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 الحكم على األحادیث واآلثار
 »...من صلى هلل أر�عین یوًما في جماعة ُیدِرك التكبیرة«درجة حدیث: 

 
الحدیث، هل هو من الضعیف » من أدرك تكبیرة اإلحرام مع اإلمام أر�عین یوًما«حدیث  :السؤال

 الذي ال ینجبر؟ وهل �عمل �ه؟ و�َم ُتدَرك تكبیرة اإلحرام؟
-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-هذا الحدیث رواه الترمذي عن أنس بن مالك  :الجواب

من صلى هلل أر�عین یوًما في جماعة ُیدِرك التكبیرة األولى ُ�تبت له « :-صلى هللا علیه وسلم

وقد روي هذا الحدیث عن : (�قول الترمذي ،]٢٤١[ »و�راءة من النفاق ،براءة من النار :براءتان

وروى إسماعیل ...عمة بن عمرووال أعلم أحًدا رفعه إال ما روى َسْلم بن قتیبة عن طُ  ،موقوًفاأنس 

عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي  َغِز�َّةَ مارة بن بن عیاش هذا الحدیث عن عُ 

عمارة بن   ،وهو حدیث مرسل ،غیر محفوظ حدیث وهذا ،نحو هذا -علیه الصالة والسالم-

 ).غز�ة لم یدرك أنس بن مالك

وعلى هذا ما ورد  ،وحسنه �عضهمحدیث، وعلى �ل حال �ثیر من أهل العلم ضعفوا هذا ال

ألنه  ؛؟ ال، هو من الضعیف الذي ینجبر)هل هو من الضعیف الذي ال ینجبر( :في السؤال

 .أو تحسینه عند �عضهم ،وهو قول األكثر ،اخُتلف في تضعیفه

وأن ضعفه  ،قررنا أن الراجح ضعفهو إنه ضعیف  :؟ إذا قلنا)وهل ُ�عمل �هائل: (�قول الس

ن �قول فمَ  ،یبقى حكم العمل �الضعیف في مثل هذا الباب الذي هو �اب الفضائل ،غیر شدید

ن مَ  -بل نقل علیه النووي االتفاق ،وهو منسوب إلى الجمهور-�العمل �الضعیف في الفضائل 

وضعفه غیر  ،هو في فضائل األعمال :ألنه تنطبق علیه شروطهم ؛�ه�قول بهذا القول �عمل 

في مسألة �طول  ،و�نما �عتقد االحتیاط ، �عتقد العامل عند العمل �ه ثبوتهعلى أالَّ  ،شدید

قل اإلجماع النووي على العمل �الضعیف في الفضائل لكنه قول منقوض بوجود و�ن نَ  ،تفصیلها

 ألنه ؛وأن الفضائل قسم من األحكام ،جمع من أهل العلم فخالف في هذه المسألة ،المخالف

ح  ،فهي داخلة في السنن ،یترتب علیها أجر وفضل  ،-إن شاء هللا تعالى-وهذا القول هو المرجَّ

وثبت عنه فیه غنیة و�فا�ة تكفینا عن األحادیث  -علیه الصالة والسالم-وأن ما صح عنه 

 الضعیفة.

 ؟)تكبیرة اإلحرام�َم ُتدرك ( �قول السائل:
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والر�ن الذي �عد تكبیرة اإلحرام هو  ،�فعل الر�ن الذي �عده ضِ قَ نْ �ما إذا لم یَ الر�ن ُیدرك 

أن تكبیرة على أن منهم من یرى  ،فإذا شرع في قراءة الفاتحة فاتت تكبیرة اإلحرام ،قراءة الفاتحة

 ،]٩٣٧[أبو داود:  »تسبقني �آمینال « :-رضي هللا عنه– لقول بالل ؛اإلحرام ُتدَرك �التأمین

، وفي الصلوات السر�ة اإلحرام تنقضي �الشروع �الفاتحة أن تكبیرة ،حوالقول األول هو المرجَّ 

 درها قدرها �المعتاد.قْ �َ 
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