليل، نصف إىل وعشرين مخس ليلة معه

 .الفالح السحور ندعو وكنا: قال الفالح، ندرك
يف تسننه  النسائيو (،18402ح)(30/351)يف ماسن ه  أمحد اإلمام أخرجه

يف صحيحه ة ابن خزميو (،1301(ح)2/115)كربى(، ويف ال1605ح) (3/224)
 .احلبذب بن من طريق زي  (،2204(ح)3/336)

 ( من طريق دب  هللا بن وهب.2063(ح)3/193)مسند الشاميني يف  الطرباينوأخرجه 
 (، من طريق دب  هللا بن صذحل .1650(ح)2/82يف املاسا رك ) احلاكم أخرجهو 

 ". خيرجذه ومل البخذري، شرط دلى صحيح ح يث هذا"قذل:و 
 معذوية ح ثنذ: واقذلثالثاهم: )زي  بن احلبذب، ودب  هللا بن وهب، ودب  هللا بن صذحل ( 

 .، فذكرهبشري بن النعمذن مسع أنه األمنذري، طلحة أبو زايد بن نعيم ح ثين: قذل صذحل، بن
                                                           

 دار: بريوت".  )ط، الرتمذي تسنن املاسمى الصحيح اوجذمع" ،تسورة الرتمذي بن دياسى بن حمم  (1)
 169 :3(، م1995 -هـ 1415، العريب النراث إحيذء
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 احلمصي دمرو أبو،  يرحن  بنمعذوية بن صذحل أن فيه غري  احل يث رجذله ثقذت،
وقذل  .(2)"أوهذم له ص وققذل ابن حجر:". (1)"إمذم ص وققذل الذهيب:" .األن لس يقذض

 مذ فغذية خمالف فيه، -ماسلم رجذل من كذن وإن-دنه يف ناذئج األفكذر:"ومعذوية بن صذحل 
  .(3)"حاسًنذ به ينفرد مذ يع ّ  أن به يوصف

 (4)نوويوهبذا حكم دليه ال فذحل يث هبذا الاسن  حاسن ألجل معذوية بن صذحل
أيب  ر الذي تسبقه وتسن ه صحيح فريتقي ح يث ح يث ، لكن يشه  له (5)والذهيب

 .لغريه صحيحذ النعمذن هبذا اإلتسنذد فيكون
 واحلذء والالم الفذء" :، قذل ابن فذرس(فلح)ى الاسحور ابلفالح، والفالح من مسَّ 
 .(6)"وبقذء فوز دلى واآلخر شق، دلى ي ل أح مهذ صحيحذن، أصالن
 . (7)واخلري النعيم يف والَبقذء ،والاسحور والَنجذة الفوز: يف اللغة الفالح عذين من مف
 :قيل، فألتسبذب الاسحور فالحذي مسنِّّ و 
 .دلى الصوم فيكون الاسحور معينذً  .(1)الصوم دلى قوته معه تبقى اإلناسذن ألن -1

                                                           

 حمم : حتقيق". الاساة الكاب يف رواية له من معرفة يف الكذشف" الذهيب، دثمذن بن أمح  بن حمم  (1)
، هـ1413، دار القبلة للثقذفة اإلتسالمية ومؤتساسة دلوم القرآن: ج ة، 1، )طاخل يب وأمح  دوامة

 276 :2(، م1992
 538 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (2)
 اجملي  دب  مح ي: حتقيق". األ كذر ختريج يف األفكذر ناذئج" ، العاسقالين حجر بن دلي بن أمح  (3)

 75 :2(، م2008-هـ  1429، كثري ابن دار: بريوت، )ط، اسلفيال
 حاسي: حتقيق". اإلتسالم وقواد  الاسنن مهمذت يف األحكذم خالصة" النووي، شر  بن حيىي (4)

 576 :1(، م1997-هـ  1418، الرتسذلة مؤتساسة: بريوت، )ط، اوجمل إمسذديل
".  )ط، الصحيحي دلى املاسا رك هبذمش الذهيب تلخيص، "النياسذبوري احلذكم هللا دب  بن حمم  (5)

 82 :2(، م2006 -هـ  1427، املعرفة دار: بريوت
  450 :4، "اللغة مقذييس معجم" فذرس، بنا (6)
 الغفور دب  أمح  حتقيق". العربية وصحذح اللغة اتج الصحذح" اوجوهري، محذد بن إمسذديلانظر:  (7)

 معجم" فذرس، بنا ؛392 :1(، م1987 -1407، للماليي العلم دار: بريوت، 4، )طد ذر
: حتقيق". األدظم واحمليط احملكم" املرتسي، تسي ه بن إمسذديل بن دلي؛ 450 :4، "اللغة مقذييس

 351 :3(، م2000 - هـ 1421، العلمية الكاب دار: بريوت، 1، )طهن اوي احلمي  دب 
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 قص ه مبذ الفوز وهو، الفالح إىل املفضي الصوم إمتذم دلى معي ألنه: وقيل -2
 .(2)اآلخرة يف للفالح املوجب أو، واهون

 .(3)الفالح كل الفالح و لك صلى هللا دليه وتسلم، الرتسول تسنة إقذمة من ألنه أو -3

 .فهو بركة وخري ابق للمااسحر املاسنت هبذه الاسنة .(4)اخلري يف بقذء ألنه: وقيل -4

من  مفوز وفالح وجنذة وهو موصل ملباغى الصذئفيه فذلاسحور  .مجيعذ هذواملعىن حيامل
 (الفالح) لفظة من أمجع كله العرب كالم يف ليس قذل الزبي ي:" فالح ال نيذ وجنذة اآلخرة.

  .(5)"اللاسذن أئمة قذله كمذ ،واآلخرة ال نيذ يخلري 

                                                                                                                                                    

 47 :5"، اللغة هتذيب" ،األزهري انظر: (1)
، هن اوي احلمي  دب . د". حتقيق: الاسنة مصذبيح شرح يف املياسر،"اُّورِّبِّشحيتِّ ال حاسن بن هللا فضل (2)

  323: 1م(،  2008 - هـ 1429، البذز مص فى نزار مكابة، مكة، 2)ط
 إبشرا  خماصة وجنة: حتقيق". الاسنة مصذبيح شرح األبرار حتفة" البيضذوي، دمر بن هللا دب  انظر: (3)

 - هـ 1433، ابلكويت اإلتسالمية والشؤون األوقذ  زارةو : الكويت،)ط، طذلب ال ين نور
 مشكذة شرح املفذتيح مرقذة،"القذري حمم  املال( تسل ذن) بن دلي ؛376: 1(، م2012
 968 :3(، م2002 – 1422، الفكر دار: بريوت، 1".)طاملصذبيح

، القلعجي يأم املع ي دب .د: حتقيق". احل يث غريب" اوجوزي، بن دلي بن الرمحن دب  انظر: (4)
 205 :2(، 1985 – 1405، العلمية الكاب دار: بريوت، 1)ط

 26 :7(، اهل اية دار".  )ط : القذموس جواهر من العروس اتج، "الزبي ي مرتضى احلاسيين حمم  بن حمم  (5)
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 يتحدقق السحور ؟ اذا: مب الثالثاملبحث 

  األول : يتحدقق بكثري الطعام والشراب وقليله:املطلب 

 وال ليل: ،مذوقليلهوالشراب ذم ال ع بكثريوياحقق حيصل الاسحور 
: قال وسلم عليه هللا صلى النِب عن: - عنه هللا رضي - جابر  حديث – 17

 ." بشيء فليتسحر يصوم، أن أراد من "
 (23/291)(، ويف14950ح) (23/208)يف ماسن ه  أمحد اإلمامأخرجه 

لى أبو يع(، ومن طريقه 8916ح) (2/275مصنفه )ابن أيب شيبة يف (، و15050ح)
 أبو(، قذلوا: ح ثنذ 2088ح) (4/68(، ويف )1930( ح)3/438يف ماسن ه ) املوصلي

 .الزبريي أمح 
 ( من طريق أيب غاسذن النه ي.3769(ح)4/454يف األوتسط )والطرباين 

 بن حمم  بن هللا دب  دن شريك، ح ثنذكالمهذ: ) أبو أمح ، وأبو غاسذن( قذال: 
 ، فذكره.جذبر دن دقيل،

 :دنه يف الاقريبك وابن دقيل، أمذ شريك بن دب  هللا النخعي، قذل احل يث فيه شري
 هللا دب دقيل فهو  ابن. وأمذ (1)"ابلكوفة القضذء ويل منذ حفظه تغري كثريا ئخي  ص وق "
 بنا وقذل .احل يث لي :ود ة ،حذمت أبو قذل قذل دنه يف الكذشف:" دقيل بن حمم  بنا

احلفظ يصلح ح يثه  ئابن دقيل تسي:"حلذفظ ابن حجردنه ا. وقذل (2)"به أحاج ال :خزمية
ذحل يث ضعيف هبذا . ف(3)"وأمذ إ ا خذلف فال يقبل ،فأمذ إ ا انفرد فيحاسن ،للماذبعذت

دب  هللا بن  دن يشه  له احل يث اآليتاإلتسنذد لاسوء حفظ شريك وضعف ابن دقيل، لكن 
اآلخر فيكون احل يث  تسن ه ضعيف لكن يقوي أح مهذمع أن و  ،-دنهمذ هللا رضي -دمرو
 .(4)، وهبذا حكم دليه اهليثمي يف اجملمعلغريه حاسنذ

                                                           

 266 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 594 :1"، الاساة الكاب يف رواية له من معرفة يف الكذشف" الذهيب، (2)
، 1ط". )الكبري الرافعي أحذديث ختريج يف احلبري الالخيص، "العاسقالين حجر بن دلي بن أمح  (3)

 255 :2(، م1989. هـ1419، العلمية الكاب دار: بريوت
 150 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (4)
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  لك:ودليل . أيضذً  ابملذء الاسحور وحيصل
 هللا رسول قال :قال: - ماعنه هللا رضي -عبد هللا بن عمرو حديث – 18

 ."ماء من جبرعة ولو تسحروا: "وسلم عليه هللا صلى
 بن حيىي بن أمح  أخربان(، قذل: 3477(ح)8/254يف صحيحه ) ابن حبان أخرجه

 ح ثنذ: قذل بالل، بن حمم  ح ثنذ: قذل األدمي، راش  بن إبراهيم ح ثنذ: قذل بااسرت، زهري،
 ، فذكره.دمرو بن هللا دب  دن وتسذج، بن دقبة دن قاذدة، دن الق ذن، دمران

نه قذل د ،يلعما داور بن دمران العوام أبوهو ي و البصر  احل يث فيه دمران الق ذن
رو العقيلي دن ونقل. (1)الناسذئي ضعيف  مه ي بحن الرمحن َدبح  كذن" :قوله دلي بحن َدمح

 أنه و كر ،الثنذء دليه فأحاسن يومذ حيىي  كره وق ، دنه حي ث ال حيىي وكذن دنه، حي ث
 .(2)"شركة وبينه بينه كذن

 وجذء دن . (3)"احل يث صذحل يكون أن أرجو ":حنبل بن أمح  دن أبيه اّللَّ  َدب  َوقَذل
بذن ابن و كره .(4)"ح يثه يكاب ممن هو:"قوله ابن د ي . قذل يف (5)الثقذت يف حِّ
 .(6)"اخلوارج برأي ورمي يهم ص وقالاقريب:"

بذن ابن ممن  كرهموفيه أيضذ حمم  بن بالل وهو أبو دب  هللا الكن ي،   يف حِّ
 غري دن له ،الق ذن مراند دن يغرب هو :"ابن د ي يف رواياه دن دمران. وقذل (7)هثقذت

. وحكم دليه ابن حجر (8)"به أبس ال وأرجو ،ابلكثري ح يثه وليس ،غرائب أحذديث دمران

                                                           

 دار: حلب، 1، )طزاي  يمإبراه حممود: حتقيق".واملرتوكي الضعفذء" الناسذئي، شعيب بن أمح  (1)
 75(، هـ1396، الودي

 1014 :3، "الضعفذء" العقيلي، (2)
 329 :22"، الرجذل أمسذء يف الكمذل هتذيب" ،املزي (3)
 89 :5"، الرجذل ضعفذء يف الكذمل" د ي، بنا (4)
 رةدائ: اهلن ، 1)ط ،خذن املعي  دب  حمم : مراقبة حتت طبع". الثقذت،"الباسيت حبذن بن حمم  (5)

 243 :7(، م1973-هـ1393، العثمذنية املعذر 
 429 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (6)
 60 :9"، الثقذت، "حبذن بنا (7)
 134 :6"، الرجذل ضعفذء يف الكذمل" د ي، بنا (8)
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 .(1)"يغرب ص وق فقذل:"
 فذحل يث ضعيف هبذا الاسن  ألجل دمران الق ذن، وحمم  بن بالل.

 احلذرث بن هللا دب و ، لكن له شواه  دن : دلي، وأنس، وأيب أمذمة، وأيب تسعي 
 .اإلتسكن راين تسعي  أيب، و نصذرياأل

( من 2/357) كذملهابن د ي يف  احلذفظ  فأورده:  -رضي هللا عنه-فأما حديث علي
 هللا أن رتسول ج ه دن أبيه، دن ،بن ضمرية هللا دب  بن حاسي دن أويس أيب بن بكر أيبطريق 
 ."مذء من شربة دلى ولو وأف روا مذء من بشربة ولو تاسحروا": قذل وتسلم دليه هللا صلى

 دلى بي وضعفه ،احل يث منكر ضعيف قذل ابن د ي دن حاسي هذا:"
 . فذحل يث هبذا اإلتسنذد ضعيف ج ا.(2)"ح يثه

( قذل: 3/805: فرواه العقيلي يف الضعفذء ) -رضي هللا عنه-وأما حديث أنس
 ح ثنذ: قذل املق مي بكر أيب بن حمم  ح ثنذ: قذل دذصم بن حمم  بن أمح  ح ثنذه
 وتسلم دليه هللا صلى النيب أن أنس، دن اثبت، ح ثنذ: قذل البذهلي اثبت بن الواح  دب 
 ".مذء من جبردة ولو تاسحروا":قذل

 دلى ياذبع ال البنذين، اثبت دن البذهلي اثبت بن الواح  دب  قذل العقيلي:"
 (5). وضعف احل يث به كل من اهليثمي(4)"احل يث منكر . قذل البخذري:"(3)"ح يثه
 . (6)هيبوالذ

 فذحل يث ضعيف ج ا هبذا اإلتسنذد.
ماسن  الشذميي يف  ال رباين: فرواه  -رضي هللا عنه- وأما حديث أيب أمامة

 ثنذ النفيلي، حفص بن تسعي  ثنذ العاسكري، النضر بن أمح  ح ثنذ( قذل: 16( ح)1/32)
 هللا تسولر  مسعت: قذل أمذمة، أيب دن دبلة، أيب بن إبراهيم دن العكذشي، حمصن بن حمم 

                                                           

 470 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 359 :2"، الرجذل ضعفذء يف الكذمل" د ي، بنا (2)
 805 :3، "الضعفذء" العقيلي، (3)
 671 :2"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (4)
 153 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (5)
 671 :2"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (6)
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 ولو،  مذء من بشربة ولو تاسحروا،  تسحورهذ يف ألميت ابرك اللهم":يقول وتسلم دليه هللا صلى
 ".دليكم تصلي املالئكة فإن،  زبيب حببذت ولو،  بامرة

 . (1)، قذل البخذري:"منكر احل يث"العكذشي حمصن بن حمم فيه 
 فذحل يث موضوع هبذا اإلتسنذد. .(2)وقذل أبو حذمت:"كذاب"

: فرواه ابن د ي يف الكذمل  -رضي هللا عنه-أيب سعيد اخلدريما حديث وأ
 إتسحذق ح ثنذ حبر، بن يوتسف ح ثنذ النعمذن، مبعرة حيىي بن تسن  ح ثنذ( قذل: 4/272)
 تسعي  أيب دن ياسذر، بن د ذء دن أبيه دن أتسلم، بن زي  بن الرمحن دب  ح ثنذ دياسى، بن

 ولو تاسحروا املااسحرين دلى صل اللهم :"وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذل اخل ري،
 ( ب ون  كر د ذء.7/171". ورواه يف )مذء جردة جيرع أو لقمة أح كم أيكل أن

وق  تسبق  .(3)املوضعيو كر ابن د ي أن هذا احل يث غري حمفوظ اإلتسنذد يف كال 
 ( وهو ضعيف اإلتسنذد. 4برقم )

 دب  الرزاق يف مصنفه رواه :األنصاري احلارث بن هللا عبد وأما حديث
 بن هللا دب  الولي  أيب دن ، احلذاء خذل  دن ، معمر أخربان: قذل ،(7599)ح(4/227)

 ولو تاسحروا": قذلوا وتسلم دليه هللا صلى النيب أصحذب من ، نفرا أن ، األنصذري احلذرث
 ".مذء من جبرع

من طريق شعبة، دن خذل   (9010)ح(6/115) ابن أيب شيبة يف مصنفهأخرجه و 
 احلذاء، به.

 .رجذله ثقذت لكنه موقو واحل يث 
 (487فأخرجه ابن اوجع  يف ماسن ه ): اإلسكندراين سعيد أيبوأما حديث 

 اإلتسكن راين تسعي  أيب دن القصري، دمران أخربين الاسقذء، حبر أخربين( قذل: 3391ح)
 بركة، والاسحور بركة، والثري  بركة، اوجمذدة": وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذل

 دلى هللا صلوات مذء من جرع دلى ولو تاسحروا الاسنة من وهو القوة، يف يزي  فإنه تاسحروا

                                                           

 40 :1"، الكبري الاذريخ،"البخذري (1)
 195 :7"، والاع يل اوجرح، " حذمت الرازي أيب ابن (2)
 171: 7، 272 :4"، الرجذل ضعفذء يف الكذمل"د ي، بنا (3)
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 فذحل يث .(1)"مرتوك" وح يثه فيه حبر بن كنيز الاسقذء قذل الناسذئي وال ارق ين:". املااسحرين
 ضعيف ج ا هبذا اإلتسنذد.

 ح ثنذ( قذل: 8919(ح)2/275ذ أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )وله شذه  أيض
 من بشربة ولو تاسحروا: قذلت: قذل حفصة، دن هشذم، دن زائ ة، دن دلي، بن حاسي
 . وهذا أثر دن حفصة بنت تسريين وإتسنذده مق وع.ددوة فيه  كرت ق  فإهنذ مذء،

 أدلم.فكل هذه الشواه  فيهذ مقذل ال ياقوى هبذ هذا احل يث، وهللا 
  الثاني : ويتحدقق السحور بالتمر:املطلب 

 ومن الاسنة الاسحور ابلامر وورد فيه :

 عليه هللا صلى - هللاي  رسولَ  َأنَّ  :- عنه هللا رضي - أيب هريرة حديث – 19
 ".التَّْمرُ : املؤميني  َسُحورُ  نيْعمَ ": قال -وسلم

 بن احلاسن بن دمر ح ثنذ: قذل (،2345(ح )2/758يف تسننه ) أبو داود أخرجه
  كره، إشكذب ابن وهو إبراهيم، بن احلاسي بن حمم  وصوابه  –كذا يف امل بوع  -إبراهيم

 .(3)ابن حجر يف هتذيب الاهذيب وحكذه، (2)املزي يف الاحفة
 .معمر بن حمم  ح ثنذقذل:  (،8550(ح)15/179يف ماسن ه ) البزارو

 .بكر أيب بن حمم  ، من طريق(8207( ح)4/395يف الاسنن الكربى ) والبيهقي
  .امل ر  أبو الوزير أيب بن حمم  ح ثنذقذلوا:  ثالثاهم

 بكر أيب بن حمم  طريق (، من3475(ح)8/253يف صحيحه ) ابن حبان أخرجهو 
 . الوزير أيب بن إبراهيم ح ثنذ: قذل املق مي،

 حمم  ح ثنذ( قذال: الوزير أيب بن إبراهيمو  ،امل ر  أبو الوزير أيب بن حمم كالمهذ: )
 ، فذكره.هريرة أيب دن املقربي، تسعي  دن موتسى، بنا

 .(4)الاسلاسة الصحيحةاحل يث رجذله ثقذت، وصححه العالمة األلبذين يف 

                                                           

  298 :1"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب،، 82"، واملرتوكي الضعفذء" الناسذئي، (1)
 310 :9 ،"األطرا  مبعرفة األشرا  حتفة" املزي، (2)
 433 :7"، الاهذيب هتذيب، "حجر بنا (3)
 104: 2، "الصحيحة األحذديث تسلاسلة، "األلبذين (4)
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يف ماسن ه  أبو عوانةللح يث طريق أخرى دن أيب هريرة أخرجهذ و 
 خذل  ثنذ: قذل ال مشقي، الق ذن العبذس بن حمم  أبو ( قذل: ح ثين8386ح)(5/198)
 دليه هللا صلى النيب دن هريرة، أيب دن املقربي، دن  ئب، أيب ابن دن العمري،  يزي بنا

 ".ااسحرينامل هللا ورحم اخلل، اإلدام ونعم الامر، الاسحور نعم": قذل وتسلم،
ذل ـقو  .(1)"احل يث  اهب": البخذريدنه  قذل  العمري، فيه خذل  بن يزيواحل يث 

وقذل ابن د ي بع  أن  كر هذه الرواية  .(2)" ىيوحي حذمت، أبو كذبه  الذهيب يف امليزان:"
 ودذماهذ ،أحذديث  كرت مذ غري وغريهم  ئب أيب وابن الثوري دن العمري خلذل دنه:"
 فذحل يث هبذا اإلتسنذد منكر. ".منذكري

 العبذس ح ثنذ( قذل: 6689(ح)7/159وللح يث شذه  دن  ال رباين يف الكبري )
 أبيه، دن النوفلي، امللك دب  بن يزي  ثنذ العمري، يزي  بن خذل  ثنذ األتسفذطي، الفضل بنا

ودلاه  ".الامر الاسحور نعم": وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذل يزي ، بن الاسذئب دن
 خذل  بن يزي  العمري.

 جذء دنه من طريقي:وله شذه  آخر دن جذبر 
ابن (، و 978(ح)1/465) -كمذ يف كشف األتساذر  –البزار  ذأخرجه:  أح مهذ

، وأبو نعيم يف (517(ح)1/324) املخلصيذت، وأبو طذهر يف (4/197د ي يف الكذمل )
 دليه هللا صلى هللا رتسول قذل جذبر دن دينذر بن دمرو دن زمعةمن طريق  (3/350احللية )
 ".الامر الاسحور نعم :"وتسلم

 ".معةز  دنه به تفرد دمرو، ح يث من غريب (:"3/350قذل أبو نعيم يف احللية )
  اهب صذحل بن زمعة:-يعين البخذري -حمم  قذل بن صذحل، قذل الرتمذي:"وزمعة 

 هذا مثل كذن من وكل،  دنه أروي ال أان،  تسقيمه من ح يثه صحيح ي رى ال،  احل يث
 .(3)"دنه أروي ال فأان

 فهذا اإلتسنذد ضعيف ج ا ألجله. .(4)"معي وابن أمح ، ضعفه قذل الذهيب:"

                                                           

 184 :3"، الكبري الاذريخ،"البخذري (1)
 646 :1"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (2)
 389"، دلل الرتمذي الكبري" ،الرتمذي (3)
 81 :2"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (4)
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 اّللَّ  رتسنول قذل: قذل جذبر دن الزبري ابن دن الواقفي دمرو بن حمم دن : ةوالثذني
من رواية  -أخرجهذ احملذملي يف أمذليه ."الامر املؤمن تسحور نعم :"وتسلم دليه اّللَّ  صلَّى

 .(196(ح)107)-الفذرتسي
، فذحل يث ، وأبو الزبري م لس وق  دنعن(1)وحمم  الواقفي ضعيف حكذه ابن حجر

  اإلتسنذد. ضعيف أيضذ هبذا
النيب صلى هللا دليه ن أل، من هللا دظيمة وثواب فضيلةبركة و الاسحور ابلامر فيه و 
 الرتسولم حه ( ونعم صيغة م ح، فذلااسحر دلى الامر تسحور املؤمن الامر : )نِّعحمقذل وتسلم

 نفس يف ألن الوقت؛ هذا يف هم ح وإمنذ":ال ييب قذلهذا احل يث، يف  صلى هللا دليه وتسلم
 متر، دلى فليف ر أح كم أف ر إ ا ، لقوله: )بركة دلى بركة ابلامر وختصيصه بركة، الاسحور

  .(2)"الربكة إليه واملناهى به املب وء ليكون (.بركة فإنه

                                                           

 500 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 حقذئق دن بـذلكذشف املاسمى املصذبيح مشكذة دلى ال ييب شرح" ال ييب، هللا دب  بن احلاسي (2)

، البذز مص فى نزار مكابة: مكة املكرمة، 1، )طهن اوي احلمي  دب . د: حتقيق". الاسنن
 1590 :5(، م 1997 - هـ 1417
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 .: وقت السحور الرابعاملبحث 

 ،وبه مسي الاسحور (1)الصبح وهو الاسحر قنبيل الليل آخر من الاسحور وقت يب أ
 ب اية من الاسحور وقت يكونف، (2)الفجر طلوع إىل اآلخر ليلال ثلث من الاسََّحر: وقيل
 الفجروهو  الفجر الصذدق قـنبَـيحل إىل أتخريهو ،الصذدق الفجر طلوع إىل اآلخر الليل ثلث
 النيب  الذي وصفه الصذدق الفجر ي لع حىت وغريهوالشرب  األكل لهف .أفضل الثذين
 : مذ يفك  املاسا ري املعرتضأبنه  -هللا دليه وتسلم صلى–

 صلى - هللا رسول قال: قال: - عنه هللا رضي - جندب بن مسرة حديث – 20
 هكذا املستطيلي  األُفقي  بياضُ  وال بالل، أذانُ  َسحوريكم من يَ ُغرَّنكم ال" :-وسلم عليه هللا

 .معرتيضاً : يعين: قال - بيديه زيد بن محاد وحكاه - " هكذا يستطريَ  حىت
 زي ، بن محذد ( من طريق1094(ح)7/289ه )يف صحيح مسلمأخرجه اإلمذم 

 ، فذكره.جن ب بن مسرة دن أبيه، دن القشريي، تسوادة بن هللا دب  ح ثنذ
 ضوءه وينشر األفق يف يعرتض معنذه  ري( فقذل:"ااس اإلمذم اخل ذيب معىن: )ييَّ بَـ و 
 ينالثذ الفجر وهو ،األحكذم به ياعلق الذي الفجر بيذنه في :"لنوويقذل ا. (3)"هنذك

الربكة اليت فذألكل والشرب مبذح يف هذا الوقت وهي الاسنة اليت حتصل هبذ  .(4)"الصذدق
 الاسحور أتخريكمذ أن يف احل يث دليال دلى فضل  شذرة إليهذ يف فضل الاسحور.تسبقت اإل
  .الصذئم دلى صومه به لياقوى

 :كمذ يف  بوصف واضح وهو املعرتضوق  بي النيب صلى هللا دليه وتسلم الفجر الصذدق 
 عليه هللا صلى - هللاي  رسولَ  َأنَّ : - عنه هللا رضي - علي بن حديث طلق – 21

 األمحر". لكم يعرتضَ  حىت املْصعيُد، الساطعُ  (5)يَهيْيدنَّكم وال واشربوا، "كلوا :قال -وسلم
 دن دن مالزم بن دمرو (9069(ح)2/288يف مصنفه )ابن أيب شيبة  أخرجه

                                                           

 350 :4"، العرب لاسذن، "منظور بنا انظر: (1)
  350 :4"، العرب لاسذن، "منظور بنا (2)
 104 :2"، الاسنن معذمل، "اخل ذيب (3)
 288: 7"، ماسلم صحيحشرح "النووي (4)
. الكذ ب الصبح فإنه الاسحور، دن به فامانعوا املاسا يل للفجر تنزدجوا ال أي" قذل ابن األثري: (5)

 287 :5"، واألثر احل يث غريب يف النهذية" األثري، ابن: احلركة".   انظر: اهلي  وأصل
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 .، فذكرهأبيه دن ،بن دلي طلق بن قيس  ثينح النعمذن، بن هللا دب 
يف تسننه  الرتمذيو. (2348(ح)2/760يف تسننه ) أبو داودوأخرجه 

يف وابن خزمية (. 8257(ح)8/336يف الكبري ) الطرباينو. (704(ح)3/85)
 بن مالزممن طريق كلهم ( 2/166يف تسننه ) والدارقطين(، 1930(ح)3/211صحيحه)
 وال ار ق ين يف أوله قصة، والبقية اقاصروا دلى املرفوع من احل يث(.. )ودن  ال رباين به دمرو،

 دن جذبر، بن حمم (، من طريق 16291ح)(26/218)يف ماسن ه  أمحد اإلماموأخرجه 
 ." األمحر املعرتض ولكنه األفق يف املاسا يل الفجر ليس به. ولفظه:"،النعمذن بن هللا دب 

 ضعفه :"االدا ال ميزانيف . قذل (1)"يابلقو  ليس طلق بن قيس قذل ال ارق ين:"
 حيىي تسألت":ال ارمي تَسعِّي  بحن دنثحَمذن. لكن قذل (2)"دنه الرواياي إح ى يف وحيىي أمح ،
. ووثقه (3)"ثقذت ميذمية شيوخ: قذل طلق؟ بحن قـَيحس َدن النعمذن بحن اّللَِّّ  َدب : قلت َمعِّي، بحن

وحكم . (6)ق، وهم من َدّ ه من الصحذبة". قذل ابن حجر:"ص و (5)وابن حبذن (4)العجلي
حكم دليه  وبذلك. (7)"صحيحذ ال حاسنذ خربه يكون أن يقاضى :"قذل ابن الق ذن دليه

 .(8)"الوجه هذا من غريب حاسن ح يث دلي بن طلق ح يث الرتمذي فقذل:"
، وقذل ابن (10)وابن حبذن (9)دب  هللا بن النعمذن الاسحيمي، وثقه العجليو 

                                                           

 احملذتسن دار: القذهرة) ،ميذين هذشم هللا دب : حتقيق". رق ينال ا تسنن"ال ارق ين، دمر بن دلي (1)
 166 :2(، لل بذدة

 397 :3"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (2)
 دار: دمشق) ،تسيف نور حمم  أمح . د: حتقيق ".ال ارمي برواية معي ابن اتريخ"معي، بن حيىي (3)

 143(، للرتاث املأمون
، 1، )طالباساوي العظيم دب  العليم دب : حتقيق ".الثقذت معرفة" العجلي، هللا دب  بن أمح  (4)

 220 :2(، م1985 – هـ1405، ال ار مكابة: املنورة
 313 :5"، الثقذت، "حبذن بنا (5)
 457 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (6)
 397 :3"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (7)
 84 :3"، الرتمذي تسنن املاسمى الصحيح ذمعاوج" ،الرتمذي (8)
 64 :2"، الثقذت معرفة" العجلي، (9)
 47 :7"، الثقذت، "حبذن بنا (10)
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 . (1)حجر:"مقبول"
معذين اآلاثر يف شرح  الطحاويكمذ دن   الاسحيمي ب ر بن هللا دب لكن اتبعه 

 .أيب ح ثين: قذل،  طلق بن قيس ج ي ح ثين: قذل، (3170(ح)2/54)
 .(2)فذحل يث حاسن هبذا اإلتسنذد، وهبذا حكم دليه العالمة األلبذين يف الصحيحة

بقراءة ة بينه وبي الفجر امل الصحذيب  ر َّ وهذا الوقت الذي ياسن فيه الاسحور قَ 
 مخاسي آية كمذ يف:

 النِب مع تسحران: قال عنه، هللا رضي اثبت بن زيد عن أنس، حديث – 22
 والسحور؟ األذان بني كان كم: قلت ،الصالة إىل قام مث وسلم، عليه هللا صلى
 ".آية مخسني قدر ":قال

يف صحيحه  لممس(، واإلمذم 1921(ح)4/164يف صحيحه ) البخاريرواه اإلمذم 
 فذكره. ،اثبت بن زي  دن أنس، دن قاذدة، دن هشذم،( من طريق 1097( ح)7/293)

 وصالة الاسحور بي مكَ  رن  ح قَ  اببب اإلمذم البخذري دلى هذا احل يث بقوله: )بوّ 
 لملة بي تسحوره صلى هللا دليه وتسحت ي  كم امل ة الفذص فعلى هذا فذحل يث فيه .(3)(؟الفجر
 .(4)"ب يئة وال تسريعة ال قصرية وال طويلة ال ماوتس ة"قراءة مخاسي آية فهي بق ر  الفجر. وأ ان

 تق ر والعرب...  األب ان أبدمذل األوقذت تق ير دلى دليل: وفيه قذل املهلب:"
 لكن قذل احلذفظ يف الفاح: .(5)"انقة وفواق شذة، حلب ق ر: فيقولون ابألدمذل، األوقذت

 إشذرة ابلقراءة الاق ير إىل -الاق ير أبدمذل األب اندن أي  - لك دن اثبت بن زي   لدَ  "
هذا إشذرة إىل دنذية الصحذبة رضي  ويف .(6)"ابلاالوة العبذدة وقت كذن الوقت  لك أن إىل

 هللا دنهم ابلعبذدة وشغل أوقذهتم هبذ يف ليل أو هنذر.
                                                           

 326 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 51: 5"، الصحيحة األحذديث تسلاسلة، "األلبذين (2)
 164: 4"، الفاح مع البخذري صحيح" البخذري، (3)
 164 :4"،  البذري فاح، "حجر بنا (4)
، 2، )طإبراهيم بن ايتسر متيم أيب: حتقيق ".البخذري صحيح شرح" ب ذل، ابن خلف بن دلي (5)

 44 :4(، م2003 - هـ1423، الرش  مكابة: الرايض
  164 :4"،  البذري فاح، "حجر بنا (6)
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فق  حور، كمذ يظهر حرص الصحذبة رضي هللا دنهم دلى اتبذع الاسنة يف أتخري الاس
  جذء فيه: 

 ،أهلي يف َأَتَسحَّرُ  كنت: قال - عنه هللا رضي - سعد بن سهل حديث – 23
 .-وسلم عليه هللا صلى - هللا رسولي  مع الَفْجري  صالة ُأْدريك أن ،يب ُسْرَعة يكونُ  مث

 أيب بن إمسذديل ح ثنذقذل:  (577(ح)2/65يف صحيحه ) البخاريرواه اإلمذم 
 فذكره. ،تسع  بن تسهل مسع أنه حذزم، أيب دن تسليمذن، دن أخيه، دن أويس،

كذن يااسحر قبيل الفجر وخيرج من تسحوره ماسردذ لي رك   -رضي هللا دنه-فاسهل 
بكر يف كذن ين ، ألنه صلوات هللا وتسالمه دليه  -صلى هللا دليه وتسلم - الرتسولالصالة مع 

 يغلس هللا رتسول وكذن:"ابن ب ذل ، قذلالفجرصالة بوهو الاغليس الصالة يف أول وقاهذ، 
 ىف هللا قول وليماثل والا بر، الافهم املافهم لي رك وترتيلهذ، القراءة طول من ليامكن ابلصبح
 .(1)"والا بري الرتتيل

ومع هذا كذن النيب صلى هللا دليه وتسلم يااسحر وبع  تسحوره يناظر بق ر مخاسي آية 
ذن يناظر باسحوره بع  طلوع الفجر ويصلي الصبح يف أول وقاهذ إ ا طلع الفجر، ال أنه ك

 خالفذ ملذ جذء يف: 
 صلى هللا رسول مع تسحرت: قال - عنه هللا رضي حذيفة -  حديث – 24

 .تطلع مل الشمس أن إال النهار، هو وسلم عليه هللا
يف ماسن ه  البزارو(، 1695(ح )1/541يف تسننه )ابن ماجه  أخرجه

 .من طريق أيب بكر بن ديذش (،2910(ح)7/311)
 (ح38/407(، ويف )23392ح)(38/402)يف ماسن ه  أمحد اإلماموأخرجه 

(، 2473(ح)3/111(، ويف الكربى )2151ح)(4/450)يف تسننه  النسائيو، (23400)
 تسفيذن. من طريق

 (، من طريق شريك بن دب  هللا.23442ح)(38/434)أيضذ يف ماسن ه  أمحدوأخرجه 
يف شرح  الطحاويو(، 23361ح)(38/382)يف ماسن ه  أمحد اإلمام أخرجهو 

 من طريق (3165(ح)2/52، ويف معذين اآلاثر )(5505(ح)14/126مشكل اآلاثر )

                                                           

 44 :4"، البخذري صحيح شرح" ب ذل، ابن (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 . مشعل بن حممد بن حريث العنزيد، مجعاً ودراسة أحاديث السحور

- 342 - 

 .-م وال –محذد بن تسلمة 
 بن دذصم دن (تسلمة بن محذدو  وشريك، وتسفيذن، ،ديذش بن بكر أبو) أربعاهم:

 .فذكره دن حذيفة، حبيش، بن زر دن هب لة،
 يف تسننه النسائي موقوفذفرواه ذصمذ خولف يف رفع احل يث، لكن د

 حبيش، بن زر مسعت: قذل ،بن اثبت د ي دن( من طريق شعبة 2152(ح)4/450)
 وأقيمت ركعاي، صلينذ املاسج  أتينذ فلمذ الصالة، إىل خرجنذ مث حذيفة، مع تاسحرت: قذل

 .هنيهة إال بينهمذ وليس الصالة
: قذل فضيل، بن حمم ( من طريق 2153(ح)4/450أيضذ يف تسننه ) النسائيدن  و 
 مث حذيفة، مع تاسحرت: قذل زفر، بن صلة دن إبراهيم، ح ثنذ: قذل يعفور، أبو ح ثنذ
 .فصلينذ الصالة أقيمت مث الفجر، ركعيت فصلينذ املاسج ، إىل خرجنذ

فعلة  .(1)"دذصم غري رفعه أح اً  نعلم ال :"قول الناسذئي يف حتفة األشرا  ونقل املزي 
 وح يثه تسيئذً، حفظه كذن  :"دنه نجود، قذل احلذفظ ابن رجباحل يث دذصم وهو ابن أيب ال

 أيب دن واترة زر، دن اترة ابحل يث حي ث كذن. مض رب وائل، وأيب زر، دن ـ خذصة ـ
ضعيف ألجل دذصم وال يصح مرفودذ، فإن دذصمذ تفرد برفعه وخذلف  فذحل يث .(2)"وائل

 .يصح إال موقوفذ دلى حذيفة، فذحل يث ال ومهذ أوثق منه بن زفر وصلة د ي بن اثبت
 عليه هللا صلى النِب عن ،- عنه هللا رضي -مسعود بن هللا عبد حديث – 25

 - يؤذن فإنه سحوره، من بالل أذان - منكم أحدا أو - أحدكم مينعن ال": قال وسلم
 – الصبح أو - الفجر يقول أن وليس انئمكم، ولينبه قائمكم، لريجع - بليل ينادي أو

 بسبابتيه: زهري وقال ". هكذا يقول حىت أسفل إىل وطأطأ فوق إىل ورفعها عهأبصاب وقال
 .ومشاله ميينه عن مدها مث األخرى، فوق إحدامها

(، 5298(ح)9/345ويف)(،621(ح)2/123يف صحيحه ) البخاريأخرجه اإلمذم 
( من طرق 1093( ح)7/287يف صحيحه ) مسلمواإلمذم (، 7247( ح)13/244ويف)
 فذكره. ،ماسعود بن هللا دب  دن النه ي، دثمذن أيب دن ايمي،ال تسليمذن دن

                                                           

 31 :3 ،"األطرا  مبعرفة األشرا  حتفة" املزي، (1)
، تسعي  الرحيم دب  مهذم د: حتقيق". الرتمذي دلل شرح"احلنبلي،  رجب بن أمح  بن الرمحن دب  (2)

 788 :2(، م2001-هـ 1421، الرش  مكابة: الرايض، 2)ط
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وقت الفجر  أبن تنبيه هو إمنذ للصالة، ليس  انهذا األ أن هذا احل يث بيذن يف  
 له أو يكون ، نشي ذ الصبح صالة إىل ليقوم راحاه إىل املاهج  أي " القذئم فريجع ،قريب
ذتي الفذئ تي ليس فذأل ان هل ،ياساع  للصالةل النذئم نابهوي ،(1)"فيااسحر الصيذم إىل حذجة

  .لقرهبذ للصالة بل لالتساع اد هلذ والاهيؤ
لذا نص النيب صلى هللا دليه وتسلم دلى إابحة األكل والشرب بع  أ ان بالل لكونه 

 :ودليل  لك مذ جذء يف ،بقرب وقت الصالة ال بوقت دخوهلذ ذإدالمً 
 عليه هللا صلى النِب عن ،-عنهما هللا رضي- عمر بن هللا عبد حديث – 26

 ".مكتوم أم ابن ينادي حىت واشربوا فكلوا بليل، ينادي بالال إن": قال وسلم،
يف صحيحه  مسلمواإلمذم  (،617(ح)2/118)يف صحيحه  البخاريأخرجه اإلمذم 

 .هللا دب  بن تسذمل دن شهذب، ابن( من طرق دن 1092( ح)7/284)
(، 7248(ح)13/244ويف) (،620(ح)2/120) هيف صحيح البخاريوأخرجه اإلمذم 

 دب  هللا بن دينذر.من طرق دن 
 فذكره. ،دن دب  هللا بن دمر (تسذمل بن دب  هللا، ودب  هللا بن دينذر كالمهذ: )

 رضي عائشة عن القاسم،( أيضا من طريق 7/286واحلديث عند مسلم ) -27
 .مبثله وسلم عليه هللا صلى النِب عن عنها، هللا

 ابن دمر يعذرضه مذ جذء يف:وح يث 
 قال: قالت خبيب، بنت أنيسة عمته عن الرمحن، عبد بن خبيب حديث – 28

 بالل أذن وإذا واشربوا، فكلوا مكتوم أم ابن أذن إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ." تشربوا وال أتكلوا فال

  ان، وشعبة ( .راواين مهذ: ) منصور بن زا بن دب  الرمحن احل يث رواه دن خبيب
 فأما رواية منصور :

  .(27440ح)(45/428)يف ماسن ه  أمحد اإلمام ذأخرجهف
(، 1616(ح)2/237ويف الكربى ) (،639ح)(2/338)يف تسننه  النسائي ذأخرجهو 

يف صحيحه  وابن حبان (،3490(ح)6/260يف اآلحذد واملثذين )ابن أيب عاصم و
                                                           

 124 :2"،  البذري فاح، "حجر بنا (1)
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 ال ورقي. من طريق يعقوب بن إبراهيم (،3474(ح)8/252)
 -زايد بن أيوب. من طريق (،404(ح)1/210يف صحيحه )ة ابن خزمي ذأخرجهو 

 .-وقع يف تسن ه ب ل هشيم هشذم والصحيح هشيم
معذين يف شرح  الطحاويو (،482( ح)24/191 )يف الكبري الطرباين ذأخرجهو 
 دمرو بن دون. من طريق (857( ح)1/138اآلاثر )

 ح ثنذقذلوا: ، وزايد بن أيوب، ودمرو بن دون( أربعاهم: ) أمح ، ويعقوب ال ورقي
 خبيب، بنت أنياسة دماه دن الرمحن، دب  بن خبيب دن زا ان، بن منصور ح ثنذ هشيم،
 أ ن وإ ا واشربوا، فكلوا مكاوم أم ابن أ ن إ ا:"وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذلت
 ." تشربوا وال أتكلوا فال بالل

 عنه: شعبة فاختلفوأما رواية 
 .قذل: ح ثنذ دفذن (27439ح)(45/427)يف ماسن ه  أمحد اإلمام هاأخرجف

يف اآلحذد واملثذين ابن أيب عاصم و (،27441ح) (45/429) ويف املاسن  أيضذ
يف  الطرباينو  (،405ح) (1/210يف صحيحه)ة ابن خزميو (، 3345ح ) (6/124)

 من طريق حمم  بن جعفر. (،481( ح)24/191)الكبري
روح. ويف  من طريق (855( ح)1/138معذين اآلاثر )يف شرح  الطحاوي ذأخرجهو 

 وهب. من طريق (856( ح)1/138)
 ( من طريق تسليمذن بن حرب.1834)(ح1/506يف تسننه الكربى ) البيهقي ذوأخرجه

قذلوا: مخاساهم: ) دفذن، وحمم  بن جعفر، وروح، ووهب، وتسليمذن بن حرب( 
 دليه هللا صلى النيب مع حجت وكذنت: تقول - يتدم مسعت: قذل خبيب دن شعبة، ح ثنذ
 بليل ينذدي مكاوم أم ابن إن: " يقول وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول كذن: قذلت - وتسلم
 أم ابن ينذدي حىت واشربوا فكلوا بليل ينذدي بالال إن أو ،بالل ينذدي حىت واشربوا فكلوا
 .-هكذا دلى الشك – " مكاوم

 البيهقي(، ومن طريقه 1766(ح)3/237يف ماسن ه ) سيأبو داود الطيال وأخرج
 .(1832)(ح1/506يف تسننه الكربى )

 ( من طريق دمرو بن مرزوق.35/135و كره املزي يف ترمجة أنياسة يف هتذيبه )
 بن خبيب دن شعبة، ح ثنذقذال: كالمهذ:) أبو داود ال يذلاسي، ودمرو بن مرزوق( 
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 صلى للنيب يؤ انن مكاوم أم وابن بالل كذن: ذلتق أنياسة، دميت ح ثاين: قذل الرمحن، دب 
 واشربوا فكلوا بليل، يؤ ن بالال إن": وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول فقذل وتسلم، دليه هللا
 باق مي أ ان بالل ب ون شك. ".مكاوم أم ابن يؤ ن حىت

أيب الولي   ( من طريق1833(ح)1/506يف تسننه الكربى ) البيهقي أخرجو 
 أن أنياسة دميت مسعت: قذل الرمحن، دب  بن خبيب دن شعبة ثنذ: قذاليب دمر ال يذلاسي، وأ

 ينذدي حىت واشربوا فكلوا بليل ينذدي مكاوم أم ابن إن" :قذل وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول
  باق مي أ ان ابن أم مكاوم ب ون شك. ."بالل

 أمح ، رواه " : ي، قذل اهليثم احل يث صحيح رجذله ثقذت من رواية منصور بن زا ان
 .(1)"الصحيح رجذل ورجذله

مذ رواه أبو الولي  ال يذلاسي وأبو دمرو واليت أخرجهذ فذلصحيح منهذ شعبة  روايةأمذ 
باسن  كمذ أن له شذه ا  .(2)العالمة األلبذينالبيهقي ملوافقاهذ رواية منصور وهبذا حكم دليهذ 

 (2/338) أمح  يف ماسن هأخرجه اإلمذم  -هللا دنهذ يرض–دذئشة  ح يثمن صحيح 
 أيب دن إتسحذق، أيب بن يونس ح ثنذ: قذل دمر، بن إمسذديل ح ثنذقذل:  (25521ح)

 مذ: قذلت توترين؟ تسذدة أي: املؤمني أم لعذئشة قلت: قذل يزي ، بن األتسود دن إتسحذق،
 تسلمو  دليه هللا صلى هللا لرتسول وكذن: قذلت الفجر، ي لع حىت يؤ نون ومذ يؤ نوا، حىت أوتر

 أ ن إ ا: " وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول فقذل مكاوم، أم ابن ودمرو بالل،: مؤ انن
 ال بالال فإن أي يكم، فذرفعوا بالل، أ ن وإ ا البصر، ضرير رجل فإنه واشربوا، فكلوا دمرو،
 ."يصبح حىت - قذل كذا - يؤ ن

مع هذا فعلى هذا فح يث خبيب يعذرض ح يث ابن دمر وللعلمذء يف الاعذمل 
 الاعذرض آراء:

أي ح يث ابن دمر الذي يف  -األول والصواب احملفوظ إن :الرب دب  ابن فقذل"
، وهذا ماسلك منه جواز أن األ ان كذن بينهمذ نوابً إىل  خزمية ابنو هب  .(3)"-الصحيح

                                                           

 156 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (1)
، الكويت، مؤتساسة غراس للنشر 1ح تسنن أيب داود". )طحمم  انصرال ين األلبذين،"صحي (2)

  40: 3م( 2002-هـ 1423والاوزيع،
 الرتاث إحيذء دار: بريوت". )ط، الاقريب شرح يف الاثريب طرح، "العراقي احلاسي بن الرحيم دب  (3)
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 يكون أن جذئز ":لذا قذل يف صحيحه يف نفي الاضذد بي احل يثيجمع بي الرواياي لل
 مكاوم أم ابن وبي بالل بي نوائب ابلليل األ ان جعل كذن ق  وتسلم دليه هللا لىص النيب
 فأ ن مكاوم أم ابن صع  بالل نزل فإ ا ابلليل، أوال يؤ ن أن بالال الليذيل بعض يف فأمر
 صع  نزل فإ ا بليل، فأ ن مكاوم أم ابن ب أ مكاوم أم ابن نوبة جذءت فإ ا ابلنهذر، بع ه
 يف بليل يؤ ن بالال أن وتسلم دليه هللا صلى النيب مقذلة وكذنت ابلنهذر، بع ه فأ ن بالل
 أم ابن أن وتسلم دليه هللا صلى مقذلاه وكذنت بليل األ ان يف لبالل النوبة كذنت الذي الوقت
 .(1)"مكاوم أم ابن نوبة ابلليل اآل ان يف النوبة كذنت الذي الوقت يف بليل يؤ ن مكاوم

وال شك أنه يف حذل إمكذن اوجمع  .(2)احل يثي بي اوجمع الوجه يفهبذا  حبذن ابن جزمو 
 فذألوىل تق ميه إلدمذل احل يثي، وهللا أدلم.

                                                                                                                                                    

 210 :2(، مصورة دن ال بعة املصرية العريب
 212: 1،"خنَزمية ابن صحيحن " خزمية، بنا (1)
، 3، )طاألرنؤوط شعيب: حتقيق ".بلبذن ابن برتتيب حبذن ابن صحيح" البناسيت، حبذن بن حمم  (2)

 252 :8(، م1997 -هـ 1418، الرتسذلة مؤتساسة: بريوت
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 .: آداب السحور اخلامساملبحث 

 ومنهذ:صلى هللا دليه وتسلم،  النيبللاسحور آداب جذءت يف بعض النصوص دن 

 عليه هللا صلى - هللاي  رسولَ  َأنَّ : - عنه هللا رضي - هريرة أيب حديث – 29
 َحاَجَته". يقضيَ  يََدْعُه حىت فال يده، على واإليانءُ  النداَء، أحدُكم مسع " إيذا: قال -وسلم

 يف تسننه، ومن طريقه الدارقطين (2350(ح)2/761يف تسننه ) أبو داود أخرجه
 دن دب  اِّألدلى بن محذد. (1592(ح)2/58) واحلاكم، (2/165)

  .روح بن دبذدةدن  (10629ح)(16/368)ن ه يف ماس أمحد وأخرجه اإلمذم
 من طريق روح بن دبذدة. (8111ح) (4/367)يف الكربىالبيهقي  أخرجهو 

 .غاسذن بن الربيعمن طريق  (،9474ح)(15/284)يف ماسن ه  أمحد وأخرجه اإلمذم
( من 768(ح)1/456(، ويف)757(ح)1/452يف املاسا رك ) احلاكم أخرجهو 

 ماسلم شرط دلى صحيح ح يث هذا:"قذلو  لواح  بن غيذث.طريق دفذن بن ماسلم، ودب  ا
 ."خيرجذه ومل

الربيع، ودفذن بن بن دب  األدلى بن محذد، وروح بن دبذدة، وغاسذن مخاساهم: )
 أيب دن دمرو، بن حمم  دن تسلمة، بن محذدقذلوا: ح ثنذ  (ماسلم، ودب  الواح  بن غيذث

 ، فذكره.هريرة أيب دن تسلمة،
كذا و ، روح بن دبذدةدن  (10630ح)(16/368) ماسن ه يف أمحد اإلماموأخرجه 

وزاد فيه دن  أمح :  روح بن دبذدة.دن ق يمن طر  (8111(ح)4/367يف الكربى )البيهقي 
 وكذا يف إح ى ال رق دن  البيهقي. ) وكذن املؤ ن يؤ ن إ ا بزغ الفجر(.

( من 768(ح)1/456(، ويف)757(ح)1/452يف املاسا رك ) احلاكم أخرجهو 
 ماسلم شرط دلى صحيح ح يث هذا":قذلو  دفذن بن ماسلم، ودب  الواح  بن غيذث. طريق
 ."خيرجذه ومل

قذلوا: ح ثنذ  (روح بن دبذدة، ودفذن بن ماسلم، ودب  الواح  بن غيذث: )ثالثاهم
 ، فذكره.هريرة أيب دن تسلمة، أيب دن ،دمذر بن أيب دمذر دن تسلمة، بن محذد

محذد بن تسلمة من طريق  (،9474ح)(15/284)يف ماسن ه  أمحد اإلماموأخرجه 
 .وتسلم دليه هللا صلى النيب دن احلاسن، دن يونس، دن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 . مشعل بن حممد بن حريث العنزيد، مجعاً ودراسة أحاديث السحور

- 348 - 

 رافع أيب دن محي  ثنذ: تسلمة بن محذد طريق من( 4/371يف احمللى ) ابن حزمودلقه 
 .الكعبة ورب أحرزهتذ: فقذل ي ه دلى واإلانء الن اء مسع أنه: هريرة أيب دن غريه أو

 ه رواه هبذ محذد بن تسلمة، وهي كمذ يلي:احل يث فيه أربعة أوج
 .مرفودذً  هريرة أيب دن تسلمة أيب دن دمرو بن حمم  دنرواه اترة  – 1
 .مرفودذً  هريرة أيب دن دمذر أيب بن دمذر دنورواه أخرى  – 2
 .مرتسالً  احلاسن دن يونس دنورواه اثلثة  – 3
 .موقوفذً  هريرة أيب دن غريه أو رافع أيب دن محي  دنورواه رابعة  – 4

هذا فذحل يث روي دلى أوجه خمالفة مرفودذ وموقوفذ، ومرتسال وماصال، والذي يظهر أن 
من قبل محذد بن تسلمة فإنه وإن كذن من الثقذت إال أنه ق  تسذء حفظه يف آخر  االخاال 

 .(1)"أبخرة حفظه وتغري ،اثبت يف النذس أثبت دذب  ةثق "دمره، قذل احلذفظ ابن حجر: 
 ح يث دن أيب تسألت بو حذمت دلى هذا احل يث، قذل ابن أيب حذمت:"وهبذا حكم أ

 النيب دن هريرة، أيب دن تسلمة، أيب دن دمرو، بن حمم  دن محذد، دن دبذدة، بن روح رواه
 يقضي حىت يضعه فال ي ه، دلى واإلانء الن اء أح كم مسع إ ا: قذل أنه صلى هللا دليه وتسلم

 .منه حذجاه
 دن هريرة، أيب دن دمذر، أيب بن دمذر دن محذد، دن يضذأ روح وروى: أليب قلت

: أيب قذل .الفجر بزغ إ ا يؤ ن املؤ ن وكذن:  فيه وزاد مثله، ، صلى هللا دليه وتسلم النيب
. ثقة ودمذر موقو ، هريرة أيب فعن: دمذر ح يث أمذ بصحيحي؛ لياسذ احل يثذن هذان

أبو  قذلية حمم  بن دمرو كمذ ".فذحل يث ضعيف من روابصحيح ليس: اآلخر واحل يث
 .(2)حذمت، بل حكم دليه الناسذئي ابلنكذرة

 دلة ومذ له قيل .هح يث ياقون النذس زال مذ وق  تسئل حيىي بن معي دنه فقذل:"
 مرة به حي ث مث ،رأيه يءابلش تسلمة يبأ دن مرة حي ث دمرو بن حمم  كذن: قذل  لك؟

                                                           

 178 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (1)
 حمم  بن دذدل: حتقيق". الرجذل أمسذء يف الكمذل هتذيب إكمذل" احلنفي، قليج بن مغل ذي (2)

(، م2001-هـ1422، والنشر لل بذدة احل يثة الفذروق دار: القذهرة، 1، )طإبراهيم نب وأتسذمة
4: 145  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 األولاجلزء  – 192العدد  –جمّلة اجلامعة اإلسالمّية للعلوم الشرعية 

- 349 - 

  .(1)"هريرة أيب دن تسلمة أيب دن خرىأ
 .(2)"أخ أ رمبذ ص وق دمذر بن أيب دمذر قذل دنه يف الاقريب:"أيضذ  احل يثويف 

كمذ أن االخاال  يف رفعه ووقفه، ووصله وإرتسذله دن محذد بن تسلمة دلة يف 
 احل يث مع د م املرجح، وهللا أدلم.

 يقضي حىت يضعه فال ي ه دلى واإلانء الن اء أح كم مسع إ ا:) يف احل يث قوله أمذ 
 واشربوا فكلوا بليل يؤّ ن بالال إنّ ):قوله دلى هذا" :قذئال اخل ذيب فعلق دليه(. نهم حذجاه
واضح يف ( منه حذجاه يقضى حىت يضعه فال) :قوله فيكون .(3)"(مكاوم أمّ  ابن يوّ ن حىت

 إن هذاو  ":  البيهقيقذل  لذا.  بع  ي خلأن األكل والشرب ال حيرم ألن وقت الفجر مل 
 املنذدي أن دلم - وتسلم دليه هللا صلى - أنّه دلى العلم أهل دوام دن  حممول فهو ، صحّ 
 .(4)"الفجر طلوع ليقب شربه يقع حبيث الفجر طلوع قبل ينذدي كذن

 املمذثل أل ان ابن أم مكاوم الذي يكون مع ذينالث األ ان ابلن اء املراد أن وحيامل
 حممول... اخل (  يضعه فال)  يف احل يث : قوله فيكون ،للصالة يكون يالذطلوع الفجر 

 .يف طلوع الفجر، أو تيقن د م طلوده ذكذ شكذن  إ ا دلى
ابملاسلم أن ياحرى طلوع الفجر الذي به منذط احلكم كمذ يف الاوجيه  ذألوىلإال فو 

 يبذدر من ياملؤ ن ألن من ،أب ان املؤ ن ال ابلفجر ماعلق ال عذم والشراب حترميالنبوي ألن 
من ياسا يع متييز  يف حق وهذا الفجر، بزوغ يايقن مل إ ا ابأل ان دربة فال جر،الف قبل ابأل ان

واملنع من األكل والشرب  االحايذطفذألوىل يف حقهم  من ال ياسا يع وأمذ ،الفجر الصذدق
 .أدلم وهللا ،قبل األ ان محذية لصيذمهم واحايذطذ للعبذدة

وكذنوا  –ا من صالة القيذم آداب الاسحور أتخريه حىت إن الصحذبة إ ا انصرفو ومن 
كذنوا ياساعجلون خ مهم خوفذ من دخول الفجر قبل إدراك تسنة   -ي يلون القيذم فيهذ 

 الاسحور، جذء  لك يف:
                                                           

 31 :8"، والاع يل اوجرح، " حذمت الرازي أيب ابن (1)
 408 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر (2)
 106 :2"، الاسنن معذمل، "اخل ذيب (3)
 دار: بريوت، 3،  )طد ذ القذدر دب  م حم: حتقيق". الكربى الاسنن" ،البيهقي احلاسي بن أمح  (4)

 368 :4(، م 2003 - هـ 1424، العلمية الكاب
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 -عنه هللا رضي - حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أيب بن هللا عبد حديث – 30
لُ  القيام، من رمضان يف ننصرف كنا":يقول أيب مسعتُ  :قال  ِبلطعام، اخلدمَ  فَ َنْستَ ْعجي

 ".السَّحور فَ ْوتي  خمافةَ 
يف تسننه الكربى  البيهقي(، ومن طريقه 1/115يف املوطأ ) مالكأخرجه اإلمذم 

رِّ  خَمَذَفةَ  ويف املوطأ :" بكر، فذكره. أيب بن هللا دن دب  (4731( ح )2/665)  ". الحَفجح
 صحيح هبذا اإلتسنذد. رجذله ثقذت وهو واألثر

ون بي الاسحور والصالة وقت قليل، ق ره الصحذيب خبماسي بل إن الوقت الذي يك
 ابلنيب صلى هللا دليه وتسلم، كمذ يف: الاسحور اقا اء أو تساي آية، ممذ ي ل دلى تسنية أتخري

 النِب مع تسحروا أهنم: " حدثه اثبت، بن زيد أن مالك، بن أنس حديث – 31
 أو مخسني قدر: قال نهما؟بي كم: قلت الصالة، إىل قاموا مث وسلم، عليه هللا صلى
 .آية يعين ،" ستني

(، 1921(ح)4/164(، ويف)575(ح)2/64يف صحيحه ) البخاريأخرجه اإلمذم 
 فذكره. أنس، دن قاذدة،ق دن ( من طر 1097( ح)7/292يف صحيحه ) مسلمواإلمذم 
وهذا  .الفجرأ ان  من وتقريبه الاسحور، أتخري اتساحبذبظذهر دلى  دليل ذحل يثف
دلى الصيذم، وهذا من رفق ه حكمة وهي أنه به حيصل املقصود من الاقوي الاأخري ل

 املص فى صلى هللا دليه وتسلم أبماه أن شرع هلم مذ يكون فيه تقوية هلم دلى العبذدة.
يف احل يث أن من الاسنة االجامذع للاسحور لفعله مع أصحذبه صلى هللا  جذءكمذ 
 دليه وتسلم.

 لة أتخري الاسحور:ومن أد
 أصحاب من رجلني فينا إن: لعائشة قلنا: قال، الوادعي عطية أيبيث حد – 32

 اإلفطار يؤخر واآلخر السحور، ويؤخر اإلفطار يعجل أحدمها وسلم عليه هللا صلى النِب
"  السحور؟ ويؤخر اإلفطار يعجل الذي أيهما: " عائشة فقالت: قال. السحور ويعجل

 ." وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صنعي كان كذا: " فقالت هللا، عبد هو فقلت: قال
 (42/247(، ويف )24213ح)(40/259)يف ماسن ه  أمحد أخرجه اإلمذم

يف تسننه  النسائي(، و1615(ح)3/107يف ماسن ه )أبو داود الطيالسي (، و25399ح)
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 أيب دن حي ث خيثمة، مسعت: قذل األدمش، دن(، من طريق شعبة، 2157(ح)4/451)
 وتسلم دليه هللا صلى النيب أصحذب من رجلي فينذ إن: لعذئشة نذقل: قذل ،الواددي د ية

 فقذلت: قذل. الاسحور ويعجل اإلف ذر يؤخر واآلخر الاسحور، ويؤخر اإلف ذر يعجل أح مهذ
: فقذلت هللا، دب  هو فقلت: قذل" الاسحور؟ ويؤخر اإلف ذر يعجل الذي أيهمذ: " دذئشة

 ." لموتس دليه هللا صلى هللا رتسول يصنع كذن كذا"
 .(، من طريق تسفيذن2158(ح)4/452يف تسننه ) النسائي أخرجهو 
 .(، من طريق زائ ة2159(ح)4/452يف تسننه ) النسائي أخرجهو 

 أيب دن حي ث خيثمة، دن األدمش، ثالثاهم: )شعبة، وتسفيذن، وزائ ة( قذلوا: ح ثنذ
 ، فذكره.د ية

يف صحيحه  سلمماإلمذم و  (،24212ح)(40/258)يف ماسن ه  أمحد اإلمام وأخرج
تسننه يف  الرتمذي(، و2354(ح)2/763يف تسننه )أبو داود (، و1099ح) (7/294)
 دن( من طريق أيب معذوية، 2160(ح)4/452يف تسننه ) النسائي(، و701(ح)3/83)

 وماسروق، أان دخلت: قذل د ية، أيبح يث ، د ية أيب دن دمري، بن دمذرة دن األدمش،
 أح مهذ وتسلم، دليه هللا صلى حمم  أصحذب من رجالن ،املؤمني أم اي: فقلنذ دذئشة دلى
 الذي أيهمذ: قذلت الصالة، ويؤخر اإلف ذر يؤخر واآلخر الصالة، ويعجل اإلف ذر يعجل
 كذن كذلك: قذلت -ماسعود ابن يعين - هللا دب  قلنذ: قذل الصالة؟ ويعجل اإلف ذر يعجل
 ".صحيح حاسن ح يث هذا قذل الرتمذي: " .وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول يصنع

 .ابن أيب زائ ة(، من طريق 1099( ح)7/294يف صحيحه ) مسلم اإلمذموأخرجه 
 من طريق تسفيذن. (،24214ح)(40/258)يف ماسن ه  أمحد اإلمذموأخرجه 
 ، من طريق زائ ة. (2787(ح)2/186يف ماسن ه )أبو عوانة وأخرجه 
 حفص بن غيذث. ( من طريق926( ح)1/153يف شرح معذين اآلاثر ) الطحاوي وأخرجه
 اوجراح. ( من طريق1802(ح)2/465) يف األوتسطالطرباين  وأخرجه

حفص بن غيذث، و زائ ة، و تسفيذن، و بن أيب زائ ة،  أبو معذوية، وحيىيتسااهم: )
 ، فذكره.د ية أيب دن دمري، بن دمذرة دن األدمش،ح ثنذ  اوجراح ( قذلوا:و 

 دلى األدمش :  ومن الاخريج يابي أن احل يث اخالف فيه
تسفيذن، وزائ ة، وحفص بن غيذث، واوجراح ( و بن أيب زائ ة،  فرواه )أبو معذوية، وحيىي
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 .-دون  كر الاسحور – د ية أيب دن دمري، بن دمذرة دن األدمش،ح ثنذ  قذلوا:
، د ية أيب دن خيثمة، دن األدمش، وخذلفهم )شعبة، وتسفيذن، وزائ ة( قذلوا: ح ثنذ

 .اسحوروفيه  كر أتخري ال
 دمذرة ح يث:"؟ فأجذبأصح رواايت هذا احل يث أيُّ  أابهابن أيب حذمت  وتسأل

 وهي املخرجة يف الصحيح .(2)وكذا رجح هذه الرواية ال ارق ين يف دلله .(1)"الصحيح دن ي
 .دون  كر الاسحور

 قال وسلم عليه هللا صلى النِب عن :- عنه هللا رضي -أنس   حديث – 33
 ".ِبلسحور وأخروا إلفطارِب بكروا": ألصحابه

 ح ثنذ تسفيذن، أيب بن هللا دب  ح ثنذ( قذل: 6/322)يف الكذمل  ابن عديأخرجه 
 بن العزيز دب  موىل البصري تسحيم أبو مبذرك ح ثنذ العب ي، اهليثم بن إمسذديل العذلية أبو

 ، فذكره.أنس دن صهيب، بن العزيز دب  ح ثنذ بنذنة، ينزل وكذن صهيب
 َوقَذل. (3)"احل يث منكر مبذرك بن تسحيم البصري، قذل دنه البخذري:"واحل يث فيه 

 فذحل يث ضعيف ج ا. .(4)"احل يث مرتوك": الناسذئي
 ثنذ الفضل، بن العبذس ح ثنذ( قذل: 25/163وله شذه  رواه ال رباين يف الكبري )

 بنت صفية دن حفصة، أمي ح ثاين دجالن، بنت حبذبة ح ثانذ إمسذديل، بن موتسى
 دجلوا": يقول وتسلم دليه هللا صلى النيب مسعت: قذلت وداع بنت حكيم أم دن ير،جر 

 ".الاسحور وأخروا اإلف ذر
 بنت حبذبة طريق من الكبري يف ال رباين رواه :"وقذل اهليثمي يف اجملمع واحل يث  كره

 جيرحهن ومل مذجه، ابن هلن روى الناسوة وهؤالء جرير، بنت صفية دن أمهذ، دن دجالن،
 ضعيف وجهذلة حذل هؤالء الناسوة. فذحل يث .(5)"يوثقهن ومل  ،أح

 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال - عنه هللا رضي -عباس ابن :حديث – 34

                                                           

 79 :3"، العلل" حذمت الرازي، أيب ابن (1)
  149 :9". النبوية األحذديث يف الواردة العلل" ق ين، ال ار (2)
 427 :7"، الكبري الاذريخ،"البخذري (3)
   98"، واملرتوكي الضعفذء" الناسذئي، (4)
 158 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (5)
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 على أمياننا ونضع سحوران، ونؤخر إفطاران، نعجل أن أمران األنبياء معشر إان" :وسلم
 ".الصالة يف مشائلنا

 ،(1/284)يف تسننه الدارقطينو ،(2776)(ح4/377)يف ماسن ه الطيالسي أخرجه
 د ذء، دن املكي، دمرو بن طلحة طريق من(8216ح) (4/397)يف الكربى البيهقيو

 .فذكره دبذس، ابن دن
 (2/526األوتسط )يف و  (،11485(ح)11/199الكبري )يف الطرباين  وأخرجه

 حيىي، بن حرملة (، من طريق1770ح) (5/67يف صحيحه ) وابن حبان(، 1905ح)
 حي ث رابح، أيب بن د ذء مسع أنه احلذرث، بن دمرو أخربان: قذل وهب، ابن ح ثنذ: ذلق

  ، فذكره.دبذس ابن دن
 ،احلذرث بن دمرو دن وهب ابن اخلرب هذا مسع " :يف صحيحهقذل ابن حبذن و 
 ".رابح أيب بن د ذء دن دمرو بن وطلحة

 احلذرث بن دمرو دن ثاحل ي هذا يرو مل :"(2/526) ال رباين يف األوتسط وجذء دن 
 ".حيىي بن حرملة: به تفرد وهب، ابن إال

 إحتذ  املهرةيث دن طلحة ال دن دمرو، لذا قذل يف احلذفظ ابن حجر أن احل ويرى 
  ". ج ا فغريب احلذرث بن دمرو دن ح يثه وأمذ طلحة، دن ح يثه احملفوظ " :(7/408)

 (5/137ألوتسط )ويف ا (،10851(ح)11/7يف الكبري )الطرباين  وأخرجه
 الكرمذين يعقوب أيب بن حمم  أخربان: قذل اجملذشعي حمم  بن العبذس ح ثنذقذل : (، 4261ح)
 ، فذكره.دبذس ابن دن طذوس، دن دينذر، بن دمرو دن ديينة، بن تسفيذنأخربان : قذل

 رجذل ورجذله ،الكبري يف ال رباين رواه :"قذلو  اهليثمي يف اجملمع احل يث أورده
 .(1)"الصحيح

 وهو املكي دمرو بن ب لحة يعر  ح يث هذا :"(4/397)قذل البيهقيلكن 
 دن د ذء، دن دنه وقيل، -يعين دن ابن دبذس -هكذا دنه فقيل دليه، واخالف ضعيف،

 وروي دمر، ابن دن ضعيف وجه ومن هريرة أيب دن ضعيف آخر وجه من وروي هريرة، أيب
 وق  فيه، ورد مذ أصح وهو فذكرهن، النبوة، من وثالثة: قوهلذ من دنهذ هللا رضي دذئشة دن

                                                           

 105 :2"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (1)
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 ".الصالة كاذب يف مضى
 ،حذمت مرتوك احل يث قذله أبووهو املكي، فذحل يث م اره دلى طلحة بن دمرو 

 ضعيف ج ا. . فذحل يث ألجله(1)، وابن حجرواإلمذم أمح 
قذل:  ،(1/284يف تسننه ) الدارقطينفرواه  :الوجه اآلخر حلديث أيب هريرةأما 

،  ليلى أيب ابن دن،  إمسذديل بن النضر أخربان،  أيوب بن زايد أخربان،  صذد  ابن ح ثنذ
 األنبيذء معذشر أمران" :وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل: قذل،  هريرة أيب دن،  د ذء دن
وهذا احل يث هو  ".الصالة يف مشذئلنذ دلى أبميذننذ ونضرب تسحوران ونؤخر إف ذران نعجل أن

وكذا ضعفه الزيلعي ابلنضر بن (، 4/497)الكربىيف إىل ضعفه كمذ أشذر البيهقي  الذي
 .(2)إمسذديل، وابن أيب ليلى

يف الطرباين و،  (4/1515)يف الضعفذء  العقيليرواه  :ومن حديث ابن عمر
تسننه يف  البيهقيو(، 5/345وابن د ي يف الكذمل )(، 3053) ( ح4/41) األوتسط
 بن اجملي  دب  ح ثنذ الق اح، تسذمل بن تسعي  بن حيىي قمن طري (،2377(ح)2/42الكربى )

، وتسلم دليه هللا صلى النيب أن دمر، ابن دن انفع، دن أبيه، دن ،بن أيب رواد العزيز دب 
 ".الياسرى دلى اليمىن ووضع، الاسحور وأتخري الف ور باعجيل أمران األنبيذء معذشر إان" :قذل

فوظ من مجلة أحذديث تسذقهذ لعب  اجملي  بن  حماحل يث قذل دنه ابن د ي غريوهذا 
(، وقذل يف جممع 4/497يف تسننه الكربى )ضعفه البيهقي و  .(3)دب  العزيز بن أيب رواد

 .هبذا الاسن ضعيف  فذحل يث. (4)"ضعيف وهو الق اح، تسذمل بن تسعي  بن حيىي فيه" :الزوائ 
يف الكربى  يالبيهقو ،(1/284)يف تسننه الدارقطينأخرجه  :وحديث عائشة

 دن، األنصذري أابن بن حمم  دن، ثنذ منصور قذل، هشيم طريق من ،(2378) ح (2/42)
 دلى اليمىن الي  ووضع، الاسحور وأتخري، اإلف ذر تعجيل: النبوة من ثالثة: " قذلت دذئشة

                                                           

 :1"، الرجذل ومعرفة العلل" حنبل، بن أمح  ؛478 :4"، والاع يل اوجرح، " حذمت الرازي أيب ابن (1)
 283 ،"الاهذيب تقريب" ،ابن حجر ؛411

، 1، )طدوامة حمم : حتقيق". اهل اية ألحذديث الراية نصب" يلعي،الز  يوتسف بن هللا دب انظر:  (2)
 318 :1(، م1997-هـ1418، والنشر لل بذدة الراين مؤتساسة: ج ة

 346 :5"، الرجذل ضعفذء يف الكذمل"د ي، بنا (3)
 158 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (4)
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 ".الصالة يف الياسرى
 دن وروي ( فقذل:"4/397وصحح هذا الوجه من احل يث البيهقي يف الكربى )

 وق  فيه، ورد مذ أصح وهو فذكرهن، النبوة، من وثالثة: قوهلذ من دنهذ هللا رضي ئشةدذ
 .(1)"دذئشة من مسذدذ حملم  نعر  ال لكن قذل البخذري:"". الصالة كاذب يف مضى

منق ع، وأتسقط االحاجذج به احلذفظ ابن دب  الرب يف الامهي  لالخاال  يف مانه فذإلتسنذد 
 .(2)ومعنذه

من طريق ( 7466(ح)8/228)رواه ال رباين يف األوتسط  :ن مرةوحديث يعلى ب
: قذل ج ه دن أبيه، دن مرة، بن يعلى بن هللا دب  بن دمر دن مغراء، بن الرمحن دب  زهري
 الاسحور، وأتخري الف ر، تعجيل: هللا حيبهذ ثالثة" :وتسلم دليه هللا صلى هللا رتسول قذل

 بن هللا دب  بن دمر: فيه قذل اهليثمي:" ".ةالصال يف األخرى دلى إح امهذ الي ين وضرب
 فذحل يث ضعيف أيضذ. .(3)"ضعيف وهو يعلى،

 أخالق من ثالث" :فأورده اهليثمي يف اجملمع، ولفظه :وأما حديث أيب الدرداء
 ". الصالة يف الشمذل دلى اليمي ووضع الاسحور وأتخري اإلف ذر تعجيل: النبوة

 صحيح، واملوقو  ال رداء، أيب دلى وموقوفذ مرفودذ الكبري يف ال رباين رواه:"قذلمث 
 .(4)"ترمجه من أج  مل من رجذله يف واملرفوع

 ممذ تسبق يابي ضعف احل يث جبميع طرقه، وهللا أدلم.
 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي - ذر أيب  حديث – 35

 ."لسحورا وأخروا اإلفطار، عجلوا ما خبري أميت تزال ال": وسلم
 (35/399)(، ويف 21312ح)(35/241)أمح  يف ماسن ه  أخرجه اإلمذم

 أيب بن تسليمذن دن غيالن، بن تسذمل دن هليعة، ابن ح ثنذ داود، بن موتسى ح ثنذ، (21507ح)
 .(لكنه  كره يف املوضع الثذين م وال) ، فذكره.  ر أيب دن احلمصي، حذمت بن د ي دن دثمذن،

                                                           

 32 :1"، الكبري الاذريخ،"البخذري (1)
". واألتسذني  املعذين من املوطأ يف ملذ الامهي " الرب، دب  بناملشهور اب القرطيب هللا دب  بن يوتسف (2)

 األوقذ  دموم وزارة: املغرب، )ط البكري الكبري دب  حمم و  العلوي أمح  بن مص فى: حتقيق
 251 :19(، هـ1387، اإلتسالمية والشؤون

 158 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (3)
 108 :2"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (4)
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الرتمذي دنه قذل أمذ ابن هليعة ف، ، وتسليمذن بن أيب دثمذنهليعةفيه دب  هللا بن احل يث 
 قَِّبلِّ  مِّن وغريه الق ذن تسعي  بن حيىي ضعفه احل يث؛ أهل دن  ضعيف (:"1/16يف تسننه )

 .( :"ضعيف احل يث"1/76يف تسننه ) ال ارق ينقذل دنه و  (1)وكذا قذله الناسذئي ".حفظه
 .(2)يب:" جمهول"قذل دنه الذهوأمذ تسليمذن بن أيب دثمذن، 

 حذمت دن ،يبالاجي دثمذن أيب بن تسليمذن :" وحكم البخذري دلى هذا اإلتسنذد فقذل
 وفيه أمح ، رواه وقذل اهليثمي:" .(3)"جمهول إتسنذده غيالن، بن تسذمل دنه روى د ي، بن

بل  هب العالمة األلبذين يف اإلرواء إىل  .(4)"جمهول: حذمت أبو قذل دثمذن، أيب بن تسليمذن
 ألنه،  منكر احل يث إن قلت إمنذ "باامة لفظ أتخري الاسحور، وقذل:ن هذا احل يث منكر أ

 تسع  بن تسهل ح يث أصحهذ (الاسحور أتخري) فيهذ يرد مل مبعنذه كثرية أحذديث جذءت ق 
 تسهل بن تسع  لفظه : وح يث .(5)"(اإلف ذر دجلوا مذ خبري أميت تزال ال ) :بلفظ مرفودذً 

(، 1957(ح)4/235يف صحيحه )أخرجه البخذري " الف ر دجلوا مذ ريخب النذس يزال ال "
 . (1098(ح)7/293وماسلم يف صحيحه )

 فذحل يث ضعيف لضعف رواته وخمذلفاهم لرواية الصحيح، وهللا أدلم.

                                                           

 64"، واملرتوكي الضعفذء" الناسذئي، (1)
 214 :2"، الرجذل نق  يف االدا ال ميزان" الذهيب، (2)
 29 :4"، الكبري الاذريخ،"البخذري (3)
 157 :3"، الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" ،اهليثمي (4)
 املكاب: بريوت، 2".)طالاسبيل منذر أحذديث ختريج يف الغليل إرواء،"األلبذين انصرال ين حمم  (5)

 32 :4(، م1985-هـ 1405، اإلتسالمي
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 اخلامتة

 : ومن الناذئجخنلص إىل أهم الناذئج والاوصيذت من خالل هذا البحث، 
 يل ألداء العبذدة دلى الوجه امل لوب شردذ.احملذفظة دلى الاسنة والعمل هبذ تسب -1

  فضله، وفعله، وشذركه أصحذبه يف تسحوره.يَّ دلى الاسحور وبَـ  حث النيب  -2

 الاسحور ابلغ اء املبذرك، وابلفالح، ملذ فيه من فضذئل وبركذت. مسى النيب  -3

، وأن من يف تسحوره مبذ ا ياحقق الاسحور، ومذ أكل النيب  بيذنجذء يف الاسنة  -4
 .الااسحر ابلامرالاسنة 

ورد يف احل يث أن الاسحور من خصذئص هذه األمة وأنه فصل مذ بي صيذمنذ  -5
 وصيذم أهل الكاذب .

وآدابه، ممذ ي ل ووقاه، الواردة يف فضل الاسحور وأمسذئه، الثذباة  األحذديث تتع د -6
 هبذه الاسنة. دلى دنذية املص فى 

من مسذحة وياسر هذه  من حكم تشريع تسنة الاسحور الاقوي دلى الصيذم، وهذا -7
 الشريعة الغراء.

 ويف هذا رفق ورمحة ابألمة. من آداب الاسحور أتخريه اقا اء ابلرتسول  -8

، ذح يث ( مخاسة وثالثي35ذ يف هذا البحث )بلغ د د األحذديث اليت متت دراتساه -9
( مخاسة ومخاسي 55( دشرين شذه ا مبمجوع إمجذيل بلغ )20ابإلضذفة إىل )

( مثذنية أحذديث حاسنة، 8( دشرون ح يثذ صحيحذ، و )20ح يثذ. كذن منهذ )
 تسبعة ودشرون ح يثذ ضعيفذ. (27و)

 هذا وإن من أبرز التوصيات :
يف فضذئل  ابلاسنة النبوية وبيذن األحذديث الواردة دن النيب البذحثي دنذية أمهية  -1

 العبذدات اليت ياحقق انافذع النذس هبذ يف دينهم ودنيذهم.

ل وياسر هذه الشريعة ومسذحاهذ، وحرصهذ دلى كل مذ فيه خري لعنذية ببيذن مجذا -2
 .، فذلاسحور شرع إلدذنة املاسلم دلى صيذمهوفالح وصالح املكلفي

 دلى البذحثي بيذن مذ متيز به اإلتسالم من خصذئص اخاصت هبذ هذه األمة دن غريهذ. -3
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 واملصادر املراجع

 و العزازي يوتسف بن دذدل قيقحت". ةشيب أيب ابن ماسن " .حمم  بن هللا دب  ابن أيب شيبة،
 .(م1997، الوطن دار: الرايض، 1)ط .املزي ي فري  بن أمح 

 .القلعجي أمي املع ي دب .د حتقيق". احل يث غريب" .دلي بن الرمحن دب  ،اوجوزيابن 
 .(1985 – 1405، العلمية الكاب دار: بريوت، 1)ط

 .إبراهيم بن ايتسر متيم أيب يقحتق". البخذري صحيح شرح" خلف، بن دليابن ب ذل، 
 .(م2003 - هـ1423، الرش  مكابة: الرايض، 2)ط

، دبذس حمم  بن هللا وصي: حتقيق". الرجذل ومعرفة العلل" .حمم  بن أمح ابن حنبل، 
 .(م2006-هـ 1427، القبس دار: الرايض، 2)ط

ؤوط وآخرون حتقيق شعيب األرن ".حنبل بن أمح  اإلمذم ماسن "ابن حنبل، أمح  بن حمم .
-هـ1429، الرتسذلة مؤتساسة: بريوت، 2)طإبشرا  ال كاور دب  هللا الرتكي. 

 .(م2008
 .(احملم ية الاسنة م بعة".  )األحكذم دم ة شرح اإلحكذم إحكذم، "العي  دقيق ابن

 الرحيم دب  مهذم د حتقيق". الرتمذي دلل شرح"احلنبلي. أمح  بن الرمحن دب  ابن رجب،
 .(م2001-هـ 1421، الرش  مكابة: الرايض، 2)ط .تسعي 

 معذ  أيب حتقيق". البخذري صحيح شرح يف البذري فاح" .شهذب بن الرمحن دب  رجب، ابن
 .م(2004، اوجوزي ابن دار: ال مذم، 3)ط .ال مذم حمم ، بن هللا دوض بن طذرق

: حتقيق".  واألتسذني املعذين من املوطأ يف ملذ الامهي ".  هللا دب  بن يوتسف ، الرب دب  بنا
 األوقذ  دموم وزارة: املغرب)ط  .البكري الكبري دب  حمم ،  العلوي أمح  بن مص فى
 .(هـ1387، اإلتسالمية والشؤون

 ط،) .العمروي غرامة بن دمرو حتقيق". دمشق اتريخ" .احلاسن بن دلي، داسذكر ابن
 .(م 1995 - هـ 1415، والاوزيع والنشر لل بذدة الفكر داربريوت: 

". واجملذهيل والضعفذء الثقذت ومعرفة والاع يل اوجرح يف الاكميل".دمر بن إمسذديل، ابن كثري
 وال راتسذت للبحوث النعمذن مركز: اليمن ،1)ط .نعمذن آل حمم  بن شذدي. د حتقيق

 (.م 2011 -هـ 1432 ،الرتاث وحتقيق اإلتسالمية
، 1)ط .ال مشقي دذر  بن أمين حتقيق". دوانة أيب ماسن ". إتسحذق بن يعقوب، دوانة وأب
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 .(م1998-هـ1419، املعرفة دار: بريوت
 دار: بريوت، 1)ط .مردب دوض حمم  حتقيق". اللغة هتذيب" .أمح  بن حمم  ،األزهري

 .م(2001، العريب الرتاث إحيذء

، صذدر دار: بريوت، 3". )طالعرب لاسذن"بن منظور.  مكرم بن حمم ي، اإلفريق
 .(هـ1414

: بريوت، 2".  )طالاسبيل منذر أحذديث ختريج يف الغليل إرواء،" ال ينانصر  حمم  ،األلبذين 
 .(م1985-هـ 1405، اإلتسالمي املكاب

، املعذر  مكابة: الرايض، 1ط)".  الصحيحة األحذديث تسلاسلة" .انصرال ين حمم  ،األلبذين
 .(م2002-هـ 1422

".  األمة يف الاسيئ ثرهذوأ واملوضودة الضعيفة األحذديث تسلاسلة" .انصرال ين حمم  ،األلبذين
 .(م1996-هـ1417، املعذر  مكابة: الرايض، 1ط)

 حمم : وأحذديثه وأبوابه كابه رقم". الفاح مع البخذري صحيح" .إمسذديل بن حمم  ،البخذري
 .(1986، الاسلفية املكابة: القذهرة، 3)ط .البذقي دب  فؤاد

ط )، خذن املعي  دب  حمم : راقبةم حتت طبع". الكبري الاذريخ".إمسذديل بن حمم  البخذري،
 (.العثمذنية املعذر  دائرة: آابد حي ر

 امل ينة، 1، )طوآخرون هللا زين الرمحن حمفوظ: حتقيق ".البزار ماسن " دمرو، بن أمح البزار، 
 .(م2009 واناهت م،1988 ب أت، واحلكم العلوم مكابة: املنورة

. األرنؤوط شعيب حتقيق". بلبذن ابن برتتيب حبذن ابن صحيح". حبذن بن حمم ، البناسيت
 .(م1997 -هـ 1418، الرتسذلة مؤتساسة: بريوت، 3)ط

: اهلن ، 1)ط ،خذن املعي  دب  حمم : مراقبة حتت طبع". الثقذت. حبذن بن حمم الباسيت، 
 م(.1973-هـ1393، العثمذنية املعذر  دائرة
، اإلتسالمي الغرب دار :بريوت، 1ط ". )بغ اد اتريخ"بن اثبت.  دلي بن أمح  ،البغ ادي

 .(م2002 ،هـ1422
 .تسيف نور حمم  أمح . د حتقيق ".ال ارمي برواية معي ابن اتريخ". معي بن حيىي ،البغ ادي
 .(للرتاث املأمون دار: دمشق)

 إبشرا  خماصة وجنة حتقيق ".الاسنة مصذبيح شرح األبرار حتفة".دمر بن هللا دب ، البيضذوي
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 1433، ابلكويت اإلتسالمية والشؤون األوقذ  وزارة: يتالكو )ط، .طذلب ال ين نور
 .(م2012 - هـ

: بريوت، 3)ط ،د ذ القذدر دب  حمم : حتقيق". الكربى الاسنن" احلاسي بن أمح  البيهقي،
 .(م 2003 - هـ 1424، العلمية الكاب دار
".  )ط، الرتمذي تسنن املاسمى الصحيح اوجذمع" .تسورة بن دياسى بن حمم  ،الرتمذي
 .(م1995 -هـ 1415، العريب اثرت ال إحيذء دار: وتبري 
، 3)ط  .زكذر تسهيل. د حتقيق ".الرجذل ضعفذء يف الكذمل" .د ي بن هللا دب ، اوجرجذين

 .(م 1988 - هـ 1409، الفكر دار: بريوت

". واألثر احل يث غريب يف النهذية" األثري، ابن الشيبذين حمم  بن حمم  بن املبذرك، اوجزري
، العلمية املكابة: بريوت، )ط، ال نذحي حمم  حممود -الزاوى أمح  ذهرط: حتقيق

1979). 
 الغفور دب  أمح  حتقيق". العربية وصحذح اللغة اتج الصحذح" ، محذد بن إمسذديل ،اوجوهري

 .(م1987 -1407، للماليي العلم دار: بريوت، 4، )طد ذر
 الرتاث إحيذء دار: بريوت)". بخذريال صحيح شرح القذري دم ة". العيين ال ين ب ري،احلنف

 .(العريب
 حمم  بن دذدل حتقيق ".الرجذل أمسذء يف الكمذل هتذيب إكمذل" بن قليج. مغل ذي ،احلنفي

-هـ1422، والنشر لل بذدة احل يثة الفذروق دار: القذهرة، 1)ط  .إبراهيم بن وأتسذمة
 .(م2001

، هـ1351، العلمية مل بعةا: حلب ،1". )طالاسنن معذمل". حمم  بن مح  اخل ذيب،
 .(م1932
 دار: القذهرة) .ميذين هذشم هللا دب  الاسي  حتقيق". ال ارق ين تسنن" .دمر بن دلي ،ال ارق ين

 .(لل بذدة احملذتسن

 بن حمم : أصوله دذرض". النبوية األحذديث يف الواردة العلل".دمر بن دلي ،ال ارق ين
 .(م2011-هـ1432 ،الراين مؤتساسة: بريوت،  3، )طال ابتسي صذحل

 البغذ ديب مص فى ال كاور حتقيق". ال ارمي تسنن" .الرمحن دب  بن هللا دب  ،ال ارمي
 .(م1991-هـ1412، القلم دار: دمشق، 1ط)
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 ".الاساة الكاب يف رواية له من معرفة يف الكذشف" بن دثمذن. أمح  بن حمم  ،الذهيب
بلة للثقذفة اإلتسالمية ومؤتساسة دار الق: ج ة، 1)ط .اخل يب وأمح  دوامة حمم  حتقيق

 .(م1992، هـ1413، دلوم القرآن

 ط، ).البجذوي دلي حتقيق".الرجذل نق  يف االدا ال ميزان".أمح  بن حمم  ،الذهيب

 .(املعرفة دار:  بريوت
: بريوت)ط،   .هذرون الاسالم دب  حتقيق ".اللغة مقذييس معجم". فذرس بن أمح  ،الرازي

 .(م1997، الفكر دار

، 1". )طوالاع يل اوجرح" .حذمت أيب ابن ،املنذر بن إدريس بن حمم  بن الرمحن دب  ،ازيالر 
 1271، بريوت –العريب الرتاث إحيذء دارتصوير  العثمذنية املعذر  دائرة: آابد حي ر

 (.م1952 -هـ
 إبشرا  البذحثي من فريق: حتقيق ".العلل". حذمت أيب ابن ،حمم  بن الرمحن دب  ،الرازي

، 1،  )طاوجرياسي الرمحن دب  بن خذل / د و احلمي  هللا دب  بن تسع / د ذيةودن
 .(م 2006 - هـ 1426، احلميضي م ذبع: الرايض

  .(اهل اية دار". )القذموس جواهر من العروس اتج" .حمم  احلاسيين بن حمم  ، الزبي ي

، دوامة حمم  قحتقي". اهل اية ألحذديث الراية نصب". يوتسف بن هللا دب  حمم  ،الزيلعي
 .(م1997-هـ1418، والنشر لل بذدة الراين مؤتساسة: ج ة، 1)ط

اذين اسح جِّ ، 1)ط .ال دذس دبي  دزت حتقيق". داود أيب تسنن" .األشعث بن تسليمذن ،الاسِّّ
 .(م1969-هـ1388، احل يث دار: بريوت
  أمح طذهر: حتقيق".  واألثر احل يث غريب يف النهذية". حمم  بن ال ين جم ، الشيبذين

 .م(1979، العلمية املكابة: بريوت). ال نذحي حمم  حممود - الزاوى

: بريوت، 2)ط .األدظمي الرمحن حبيب حتقيق". املصنف". مهذم بن الرزاق دب ، الصنعذين
 .(م1983-هـ1403، اإلتسالمي املكاب

، 1)ط .ال حذن حممود ال كاور حتقيق". األوتسط املعجم". أمح  بن تسليمذن ،ال رباين
 .(م1995 -هـ1415، املعذر  مكابة: ضالراي

: بريوت) .الاسلفي اجملي  دب  بن مح ي حتقيق". الكبري املعجم"  .أمح بن تسليمذن ،ال رباين
 .(م2002، العريب الرتاث إحيذء دار
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 دب  بن حمم  ال كاور حتقيق".ال يذلاسي داود أيب ماسن ". داود بن تسليمذن ،ال يذلاسي
 .(م1999، هجر دار: القذهرة، 1)ط .الرتكي احملاسن

 دن بـذلكذشف املاسمى املصذبيح مشكذة دلى ال ييب شرح" .هللا دب  بن احلاسي ،ال ييب
 نزار مكابة: مكة املكرمة، 1)ط .هن اوي احلمي  دب . د حتقيق". الاسنن حقذئق

 .(م 1997 - هـ 1417، البذز مص فى
: الرايض، 1". )طاملرام غبلو  بشرح واإلكرام اوجالل  ي فاح". صذحل بن حمم  ،العثيمي

 .(م 2004 - هـ 1425،  م ار الوطن للنشر
، 1)ط. الباساوي العظيم دب  العليم دب  حتقيق". الثقذت معرفة". هللا دب  بن أمح  ،العجلي

 .(م1985 – هـ1405، ال ار مكابة: املنورة امل ينة
 إحيذء دار: بريوتط، ".  )الاقريب شرح يف الاثريب طرح". احلاسي بن الرحيم دب  ،العراقي

 .(مصورة دن ال بعة املصرية العريب الرتاث
، 1)ط  .دوامة حمم  حتقيق ".الاهذيب تقريب"بن حجر.  دلي بن أمح  ،العاسقالين
 .(م1986 -هـ 1406، الرشي  دار: دمشق

 املعذر  دائرة: اهلن ، 1". )طالاهذيب هتذيب. "بن حجر العاسقالين، أمح  بن دلي
 .(ـه1326، النظذمية
: القذهرة، 3". )طالبخذري صحيح بشرح البذري فاح" بن حجر. دلي بن أمح  العاسقالين،
 هـ(.1407، الاسلفية املكابة
 دب  مح ي حتقيق". األ كذر ختريج يف األفكذر ناذئج" بن حجر. دلي بن أمح  ،العاسقالين
 .(م2008-هـ  1429، كثري ابن دار: بريوت)ط، . الاسلفي اجملي 
".  الكبري الرافعي أحذديث ختريج يف احلبري الالخيص"بن حجر. دلي بن مح أ، العاسقالين

 .(م1989. هـ1419، العلمية الكاب دار: بريوت، 1ط)
: الرايض، 1)ط .الاسلفي اجملي  دب  مح ي: حتقيق ".الضعفذء" .دمرو بن حمم  ،العقيلي
 .(م2000-هـ1420، الصميعي دار
، 1". )طاملصذبيح مشكذة شرح املفذتيح مرقذة،"حمم  املال( تسل ذن) بن دليالقذري، 

 .(م2002 – 1422، الفكر دار: بريوت

 دار: بريوت. )البذقي دب  فؤاد حمم  حتقيق ".مذجه ابن تسنن" .يزي  بن حمم ، القزويين
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 .(العلمية الكاب
 مؤتساسة: القذهرة ".  )ط،النووي شرح مع ماسلم صحيح" .احلجذج بن ماسلم ،القشريي

  .(م1994 -هـ1414، قرطبة
، احل يث دار: القذهرة ،2)ط. البذقي دب  فؤاد حمم  حتقيق ". املوطأ"مذلك بن أنس،

 .(م1993-هـ1413
 .هن اوي احلمي  دب  حتقيق ".األدظم واحمليط احملكم". تسي ه إمسذديل بن بن دلي ،املرتسي

 .(م2000 - هـ 1421، العلمية الكاب دار: بريوت، 1)ط

 شر  الصم  دب  حتقيق ".األطرا  مبعرفة األشرا  حتفة" .نالرمح دب  بن يوتسف ،املزي
 .(م1983 هـ،1403، القّيمة اإلتسالمي وال ار املكاب: بريوت، 2)ط .ال ين

 دواد بشذر. د حتقيق ".الرجذل أمسذء يف الكمذل هتذيب" .الرمحن دب  بن يوتسف ،املزي
 .(م1980 – هـ1400، الرتسذلة دار: بريوت، 1)ط. معرو 

". النذير البشري أحذديث من الصغري اوجذمع شرح الق ير فيض" .الرؤو  دب  حمم  ،املنذوي
 .(م1994-هـ1415، العلمية الكاب دار: بريوت، 1)ط
 دار: بريوت، 1)ط .أتس  تسليم حاسي حتقيق". يعلى أيب ماسن ". دلي بن أمح  ،املوصلي

 .م(1984، للرتاث املأمون
: حلب، 1)ط .زاي  إبراهيم حممود: حتقيق". رتوكيوامل الضعفذء" .شعيب بن أمح  ،الناسذئي
 .(هـ1396، الودي دار
، 3)ط .اإلتسالمي الرتاث حتقيق مكاب حتقيق". الناسذئي تسنن". شعيب بن أمح  الناسذئي،

 . (م1994 -هـ 1414، املعرفة دار: بريوت
 حتقيق ".اإلتسالم وقواد  الاسنن مهمذت يف األحكذم خالصة" .شر  بن حيىي ،النووي

 .(م1997-هـ  1418، الرتسذلة مؤتساسة: بريوتط، . )اوجمل إمسذديل حاسي
".  الصحيحي دلى املاسا رك هبذمش الذهيب تلخيص" .هللا دب  بن حمم احلذكم  ،النياسذبوري

 .(م2006 -هـ  1427، املعرفة دار: بريوتط، )
 دار: ريوتب، 1".  )طالصحيحي دلى املاسا رك، "هللا دب  بن حمم  احلذكم ،النياسذبوري
 .(م2006-هـ1427، املعرفة
، 1)ط. أمح  املنعم دب  فؤاد. د حتقيق". اإلمجذع" .املنذر إبراهيم بن بن حمم  ،النياسذبوري
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 .م(2004 -هـ 1425، والاوزيع للنشر املاسلم دار: الرايض
 مص فى حمم  ال كاور حتقيق". خنَزمية ابن صحيحن "بن خزمية.  إتسحذق بن حمم ، النياسذبوري
 .م(1992-هـ1412، اإلتسالمي املكاب: بريوت، 2)ط .دظمياأل

)ط، . الق تسي ال ين حاسذم حتقيق". الفوائ  ومنبع الزوائ  جممع" .بكر أيب بن دلي ،اهليثمي
 .(م 1994 هـ، 1414، الق تسي مكابة: القذهرة

َذ حيحىَي  ال كاور حتقيق ".ماسلم بفوائ  املعلم إكمذل" .موتسى بن ديذض ، اليحصيب  .دِّيلإِّمسح
 .(م1998 - هـ 1419، والاوزيع والنشر لل بذدة الوفذء دار: القذهرة، 1ط)
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