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  بسم هللا الرمحن الرحيمبسم هللا الرمحن الرحيم
  
  

  كتاب الصالةكتاب الصالة
  ابب صالة اجلماعة واإلمامةابب صالة اجلماعة واإلمامة

ُهَما-َعْن َعْبِد َاَّللهِ ْبِن ُعَمَر  -387 ُ َعن ْ قَاَل:  ; َأنه َرُسوَل َاَّللهِ -َرِضَي َاَّلله
 َفٌق َعَلْيِه. ُمت ه   {َصََلُة َاْْلََماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصََلِة اَْلَفذِ  ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجًة  }

 .  {ِبَْمٍس َوِعْشرِيَن ُجْزًءا  }َوََلَُما َعْن َأِب ُهَريْ َرَة:  -388
: َعْن َأِب َسِعيٍد, َوَقاَل: "َدَرَجًة "  -389  .وََكَذا لِْلُبَخارِيِ 

 

  
  

  )الشرح(:)الشرح(:
استفتح املؤلف رمحه هللا هذا الباب حبديث ابن عمر استفتح املؤلف رمحه هللا هذا الباب حبديث ابن عمر واملراد ابإلمامة هنا إمامة الصَلة واملراد ابإلمامة هنا إمامة الصَلة 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم  قال " صَلة اْلماعة أفضل من صَلة الفذ بسبع أن النيب صلى هللا عليه وسلم  قال " صَلة اْلماعة أفضل من صَلة الفذ بسبع 
  وعشرين درجة " وهنا احلديث متفق عليه. وعشرين درجة " وهنا احلديث متفق عليه. 

قال البخاري رمحه هللا حدثنا عبدهللا بن يوسف قال أخربان مالك عن انفع عن ابن قال البخاري رمحه هللا حدثنا عبدهللا بن يوسف قال أخربان مالك عن انفع عن ابن 
  عمر به . عمر به . 

عن ابن عن ابن قال مسلم رمحه هللا حدثنا حيي بن حيي قال قرأت على مالك عن انفع قال مسلم رمحه هللا حدثنا حيي بن حيي قال قرأت على مالك عن انفع 
  عمر فذكره . عمر فذكره . 

ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أِب ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أِب 
  هريرة مرفوعاً بلفظ " مخس وعشرين جزءاً " هريرة مرفوعاً بلفظ " مخس وعشرين جزءاً " 

ورواه البخاري حديث أِب احلُباب عن أِب سعيد مرفوعاً بلفظ " مخس وعشرين ورواه البخاري حديث أِب احلُباب عن أِب سعيد مرفوعاً بلفظ " مخس وعشرين 
  درجة " . درجة " . 
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قال قال   ه األلفاظ أن الرسول ه األلفاظ أن الرسول وال تنايف بني هذه األلفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذوال تنايف بني هذه األلفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذ
أوالً مخٍس وعشرين درجة وجزءاً مث أعلم ابلزايدة فقال سبعاً وعشرين درجة ، وهذا أوالً مخٍس وعشرين درجة وجزءاً مث أعلم ابلزايدة فقال سبعاً وعشرين درجة ، وهذا 
أحد األوجه اليت قيلت وأحسنها وقد قيل إن هذا على حسب ما يكون من صَلة أحد األوجه اليت قيلت وأحسنها وقد قيل إن هذا على حسب ما يكون من صَلة 
الفذ فمنهم من حيظى ِبمس وعشرين درجة ومنهم من حيظى بسبع وعشرين درجة الفذ فمنهم من حيظى ِبمس وعشرين درجة ومنهم من حيظى بسبع وعشرين درجة 

املصلي من إمتام الركوع والسجود والطمأنينة وما يتبع ذلك املصلي من إمتام الركوع والسجود والطمأنينة وما يتبع ذلك   على حسب ما يقوم بهعلى حسب ما يقوم به
 . .  

وقد احتج هبذا احلديث مبجموع رواايته القائلون بعدم وجوب صَلة اْلماعة وهم وقد احتج هبذا احلديث مبجموع رواايته القائلون بعدم وجوب صَلة اْلماعة وهم 
املالكية وطائفة من فقهاء الشافعية واألحناف قالوا لو كانت صَلة اْلماعة واجبة مل املالكية وطائفة من فقهاء الشافعية واألحناف قالوا لو كانت صَلة اْلماعة واجبة مل 

مفاضلة بني صَلة اْلماعة مفاضلة بني صَلة اْلماعة   للمنفرد أجراً وملن جيعل الرسول للمنفرد أجراً وملن جيعل الرسول   جيعل الرسول جيعل الرسول 
وصَلة املنفرد بل كانت صَلة املنفرد إما ابطلة أو ما يقارب البطَلن ويف هذا وصَلة املنفرد بل كانت صَلة املنفرد إما ابطلة أو ما يقارب البطَلن ويف هذا 

االستدالل نظر فَل يلزم من وجود أجر لصَلة املنفرد أن تكون صَلة اْلماعة غري االستدالل نظر فَل يلزم من وجود أجر لصَلة املنفرد أن تكون صَلة اْلماعة غري 
واجبة ألنه ميكن محل حديث الباب على املعذور وصَلة اْلماعة تفضل صَلة واجبة ألنه ميكن محل حديث الباب على املعذور وصَلة اْلماعة تفضل صَلة 

  سبع وعشرين درجة .سبع وعشرين درجة .املنفرد املعذور باملنفرد املعذور ب
وإن قال قائل املعذور له أجر كامل تقول نعم له أجر كامل إذا صلى مع اْلماعة وإن قال قائل املعذور له أجر كامل تقول نعم له أجر كامل إذا صلى مع اْلماعة 

أما يف بيته وغري ذلك إذا صلى منفرداً فما الدليل على أن له أجرأً كامَلً يوازي أجر أما يف بيته وغري ذلك إذا صلى منفرداً فما الدليل على أن له أجرأً كامَلً يوازي أجر 
"صَلة الفذ" تقيد ابملعذور كاملريض وحنوه "صَلة الفذ" تقيد ابملعذور كاملريض وحنوه   من صلى مع اْلماعة فلذلك قوله من صلى مع اْلماعة فلذلك قوله 

وه إذا صلوا منفردين وإن كتب َلم األجر كامًَل إال أن هذا األجر ال وه إذا صلوا منفردين وإن كتب َلم األجر كامًَل إال أن هذا األجر ال فإن املريض وحنفإن املريض وحن
  يوازي أجر اْلماعة ألنه كلما كان العدد أكرب كلما كان أحب إىل هللا.يوازي أجر اْلماعة ألنه كلما كان العدد أكرب كلما كان أحب إىل هللا.

وقد جعل بعض أهل العلم حديث الباب من األحاديث املشتبهة اليت ترد وقد جعل بعض أهل العلم حديث الباب من األحاديث املشتبهة اليت ترد   
كحديث أِب كحديث أِب     ابألحاديث احملكمة واألحاديث احملكمة قاطعة لوجوب صَلة اْلماعةابألحاديث احملكمة واألحاديث احملكمة قاطعة لوجوب صَلة اْلماعة

هريرة متفق عليه وحديث األعمى وحديث ابن عباس وهو مروي يف صحيح مسلم هريرة متفق عليه وحديث األعمى وحديث ابن عباس وهو مروي يف صحيح مسلم 
من حديث أِب هريرة وكحديث ابن عباس عند أِب داود وابن ماجه وكقول ابن من حديث أِب هريرة وكحديث ابن عباس عند أِب داود وابن ماجه وكقول ابن 

  مسعود وهو يف صحيح مسلم وسوف أييت ذكر هذه األخبار مسعود وهو يف صحيح مسلم وسوف أييت ذكر هذه األخبار 
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  إن شاء هللا . إن شاء هللا . 
حاديث املشتبهة إمنا هو من حاديث املشتبهة إمنا هو من واألظهر والعلم عند هللا أن حديث الباب ليس من األواألظهر والعلم عند هللا أن حديث الباب ليس من األ

األحاديث احملكمة إذا محلناه على املعذور وما املانع من محله على ذلك ومن زعم األحاديث احملكمة إذا محلناه على املعذور وما املانع من محله على ذلك ومن زعم 
أن املعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصَلة مع اْلماعة فعليه الدليل ، أن املعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصَلة مع اْلماعة فعليه الدليل ، 

فإن املعذور نعم يسقط عنه اإلمث ويكتب له األجر كامَلً ولكن ليس كأجر من فإن املعذور نعم يسقط عنه اإلمث ويكتب له األجر كامَلً ولكن ليس كأجر من 
ولكن لو صلى املعذور مع مجاعة واْلماعة إثنان فأكثر كتب له ولكن لو صلى املعذور مع مجاعة واْلماعة إثنان فأكثر كتب له   صلى مع اْلماعةصلى مع اْلماعة

ََ ال  ََ ال أجر من صلى مع اْلماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا ال وإن كان معذورًا أجر من صلى مع اْلماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا ال وإن كان معذورًا
  أيخذ أجر من صلى مع اْلماعة . أيخذ أجر من صلى مع اْلماعة . 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

بَِيِدِه َواَلهِذي نَ ْفِسي  }قَاَل:  َأنه َرُسوَل َاَّللهِ  َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -390
َلَقْد َهََْمُت َأْن آُمَر حِبََطٍب فَ ُيْحَتَطَب, مُثه آُمَر اِبلصهََلِة فَ يُ َؤذهَن ََلَا, مُثه آُمَر َرُجًَل فَ ي َُؤمه 
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اَلنهاَس, مُثه أَُخاِلُف ِإىَل رَِجاٍل اَل َيْشَهُدوَن اَلصهََلَة, َفُأَحر َِق َعَلْيِهْم ب ُُيوََتُْم, َواَلهِذي 
يًنا َأْو ِمْرَماَتنْيِ َحَسنَ َتنْيِ َلَشِهَد اَْلِعَشاَء نَ ْفسِ  ُد َعْرقًا َسَِ   {ي بَِيِدِه َلْو يَ ْعَلُم َأَحُدُهْم أَنهُه جيَِ

 ُمت هَفٌق َعَلْيِه َواللهْفُظ لِْلُبَخارِيِ  . 
  )الشرح(:)الشرح(:    

آمر آمر قال : والذي نفسي بيده لقد مهمت أن قال : والذي نفسي بيده لقد مهمت أن   وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب 
حبطب فيحتطب مث أمر ابلصالة فيؤذن هلا مث أمر رجالً فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال حبطب فيحتطب مث أمر ابلصالة فيؤذن هلا مث أمر رجالً فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال 

ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد 
َ  مسيناً أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء " .  َ  مسيناً أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء " . عرقًا   عرقًا

  هذا احلديث متفق عليه . هذا احلديث متفق عليه . 
ا عبدهللا بن يوسف قال أخربان مالك عن أِب الزاند عن ا عبدهللا بن يوسف قال أخربان مالك عن أِب الزاند عن قال البخاري رمحه هللا حدثنقال البخاري رمحه هللا حدثن
  األعرج عن أِب هريرة به . األعرج عن أِب هريرة به . 

وقال مسلم حدثنا عمر الناقد قال أخربان سفيان وهو ابن عيينة عن أِب الزاند عن وقال مسلم حدثنا عمر الناقد قال أخربان سفيان وهو ابن عيينة عن أِب الزاند عن 
  به. به.   األعرج عن أِب هريرة عن النيب األعرج عن أِب هريرة عن النيب 

  شرح احلديث: شرح احلديث: 
  ::  قوله " لقد مهمت "قوله " لقد مهمت "

هذا ينزل منزلة الفعل ، ونوع ال يقرتن معه هذا ينزل منزلة الفعل ، ونوع ال يقرتن معه اَلم نوعان نوع يقرتن معه اإلرادة فاَلم نوعان نوع يقرتن معه اإلرادة ف  
  اإلرادة . اإلرادة . 

  قوله : " أن آمر ابلصالة فتقام مث آمر رجاالً فيجمعون يل حزم من حطب ":قوله : " أن آمر ابلصالة فتقام مث آمر رجاالً فيجمعون يل حزم من حطب ":
يف هذا دليل على جواز أتخري صَلة اْلماعة بعذر من األعذار كمراقبة املتخلفني يف هذا دليل على جواز أتخري صَلة اْلماعة بعذر من األعذار كمراقبة املتخلفني   

عن املنكر عن املنكر فهذا احلديث يصلح حجة للمحتسبني من اآلمرين ابملعروف والناهني فهذا احلديث يصلح حجة للمحتسبني من اآلمرين ابملعروف والناهني 
  لتخلفهم عن صَلة اْلماعة يف املساجد ملراقبة املتخلفني عن الصلوات فإن النيب لتخلفهم عن صَلة اْلماعة يف املساجد ملراقبة املتخلفني عن الصلوات فإن النيب 

هم ابلذهاب إىل املتخلفني وترك الصَلة جبماعة املسلمني وذلك لتحصيل مصلحة  هم ابلذهاب إىل املتخلفني وترك الصَلة جبماعة املسلمني وذلك لتحصيل مصلحة  
  كربى وليس مث مفسدة يف أتخري الصَلة عن أول وقتها . كربى وليس مث مفسدة يف أتخري الصَلة عن أول وقتها . 
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  إبمام املسجد ألن النيب إبمام املسجد ألن النيب   ويف احلديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاً ويف احلديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاً 
  سوف يذهب معه أبقوام حيملون احلطب ويساعدونه على قمع املتخلفني . سوف يذهب معه أبقوام حيملون احلطب ويساعدونه على قمع املتخلفني . 

  وقوله " ال يشهدون الصالة" :وقوله " ال يشهدون الصالة" :
املراد مع مجاعة املسلمني وإال فقد يصلون يف بيوَتم ولكن الصَلة يف البيوت من املراد مع مجاعة املسلمني وإال فقد يصلون يف بيوَتم ولكن الصَلة يف البيوت من   

اعة يف اعة يف فعل املنافقني ، وهذا احلديث من أقوى األدلة على إجياب صَلة اْلمفعل املنافقني ، وهذا احلديث من أقوى األدلة على إجياب صَلة اْلم
املساجد وإىل هذا ذهب عامة الصحابة فلم يروى وهلل احلمد عن صحاِب قط أنه املساجد وإىل هذا ذهب عامة الصحابة فلم يروى وهلل احلمد عن صحاِب قط أنه 

إبجياب إبجياب رخص يف التخلف عن صَلة اْلماعة من دون عذر بل اآلاثر عنهم متواترة رخص يف التخلف عن صَلة اْلماعة من دون عذر بل اآلاثر عنهم متواترة 
ظاهر ظاهر   --وأي نفاق--صَلة اْلماعة ابملساجد ورمي من ختلف عنها ابلنفاق صَلة اْلماعة ابملساجد ورمي من ختلف عنها ابلنفاق 

هذا ما رواه اإلمام مسلم يف هذا ما رواه اإلمام مسلم يف   املخرج من اإلسَلم مناملخرج من اإلسَلم من  النفاق اإلعتقاديكَلمهم كَلمهم 
صحيحه من طريق علي بن األقمر عن أِب األحوص عن عبدهللا بن مسعود قال : صحيحه من طريق علي بن األقمر عن أِب األحوص عن عبدهللا بن مسعود قال : 

لقد رأيتنا )أي معشر الصحابة هذه حكاية إلمجاعهم( وما يتخلف عنها )يعين لقد رأيتنا )أي معشر الصحابة هذه حكاية إلمجاعهم( وما يتخلف عنها )يعين 
  صَلة اْلماعة( إال منافق معلوم النفاق" .صَلة اْلماعة( إال منافق معلوم النفاق" .

ثنا يزيد بن األصم ثنا يزيد بن األصم وروى مسلم يف صحيحه من حديث عبد هللا بن األصم قال حدوروى مسلم يف صحيحه من حديث عبد هللا بن األصم قال حد
رجل أعمى فقال اي رسول هللا ليس يل قائد يقودين رجل أعمى فقال اي رسول هللا ليس يل قائد يقودين   عن أِب هريرة قال أتى النيب عن أِب هريرة قال أتى النيب 

نعم فلما وىل قال تسمع النداء قال نعم فلما وىل قال تسمع النداء قال   أجتد يل رخصة أن أصلي يف بييت فقال النيب أجتد يل رخصة أن أصلي يف بييت فقال النيب 
  نعم قال فاجب فإين ال أجد لك رخصة " . نعم قال فاجب فإين ال أجد لك رخصة " . 

رجل أعمى فقال اي رسول رجل أعمى فقال اي رسول   وقد جاء يف  مسند اإلمام أمحد رمحه هللا وغريه " جاءوقد جاء يف  مسند اإلمام أمحد رمحه هللا وغريه " جاء
هللا إن بيين وبينك هذا الوادي وهو كثري اَلوام والسباع وليس يل قائد يَلئمين فهل هللا إن بيين وبينك هذا الوادي وهو كثري اَلوام والسباع وليس يل قائد يَلئمين فهل 
جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت قال نعم فلما وىل قال تسمع النداء قال نعم قال جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت قال نعم فلما وىل قال تسمع النداء قال نعم قال 

  فأجب " .فأجب " .
هللا هللا إذا كان هذا األعمى ليس له قائد يَلئمه ويقوده إىل املسجد مل جيد له رسول إذا كان هذا األعمى ليس له قائد يَلئمه ويقوده إىل املسجد مل جيد له رسول   

رخصة ابلتخلف عن مجاعة املسجد فما ابلك الصحيح ماذا عذره عند هللا عز رخصة ابلتخلف عن مجاعة املسجد فما ابلك الصحيح ماذا عذره عند هللا عز 
وجل وقد رقد يف فراشه حىت تطلع الشمس ال عذر له سوى التوغل يف النفاق وال وجل وقد رقد يف فراشه حىت تطلع الشمس ال عذر له سوى التوغل يف النفاق وال 
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يف حتريق يف حتريق   عذر له سوى اخلبث الباطين كيف يتخلف عن صَلة قد هم الرسول عذر له سوى اخلبث الباطين كيف يتخلف عن صَلة قد هم الرسول 
عائر اإلسَلم الظاهرة  عائر اإلسَلم الظاهرة  بيوت من ختلف عنها كيف يتخلف عن شعرية من أعظم شبيوت من ختلف عنها كيف يتخلف عن شعرية من أعظم ش

التخلف عنها عَلمة على النفاق " التخلف عنها عَلمة على النفاق "   كيف يتخلف عن الصَلة وقد جعل الرسول كيف يتخلف عن الصَلة وقد جعل الرسول 
أثقل الصَلة على املنافقني صَلة العشاء وصَلة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أثقل الصَلة على املنافقني صَلة العشاء وصَلة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من 
األجر ألتوَها ولو حبوا" )أي زحفاً على الركب( متفق عليه من حديث أِب هريرة األجر ألتوَها ولو حبوا" )أي زحفاً على الركب( متفق عليه من حديث أِب هريرة 

  رضي هللا عنه . رضي هللا عنه . 
أييت أيضاً حديث ابن عباس " من َسع النداء فليجب ومن مل جيب فَل أييت أيضاً حديث ابن عباس " من َسع النداء فليجب ومن مل جيب فَل وسوف وسوف 

  صَلة له " . صَلة له " . 
وهذا يصلح دليًَل للقائلني أبن اْلماعة شرط لصحة الصَلة ومن صلى منفرداً وهذا يصلح دليًَل للقائلني أبن اْلماعة شرط لصحة الصَلة ومن صلى منفرداً 

  فصَلته ابطلة . فصَلته ابطلة . 
وَلذا ذهب اإلمام أمحد رمحه هللا يف إحدى الرواايت عنه واختار هذه الرواية ابن وَلذا ذهب اإلمام أمحد رمحه هللا يف إحدى الرواايت عنه واختار هذه الرواية ابن 

  شاء هللا حبث هذا املسألة . شاء هللا حبث هذا املسألة .   عقيل ، وسوف أييت إنعقيل ، وسوف أييت إن
املقصود من كَلمنا أن صَلة اْلماعة واجبة بَل إشكال ومن قال أبن اْلماعة سنة املقصود من كَلمنا أن صَلة اْلماعة واجبة بَل إشكال ومن قال أبن اْلماعة سنة 
فلم يذكر دليًَل واألدلة صرحية وكثرية يف وجوب صَلة اْلماعة وأنه ال يصلي يف بيته فلم يذكر دليًَل واألدلة صرحية وكثرية يف وجوب صَلة اْلماعة وأنه ال يصلي يف بيته 

  إال املوصوف ابلنفاق ومن كان له عذر . إال املوصوف ابلنفاق ومن كان له عذر . 
هم بتحريق بيوت هم بتحريق بيوت   الية ألن الرسول الية ألن الرسول ويف احلديث دليل على جواز العقوابت املويف احلديث دليل على جواز العقوابت امل

املتخلفني وَلذا ذهب اإلمام امحد وهو اختيار شيخ اإلسَلم كما يف كتاب اْلهاد املتخلفني وَلذا ذهب اإلمام امحد وهو اختيار شيخ اإلسَلم كما يف كتاب اْلهاد 
من الفتاوى واختيار ابن القيم رمحه هللا كما يف الطرق احلكمية وهو احلق وأدلة ذلك  من الفتاوى واختيار ابن القيم رمحه هللا كما يف الطرق احلكمية وهو احلق وأدلة ذلك  

  كثرية ومنها دليل الباب . كثرية ومنها دليل الباب . 
التعزيرات ومل يذكروا الناسخ التعزيرات ومل يذكروا الناسخ   أما الشافعية رمحهم هللا قد زعموا نسخ أحاديثأما الشافعية رمحهم هللا قد زعموا نسخ أحاديث

يف مانع الزكاة " إان آخذوها يف مانع الزكاة " إان آخذوها   واألحاديث كثرية يف إثبات العقوابت وقد قال النيب واألحاديث كثرية يف إثبات العقوابت وقد قال النيب 
  وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" . وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" . 
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وشطر ماله هذا صريح يف إثبات العقوابت حىت ولو كانت يف أخذ شيئ وشطر ماله هذا صريح يف إثبات العقوابت حىت ولو كانت يف أخذ شيئ   قوله قوله 
وغريَها ، وقد جاء يف مسند وغريَها ، وقد جاء يف مسند من ماله ، واحلديث سنده صحيح رواه امحد وأبو داود من ماله ، واحلديث سنده صحيح رواه امحد وأبو داود 

ذكر املانع له من حتريق بيوت املتخلفني على صَلة ذكر املانع له من حتريق بيوت املتخلفني على صَلة   األمام امحد رمحه هللا أن النيب األمام امحد رمحه هللا أن النيب 
اْلماعة ، فقال : لوال ما فيه من النساء والذرية " وهذه الرواية شاذة وإن كان اْلماعة ، فقال : لوال ما فيه من النساء والذرية " وهذه الرواية شاذة وإن كان 

  معناها صحيح إال أن اللفظة شاذة . معناها صحيح إال أن اللفظة شاذة . 
  ::  قوله " والذي نفسي بيده "قوله " والذي نفسي بيده "

حنو من مثانني حديثاً حنو من مثانني حديثاً   من غري استحَلف وقد حفظ عن النيب من غري استحَلف وقد حفظ عن النيب   فيه جواز احللففيه جواز احللف
أنه حلف من غري استحَلف ذكر هذه الفائدة ابن القيم يف اْلزء الثالث من زاد أنه حلف من غري استحَلف ذكر هذه الفائدة ابن القيم يف اْلزء الثالث من زاد 

  املعاد . املعاد . 
وفيه إثبات صفة اليد هلل عز وجل وأهل السنة واْلماعة يثبتون هلل اليدين إثبااتً بَل وفيه إثبات صفة اليد هلل عز وجل وأهل السنة واْلماعة يثبتون هلل اليدين إثبااتً بَل 

كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف     متثيل وتنزيهاً بَل تعطيل إلن هللا ليسمتثيل وتنزيهاً بَل تعطيل إلن هللا ليس
َُ يف إثبات اليدين للجهمية واملعتزلة واألشاعرة وما  َُ يف إثبات اليدين للجهمية واملعتزلة واألشاعرة وما أفعاله وهو السميع العليم خَلفًا أفعاله وهو السميع العليم خَلفًا

  أشبه ذلك من الفرق املنحرفة والضالة. أشبه ذلك من الفرق املنحرفة والضالة. 
  قوله " لو يعلم أحكم أنه جيد عرقاً مسيناً ومرماقتني حسنتني ويف رواية مرماتني حسنتني" قوله " لو يعلم أحكم أنه جيد عرقاً مسيناً ومرماقتني حسنتني ويف رواية مرماتني حسنتني" 

أحدهم أنه جيد عظماً فيه حلم أو حلم بني ضلع لشهد العشاء ألن أحدهم أنه جيد عظماً فيه حلم أو حلم بني ضلع لشهد العشاء ألن أي لو يعلم أي لو يعلم 
الدنيا أكرب يف نفوسهم من اآلخرة ، وهذا كثري يف الناس فإذا كان هذا يوجد يف الدنيا أكرب يف نفوسهم من اآلخرة ، وهذا كثري يف الناس فإذا كان هذا يوجد يف 

القرن األول فما ابلك مبن يعيشون يف آخر الزمان ولقد كثر التخلف عن الصَلة القرن األول فما ابلك مبن يعيشون يف آخر الزمان ولقد كثر التخلف عن الصَلة 
يتخلفون عن صَلة يتخلفون عن صَلة وقل املنكرون لذلك فتجد أكثر من مخسني أو ستني نفراً وقل املنكرون لذلك فتجد أكثر من مخسني أو ستني نفراً 

الفجر فَل يرفع اإلمام بذلك ساكناً ، وإذا صلى الظهر " السَلم عليكم " ال والء الفجر فَل يرفع اإلمام بذلك ساكناً ، وإذا صلى الظهر " السَلم عليكم " ال والء 
وال براء كأنه مل يكن شيء كأنه مل ينافق يف دين هللا كأنه مل يبارز هللا عز وجل يف وال براء كأنه مل يكن شيء كأنه مل ينافق يف دين هللا كأنه مل يبارز هللا عز وجل يف 

املعاصي ، والذي يتخلف عن صَلة الفجر كان الصحابة حيكمون عليه ابلنفاق بل  املعاصي ، والذي يتخلف عن صَلة الفجر كان الصحابة حيكمون عليه ابلنفاق بل  
نافق يف العهد النبوي أن يتخلف عن صَلة الفجر ، أما صَلة العصر نافق يف العهد النبوي أن يتخلف عن صَلة الفجر ، أما صَلة العصر كان عَلمة املكان عَلمة امل

والظهر واملغرب فلم يكونوا حيكمون على من يتخلف عنها ابلنفاق وذلك الحتمال والظهر واملغرب فلم يكونوا حيكمون على من يتخلف عنها ابلنفاق وذلك الحتمال 
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وجود الشواغل ولكن ما عذر اإلنسان ابلتخلف عن صَلة الفجر عذره النوم هذا وجود الشواغل ولكن ما عذر اإلنسان ابلتخلف عن صَلة الفجر عذره النوم هذا 
إلسرتاحات على آالت إلسرتاحات على آالت ليس عذراً ، كون اإلنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً ابليس عذراً ، كون اإلنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً اب

املَلهي واْللوس مع املردان واملخنثني أو عاكفاً عند التلفاز وغريه إىل األذان األول املَلهي واْللوس مع املردان واملخنثني أو عاكفاً عند التلفاز وغريه إىل األذان األول 
مث ينام فيقول رفع القلم عن ثَلثة ، سبحان هللا حشفاً وسوء كيل ، أواًل حتريف مث ينام فيقول رفع القلم عن ثَلثة ، سبحان هللا حشفاً وسوء كيل ، أواًل حتريف 
للنصوص وتَلعب هبا ووضع َلا يف غري مواضعها ، اثنياً : ختلف عن الصلوات للنصوص وتَلعب هبا ووضع َلا يف غري مواضعها ، اثنياً : ختلف عن الصلوات 

  نافقني . نافقني . ومشاهبة املومشاهبة امل
  قوله " لشهد العشاء " : قوله " لشهد العشاء " : 

وهذا دليل على أن التخلف عن صَلة العشاء من صفات املنافقني ، والسبب يف وهذا دليل على أن التخلف عن صَلة العشاء من صفات املنافقني ، والسبب يف 
  ختصيص صَلة العشاء أن املنافق إذا غاب ال يُرى وال يُعلم بغيابه.ختصيص صَلة العشاء أن املنافق إذا غاب ال يُرى وال يُعلم بغيابه.

وعلى كل هذا خيتلف إبختَلف األزمان فتَلحظ أن املنافقني يشهدون العشاء وعلى كل هذا خيتلف إبختَلف األزمان فتَلحظ أن املنافقني يشهدون العشاء 
  العصر ألهنا بعد النوم وأما الفجر فهذا كثري . العصر ألهنا بعد النوم وأما الفجر فهذا كثري .   ولكنهم يتخلفون عن صَلةولكنهم يتخلفون عن صَلة

ويف زماننا هذا عجب عجاب فيعض الناس ال يصلي أبداً إال اْلمعة وبعض الناس ويف زماننا هذا عجب عجاب فيعض الناس ال يصلي أبداً إال اْلمعة وبعض الناس 
  ال يصليها وال يشهدها . ال يصليها وال يشهدها . 

وسوف أييت إن شاء هللا زايدة حبث على صَلة اْلماعة وحكمها ومذاهب أهل وسوف أييت إن شاء هللا زايدة حبث على صَلة اْلماعة وحكمها ومذاهب أهل 
اْلماعة وبني أجياب الصَلة يف اْلماعة وبني أجياب الصَلة يف العلم وأقوال أهل العلم يف الفرق بني إجابة صَلة العلم وأقوال أهل العلم يف الفرق بني إجابة صَلة 

" ألحرق عليهم بيوَتم " " ألحرق عليهم بيوَتم "   املساجد , وسوف أييت ذكر أدلة ذلك وأن عموم قوله املساجد , وسوف أييت ذكر أدلة ذلك وأن عموم قوله 
حيمل أن يكونوا يصلون مجاعة ولكن يف البيت وهذا ال ينفع ، ال بد أن يصلي حيمل أن يكونوا يصلون مجاعة ولكن يف البيت وهذا ال ينفع ، ال بد أن يصلي 
مجاعة يف املسجد مع املسلمني يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها أَسه وهذه مجاعة يف املسجد مع املسلمني يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها أَسه وهذه 

  ملساجد . وهللا أعلم . ملساجد . وهللا أعلم . البيوت هي االبيوت هي ا
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أَثْ َقُل اَلصهََلِة َعَلى اَْلُمَناِفِقنَي:  } َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهِ  -391
ًوا  ُمت هَفٌق   {َصََلُة اَْلِعَشاِء, َوَصََلُة اَْلَفْجِر, َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ِفيِهَما أَلَتَ ْوَُهَا َوَلْو َحب ْ

 .َعَلْيهِ   
  
  

  (:(:)الشرح)الشرح
  قال املؤلف رمحه هللا : قال املؤلف رمحه هللا : 

" أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء " أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء   وعنه رضي هللا عنه قال قال رسول هللا وعنه رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
    وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا" . هذا احلديث متفق عليه .وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا" . هذا احلديث متفق عليه .

قال البخاري رمحه هللا : حدثنا عمر بن حفص قال أخربان أِب قال حدثنا األعمش قال البخاري رمحه هللا : حدثنا عمر بن حفص قال أخربان أِب قال حدثنا األعمش 
  به . به .   أِب صاحل عن أِب هريرة عن النيب أِب صاحل عن أِب هريرة عن النيب   عنعن

  ––ح ح ––وقال مسلم رمحه هللا حدثنا ابن منري قال حدثنا أِب قال حدثنا األعمش وقال مسلم رمحه هللا حدثنا ابن منري قال حدثنا أِب قال حدثنا األعمش 
وحدثنا أبو بكر بن أِب شيبة وأبو كريب واللفظ َلما قال حدثنا األعمش عن أِب وحدثنا أبو بكر بن أِب شيبة وأبو كريب واللفظ َلما قال حدثنا األعمش عن أِب 

  ه . ه . قال " أثقل الصَلة على املنافقني .." إىل آخر قال " أثقل الصَلة على املنافقني .." إىل آخر   صاحل عن أِب هريرة أن النيب صاحل عن أِب هريرة أن النيب 
واحلديث دليل  على ثقل صَلة العشاء والفجر على املنافقني والصلوات كلها ثقيلة واحلديث دليل  على ثقل صَلة العشاء والفجر على املنافقني والصلوات كلها ثقيلة 

  على املنافقني لقول هللا تعاىل " وإذا قاموا إىل الصَلة قاموا كساىل " . على املنافقني لقول هللا تعاىل " وإذا قاموا إىل الصَلة قاموا كساىل " . 
إال أن ذكر هاتني الصَلتني دون غريَها من الصلوات ألهنما أثقل من غريَها وألن إال أن ذكر هاتني الصَلتني دون غريَها من الصلوات ألهنما أثقل من غريَها وألن 

ملتخلف عنها ألنه يف العهد األول ليس مثة مصابيح ملتخلف عنها ألنه يف العهد األول ليس مثة مصابيح صَلة العشاء ابلغالب ال يُفقد اصَلة العشاء ابلغالب ال يُفقد ا
يرى املتخلف فكان املنافقون يف صدر اإلسَلم األول ال يشهدون العشاء والفجر يرى املتخلف فكان املنافقون يف صدر اإلسَلم األول ال يشهدون العشاء والفجر 

ويتخلفون عن هاتني الصَلتني وأما قول بعضهم بتخصيص هاتني الصَلتني ألهنما ويتخلفون عن هاتني الصَلتني وأما قول بعضهم بتخصيص هاتني الصَلتني ألهنما 
ة ة أفضل وأعظم الصلوات ففيه نظر بل هذا غلط ألن صَلة العصر بنصوص متواتر أفضل وأعظم الصلوات ففيه نظر بل هذا غلط ألن صَلة العصر بنصوص متواتر 

أعظم من صَلة العشاء ففي الصحيحني " من صلى الربدين دخل اْلنة " . ويف أعظم من صَلة العشاء ففي الصحيحني " من صلى الربدين دخل اْلنة " . ويف 
  البخاري " من ترك صَلة العصر حبط عمله " ، وهذا مل يرد بصَلة العشاء .البخاري " من ترك صَلة العصر حبط عمله " ، وهذا مل يرد بصَلة العشاء .
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  قوله " ولو يعلمون ما فيهما "قوله " ولو يعلمون ما فيهما "
أي من األجر والثواب ألتوَها أي ولو زحفاً على الركب كذلك يقال ولو يعلم أي من األجر والثواب ألتوَها أي ولو زحفاً على الركب كذلك يقال ولو يعلم   

هللا للمتخلفني عنهما من العذاب األليم والنكال العظيم ألتوَها هللا للمتخلفني عنهما من العذاب األليم والنكال العظيم ألتوَها   املنافقون ما أعدهاملنافقون ما أعده
خائفني وجلني ، فإن الشارع قد عظم أمر الصَلة وأوجب إقامتها مع مجاعة خائفني وجلني ، فإن الشارع قد عظم أمر الصَلة وأوجب إقامتها مع مجاعة 

املسلمني ولقد كانت عَلمة املنافقني يف صدر األمة األوىل التكاسل والتخلف عن املسلمني ولقد كانت عَلمة املنافقني يف صدر األمة األوىل التكاسل والتخلف عن 
ه وعلى الكفر بعدمها ه وعلى الكفر بعدمها الصلوات أو عن بعضها وكانوا يستدلون إبسَلم الرجل بصَلتالصلوات أو عن بعضها وكانوا يستدلون إبسَلم الرجل بصَلت

. ملا روى مسلم رمحه هللا يف صحيحه من حديث أبن جريج قال أخربين أبو الزبري . ملا روى مسلم رمحه هللا يف صحيحه من حديث أبن جريج قال أخربين أبو الزبري 
قال " بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصَلة" قال " بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصَلة"   عن جابر بن عبدهللا أن النيب عن جابر بن عبدهللا أن النيب 

 . .  
والكفر إذا عرف ابأللف والَلم ال حيتمل إال الكفر األكرب كقول هللا تعاىل " ومن مل والكفر إذا عرف ابأللف والَلم ال حيتمل إال الكفر األكرب كقول هللا تعاىل " ومن مل 

  مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون " . مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون " .   حيكمحيكم
" إثنان " إثنان   الكفر هنا هو األكرب أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به األصغر كقوله الكفر هنا هو األكرب أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به األصغر كقوله 

ابلناس هم هبم كفر الطعن ابألنساب والنياحة على امليت " رواه مسلم من حديث ابلناس هم هبم كفر الطعن ابألنساب والنياحة على امليت " رواه مسلم من حديث 
  أِب هريرة .أِب هريرة .
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ٌل َأْعَمى فَ َقاَل: اَي َرُسوَل َاَّللهِ! لَْيَس َرجُ  أََتى اَلنهيبه  }َوَعْنُه قَاَل:  -392
يل َقائٌِد يَ ُقوُدين ِإىَل اَْلَمْسِجِد, فَ َرخهَص َلُه, فَ َلمها َوىله َدَعاُه, فَ َقاَل: "َهْل َتْسَمُع اَلنِ َداَء 

   .َرَواُه ُمْسِلم ٌ   {اِبلصهََلِة?" قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: "َفَأِجْب" 
  

  )الشرح(:)الشرح(:
رجل أعمى فقال : اي رسول هللا إنه رجل أعمى فقال : اي رسول هللا إنه   اِب هريرة رضي هللا عنه قال : أتى النيب اِب هريرة رضي هللا عنه قال : أتى النيب   وعنوعن

ليس يل قائد يقودين اىل املسجد ، فرخص له فلما وىل دعاه فقال " هل تسمع ليس يل قائد يقودين اىل املسجد ، فرخص له فلما وىل دعاه فقال " هل تسمع 
  النداء ابلصَلة " قال: نعم ، قال : " فأجب " . النداء ابلصَلة " قال: نعم ، قال : " فأجب " . 

 بن األصم  بن األصم هذا اخلرب رواه مسلم فقال حدثنا قتيبة قال أخربان الفزاري عن عبيدهللاهذا اخلرب رواه مسلم فقال حدثنا قتيبة قال أخربان الفزاري عن عبيدهللا
  عن يزيد بن األصم عن أِب هريرة به. عن يزيد بن األصم عن أِب هريرة به. 

ورواه اإلمام أبو داود رمحه هللا يف سننه من طريق محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة ورواه اإلمام أبو داود رمحه هللا يف سننه من طريق محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة 
فقلت اي رسول هللا إين ضرير فقلت اي رسول هللا إين ضرير   عن أِب رزين عن أبن أم مكتوم قال سألت النيب عن أِب رزين عن أبن أم مكتوم قال سألت النيب 

يف بييت قال يف بييت قال البصر شاسع الدار ويل قائد ال يَلئمين فهل جتد يل رخصة أن أصلي البصر شاسع الدار ويل قائد ال يَلئمين فهل جتد يل رخصة أن أصلي 
نعم فلما وليت دعاين فقال"  أتسمع النداء " قلت : نعم ، قال : ال أجد لك نعم فلما وليت دعاين فقال"  أتسمع النداء " قلت : نعم ، قال : ال أجد لك 

  رخصة . رخصة . 
ورواته ثقات وهو دليل صريح على أن من َسع النداء فيجب عليه اإلجابة سواء  ورواته ثقات وهو دليل صريح على أن من َسع النداء فيجب عليه اإلجابة سواء  

كان بيته بعيداً أو قريباً وليس معىن هذا إن من مل يسمع النداء ال جييب الصَلة ولو  كان بيته بعيداً أو قريباً وليس معىن هذا إن من مل يسمع النداء ال جييب الصَلة ولو  
وال قال به أحد من أهل العلم والتحقيق فالذي منزله بقرب وال قال به أحد من أهل العلم والتحقيق فالذي منزله بقرب   كان يف وسط البلدكان يف وسط البلد

  املسجد جتب عليه اإلجابة َسع أو مل يسمع فإن مل جيب فقد شابه املنافقني املسجد جتب عليه اإلجابة َسع أو مل يسمع فإن مل جيب فقد شابه املنافقني 
إال أن حمل حديث الباب عند أهل العلم يف البيت النائي عن املساجد والضابط يف إال أن حمل حديث الباب عند أهل العلم يف البيت النائي عن املساجد والضابط يف 

يسمع النداء فله رخصة يسمع النداء فله رخصة هذا إن من َسع النداء فعليه اإلجابة وإن كان بعيداً وان مل هذا إن من َسع النداء فعليه اإلجابة وإن كان بعيداً وان مل 
إن يصلي يف بيته علماً أن ظاهر حديث الباب ملن له عذر كابن أم مكتوم فإنه  إن يصلي يف بيته علماً أن ظاهر حديث الباب ملن له عذر كابن أم مكتوم فإنه  

  كان رجل أعمى وقائده ال يَلزمه . كان رجل أعمى وقائده ال يَلزمه . 
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ومفهوم حديث الباب أن املبصر الذي ال يشق عليه اجمليء جيب عليه إجابة النداء ومفهوم حديث الباب أن املبصر الذي ال يشق عليه اجمليء جيب عليه إجابة النداء 
لوقت ، فنأخذ من هذا لوقت ، فنأخذ من هذا وإن كان بيته بعيداً وإن كان ال يسمع النداء إذا كان يعلم اوإن كان بيته بعيداً وإن كان ال يسمع النداء إذا كان يعلم ا

عظم قدر الصَلة وأنه ال يرخص ألحد يف التخلف عنها إال ملن كان له عذر عظم قدر الصَلة وأنه ال يرخص ألحد يف التخلف عنها إال ملن كان له عذر 
  حقيقي مينعه من احلضور إىل املسجد . حقيقي مينعه من احلضور إىل املسجد . 

  وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من احلرص على التفقه ابلدين .وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من احلرص على التفقه ابلدين .
  وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤاَلم ألهل العلم . وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤاَلم ألهل العلم . 

ه أنه ال بد من إقامة األذان وهو من شعائر أهل اإلسَلم الظاهرة وهو فرض عني ه أنه ال بد من إقامة األذان وهو من شعائر أهل اإلسَلم الظاهرة وهو فرض عني وفيوفي
عن مجاعة من العلماء وفرض كفاية عن آخرين إذا قام به البعض سقط اإلمث عن عن مجاعة من العلماء وفرض كفاية عن آخرين إذا قام به البعض سقط اإلمث عن 

قال "أتسمع النداء " علم أن أهل قال "أتسمع النداء " علم أن أهل   الباقني وجه الداللة من احلديث أن الرسول الباقني وجه الداللة من احلديث أن الرسول 
تيمية وأي طائفة امتنعت عن األذان تيمية وأي طائفة امتنعت عن األذان البلد يؤذنون ولذلك يقول شيخ اإلسَلم ابن البلد يؤذنون ولذلك يقول شيخ اإلسَلم ابن 

وجب قتاَلا ألن هذا من شعائر أهل اإلسَلم فقد كان رسول هللا ميتنع من غزو وجب قتاَلا ألن هذا من شعائر أهل اإلسَلم فقد كان رسول هللا ميتنع من غزو 
البلد حني يسمع األذان كما جاء هذا يف صحيح مسلم فإن َسع النداء تركهم وإال البلد حني يسمع األذان كما جاء هذا يف صحيح مسلم فإن َسع النداء تركهم وإال 

  أغار عليهم . وظاهر هذا أن البلد الذي ال يؤذن فيه جيب قتاَلم . أغار عليهم . وظاهر هذا أن البلد الذي ال يؤذن فيه جيب قتاَلم . 
َلم بعدم إسَلمهم إذ كيف ال يقيمون النداء وال يظهرون شعائر َلم بعدم إسَلمهم إذ كيف ال يقيمون النداء وال يظهرون شعائر وأيضاً فيه َتمة وأيضاً فيه َتمة 

  اإلسَلم الظاهرة. وهللا أعلم . اإلسَلم الظاهرة. وهللا أعلم . 
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ُهَما, َعْن اَلنهيبِ   -393 َع  }قَاَل:  َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ َمْن َسَِ
اَرُقْطيِنُّ, َواْبُن   {ٍر اَلنِ َداَء فَ َلْم أَيِْت َفََل َصََلَة َلُه ِإاله ِمْن ُعذْ  َرَواُه اِْبُن َماَجْه, َواَلده

  .ِحبهاَن, َواحْلَاِكُم, َوِإْسَناُدُه َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم, َلِكْن َرجهَح بَ ْعُضُهْم َوقْ َفهُ  
  

  )الشرح(:)الشرح(:
  قال : قال :   وعن ابن عباس عن النيب وعن ابن عباس عن النيب 

  . .   "ومن مسع النداء فلم أيت فال صالة له إال من عذر ""ومن مسع النداء فلم أيت فال صالة له إال من عذر "
اخلرب رواه ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه والدارقطين واحلاكم يف اخلرب رواه ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه والدارقطين واحلاكم يف   هذاهذا

مستدركه كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن اثبت عن سعيد مستدركه كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن اثبت عن سعيد 
  به . به .   بن جبري عن ابن عباس عن النيب بن جبري عن ابن عباس عن النيب 

وقد صححه احلاكم وقال على شرط الشيخني ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب وقد صححه احلاكم وقال على شرط الشيخني ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب 
ه هللا يشري اىل اإلختَلف يف رفعه فقد رفعه عن شعبة هشيم ه هللا يشري اىل اإلختَلف يف رفعه فقد رفعه عن شعبة هشيم شعبة فكان احلافظ رمحشعبة فكان احلافظ رمح

بن بشر وعبدالرمحن بن غزوان ومجاعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة منهم غندر بن بشر وعبدالرمحن بن غزوان ومجاعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة منهم غندر 
ومنهم وكيع فقد روى عنه أبو بكر بن أىب شيبة يف املصنف عن شعبة عن عدي بن ومنهم وكيع فقد روى عنه أبو بكر بن أىب شيبة يف املصنف عن شعبة عن عدي بن 

سانيد ووكيع سانيد ووكيع اثبت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح األاثبت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح األ
جبل يف احلفظ وهو من الثقات املتقنني وخصوصاً يف أحاديث شعبة فلذلك وقف جبل يف احلفظ وهو من الثقات املتقنني وخصوصاً يف أحاديث شعبة فلذلك وقف 
هذا اخلرب أقوى من رفعه واحلديث احتج به القائلون على أن املساجد شرط لصحة هذا اخلرب أقوى من رفعه واحلديث احتج به القائلون على أن املساجد شرط لصحة 
الصَلة واىل هذا ذهب اإلمام امحد رمحه هللا يف إحدى الرواايت عنه فقال ال صَلة الصَلة واىل هذا ذهب اإلمام امحد رمحه هللا يف إحدى الرواايت عنه فقال ال صَلة 

  د ، وذلك لعموم قولهد ، وذلك لعموم قولهملن مل يصل مجاعة يف املساجملن مل يصل مجاعة يف املساج
" من َسع النداء فلم جيب فَل صَلة له إال من عذر" واألعذار كثرية منها اخلوف  " من َسع النداء فلم جيب فَل صَلة له إال من عذر" واألعذار كثرية منها اخلوف    

  املرض وحنو ذلك . املرض وحنو ذلك . 
ولكن سنده ولكن سنده   واحلديث جاء عند أِب داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول واحلديث جاء عند أِب داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول 

ضعيف واألشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من مل أيت حني ضعيف واألشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من مل أيت حني 
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لألعمى أتسمع النداء قال : نعم ، قال : لألعمى أتسمع النداء قال : نعم ، قال :   ، وقد تقدم قول النيب ، وقد تقدم قول النيب   يسمع النداءيسمع النداء
  فأجب " وعند أىب داود من حديث ابن أم مكتوم " فإين ال أجد لك رخصة" . فأجب " وعند أىب داود من حديث ابن أم مكتوم " فإين ال أجد لك رخصة" . 

  وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف صَلة اْلماعة . وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف صَلة اْلماعة . 
فمن العلماء من قال إن اْلماعة شرط لصحة الصَلة هذا مروي عن أكثر فمن العلماء من قال إن اْلماعة شرط لصحة الصَلة هذا مروي عن أكثر 

وما وما --أي معشر الصحابةأي معشر الصحابة  --قول عبدهللا بن مسعود " لقد رأيتنا قول عبدهللا بن مسعود " لقد رأيتنا الصحابة فلذلك يالصحابة فلذلك ي
  إال منافق معلوم النفاق" رواه مسلم يف صحيحه. إال منافق معلوم النفاق" رواه مسلم يف صحيحه.   ––أي عن الصَلة أي عن الصَلة ––يتخلف عنها يتخلف عنها 

أي لقد رأيتنا معشر الصحابة حنكم على من يتخلف عن الصَلة ابلنفاق وجنعل أي لقد رأيتنا معشر الصحابة حنكم على من يتخلف عن الصَلة ابلنفاق وجنعل 
  هذا عَلمة على نفاقه ، واملراد مع مجاعة املسلمني . هذا عَلمة على نفاقه ، واملراد مع مجاعة املسلمني . 

: أن صَلة اْلماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصَلة فلو صلى وحده : أن صَلة اْلماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصَلة فلو صلى وحده ثاينثاينالقول الالقول ال
صحت صَلته ولكن مع اإلمث الشديد وهذا قول للحنابلة واختاره مجع من أهل صحت صَلته ولكن مع اإلمث الشديد وهذا قول للحنابلة واختاره مجع من أهل 

العلم واستدل أصحاب هذا القول حبديث ابن عمر يف الصحيحني " تفضل صَلة العلم واستدل أصحاب هذا القول حبديث ابن عمر يف الصحيحني " تفضل صَلة 
  ليه . ليه . اْلماعة عن صَلة الفذ بسبع وعشرين درجة" وقد تقدم الكَلم عاْلماعة عن صَلة الفذ بسبع وعشرين درجة" وقد تقدم الكَلم ع

: أن صَلة اْلماعة سنة وهذا قول شاذ يروى عن املالكية وطوائف من : أن صَلة اْلماعة سنة وهذا قول شاذ يروى عن املالكية وطوائف من القول الثالثالقول الثالث
فقهاء األحناف ولكن هذا القول يصلح حجة على املتعصبني للمذاهب فلو كان فقهاء األحناف ولكن هذا القول يصلح حجة على املتعصبني للمذاهب فلو كان 
جيوز لكل إنسان أن أيخذ مبذهبه ملا جاز اإلنكار على املالكية وال على األحناف جيوز لكل إنسان أن أيخذ مبذهبه ملا جاز اإلنكار على املالكية وال على األحناف 

ب األدلة معياراً على احلق وقياماً ابلقسط فيعض ب األدلة معياراً على احلق وقياماً ابلقسط فيعض يف صَلَتم يف بيوَتم ولكن هللا نصيف صَلَتم يف بيوَتم ولكن هللا نص
الناس يقول هذا اختيار امحد وهو أدرى من غريه ويقول آخر هذا اختيار مالك الناس يقول هذا اختيار امحد وهو أدرى من غريه ويقول آخر هذا اختيار مالك 

وهو أدرى من أمحد ولآلخر أن يقول هذا اختيار أِب حنيفة وهو أفقه أهل زمانه وهو أدرى من أمحد ولآلخر أن يقول هذا اختيار أِب حنيفة وهو أفقه أهل زمانه 
فهو فهو   فيكون الدين هو املذهب واملذهب هو املتبع أما كَلم هللا وكَلم الرسول فيكون الدين هو املذهب واملذهب هو املتبع أما كَلم هللا وكَلم الرسول 

  مبعزل عن االتباع وال يقرآن إال للتربك فحسب كما هو واقع كثري من الناس. مبعزل عن االتباع وال يقرآن إال للتربك فحسب كما هو واقع كثري من الناس. 
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َصََلَة  أَنهُه َصلهى َمَع َرُسوِل َاَّللهِ  } َوَعْن يَزِيَد ْبِن َاأْلَْسَوِد  -394
ا َصلهى َرُسوُل َاَّللهِ  َدَعا هِبَِما, َفِجيَء هِبَِما ِإَذا ُهَو بَِرُجَلنْيِ ملَْ ُيَصلِ َيا, فَ  اَلصُّْبِح, فَ َلمه

َنا يف  تَ ْرَعُد فَ َراِئُصُهَما, فَ َقاَل ََلَُما: "َما َمنَ َعُكَما َأْن ُتَصلِ َيا َمَعَنا?" قَااَل: َقْد َصلهي ْ
َماَم َوملَْ  ُتَما يف رَِحاِلُكْم, مُثه أَْدرَْكُتْم اإَْلِ ُيَصلِ , َفَصلِ َيا رَِحالَِنا. قَاَل: "َفََل تَ ْفَعََل, ِإَذا َصلهي ْ

َا َلُكْم اَنِفَلٌة"  ِْمِذيُّ, َواْبُن   {َمَعُه, فَِإهنه َحُه اَلرتِ  َرَواُه َأمْحَُد, َواللهْفُظ َلُه, َوالثهََلثَُة, َوَصحه
   .ِحبهانَ  

  
 )الشرح(:

صالة الصبح ، فلما صلى رسول هللا صالة الصبح ، فلما صلى رسول هللا     وعن يزيد بن األسود أنه صلى مع رسول هللا وعن يزيد بن األسود أنه صلى مع رسول هللا 
   برجلني مل يصليا فدعا هبما ، فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال هلما " ما برجلني مل يصليا فدعا هبما ، فجيء هبما ترعد فرائصهما فقال هلما " ما إذ هو إذ هو

منعكما أن تصليا معنا . قاال قد صلينا يف رحالنا قال " فال تفعلوا إذا صليتما يف منعكما أن تصليا معنا . قاال قد صلينا يف رحالنا قال " فال تفعلوا إذا صليتما يف 
  رحالكما مث أدركتما اإلمام ومل يصل فصليا معه فإهنا لكما انفلة " . رحالكما مث أدركتما اإلمام ومل يصل فصليا معه فإهنا لكما انفلة " . 

د والرتمذي والنسائي وابن حبان وابن د والرتمذي والنسائي وابن حبان وابن هذا اخلرب رواه اإلمام امحد رمحه هللا وأبو داو هذا اخلرب رواه اإلمام امحد رمحه هللا وأبو داو 
خزمية واحلاكم كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه خزمية واحلاكم كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه 

  . .   عن النيب عن النيب 
وقد صححه الرتمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم وقد رواه عن يعلى بن عطاء وقد صححه الرتمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم وقد رواه عن يعلى بن عطاء 

قال قال   مجع منهم شعبة وغيَلن وهشام بن حسان وأبو خالد الداالين وغريهم .مجع منهم شعبة وغيَلن وهشام بن حسان وأبو خالد الداالين وغريهم .
الشافعي رمحه هللا إسناده جمهول ولعله يريد بذلك يعلى بن عطاء وشيخه جابر بن الشافعي رمحه هللا إسناده جمهول ولعله يريد بذلك يعلى بن عطاء وشيخه جابر بن 

يزيد ، فجابر بن يزيد مل يرو عنه سوى يعلى بن عطاء ولكن مثل هذا ال يضر يزيد ، فجابر بن يزيد مل يرو عنه سوى يعلى بن عطاء ولكن مثل هذا ال يضر 
فيعلى بن عطاء من رجال مسلم وقد روى عنه مجع من احلفاظ وهو صدوق وجابر فيعلى بن عطاء من رجال مسلم وقد روى عنه مجع من احلفاظ وهو صدوق وجابر 

يعلى ابلرواية عنه فقد وثقة النسائي يعلى ابلرواية عنه فقد وثقة النسائي بن يزيد وثقه النسائي وغريه فَل يضر تفرد بن يزيد وثقه النسائي وغريه فَل يضر تفرد 
وصحح له الرتمذي وابن خزمية وابن حبان ومجع من أهل العلم فلذلك احلديث وصحح له الرتمذي وابن خزمية وابن حبان ومجع من أهل العلم فلذلك احلديث 

  إسناده صحيح . إسناده صحيح . 
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  صالة الصبح يف مسجد اخليف:صالة الصبح يف مسجد اخليف:  قوله " صليت مع رسول هللا قوله " صليت مع رسول هللا 

" لفظ " الصبح " جاءت يف بعض طرق احلديث ، وهي مبينة ملا أهبم يف بعض " لفظ " الصبح " جاءت يف بعض طرق احلديث ، وهي مبينة ملا أهبم يف بعض   
  الرواايت. الرواايت. 

  مسجد اخليف ":مسجد اخليف ":  قوله"قوله"
  هو مسجد معروف يف مىن . هو مسجد معروف يف مىن .   

فيه دليل على إقامة اْلماعة للمسافرين وأن املسافر يقيم اْلماعة كغريه وذلك فيه دليل على إقامة اْلماعة للمسافرين وأن املسافر يقيم اْلماعة كغريه وذلك 
لعموم األدلة فقد أمر هللا إبقامة اْلماعة يف شدة اخلوف علماً أبن األحاديث لعموم األدلة فقد أمر هللا إبقامة اْلماعة يف شدة اخلوف علماً أبن األحاديث 

يف صَلة اخلوف جاءت يف السفر مع ذلك أمر هللا إبقامة يف صَلة اخلوف جاءت يف السفر مع ذلك أمر هللا إبقامة   الواردة عن النيب الواردة عن النيب 
  اْلماعة . اْلماعة . 

  وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف صَلة اْلماعة للمسافر : وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف صَلة اْلماعة للمسافر : 
  فمذهب اإلمام امحد رمحه هللا أن اْلماعة واجبة حضراً وسفراً . فمذهب اإلمام امحد رمحه هللا أن اْلماعة واجبة حضراً وسفراً . 

  ومذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا أن اْلماعة يف السفر ليست واجبة. ومذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا أن اْلماعة يف السفر ليست واجبة. 
احلضر وإن احلضر وإن   وظاهر األدلة تدل على أن اْلماعة واجبة يف السفر كما أهنا واجبة يفوظاهر األدلة تدل على أن اْلماعة واجبة يف السفر كما أهنا واجبة يف

قال قائل إذا سافر املرء لوحده ؟ تقول أواًل : إن سفر املرء لوحده من غري حاجة قال قائل إذا سافر املرء لوحده ؟ تقول أواًل : إن سفر املرء لوحده من غري حاجة 
  مكروه ملا رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . مكروه ملا رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

فإذا سافر وحد سواء كان سفره حلاجة أو لغري حاجة فحضر وقت الصَلة جيب فإذا سافر وحد سواء كان سفره حلاجة أو لغري حاجة فحضر وقت الصَلة جيب 
  جيد فيصلي وحده. جيد فيصلي وحده. عليه أن يبحث عن مجاعة يصلي معهم فإن مل عليه أن يبحث عن مجاعة يصلي معهم فإن مل 

  قوله " فلما سلم فإذا هو برجلني فدعا هبما فجيء هبما ترعد فرائصهما قال هلم النيب قوله " فلما سلم فإذا هو برجلني فدعا هبما فجيء هبما ترعد فرائصهما قال هلم النيب 
  ::  ألستما مسلمني "ألستما مسلمني "

جعل الصَلة عَلمة على جعل الصَلة عَلمة على   احتج هبذا القائلون بكفر اترك الصَلة ألن النيب احتج هبذا القائلون بكفر اترك الصَلة ألن النيب 
  إسَلمه وتركها عَلمة على كفره ألنه ال يتخلف عن الصَلة إال كافر فلذلك قالإسَلمه وتركها عَلمة على كفره ألنه ال يتخلف عن الصَلة إال كافر فلذلك قال
ألستما مسلمني . وقد ذهب عامة الصحابة ومل خيالف منهم أحد إىل كفر اترك ألستما مسلمني . وقد ذهب عامة الصحابة ومل خيالف منهم أحد إىل كفر اترك 
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الصَلة وقد نقل إمجاعهم كثري من أهل العلم منهم إسحاق واملروزي واملنذري وابن الصَلة وقد نقل إمجاعهم كثري من أهل العلم منهم إسحاق واملروزي واملنذري وابن 
حزم وقد قال الرتمذي يف جامعه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربان بشر بن املفضل حزم وقد قال الرتمذي يف جامعه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربان بشر بن املفضل 

ال يرون ال يرون   ي قال كان أصحاب رسول هللا ي قال كان أصحاب رسول هللا عن اْلريري عن عبد هللا بن شقيق العقيلعن اْلريري عن عبد هللا بن شقيق العقيل
  شيء تركه كفر غري الصَلة . شيء تركه كفر غري الصَلة . 

  ::  قوله " صلينا يف رحالنا"قوله " صلينا يف رحالنا"
احتج هبذا اخلرب بعض أهل العلم على أن املساجد ال جتب يف حق املسافرين إال احتج هبذا اخلرب بعض أهل العلم على أن املساجد ال جتب يف حق املسافرين إال   

: ال تفعلوا أي يف الصَلة يف الرحال وقيل : ال تفعلوا أي يف الصَلة يف الرحال وقيل   أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله 
ال تفعلوا " أي إذا دخلتم املسجد فَل تفعلوا يف اْللوس خلف ال تفعلوا " أي إذا دخلتم املسجد فَل تفعلوا يف اْللوس خلف " "   إن املراد بقوله إن املراد بقوله 

  الصفوف ، هذا التفسري هو ظاهر احلديث.الصفوف ، هذا التفسري هو ظاهر احلديث.
ففيه دليل على حترمي اْللوس خلف الصفوف والناس يصلون ولو كان مصلياً يف ففيه دليل على حترمي اْللوس خلف الصفوف والناس يصلون ولو كان مصلياً يف 

أحد املساجد فإن دخل املسجد عليه أن يصلي معهم وإال فَل يدخل أصًَل فبعض أحد املساجد فإن دخل املسجد عليه أن يصلي معهم وإال فَل يدخل أصًَل فبعض 
  وهذا غلط جيب اإلنكار عليه.وهذا غلط جيب اإلنكار عليه.  الناس يتساهل هبذا األمرالناس يتساهل هبذا األمر

  " فإذا أتيتما مسجد مجاعة وهو يصلون فصليا معهم" " فإذا أتيتما مسجد مجاعة وهو يصلون فصليا معهم"   مث قال الرسول مث قال الرسول   
هنا األمر واألمر يقتضي اإلجياب واحلديث صريح يف جواز فعل بل مشروعية فعل هنا األمر واألمر يقتضي اإلجياب واحلديث صريح يف جواز فعل بل مشروعية فعل 

ذوات األسباب يف أوقات النهي فهذه الصَلة هي صَلة الفجر ومع ذلك أذن ذوات األسباب يف أوقات النهي فهذه الصَلة هي صَلة الفجر ومع ذلك أذن 
د طلوع الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر أوقات د طلوع الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر أوقات يف فعل النافلة بعيف فعل النافلة بع  الرسول الرسول 

النهي ألنه إذا جاز هذا الفعل يف وقت الفجر وهو أشد أوقات النهي فألن جيوز يف النهي ألنه إذا جاز هذا الفعل يف وقت الفجر وهو أشد أوقات النهي فألن جيوز يف 
  غريه من ابب أوىل . غريه من ابب أوىل . 

ويف احلديث دليل على تعقب فقهاء احلنابلة يف قوَلم إال املغرب فيشفعها بركعة  ويف احلديث دليل على تعقب فقهاء احلنابلة يف قوَلم إال املغرب فيشفعها بركعة  
ن صَلة بل عمم فيجب تعميم ما ن صَلة بل عمم فيجب تعميم ما مل يستثين صَلة دو مل يستثين صَلة دو   احلديث رد عليه ألن النيب احلديث رد عليه ألن النيب 

  هذا بدون دليل . هذا بدون دليل . ((11))وال جيوز أن .....وال جيوز أن .....  عممه الرسول عممه الرسول 
  ::  قوله " فإهنا لكما انفلة"قوله " فإهنا لكما انفلة"

                                                
 كلمة غير واضحة.  )1 (
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  فيه دليل على أن األوىل فريضة . وهللا أعلم . فيه دليل على أن األوىل فريضة . وهللا أعلم . 
  
  

َماُم لِيُ ْؤَته  } قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهِ  َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -395 َا ُجِعَل اإَْلِ  بِِه, ِإمنه
ُوا َحىته ُيَكربِ َ, َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا, َواَل تَ رَْكُعوا َحىته يَ رَْكعَ  ُوا, َواَل ُتَكربِ  , َوِإَذا فَِإَذا َكربهَ َفَكربِ 
َدُه, فَ ُقوُلوا: اَللهُهمه رَب هَنا َلَك َاحْلَْمُد, َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدو  َع َاَّللهُ ِلَمْن محَِ ا, َواَل قَاَل َسَِ

َتْسُجُدوا َحىته َيْسُجَد, َوِإَذا َصلهى قَاِئًما َفَصلُّوا ِقَياًما, َوِإَذا َصلهى قَاِعًدا َفَصلُّوا قُ ُعوًدا 
 َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوَهَذا َلْفظُهُ  .   {َأمْجَِعنَي 

    .َوَأْصُلُه يف اَلصهِحيَحنْي ِ 
  

  )الشرح(:)الشرح(:
" إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب   قال قال رسول هللا قال قال رسول هللا   وعن أيب هريرة رضي هللا عنهوعن أيب هريرة رضي هللا عنه

فكربوا وال تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع ، وإذا قال مسع هللا فكربوا وال تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع ، وإذا قال مسع هللا 
ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد ، وإذا سجد فاسجدوا وال تسجدوا حىت يسجد ، ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد ، وإذا سجد فاسجدوا وال تسجدوا حىت يسجد ، 

  ى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني " . ى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني " . وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلوإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صل
هذا اخلرب كما ذكر املؤلف رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن حممد عن أِب هذا اخلرب كما ذكر املؤلف رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن حممد عن أِب 

ََ إال أنه جاء عند أِب داود " فإذا صلى قاعداً فصلوا   أِبأِبصاحل عن صاحل عن  ََ إال أنه جاء عند أِب داود " فإذا صلى قاعداً فصلوا هريرة مرفوعًا هريرة مرفوعًا
و و قعوداً أمجعون " ابلرفع ال ابلنصب فعلى رواية الرفع تكون أمجعون أتكيداً لواقعوداً أمجعون " ابلرفع ال ابلنصب فعلى رواية الرفع تكون أمجعون أتكيداً لوا

  اْلماعة وعلى رواية النصب يكون اإلعراب ظاهراً على احلال . اْلماعة وعلى رواية النصب يكون اإلعراب ظاهراً على احلال . 
البخاري البخاري وهذا اخلرب رواه الشيخان يف صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال اإلمام وهذا اخلرب رواه الشيخان يف صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال اإلمام 

حدثنا حممد بن عبدهللا قال أخربان عبدالرزاف قال أخربان معمر عن َهام بن منبه حدثنا حممد بن عبدهللا قال أخربان عبدالرزاف قال أخربان معمر عن َهام بن منبه 
ليؤت به فَل ختتلفوا عليه فإذا ليؤت به فَل ختتلفوا عليه فإذا   أنه قال " إمنا جعل اإلمامأنه قال " إمنا جعل اإلمام  عن اِب هريرة عن النيب عن اِب هريرة عن النيب 
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ركع فاركعوا وإذا قال َسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد وإذا سجد فاسجدوا ركع فاركعوا وإذا قال َسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد وإذا سجد فاسجدوا 
  وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون " . وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون " . 

  " . " . ويف رواية عند البخاري " وإذا قال َسع هللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد ويف رواية عند البخاري " وإذا قال َسع هللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد 
حديث أِب الزاند عن األعرج عن اِب هريرة حنوه  حديث أِب الزاند عن األعرج عن اِب هريرة حنوه  ورواه مسلم يف صحيحه من ورواه مسلم يف صحيحه من 

  وعنده " اللهم ربنا لك احلمد" . وعنده " اللهم ربنا لك احلمد" . 
ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أاب يونس حدثه عن أِب هريرة وفيه فإذا صلى قائماً ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أاب يونس حدثه عن أِب هريرة وفيه فإذا صلى قائماً 

ََ فصلوا قعوداً أمجعون " .  ََ فصلوا قعوداً أمجعون " . فصلوا قياماً  وإذا صلى قعودًا   فصلوا قياماً  وإذا صلى قعودًا
الصحيحني الصحيحني ملؤلف أصله يف ملؤلف أصله يف يتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه ايتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه ا

  وإمنا تفرد أبو داود بصياغة اللفظ وأما املعىن فكله موجود يف الصحيحني .وإمنا تفرد أبو داود بصياغة اللفظ وأما املعىن فكله موجود يف الصحيحني .
  ::  ""إمنا جعل اإلمام ليؤمت بهإمنا جعل اإلمام ليؤمت به""قوله قوله 

إمنا أداة حصر تثبت املوجود وتنفي املفقود مبعىن أن اإلمام إمنا جعل إىل آخر ما إمنا أداة حصر تثبت املوجود وتنفي املفقود مبعىن أن اإلمام إمنا جعل إىل آخر ما   
  ذكر. ذكر. 

  ::  قوله "ليؤمت به "قوله "ليؤمت به "
هذا االقتداء بقوله يف رواية البخاري " فَل هذا االقتداء بقوله يف رواية البخاري " فَل   النيب النيب   مبعىن يقتدى به ابلصَلة فسرمبعىن يقتدى به ابلصَلة فسر

ختتلفوا عليه " الن اإلمام إمنا جعل ليقتدى به فَل جيوز للمأموم أن يركع قبل ركوعه ختتلفوا عليه " الن اإلمام إمنا جعل ليقتدى به فَل جيوز للمأموم أن يركع قبل ركوعه 
  وال أن يسجد قبل سجوده ألن هذا اختَلف على اإلمام . وال أن يسجد قبل سجوده ألن هذا اختَلف على اإلمام . 

ألنه ألنه وعند أِب داود " فإذا كرب فكربوا " ال يفيد هذا مقارنة تكبري املأموم لإلمام وعند أِب داود " فإذا كرب فكربوا " ال يفيد هذا مقارنة تكبري املأموم لإلمام 
يتعني على املأموم أال يكرب حىت يفرغ اإلمام من تكبريه وذلك حلديث الرباء يف يتعني على املأموم أال يكرب حىت يفرغ اإلمام من تكبريه وذلك حلديث الرباء يف 

ساجداً " فَل ينتقل املأموم ساجداً " فَل ينتقل املأموم   الصحيحني " ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب الصحيحني " ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب 
من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن فإذا متكن اإلمام من الركن شرع من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن فإذا متكن اإلمام من الركن شرع 

وال تكربوا حىت يكرب " حىت هنا مبعىن "إىل أن " وال تكربوا حىت يكرب " حىت هنا مبعىن "إىل أن " " "   متابعته لذلك قال رسول هللا متابعته لذلك قال رسول هللا 
  أي إىل أن يكرب ويفرغ من التكبري . أي إىل أن يكرب ويفرغ من التكبري . 
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واحتج هبذا احلديث احلنابلة على وجوب التكبري وهذا االستدالل صحيح ويصلح واحتج هبذا احلديث احلنابلة على وجوب التكبري وهذا االستدالل صحيح ويصلح 
علق املأموم علق املأموم   هذا احلديث حجة على وجوب رفع الصوت ابلتكبري ألن النيب هذا احلديث حجة على وجوب رفع الصوت ابلتكبري ألن النيب 

مل يرفع صوته كيف يكرب املأموم وما يدريهم مل يرفع صوته كيف يكرب املأموم وما يدريهم ابإلمام فقال " فإذا كرب فكربوا " وإذا ابإلمام فقال " فإذا كرب فكربوا " وإذا 
أنه كرب ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، ال ميكن متابعة املأموم لإلمام إال أنه كرب ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، ال ميكن متابعة املأموم لإلمام إال 
إذا جهر اإلمام ابلتكبري ، فدل هذا على وجوب جهر اإلمام ابلتكبري حىت يتابعه إذا جهر اإلمام ابلتكبري ، فدل هذا على وجوب جهر اإلمام ابلتكبري حىت يتابعه 

  من هو خلفه . من هو خلفه . 
بوا اىل استحباب التكبري بوا اىل استحباب التكبري أما مجهور العلماء من أئمة املذاهب وغريهم فقد ذهأما مجهور العلماء من أئمة املذاهب وغريهم فقد ذه

ََ عن اْلهر به وال حجة َلم بذلك واحلق وجوب التكبري ووجوب رفع  ََ عن اْلهر به وال حجة َلم بذلك واحلق وجوب التكبري ووجوب رفع فضًَل فضًَل
  الصوت به بقدر ما يسمع من هو خلفه . الصوت به بقدر ما يسمع من هو خلفه . 

  قوله " وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع":قوله " وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع":
املعىن إذا ركع اإلمام ومتكن يف ركوعه فاركعوا وال تسبقوه ابلركوع فإن هذا ينايف املعىن إذا ركع اإلمام ومتكن يف ركوعه فاركعوا وال تسبقوه ابلركوع فإن هذا ينايف   

  ام واالقتداء . ام واالقتداء . اإلئتماإلئتم
  مع الراكعني " .مع الراكعني " .  ااويف هذا دليل على وجوب الركوع وقد قال تعاىل " واركعو ويف هذا دليل على وجوب الركوع وقد قال تعاىل " واركعو 

  قوله " وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد " : قوله " وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد " : 
يف هذا دليل على أن املأموم يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن يف هذا دليل على أن املأموم يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن 

لتسميع دون التحميد واإلجابة يقال لتسميع دون التحميد واإلجابة يقال ظاهر احلديث يقتضي اقتصار اإلمام على اظاهر احلديث يقتضي اقتصار اإلمام على ا
جاءت أحاديث أخرى مبينة أن اإلمام جيمع بني التسميع والتحميد منها حديث جاءت أحاديث أخرى مبينة أن اإلمام جيمع بني التسميع والتحميد منها حديث 

قال بعدما رفع رأسه من الركوع " َسع هللا ملن محده قال بعدما رفع رأسه من الركوع " َسع هللا ملن محده   سامل عن ابن عمر أن النيب سامل عن ابن عمر أن النيب 
م م ربنا ولك احلمد اللهم العن فَلانً وفَلانً إىل آخره " رواه البخاري فقد مجع اإلماربنا ولك احلمد اللهم العن فَلانً وفَلانً إىل آخره " رواه البخاري فقد مجع اإلما
بني التسميع والتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إىل مشروعية مجع املأموم بني بني التسميع والتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إىل مشروعية مجع املأموم بني 

قال" صلوا كما رأيتموين قال" صلوا كما رأيتموين   التسميع والتحميد حلديث مالك بن احلويرث أن النيب التسميع والتحميد حلديث مالك بن احلويرث أن النيب 
أصلي " ويف هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار املأموم على التحميد أما أصلي " ويف هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار املأموم على التحميد أما 
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ديث الباب واألحاديث تبني ديث الباب واألحاديث تبني حديث صلوا كما رأيتموين أصلي" ، فمجمل يفسره ححديث صلوا كما رأيتموين أصلي" ، فمجمل يفسره ح
  بعضها بعضاً . بعضها بعضاً . 

واىل عدم مشروعية اْلمع بني التسميع والتحميد يف حق املأموم ذهب اإلمام أمحد واىل عدم مشروعية اْلمع بني التسميع والتحميد يف حق املأموم ذهب اإلمام أمحد 
  رمحه هللا وهو احلق . رمحه هللا وهو احلق . 

  قوله " فقولوا ربنا لك احلمد " :قوله " فقولوا ربنا لك احلمد " :
  تقدمت بعض الرواايت منها " ربنا لك احلمد " هذه الرواية األوىل . تقدمت بعض الرواايت منها " ربنا لك احلمد " هذه الرواية األوىل . 

لك احلمد " هذه جاءت يف حديث ابن عمر أيضاً والرواية لك احلمد " هذه جاءت يف حديث ابن عمر أيضاً والرواية الرواية الثانية " ربنا و الرواية الثانية " ربنا و 
الثالثة " اللهم ربنا لك احلمد " والرواية الرابعة " اللهم ربنا ولك احلمد " هذه الرواية الثالثة " اللهم ربنا لك احلمد " والرواية الرابعة " اللهم ربنا ولك احلمد " هذه الرواية 

  جاءت يف صحيح البخاري من طرق . جاءت يف صحيح البخاري من طرق . 
  واملستحب للمأموم أن يقول هذا اترة وهذا اترة وال يقتصر على نوع معني . واملستحب للمأموم أن يقول هذا اترة وهذا اترة وال يقتصر على نوع معني . 

  سجدوا " :سجدوا " :قوله " وإذا سجد فاقوله " وإذا سجد فا
أي فَل تسجدوا حىت يسجد ألن مسابقة اإلمام حمرمة واملشروع للمأموم أال يتحرك أي فَل تسجدوا حىت يسجد ألن مسابقة اإلمام حمرمة واملشروع للمأموم أال يتحرك 
ابإلنتقال من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن ويطمئن به لعموم حديث ابإلنتقال من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن ويطمئن به لعموم حديث 

  ساجداً " . ساجداً " .   الرباء السابق " ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب الرباء السابق " ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب 
  ::  وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني "وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني "  قوله " وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً قوله " وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً 

سيأيت إن شاء هللا الكَلم على هذه املسألة وأكثر الرواايت يف هذا احلديث جاءت سيأيت إن شاء هللا الكَلم على هذه املسألة وأكثر الرواايت يف هذا احلديث جاءت 
برفع أمجعون قد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على احلال وأما الرفع فهو برفع أمجعون قد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على احلال وأما الرفع فهو 

  األصل أتكيداً للواو أي واو اْلماعة . األصل أتكيداً للواو أي واو اْلماعة . 
  

َرَأى يف َأْصَحاِبِه  َأنه َرُسوَل َاَّللهِ  } َاخْلُْدرِيِ  َوَعْن َأِب َسِعيٍد  -396
ُموا فَائْ َتمُّوا ِب, َوْلَيْأَته ِبُكْم َمْن بَ ْعَدُكْم"  ًرا. فَ َقاَل: "تَ َقده   .َرَواُه ُمْسِلم ٌ   {أَتَخُّ
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  )الشرح(:)الشرح(:
ل " تقدموا ل " تقدموا رأى يف أصحابه أتخرًا فقارأى يف أصحابه أتخرًا فقا  وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيب وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيب 

  فائتموا يب ، وليأمت بكم من بعدكم " . فائتموا يب ، وليأمت بكم من بعدكم " . 
قال اإلمام مسلم رمحه هللا حدثنا شيبان بن فروخ قال أخربان أبو األشهب عن أِب قال اإلمام مسلم رمحه هللا حدثنا شيبان بن فروخ قال أخربان أبو األشهب عن أِب 

  به . به .   نظرة عن أِب سعيد عن النيب نظرة عن أِب سعيد عن النيب 
  فيه زايدة عند مسلم وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا" .فيه زايدة عند مسلم وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا" .

عمار عن حيي بن أِب كثري عن أِب عمار عن حيي بن أِب كثري عن أِب   ورواه أبو داود يف سننه من طريق عكرمة بنورواه أبو داود يف سننه من طريق عكرمة بن
ََ ولفظه " ال يزال قوم يتأخرون عن الصف  ََ ولفظه " ال يزال قوم يتأخرون عن الصف سلمة بن عبدالرمحن عن عائشة مرفوعًا سلمة بن عبدالرمحن عن عائشة مرفوعًا

  األول حىت يؤخرهم هللا يف النار" . األول حىت يؤخرهم هللا يف النار" . 
ويف سنده مقال، قد ذكر اإلمام امحد كما يف العلل أن رواية عكرمة بن عمار عن ويف سنده مقال، قد ذكر اإلمام امحد كما يف العلل أن رواية عكرمة بن عمار عن 

  حيي بن أِب كثري مضطربة. حيي بن أِب كثري مضطربة. 
مه أم من حيي قال ال بل من عكرمة وعكرمة صدوق من مه أم من حيي قال ال بل من عكرمة وعكرمة صدوق من قيل اي أمحد أمن عكر قيل اي أمحد أمن عكر 

  رجال مسلم ولكن إذا روى عن حيي اضطرب يف احلديث . رجال مسلم ولكن إذا روى عن حيي اضطرب يف احلديث . 
    ::يب " يب "   فائتموافائتموا" تقدموا " تقدموا   قوله قوله 

  . . يفهم من احلديث مشروعية قرب الصف األول من اإلماميفهم من احلديث مشروعية قرب الصف األول من اإلمام
    ::يب"يب"  فائتموافائتموا  قوله "قوله "

  فيه أن املأموم يقتدي ابإلمام . فيه أن املأموم يقتدي ابإلمام . 
ام فوائد منها : أنه ينوب عنه إذا عرض عارض ومنها ام فوائد منها : أنه ينوب عنه إذا عرض عارض ومنها ويف تقدم املأموم خلف اإلمويف تقدم املأموم خلف اإلم

  أنه ينبهه إذا سهى ومنها أن املأموم يقتدي بصَلة إمامه ويستفيد من فقهه. أنه ينبهه إذا سهى ومنها أن املأموم يقتدي بصَلة إمامه ويستفيد من فقهه. 
  ::قوله " وليأمت بكم من بعدكم "قوله " وليأمت بكم من بعدكم "

ابلصفوف ابلصفوف احتج هبذا اللفظ بعض الفقهاء على جواز اقتداء أهل الصفوف املتأخرة احتج هبذا اللفظ بعض الفقهاء على جواز اقتداء أهل الصفوف املتأخرة 
حلديث يدل على هذا االستنباط وهذا االستنباط حلديث يدل على هذا االستنباط وهذا االستنباط املتقدمة وإن مل يروا اإلمام وظاهر ااملتقدمة وإن مل يروا اإلمام وظاهر ا

جيد مفيد حتتاج إليه يف أوقات الزحام ، ولذلك قال بعض الفقهاء ويكفي َساع جيد مفيد حتتاج إليه يف أوقات الزحام ، ولذلك قال بعض الفقهاء ويكفي َساع 
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صوت اإلمام أو يقال رؤية من يقتدي ابإلمام أو من يقتدي مبن يقتدي ابإلمام صوت اإلمام أو يقال رؤية من يقتدي ابإلمام أو من يقتدي مبن يقتدي ابإلمام 
  الهل الصفوف املتأخرة. الهل الصفوف املتأخرة. 

  ::قوله " وال يزال قوم يتأخرون " قوله " وال يزال قوم يتأخرون " 
  وحيتمل احتمالني : وحيتمل احتمالني : هذا اللفظ ملسلم هذا اللفظ ملسلم 

  حيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم بتأخرون عن الصَلة حىت يؤخرهم هللا . حيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم بتأخرون عن الصَلة حىت يؤخرهم هللا . 
وحيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول وهذا لفظ أِب داود وحيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول وهذا لفظ أِب داود 

يف فضل التقدم إىل الصف األول يف فضل التقدم إىل الصف األول   ، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النيب ، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النيب 
قال " إن هللا ومَلئكته يصلون قال " إن هللا ومَلئكته يصلون   عن الرباء أن النيب عن الرباء أن النيب منها ما رواه أمحد والنسائي منها ما رواه أمحد والنسائي 

  على الصفوف األوىل. على الصفوف األوىل. 
صلى على الصف األول صلى على الصف األول   ومنها حديث العرابض بن سارية عند النسائي أن النيب ومنها حديث العرابض بن سارية عند النسائي أن النيب 

  ثَلثة وعلى الثاين واحدة . ثَلثة وعلى الثاين واحدة . 
ومنها ما رواه مسلم يف صحيحه عن سهيل بن أِب صاحل عن أبيه عن أِب هريرة أن ومنها ما رواه مسلم يف صحيحه عن سهيل بن أِب صاحل عن أبيه عن أِب هريرة أن 

  صفوف الرجال أوَلا وشرها آخرها احلديث. صفوف الرجال أوَلا وشرها آخرها احلديث.   قال " خريقال " خري  النيب النيب 
ومنها ما رواه الشيخان يف صحيحيهما من طريق مالك عن َسي موىل أِب بكر بن ومنها ما رواه الشيخان يف صحيحيهما من طريق مالك عن َسي موىل أِب بكر بن 

قال " لو يعلم الناس ما يف النداء قال " لو يعلم الناس ما يف النداء   عبدالرمحن عن أِب صاحل عن أِب هريرة أن النيب عبدالرمحن عن أِب صاحل عن أِب هريرة أن النيب 
  والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليهما الستهموا " . والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليهما الستهموا " . 

ن ذلك أيضاً فضيلة املبادرة إىل املساجد ألنه ال حيصل التقدم إال ابملبادرة ن ذلك أيضاً فضيلة املبادرة إىل املساجد ألنه ال حيصل التقدم إال ابملبادرة فيؤخذ مفيؤخذ م
  خصوصاً يف املساجد اليت تكثر مجاعتها . خصوصاً يف املساجد اليت تكثر مجاعتها . 

ويؤخذ من ذلك أن شر صفوف الرجال آخرها ألن املتأخرين يف الغالب يغلب ويؤخذ من ذلك أن شر صفوف الرجال آخرها ألن املتأخرين يف الغالب يغلب 
  عليهم الكسل ويغلب عليهم قلة االهتمام ابلصَلة . وهللا أعلم . عليهم الكسل ويغلب عليهم قلة االهتمام ابلصَلة . وهللا أعلم . 
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ُحْجَرًة ِبََصَفٍة, َفَصلهى  ِاْحَتَجَر َرُسوُل َاَّللهِ  }قَاَل:   زَْيِد ْبِن اَثِبٍت َوَعنْ  -397397
أَْفَضُل  }َاحْلَِديَث, َوِفيِه:   {ِفيَها, فَ ت َت َبهَع ِإلَْيِه رَِجاٌل, َوَجاُءوا ُيَصلُّوَن ِبَصََلتِِه... 

   .ُمت هَفٌق َعَلْيه ِ   { َصََلِة اَْلَمْرِء يف بَ ْيِتِه ِإاله اَْلَمْكُتوبَةَ 
  
  

  )الشرح(:)الشرح(:
  قال املؤلف رمحه هللا تعاىل قال املؤلف رمحه هللا تعاىل 

حجرة خمصفة فصلى فيها  حجرة خمصفة فصلى فيها    وعن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال : احتجر رسول هللا وعن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال : احتجر رسول هللا 
فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصالته . احلديث وفيه " أفضل صالة املرء يف بيته إال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصالته . احلديث وفيه " أفضل صالة املرء يف بيته إال 

  املكتوبة " متفق عليه . املكتوبة " متفق عليه . 
ري حدثنا عبداألعلى بن محاد قال أخربان وهيب قال حدثنا موسى بن ري حدثنا عبداألعلى بن محاد قال أخربان وهيب قال حدثنا موسى بن قال البخاقال البخا

  عقبة عن سامل أِب النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن اثبت به . عقبة عن سامل أِب النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن اثبت به . 
  ورواه مسلم من طريق عبدهللا بن سعيد عن سامل أِب النظر عن يسر بن ورواه مسلم من طريق عبدهللا بن سعيد عن سامل أِب النظر عن يسر بن 

  سعيد عن زيد بن اثبت به.سعيد عن زيد بن اثبت به.
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  ::  فقوله " احتجر "فقوله " احتجر "
أصحابه ، ففيه جواز فعل مثل هذا يف املسجد أصحابه ، ففيه جواز فعل مثل هذا يف املسجد   أي جعل شيئاً حائًَل بينه وبنيأي جعل شيئاً حائًَل بينه وبني  

بشرط أال يضر ابملصلني فإن كان اإلحتجار يضر ابملصلني منع منه الن املسجد ال بشرط أال يضر ابملصلني فإن كان اإلحتجار يضر ابملصلني منع منه الن املسجد ال 
  خيتص به واحد دون اآلخر بل هو مشرتك بني مجيع املسلمني .خيتص به واحد دون اآلخر بل هو مشرتك بني مجيع املسلمني .

  
  قوله " فتتبع أقوام يصلون بصالته" : قوله " فتتبع أقوام يصلون بصالته" : 

مر كان هو مبدأ صَلة الرتاويح مر كان هو مبدأ صَلة الرتاويح يف هذا دليل على جواز إقامة اْلماعة انفلة وهذا األيف هذا دليل على جواز إقامة اْلماعة انفلة وهذا األ
قام ليلة وليلتني مث ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم وقد اختلف قام ليلة وليلتني مث ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم وقد اختلف   إال أن النيب إال أن النيب 

الفقهاء يف جواز النافلة مجاعة يف النهار فمن العلماء من قال أن اْلماعة يف النهار الفقهاء يف جواز النافلة مجاعة يف النهار فمن العلماء من قال أن اْلماعة يف النهار 
يف النهار يف النهار مل يصل أبصحابه مجاعة مل يصل أبصحابه مجاعة   ال تشرع وأصحاب هذا القول قالوا أن النيب ال تشرع وأصحاب هذا القول قالوا أن النيب 

والكسوف واالستسقاء والكسوف واالستسقاء ألن اْلماعة يف النوافل إمنا شرعت يف قضااي معينة كالرتاويح ألن اْلماعة يف النوافل إمنا شرعت يف قضااي معينة كالرتاويح و و 
  والعيدين . والعيدين . 

: أن اْلماعة مشروعة يف النهار يف بعض األحيان ما مل تتخذ : أن اْلماعة مشروعة يف النهار يف بعض األحيان ما مل تتخذ   القول الثاين يف املسألةالقول الثاين يف املسألة
عادة فتكون بدعة وهذا هو اختيار شيخ اإلسَلم ابن تيمية ، ويدل على قوله عادة فتكون بدعة وهذا هو اختيار شيخ اإلسَلم ابن تيمية ، ويدل على قوله 

يحني وحديث أنس يف الصحيحني وهي صرحية يف جواز يحني وحديث أنس يف الصحيحني وهي صرحية يف جواز حديث عتبان يف الصححديث عتبان يف الصح
إقامة مجاعة يف صَلة النافلة وهذا األمر وقع هناراً فَل مانع من أداء صَلة الضحى إقامة مجاعة يف صَلة النافلة وهذا األمر وقع هناراً فَل مانع من أداء صَلة الضحى 

صلى يف بيت عتبان مجاعة وصلى صلى يف بيت عتبان مجاعة وصلى   مجاعة ما مل يتخذ هذا الفعل عادة ألن النيب مجاعة ما مل يتخذ هذا الفعل عادة ألن النيب 
ا فعل ذلك ا فعل ذلك مم  يف بيت أم سليم مجاعة وأما قول أصحاب القول األول ابن النيب يف بيت أم سليم مجاعة وأما قول أصحاب القول األول ابن النيب 

فهذا فيه نظر فحديث عتبان صريح يف املسألة يتبعه حديث أنس إال أن احلق يقال فهذا فيه نظر فحديث عتبان صريح يف املسألة يتبعه حديث أنس إال أن احلق يقال 
أن الرسول مل يتخذ هذا عادة بل فعل هذا يف بعض األحيان ويف احلديث أيضاً أن الرسول مل يتخذ هذا عادة بل فعل هذا يف بعض األحيان ويف احلديث أيضاً 

ترك القيام هبم خشية أن ترك القيام هبم خشية أن   على أمته ألن الرسول على أمته ألن الرسول   دليل على شفقة الرسول دليل على شفقة الرسول 
اشرتاط النية يف اإلمام أو إىل جواز عدم اشرتاط النية يف اإلمام أو إىل جواز عدم يفرض عليهم ويف احلديث دليل على عدم يفرض عليهم ويف احلديث دليل على عدم 

النية لإلمام الن الرسول صلى منفرداً ودخل يف الصَلة منفرداً فعلم أصحابه به النية لإلمام الن الرسول صلى منفرداً ودخل يف الصَلة منفرداً فعلم أصحابه به 
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فصلوا معه مجاعة فمن صلى منفرداً ودخل معه أانس أيمتون به فَل مانع أن يكون فصلوا معه مجاعة فمن صلى منفرداً ودخل معه أانس أيمتون به فَل مانع أن يكون 
  إماماً َلم . إماماً َلم . 

  

  وسلم وسلم صلى هللا عليه صلى هللا عليه وفيه حرص الصحابة رضي هللا عنهم على قيام الليل مع النيب وفيه حرص الصحابة رضي هللا عنهم على قيام الليل مع النيب 
  : :   قوله " أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة "قوله " أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة "

هذا حمله فيما ال تشرع به اْلماعة وفيما يشرتك أداءه يف البيت ويف املسجد كقيام هذا حمله فيما ال تشرع به اْلماعة وفيما يشرتك أداءه يف البيت ويف املسجد كقيام 
الليل وصَلة الضحى والسنن الرواتب ، أما ما تشرع له اْلماعة فاألوىل صَلته يف الليل وصَلة الضحى والسنن الرواتب ، أما ما تشرع له اْلماعة فاألوىل صَلته يف 

لعيدين عند تعذر أداءها يف الصحراء لعيدين عند تعذر أداءها يف الصحراء املسجد كصَلة الكسوف واخلسوف وصَلة ااملسجد كصَلة الكسوف واخلسوف وصَلة ا
 . .  
  
  

  واختلف العلماء يف صالة الرتاويح : واختلف العلماء يف صالة الرتاويح : 
ذهب بعض أهل العلم إىل أن أداءها يف البيت أفضل واستدل أصحاب هذا القول ذهب بعض أهل العلم إىل أن أداءها يف البيت أفضل واستدل أصحاب هذا القول 

أبن عمر رضي هللا عنه كان يدخل املسجد والصحابة يصلون الرتاويح ويقول : أبن عمر رضي هللا عنه كان يدخل املسجد والصحابة يصلون الرتاويح ويقول : 
  بسند صحيح . بسند صحيح .   واليت تنامون عنها أفضل . رواه مالك يف املوطأواليت تنامون عنها أفضل . رواه مالك يف املوطأ

  قالوا فهذا أمري املؤمنني مل يكن يصلي الرتاويح مع الصحابة يف املسجد . قالوا فهذا أمري املؤمنني مل يكن يصلي الرتاويح مع الصحابة يف املسجد . 
القول الثاين : أن صَلة الرتاويح مشروعة يف املساجد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم القول الثاين : أن صَلة الرتاويح مشروعة يف املساجد ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 
صلى أواًل يف املسجد ومل مينعه من إمتام هذا األمر إال خشية أن تفرض عليهم وأيضاً صلى أواًل يف املسجد ومل مينعه من إمتام هذا األمر إال خشية أن تفرض عليهم وأيضاً 

 البيت أفضل ملا أطبق الصحابة على فعلها يف املسجد وأقرهم عمر  البيت أفضل ملا أطبق الصحابة على فعلها يف املسجد وأقرهم عمر لو كان فعلها يفلو كان فعلها يف
على ذلك وأما كون عمر مل يصل معهم فلعله رضي هللا عنه ال يقصد أن أداءها يف على ذلك وأما كون عمر مل يصل معهم فلعله رضي هللا عنه ال يقصد أن أداءها يف 

البيت أفضل وإمنا قال واليت تنامون عنها أفضل ،مل يقل وأداءها يف البيت أفضل البيت أفضل وإمنا قال واليت تنامون عنها أفضل ،مل يقل وأداءها يف البيت أفضل 
أفضل من أوَلا فهذا هو املانع أفضل من أوَلا فهذا هو املانع   فرأى عمر رضي هللا عنه أن صَلة الرتاويح آخر الليلفرأى عمر رضي هللا عنه أن صَلة الرتاويح آخر الليل

من عدم صَلته معهم فاحلق يف صَلة الرتاويح أن أداءها يف املسجد أفضل لكي من عدم صَلته معهم فاحلق يف صَلة الرتاويح أن أداءها يف املسجد أفضل لكي 
يشهدها أكثر الناس ولكي يعني بعضهم بعضاً ولكي يستمع القران من ال يقرأه ويف يشهدها أكثر الناس ولكي يعني بعضهم بعضاً ولكي يستمع القران من ال يقرأه ويف 
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صَلة الرتاويح مجاعة يف املسجد فوائد كثرية ومصاحل متعددة من والوعظ والتذكري صَلة الرتاويح مجاعة يف املسجد فوائد كثرية ومصاحل متعددة من والوعظ والتذكري 
  القران وحضور دعاء املسلمني وحنو ذلك من الفوائد . القران وحضور دعاء املسلمني وحنو ذلك من الفوائد .   واستماعواستماع

  
  
  

 
 
 
 

َصلهى ُمَعاٌذ أبَِْصَحابِِه اَْلِعَشاَء, َفَطوهَل َعَلْيِهْم,  }َوَعْن َجابٍِر قَاَل:  -398
اِبلشهْمِس "أَتُرِيُد َأْن َتُكوَن اَي ُمَعاُذ فَ تهااًن? ِإَذا َأََمَْت اَلنهاَس َفاق َْرْأ:  فَ َقاَل اَلنهيبُّ 

  {َوُضَحاَها, َو: َسبِ ْح ِاْسَم رَبِ َك اأَْلَْعَلى, َو: ِاق َْرْأ اِبْسِم رَبِ َك, َواللهْيِل ِإَذا يَ ْغَشى". 
 ُمت هَفٌق َعَلْيِه, َواللهْفُظ ِلُمْسِلٍم .  

 
  
  

  )الشرح(:)الشرح(:
  وعن جابر رضي هللا عنهما قال صلى معاذ أبصحابه العشاء فطول عليهم فقال النيبوعن جابر رضي هللا عنهما قال صلى معاذ أبصحابه العشاء فطول عليهم فقال النيب
صلى هللا عليه وسلم : " أتريد أن تكون اي معاذ فتاانً إذا أممت الناس فاقرأ ابلشمس صلى هللا عليه وسلم : " أتريد أن تكون اي معاذ فتاانً إذا أممت الناس فاقرأ ابلشمس 

  وضحاها وسبح اسم ربك األعلى واقرأ ابسم ربك والليل إذا يغشى " . وضحاها وسبح اسم ربك األعلى واقرأ ابسم ربك والليل إذا يغشى " . 
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هذا اخلرب متفق عليه إال أن السياق لإلمام مسلم قال مسلم رمحه هللا حدثنا قتيبة بن هذا اخلرب متفق عليه إال أن السياق لإلمام مسلم قال مسلم رمحه هللا حدثنا قتيبة بن 
دثنا ابن رمح حدثنا الليث عن أِب الزبري عن دثنا ابن رمح حدثنا الليث عن أِب الزبري عن سعيد أخربان الليث بن سعد _ح_ وحسعيد أخربان الليث بن سعد _ح_ وح

  جابر بن عبد هللا فذكره . جابر بن عبد هللا فذكره . 
وقال البخاري رمحه هللا حدثنا مسلم قال أخربان شعبة عن عمرو عن جابر بن وقال البخاري رمحه هللا حدثنا مسلم قال أخربان شعبة عن عمرو عن جابر بن 

  عبدهللا فذكره مبعناه . ورواه مسلم بنحو سياق البخاري . عبدهللا فذكره مبعناه . ورواه مسلم بنحو سياق البخاري . 
    قوله "صلى معاذ أبصحابه " :قوله "صلى معاذ أبصحابه " :

يذهب اىل أصحابه فيصلي َلم وهذا األمر يذهب اىل أصحابه فيصلي َلم وهذا األمر الفريضة مث الفريضة مث   معاذ كان يصلي مع النيب معاذ كان يصلي مع النيب 
ال بد أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أطلع عليه أوالً علماً أنه أطلع عليه ال بد أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أطلع عليه أوالً علماً أنه أطلع عليه 

  اثنياً ومل ينكر عليه ويف هذا فوائد : اثنياً ومل ينكر عليه ويف هذا فوائد : 
جواز اقتداء املفرتض ابملتنفل الن معاذاً كان يصلي فرضه مع النيب فتكون جواز اقتداء املفرتض ابملتنفل الن معاذاً كان يصلي فرضه مع النيب فتكون     --11

  رضهم . رضهم . الثانية له نفَلً وأصحابه يصلون فالثانية له نفَلً وأصحابه يصلون ف
جواز أتخري صَلة املغرب النه جاء يف بعض طرق احلديث أهنا صَلة املغرب جواز أتخري صَلة املغرب النه جاء يف بعض طرق احلديث أهنا صَلة املغرب   --22

ويف هذا االستدالل نظر الن أكثر الطرق وأصحها مصرحة أبن الصَلة هي ويف هذا االستدالل نظر الن أكثر الطرق وأصحها مصرحة أبن الصَلة هي 
  صَلة العشاء ال املغرب. صَلة العشاء ال املغرب. 

جواز اعتزال اإلمام إذا شق على املأمومني الن بعض من صلى مع معاذ جواز اعتزال اإلمام إذا شق على املأمومني الن بعض من صلى مع معاذ   --33
وأتخري البيان وأتخري البيان   ان فعله غلطاً لبني َلم النيب ان فعله غلطاً لبني َلم النيب فلو كفلو ك  اعتزَلم ومل ينكر النيب اعتزَلم ومل ينكر النيب 

  عن وقت احلاجة ال جيوز . عن وقت احلاجة ال جيوز . 

أن معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطَلق النفاق أن معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطَلق النفاق   --44
على من فعل يف الظاهر عَلمة من عَلمات املنافقني إال أنه ينبغي مراعاة على من فعل يف الظاهر عَلمة من عَلمات املنافقني إال أنه ينبغي مراعاة 

د خيتلج اإلنسان د خيتلج اإلنسان اإلنصاف عند اإلطَلق واالتصاف ابإِلخَلص الن اَلوى قاإلنصاف عند اإلطَلق واالتصاف ابإِلخَلص الن اَلوى ق
  فيطلق النفاق على من ال يستحق ذلك فيبؤ هبا دون أخيه .فيطلق النفاق على من ال يستحق ذلك فيبؤ هبا دون أخيه .

  ويف احلديث حرص معاذ على أداء الصَلة مع النيب صلى هللا عليه وسلم .ويف احلديث حرص معاذ على أداء الصَلة مع النيب صلى هللا عليه وسلم .
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وقد احتج هبذا احلديث بعض أهل العلم على جواز تتبع املساجد الن معاذاً كان وقد احتج هبذا احلديث بعض أهل العلم على جواز تتبع املساجد الن معاذاً كان   
ل هذا القائل أبن تتبع الصَلة ل هذا القائل أبن تتبع الصَلة يتتبع الصَلة خلف النيب صلى هللا عليه وسلم ولو قايتتبع الصَلة خلف النيب صلى هللا عليه وسلم ولو قا

خلف املتقني لكان أوىل ألن الناس يف هذا الزمان ال يتتبعون الصَلة خلف املتقني خلف املتقني لكان أوىل ألن الناس يف هذا الزمان ال يتتبعون الصَلة خلف املتقني 
وإمنا يتتبعون األصوات وفرق بني من يتتبع الصَلة خلف املتقني وبني من يتلذذ وإمنا يتتبعون األصوات وفرق بني من يتتبع الصَلة خلف املتقني وبني من يتلذذ 

  أبصوات القراء ولو كانوا فساقاً . أبصوات القراء ولو كانوا فساقاً . 
ن طريق ابن عجَلن عن انفع عن ن طريق ابن عجَلن عن انفع عن وقد روى الطرباين يف املعجم الكبري بسند جيد موقد روى الطرباين يف املعجم الكبري بسند جيد م

ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ليصلي أحدكم يف مسجده وال يتتبع ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ليصلي أحدكم يف مسجده وال يتتبع 
املساجد " وهذا يف الداللة أقوى من حديث معاذ ، ومل يعلم أحد من الصحابة أنه  املساجد " وهذا يف الداللة أقوى من حديث معاذ ، ومل يعلم أحد من الصحابة أنه  

كان يتتبع  املساجد من أجل حسن الصوت ومعاذ رضي هللا عنه فعل هذا مع إمام كان يتتبع  املساجد من أجل حسن الصوت ومعاذ رضي هللا عنه فعل هذا مع إمام 
يد األولني واآلخرين ولو كان الصحابة يتتبعون األصوات لصلوا خلف أِب يد األولني واآلخرين ولو كان الصحابة يتتبعون األصوات لصلوا خلف أِب املتقني وساملتقني وس

وخلف أِب موسى ملن شهد َلم الرسول صلى هللا عليه وسلم أبهنم قد أوتوا مزماراً وخلف أِب موسى ملن شهد َلم الرسول صلى هللا عليه وسلم أبهنم قد أوتوا مزماراً 
  من مزامري آل داود .من مزامري آل داود .

  قوله " أتريد أن تكون فتاانً " : قوله " أتريد أن تكون فتاانً " : 
رسول أنكر عليه  رسول أنكر عليه  معاذ حني شكاه أحد املأمومني إىل المعاذ حني شكاه أحد املأمومني إىل ال  النالنفيه إنكار املنكر ابحلال فيه إنكار املنكر ابحلال 

  وفيه رفع القضااي إىل إمام املسلمني حلسم املنازعات . وفيه رفع القضااي إىل إمام املسلمني حلسم املنازعات . 
وفيه النهي عن تطويل القراءة على املأمومني ألن معاذ كان أوالً يتأخر ابلصَلة وفيه النهي عن تطويل القراءة على املأمومني ألن معاذ كان أوالً يتأخر ابلصَلة 

ويطيل القراءة اثنياً ، فشق ذلك عليهم وقد أحتج هبذا احلديث املطففون وهللا يقول ويطيل القراءة اثنياً ، فشق ذلك عليهم وقد أحتج هبذا احلديث املطففون وهللا يقول 
  " فويل للمطففني " . " فويل للمطففني " . 

الصَلة كنقر الغراب فيخلون ابلقراءة والركوع السجود حمتجني يقول الصَلة كنقر الغراب فيخلون ابلقراءة والركوع السجود حمتجني يقول الذين ينقرون الذين ينقرون 
الرسول ملعاذ أفتاانً أفتاانً أفتاانً وال حجة َلم هبذا ألن من تتبع سياق احلديث تبني الرسول ملعاذ أفتاانً أفتاانً أفتاانً وال حجة َلم هبذا ألن من تتبع سياق احلديث تبني 

  له احلق : له احلق : 
  : أن معاذ كان يتأخر يف وقت الصَلة على أصحابه . : أن معاذ كان يتأخر يف وقت الصَلة على أصحابه . أوالً أوالً 
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النهار فينتظرون أداء الصَلة حىت النهار فينتظرون أداء الصَلة حىت   : أن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون مجيع: أن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون مجيعاثنيا ً اثنيا ً 
 ََ ََ يناموا فيأيت معاذ فيقرأ فيهم ابلبقرة مثل هذا يشق جداً فالنيب حني أمر معاذًا يناموا فيأيت معاذ فيقرأ فيهم ابلبقرة مثل هذا يشق جداً فالنيب حني أمر معاذًا

ابلتخفيف َلذا الغرض وإال فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي هللا ابلتخفيف َلذا الغرض وإال فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي هللا 
ت ت عنهما قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران ابلتخفيف ويؤمنا ابلصافاعنهما قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران ابلتخفيف ويؤمنا ابلصافا

  " هذا هو التخفيف عند رسول هللا أيمرهم ابلتخفيف ويؤمهم ابلصافات." هذا هو التخفيف عند رسول هللا أيمرهم ابلتخفيف ويؤمهم ابلصافات.
ولذلك على اإلمام أن يراعي أحوال املأمومني دون ختفيف خيل ابلصَلة ودون ولذلك على اإلمام أن يراعي أحوال املأمومني دون ختفيف خيل ابلصَلة ودون 

  تطويل يورث امللل والسآمة على املأمومني . تطويل يورث امللل والسآمة على املأمومني . 
ويف احلديث إرشاد الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا يقرأ به معاذ فأمره أن يقرأ ويف احلديث إرشاد الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا يقرأ به معاذ فأمره أن يقرأ 

وضحاها والعلق واألعلى والليل إذا يغشى وذكر النيب صلى هللا عليه وسلم وضحاها والعلق واألعلى والليل إذا يغشى وذكر النيب صلى هللا عليه وسلم   الشمسالشمس
  ليس حتديداً إمنا هو للتقريب . ليس حتديداً إمنا هو للتقريب . 

ويف احلديث دليل أيضاً على اإلنكار على من يشق على املأمومني ويف احلديث ويف احلديث دليل أيضاً على اإلنكار على من يشق على املأمومني ويف احلديث 
  دليل على جواز ترك صَلة اْلماعة لعذر وأما لغري عذر فقد تقدم الكَلم عنه . دليل على جواز ترك صَلة اْلماعة لعذر وأما لغري عذر فقد تقدم الكَلم عنه . 

يل على أن التخلف عن صَلة اْلماعة من صفات املنافقني الن يل على أن التخلف عن صَلة اْلماعة من صفات املنافقني الن ويف احلديث دلويف احلديث دل
معاذاً أطلق على هذا الرجل عندما ختلف عن صَلة اْلماعة لفظ النفاق ألن معاذاً أطلق على هذا الرجل عندما ختلف عن صَلة اْلماعة لفظ النفاق ألن 

التخلف عنها ال يعرف إال عن املنافقني ، وذلك حلديث أِب األحوص يف مسلم التخلف عنها ال يعرف إال عن املنافقني ، وذلك حلديث أِب األحوص يف مسلم 
فاق " . وهللا فاق " . وهللا عن ابن مسعود قال " وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النعن ابن مسعود قال " وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم الن

  أعلم .أعلم .
  
  

َها يف ِقصهِة َصََلِة َرُسوِل َاَّللهِ  -399 اِبلنهاِس,  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
َفَجاَء َحىته َجَلَس َعْن َيَساِر َأِب َبْكٍر, َفَكاَن ُيَصلِ ي اِبلنهاِس  }قَاَلْت:  -َوُهَو َمرِيٌض 

َويَ ْقَتِدي اَلنهاُس ِبَصََلِة َأِب  ا, يَ ْقَتِدي أَبُو َبْكٍر ِبَصََلِة اَلنهيبِ  َجاِلًسا َوأَبُو َبْكٍر َقاِئمً 
   .ُمت هَفٌق َعَلْيهِ     {َبْكٍر 
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  )الشرح(:)الشرح(:

وعن عائشة رضي هللا عنها يف قصة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس وهو وعن عائشة رضي هللا عنها يف قصة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس وهو   
ان يصلي ابلناس جالساً وأبو ان يصلي ابلناس جالساً وأبو مريض ، قالت: فجاء حىت جلس عن يسار أيب بكر ، فكمريض ، قالت: فجاء حىت جلس عن يسار أيب بكر ، فك

بكر قائماً ، يقتدي أبو بكر بصالة النيب صلى هللا عليه وسلم ويقتدي الناس بصالة أيب بكر قائماً ، يقتدي أبو بكر بصالة النيب صلى هللا عليه وسلم ويقتدي الناس بصالة أيب 
  بكر " . بكر " . 

  هذا اخلرب متفق على صحته . هذا اخلرب متفق على صحته . 
قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربان أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربان أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم 

  عن األسود عن عائشة رضي هللا عنها. عن األسود عن عائشة رضي هللا عنها. 
  د أورده البخاري يف مواضع مطوالً وخمتصراً .د أورده البخاري يف مواضع مطوالً وخمتصراً .وقوق

ورواه مسلم رمحه هللا من طريق زائدة قال حدثنا موسى ين أِب عائشة عن عبيدهللا ورواه مسلم رمحه هللا من طريق زائدة قال حدثنا موسى ين أِب عائشة عن عبيدهللا 
  بن عبدهللا عن عائشة بنحوه . بن عبدهللا عن عائشة بنحوه . 
  واحلديث فيه فوائد كثرية منها : واحلديث فيه فوائد كثرية منها : 

  صَلة رسول هللا يف املسجد مع ما هو عليه من شدة املرض .صَلة رسول هللا يف املسجد مع ما هو عليه من شدة املرض .  --11

وسلم جالساً وقد احتج هبذا بعض الفقهاء على جواز وسلم جالساً وقد احتج هبذا بعض الفقهاء على جواز   صَلته صلى هللا عليهصَلته صلى هللا عليه  --22  
صَلة اإلمام جالساً والناس قياماً الن النيب صلى هللا عليه وسلم حينئذ هو اإلمام صَلة اإلمام جالساً والناس قياماً الن النيب صلى هللا عليه وسلم حينئذ هو اإلمام 
فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول هللا يصلي قائماً وهذه املسألة فيها فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول هللا يصلي قائماً وهذه املسألة فيها 

  ثَلثة مذاهب الهل العلم : ثَلثة مذاهب الهل العلم : 
  ى جالساً يصلي من خلفه قائمًا.ى جالساً يصلي من خلفه قائمًا.: أن اإلمام إذا صل: أن اإلمام إذا صل  املذهب األولاملذهب األول

وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصَلة فرض من فروضها فإذا سقط عن وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصَلة فرض من فروضها فإذا سقط عن 
اإلمام سقط عن املأموم إال بعذر ويف حديث عمران يف البخاري " صل قائماً فإن اإلمام سقط عن املأموم إال بعذر ويف حديث عمران يف البخاري " صل قائماً فإن 

  مل تستطع فقاعداً " ، واستدل أصحاب هذا القول أيضاً حبديث الباب . مل تستطع فقاعداً " ، واستدل أصحاب هذا القول أيضاً حبديث الباب . 
م إذا صلى جالساً جيب الصَلة بصَلته سواء كان من أول م إذا صلى جالساً جيب الصَلة بصَلته سواء كان من أول : أن اإلما: أن اإلماالقول الثاينالقول الثاين

  الصَلة أو أبثنائها .الصَلة أو أبثنائها .
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واستدلوا أصحاب هذا القول حبديث أنس يف الصحيحني " أن النيب صلى هللا عليه واستدلوا أصحاب هذا القول حبديث أنس يف الصحيحني " أن النيب صلى هللا عليه 
  وسلم قال إمنا جعل اإلمام ليؤت به " .وسلم قال إمنا جعل اإلمام ليؤت به " .

عداً عداً وحقيقة االئتمان متابعته فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي قاوحقيقة االئتمان متابعته فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي قا
..  

واستدلوا أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني صلى قاعداً وقام من خلفه أشار واستدلوا أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني صلى قاعداً وقام من خلفه أشار 
  إليهم أن اجلسوا . إليهم أن اجلسوا . 

قالوا وهذا دليل على أن من صلى جالساً جيب الصَلة بصَلته وقالوا عن احلديث قالوا وهذا دليل على أن من صلى جالساً جيب الصَلة بصَلته وقالوا عن احلديث 
  أبنه منسوخ ، وقال بعضهم أبن أاب بكر هو اإلمام . أبنه منسوخ ، وقال بعضهم أبن أاب بكر هو اإلمام . 

اإلمام امحد رمحه هللا فإن افتتح اإلمام الصَلة اإلمام امحد رمحه هللا فإن افتتح اإلمام الصَلة : التفصيل وإليه ذهب : التفصيل وإليه ذهب   القول الثالثالقول الثالث
جالساً وجب على املأمومني اْللوس معه وإن افتتح الصَلة قائماً مث اعتل يف أثنائها جالساً وجب على املأمومني اْللوس معه وإن افتتح الصَلة قائماً مث اعتل يف أثنائها 
وجلس وجب على املأمومني القيام دون اْللوس ، وهذا التفصيل مبين على أن النيب وجلس وجب على املأمومني القيام دون اْللوس ، وهذا التفصيل مبين على أن النيب 

لس  وهذا تفصيل لس  وهذا تفصيل صلى هللا عليه وسلم يف حديث الباب افتتح الصَلة قائماً مث جصلى هللا عليه وسلم يف حديث الباب افتتح الصَلة قائماً مث ج
  جيمع بني القولني السابقني.جيمع بني القولني السابقني.

ويف احلديث من الفوائد أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم جلس عن يسار أِب ويف احلديث من الفوائد أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم جلس عن يسار أِب 
بكر فهذا من األدلة على أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو اإلمام إذ لو كان مأموماً بكر فهذا من األدلة على أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو اإلمام إذ لو كان مأموماً 

وسلم هو وسلم هو ْللس عن ميني أِب بكر فعلم من هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه ْللس عن ميني أِب بكر فعلم من هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه 
  اإلمام . اإلمام . 

من الفوائد جواز وقوف االثنني يف الصف والصفوف خلفهم وهذا حممول على من الفوائد جواز وقوف االثنني يف الصف والصفوف خلفهم وهذا حممول على 
  احلاجة كضيق مكان أو وجود اإلمام األعظم أو غري ذلك من احلاجات .احلاجة كضيق مكان أو وجود اإلمام األعظم أو غري ذلك من احلاجات .

من فوائد احلديث فضيلة أِب بكر الصديق واإلشارة إىل خَلفته اخلَلفة الكربى من فوائد احلديث فضيلة أِب بكر الصديق واإلشارة إىل خَلفته اخلَلفة الكربى 
مر الصحابة أن يؤمهم أبو بكر فدل ذلك مر الصحابة أن يؤمهم أبو بكر فدل ذلك العظمى الن الرسول صلى هللا عليه سلم أالعظمى الن الرسول صلى هللا عليه سلم أ

على فضله عليهم وفيه الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن يف خَلفته أو يف على فضله عليهم وفيه الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن يف خَلفته أو يف 
فضله وفيه عظم قدر أِب بكر عند رسول هللا وفيه أن أاب بكر كان أقرأ الصحابة فضله وفيه عظم قدر أِب بكر عند رسول هللا وفيه أن أاب بكر كان أقرأ الصحابة 
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  وأعلمهم يف دين هللا ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول " يؤم القوم أقرئهموأعلمهم يف دين هللا ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول " يؤم القوم أقرئهم
لكتاب هللا " ومعاذ هللا أن يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا وجيعل إماماً لكتاب هللا " ومعاذ هللا أن يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا وجيعل إماماً 

  ليس األقرأ ، وقد مجع أبو بكر مجيع صفات اخلري وحاز السبق يف كل شيء . ليس األقرأ ، وقد مجع أبو بكر مجيع صفات اخلري وحاز السبق يف كل شيء . 
ويف احلديث جواز التبليغ خلف اإلمام وذلك للحاجة كما ذهب إىل ذلك اإلمام ويف احلديث جواز التبليغ خلف اإلمام وذلك للحاجة كما ذهب إىل ذلك اإلمام 

اجة فقد قال اإلمام مالك وامحد أبنه بدعة اجة فقد قال اإلمام مالك وامحد أبنه بدعة امحد واختاره شيخ اإلسَلم وأما لغري احلامحد واختاره شيخ اإلسَلم وأما لغري احل
، وقال اإلمام مالك ببطَلن صَلته ، وهذا أحق القولني عند اإلمام أمحد رمحه هللا ، وقال اإلمام مالك ببطَلن صَلته ، وهذا أحق القولني عند اإلمام أمحد رمحه هللا 

وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون احلاجة دون بطَلن الصَلة ولعل هذا وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون احلاجة دون بطَلن الصَلة ولعل هذا 
  أقرب إىل الصواب . أقرب إىل الصواب . 

  
  

 
 
 

ِإَذا أَمه َأَحدُُكْم اَلنهاَس  }قَاَل:   َأنه اَلنهيبه  َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -411
فَ ْلُيَخفِ ْف, َفِإنه ِفيِهْم اَلصهِغرَي َواْلَكِبرَي َوالضهِعيَف َوَذا َاحْلَاَجِة, فَِإَذا َصلهى َوْحَدُه فَ ْلُيَصلِ  

   .ُمت هَفٌق َعَلْيه ِ   {َكْيَف َشاَء 
  
  )الشرح(:)الشرح(:  
نيب صلى هللا عليه وسلم قال " إذا أم أحدكم الناس نيب صلى هللا عليه وسلم قال " إذا أم أحدكم الناس وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن الوعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن ال  

فليخفف فإن فيهم الصغري والكبري والضعيف وذا احلاجة فإذا صلى وحده صلى كيف فليخفف فإن فيهم الصغري والكبري والضعيف وذا احلاجة فإذا صلى وحده صلى كيف 
  شاء " هذا اخلرب متفق على صحته . شاء " هذا اخلرب متفق على صحته . 

قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا عبدهللا بن يوسف قال أخربان مالك عن أِب قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا عبدهللا بن يوسف قال أخربان مالك عن أِب 
  به . به .   الزاند عن األعرج عن أِب هريرةالزاند عن األعرج عن أِب هريرة
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وقال مسلم رمحه هللا حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربان املغرية بن عبدالرمحن عن وقال مسلم رمحه هللا حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربان املغرية بن عبدالرمحن عن 
  الزاند عن األعرج عن أِب هريرة به . الزاند عن األعرج عن أِب هريرة به . 

األمر هنا لإلجياب إال أن املراد ابلتخفيف األمر هنا لإلجياب إال أن املراد ابلتخفيف     قوله"  إذا أم أحدكم الناس فليخفف " :قوله"  إذا أم أحدكم الناس فليخفف " :
اس اختذ من اس اختذ من هنا التخفيف النسيب الذي يقتضي أداء الصَلة بتمام الن بعض النهنا التخفيف النسيب الذي يقتضي أداء الصَلة بتمام الن بعض الن

التخفيف تطفيفاً وربنا يقول " ويل للمطففني " فإذا كان هللا توعد املطففني الذين التخفيف تطفيفاً وربنا يقول " ويل للمطففني " فإذا كان هللا توعد املطففني الذين 
يبخسون الناس أشيائهم ابمليزان فما ابلك ابملطففني يف صلواَتم فهؤالء أحق يبخسون الناس أشيائهم ابمليزان فما ابلك ابملطففني يف صلواَتم فهؤالء أحق 

ابلوعيد وأحق ابلعذاب ولذلك قال عبدهللا بن عمر كان رسول هللا صلى هللا عليه ابلوعيد وأحق ابلعذاب ولذلك قال عبدهللا بن عمر كان رسول هللا صلى هللا عليه 
  ويؤمنا الصافات"  .ويؤمنا الصافات"  .  وسلم " أيمران ابلتخفيفوسلم " أيمران ابلتخفيف

رواه النسائي يف سننه ، مث بني النيب صلى هللا عليه وسلم احلكمة يف التخفيف فقال رواه النسائي يف سننه ، مث بني النيب صلى هللا عليه وسلم احلكمة يف التخفيف فقال 
صلى هللا عليه وسلم " فإن من وراءه الكبري واملريض وذا احلاجة " أي وما كان يف صلى هللا عليه وسلم " فإن من وراءه الكبري واملريض وذا احلاجة " أي وما كان يف 

معناهم َمن يشق عليه التطويل وألن التطويل يف حق هؤالء وأمثاَلم يورثهم امللل معناهم َمن يشق عليه التطويل وألن التطويل يف حق هؤالء وأمثاَلم يورثهم امللل 
والبغض للعبادة ، ولذلك روى البيهقي وقال احلافظ سند صحيح وكذلك والبغض للعبادة ، ولذلك روى البيهقي وقال احلافظ سند صحيح وكذلك   والسآمةوالسآمة

قال السفاري يف شرح الثَلثيات عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب قال " ال تبغضوا قال السفاري يف شرح الثَلثيات عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب قال " ال تبغضوا 
  هللا إىل عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم يف الصَلة فيطيل هبم حىت ميلهم العبادة " .هللا إىل عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم يف الصَلة فيطيل هبم حىت ميلهم العبادة " .

ء ما مل خيشى فوات الوقت فإن خشي ء ما مل خيشى فوات الوقت فإن خشي أما إذا صلى اإلنسان وحده فليطل ما شاأما إذا صلى اإلنسان وحده فليطل ما شا
  فوات الوقت فالتطويل حينئذ حيرم عليه .فوات الوقت فالتطويل حينئذ حيرم عليه .

ففي حديث أِب قتادة يف صحيح اإلمام مسلم مرفوعاً " ليس يف النوم تفريط إمنا ففي حديث أِب قتادة يف صحيح اإلمام مسلم مرفوعاً " ليس يف النوم تفريط إمنا 
  التفريط يف اليقظة أن يدع الصَلة حىت يدخل وقت األخرى " .التفريط يف اليقظة أن يدع الصَلة حىت يدخل وقت األخرى " .

املساجد أن يراعوا املساجد أن يراعوا ويف احلديث دليل على مراعاة أحوال املأمومني فيجب على أئمة ويف احلديث دليل على مراعاة أحوال املأمومني فيجب على أئمة 
  أحوال املصلني " املأمومني " وأن يصلوا بصَلَتم .أحوال املصلني " املأمومني " وأن يصلوا بصَلَتم .

فل  ذلك ج  اء يف ح  ديث عثم  ان ب  ن الع  اص عن  د الرتم  ذي والنس  ائي ومجاع  ة أن  ه ق  ال فل  ذلك ج  اء يف ح  ديث عثم  ان ب  ن الع  اص عن  د الرتم  ذي والنس  ائي ومجاع  ة أن  ه ق  ال 
للنيب صلى هللا عليه وسلم :" اجعلين إم ام ق ومي ق ال أن ت أم امهم واقت دي أبض عفهم للنيب صلى هللا عليه وسلم :" اجعلين إم ام ق ومي ق ال أن ت أم امهم واقت دي أبض عفهم 
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يف أض  عف الق  وم وه  ل يش  رتط يف يف أض  عف الق  وم وه  ل يش  رتط يف   " فأرش  ده الن  يب ص  لى هللا علي  ه وس  لم إىل االقت  داء" فأرش  ده الن  يب ص  لى هللا علي  ه وس  لم إىل االقت  داء
  أضعف القوم أن يكون من مجاعة املسجد أو أنه لو صلى لعارض يصلي بصَلته . أضعف القوم أن يكون من مجاعة املسجد أو أنه لو صلى لعارض يصلي بصَلته . 

الص  حيح الث  اين ألن العل  ة يف التطوي  ل موج  ودة واحلكم  ة م  ن التخفي  ف موج  ودة أيض  اً الص  حيح الث  اين ألن العل  ة يف التطوي  ل موج  ودة واحلكم  ة م  ن التخفي  ف موج  ودة أيض  اً 
  فقدمت حكمة التخفيف ملا يرتتب عليها من املصاحل .فقدمت حكمة التخفيف ملا يرتتب عليها من املصاحل .

  وهللا أعلم.وهللا أعلم.

ُتُكْم ِمْن ِعْنِد اَلنهيبِ   } َسَلَمَة قَاَل: قَاَل َأِب: َوَعْن َعْمرِو ْبنِ  - 412  ِجئ ْ
َحقًّا. قَاَل: "َفِإَذا َحَضَرْت اَلصهََلُة فَ ْليُ َؤذِ ْن َأَحدُُكْم, َوْليَ ُؤمهُكْم َأْكثَ رُُكْم قُ ْرآاًن", قَاَل: 

ُمو  , فَ َقده   {ين, َوَأاَن اِْبُن ِستٍ  َأْو َسْبِع ِسِننَي فَ َنَظُروا فَ َلْم َيُكْن َأَحٌد َأْكثَ َر قُ ْرآاًن ِمينِ 
   .َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ, َوأَبُو َداُوَد, َوالنهَساِئي  ُ 

  
  )الشرح(:)الشرح(:

وعن عمرو بن سلمة قال قال أيب جئتكم من عند النيب صلى هللا عليه وسلم حقاً فقال وعن عمرو بن سلمة قال قال أيب جئتكم من عند النيب صلى هللا عليه وسلم حقاً فقال 
فنظروا فلم يكن أحد فنظروا فلم يكن أحد   " إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآانً " قال" إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآانً " قال

  أكثر مين قراانً فقدموين وأان ابن ست أو سبع سنني " .أكثر مين قراانً فقدموين وأان ابن ست أو سبع سنني " .
هذا اخلرب رواه اإلمام البخاري يف كتاب املغازي قال حدثنا سليمان بن حرب قال هذا اخلرب رواه اإلمام البخاري يف كتاب املغازي قال حدثنا سليمان بن حرب قال 

حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أِب قَلبة عن عمرو بن سلمة قال: قال أِب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أِب قَلبة عن عمرو بن سلمة قال: قال أِب 
  فذكره  .فذكره  .

عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا الرؤية ألبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا الرؤية ألبيه   وعمرو بن سلمة قيل مل تثبت له رؤيةوعمرو بن سلمة قيل مل تثبت له رؤية
، وقد ذكر بعض املؤرخني أنه قدم مع أبيه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وقد ذكر بعض املؤرخني أنه قدم مع أبيه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذا ، واحلق أنه إذ ذاك كان صغرياً ومل يذهب مع ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذا ، واحلق أنه إذ ذاك كان صغرياً ومل يذهب مع 
ليه وسلم ليه وسلم أبيه وهو يعترب من املخضرمني الذين أسلموا يف عهد الرسول صلى هللا عأبيه وهو يعترب من املخضرمني الذين أسلموا يف عهد الرسول صلى هللا ع

ومل يثبت له رؤية ، ألن الصحبة تثبت أبمور منها قول الصحاِب حدثنا رسول هللا أو ومل يثبت له رؤية ، ألن الصحبة تثبت أبمور منها قول الصحاِب حدثنا رسول هللا أو 
أخربان رسول هللا أو رأيت رسول هللا أو قال يل رسول هللا أو قال يل أفعل كذا وكذا أخربان رسول هللا أو رأيت رسول هللا أو قال يل رسول هللا أو قال يل أفعل كذا وكذا 
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أو هناين عن كذا وكذا أو بينما أان أمشي مع رسول هللا وحنو هذه الصيغ الدالة على أو هناين عن كذا وكذا أو بينما أان أمشي مع رسول هللا وحنو هذه الصيغ الدالة على 
  ثبوت الصحبة .ثبوت الصحبة .

  قوله " قال أيب جئتكم من عند رسول هللا فقال إذا حضرت الصالة " :قوله " قال أيب جئتكم من عند رسول هللا فقال إذا حضرت الصالة " :
  إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان ِبَلف "إذ" فإهنا ملا مضى من الزمان. إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان ِبَلف "إذ" فإهنا ملا مضى من الزمان.   قوله "إذا "قوله "إذا "

  قوله " إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم ":قوله " إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم ":
هذا من أدلة القائلني أبن األذان للصَلة وليس للوقت وقد تقدم التفصيل يف ذلك هذا من أدلة القائلني أبن األذان للصَلة وليس للوقت وقد تقدم التفصيل يف ذلك   

، وأن الراجح يف هذه املسألة أن األذان يف احلضر للوقت ويف السفر للصَلة هذا ، وأن الراجح يف هذه املسألة أن األذان يف احلضر للوقت ويف السفر للصَلة هذا 
  هو الذي تدل عليه بعض األدلة والنظر الصحيح .هو الذي تدل عليه بعض األدلة والنظر الصحيح .

  ::قوله " فليؤذن أحدكم " قوله " فليؤذن أحدكم " 
هذا دليل على وجوب األذان والصحيح يف األذان واإلقامة أهنما فرض كفاية إذا قام هذا دليل على وجوب األذان والصحيح يف األذان واإلقامة أهنما فرض كفاية إذا قام 

هب اإلمام أمحد رمحه هللا واختار هذا هب اإلمام أمحد رمحه هللا واختار هذا هبما البعض سقط اإلمث عن الباقني وهو مذهبما البعض سقط اإلمث عن الباقني وهو مذ
القول شيخ اإلسَلم رمحه هللا ، وذهب بعض أهل العلم كأِب حنيفة وأمثاله إىل أن القول شيخ اإلسَلم رمحه هللا ، وذهب بعض أهل العلم كأِب حنيفة وأمثاله إىل أن 
األذان سنة ، يقول شيخ اإلسَلم : ومراده ابلسنة ما أيمث اتركها مث أطال رمحه هللا األذان سنة ، يقول شيخ اإلسَلم : ومراده ابلسنة ما أيمث اتركها مث أطال رمحه هللا 

سلم سلم مبيناً أن األذان واجب وكيف يكون سنة وقد جعله النيب صلى هللا عليه و مبيناً أن األذان واجب وكيف يكون سنة وقد جعله النيب صلى هللا عليه و 
عَلمة على اإلسَلم وكان الرسول إذا َسع أذاانً أمسك وإال أغار ، فلو كان األذان عَلمة على اإلسَلم وكان الرسول إذا َسع أذاانً أمسك وإال أغار ، فلو كان األذان 
سنة ما أغار النيب صلى هللا عليه وسلم مبجرد تركه فعلم وجوبه وأنه من شعائر أهل سنة ما أغار النيب صلى هللا عليه وسلم مبجرد تركه فعلم وجوبه وأنه من شعائر أهل 

  اإلسَلم الظاهرة . اإلسَلم الظاهرة . 
  قوله " وليؤمكم أكثركم قراانً " :قوله " وليؤمكم أكثركم قراانً " :

الصحابة ال يوجد قارئ ال يفقه الصحابة ال يوجد قارئ ال يفقه يف هذا دليل على تقدمي األقرأ على غريه ويف عهد يف هذا دليل على تقدمي األقرأ على غريه ويف عهد 
أحكام صَلته ِبَلف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران وال يفقه أحكام أحكام صَلته ِبَلف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران وال يفقه أحكام 

صَلته كسجود السهو وغريها ، وأما يف عهد الصحابة فهذا ال يكاد يوجد البتة ، صَلته كسجود السهو وغريها ، وأما يف عهد الصحابة فهذا ال يكاد يوجد البتة ، 
ألهنم رضي هللا عنهم ال يتجاوزون العشر آايت حىت يتفقهوا يف معانيهن ويعملوا ألهنم رضي هللا عنهم ال يتجاوزون العشر آايت حىت يتفقهوا يف معانيهن ويعملوا 

بني العلم والعمل والقراءة والتدبر وقد احتج بظاهر حديث الباب بني العلم والعمل والقراءة والتدبر وقد احتج بظاهر حديث الباب   هبن فقد مجعواهبن فقد مجعوا
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بعض الفقهاء على تقدمي األقرأ على األفقه مطلقاً ألن هؤالء قدموا عمرو بن سلمة بعض الفقهاء على تقدمي األقرأ على األفقه مطلقاً ألن هؤالء قدموا عمرو بن سلمة 
وبَل ريب مل يكن أفقههم ولكنهم قدموه لكثرة ما معه من القرآن ولكن ال يعين هذا وبَل ريب مل يكن أفقههم ولكنهم قدموه لكثرة ما معه من القرآن ولكن ال يعين هذا 

د منه وال يظن بصحاِب قط أو ملن  د منه وال يظن بصحاِب قط أو ملن  أنه مل يكن فقيهاً أبحكام صَلته ألن هذا ال بأنه مل يكن فقيهاً أبحكام صَلته ألن هذا ال ب
كان بذلك الزمان أن جيهل أحكام السهو وما يتعلق بذلك وهو يؤم قوماً من كان بذلك الزمان أن جيهل أحكام السهو وما يتعلق بذلك وهو يؤم قوماً من 

الصحابة ، فعلم أن األقرأ إمنا يقدم إذا كان عاملاً أبحكام صَلته حىت إذا عرض له الصحابة ، فعلم أن األقرأ إمنا يقدم إذا كان عاملاً أبحكام صَلته حىت إذا عرض له 
  عارض أو أمل به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك . عارض أو أمل به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك . 

  قراانً فقدموين وأان ابن ست أو سبع سنني ":قراانً فقدموين وأان ابن ست أو سبع سنني ":  قوله " فنظروا فلم يكن أحد أكثر مينقوله " فنظروا فلم يكن أحد أكثر مين
يف هذا دليل على صحة إمامة الصيب الذي مل يبلغ وإليه ذهب مجع من أهل العلم يف هذا دليل على صحة إمامة الصيب الذي مل يبلغ وإليه ذهب مجع من أهل العلم 

وهو مذهب أكثر احملدثني إال أن اإلمام أمحد رمحه هللا مل أيخذ هبذا احلديث وهو مذهب أكثر احملدثني إال أن اإلمام أمحد رمحه هللا مل أيخذ هبذا احلديث 
طلع طلع والسبب يف ذلك أنه اعتذر عن األخذ به ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يوالسبب يف ذلك أنه اعتذر عن األخذ به ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ي

على إمامته وتعقبه احلافظ يف فتح الباري أن إمامته وقعت يف زمن التشريع فلو  على إمامته وتعقبه احلافظ يف فتح الباري أن إمامته وقعت يف زمن التشريع فلو  
كانت غلطاً لنزل القرآن لبيان ذلك ، فقد قال جابر : "كنا نعزل والقرآن ينزل " كانت غلطاً لنزل القرآن لبيان ذلك ، فقد قال جابر : "كنا نعزل والقرآن ينزل " 
أي فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز العزل أهنم  أي فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز العزل أهنم  

  عليه وسلم ومل أيت قرآن ابلنهي عن ذلك .  عليه وسلم ومل أيت قرآن ابلنهي عن ذلك .  كانوا يعزلون بعصر النيب صلى هللا كانوا يعزلون بعصر النيب صلى هللا 
وأيضاً جياب عن هذا أبن يقال من احملال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن سلمة وأيضاً جياب عن هذا أبن يقال من احملال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن سلمة 

وهم يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد أشتهر يف العصر النبوي واستفاظ ألن وهم يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد أشتهر يف العصر النبوي واستفاظ ألن 
عمرو بن سلمة كان يؤم قومه يف مجيع اجملامع ويف مجيع األحوال ومل ينكر ذلك عمرو بن سلمة كان يؤم قومه يف مجيع اجملامع ويف مجيع األحوال ومل ينكر ذلك 

نكر فصار كاإلمجاع بينهم فعلى ذلك ال عذر ألحد ابلعمل على ما دل عليه نكر فصار كاإلمجاع بينهم فعلى ذلك ال عذر ألحد ابلعمل على ما دل عليه مم
اخلرب وإذا صحت إمامة الصيب صحت مصافته من ابب أوىل وإمنا يشرتط يف ذلك اخلرب وإذا صحت إمامة الصيب صحت مصافته من ابب أوىل وإمنا يشرتط يف ذلك 

أن يكون متقناً للوضوء قارئ للقران عارفاً أبحكام صَلته فهذا كله متوفر بعمرو بن أن يكون متقناً للوضوء قارئ للقران عارفاً أبحكام صَلته فهذا كله متوفر بعمرو بن 
 يف النفل دون الفرض واإلجابة عن  يف النفل دون الفرض واإلجابة عن سلمة فقد قال فقهاء احلنابلة تصح إمامة الصيبسلمة فقد قال فقهاء احلنابلة تصح إمامة الصيب

ذلك أن يقال وأي فرق بني النفل والفرض فمن صحت إمامته ابلنفل صحت ذلك أن يقال وأي فرق بني النفل والفرض فمن صحت إمامته ابلنفل صحت 
  إمامته ابلفرض على القول الراجح إذ ال فرق بني األمرين.إمامته ابلفرض على القول الراجح إذ ال فرق بني األمرين.
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 يَ ُؤمُّ اَْلَقْوَم أَقْ َرُؤُهمْ  } قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهِ  َوَعْن َأِب َمْسُعوٍد  -402
اًء ِلِكَتاِب َاَّللهِ, فَِإْن َكانُوا يف اَْلِقرَاَءِة َسَواًء َفَأْعَلُمُهْم اِبلسُّنهِة, فَِإْن َكانُوا يف اَلسُّنهِة َسوَ 

َواَل  -َويف ِرَوايٍَة: ِسنًّا-فََأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة, َفِإْن َكانُوا يف اَلِْْجرَِة َسَواًء فََأْقَدُمُهْم ِسْلًما 
َرَواُه   {نه اَلرهُجُل اَلرهُجَل يف ُسْلطَانِِه, َواَل يَ ْقُعْد يف بَ ْيِتِه َعَلى َتْكرَِمِتِه ِإاله إبِِْذنِِه". يَ ُؤمه 

 ُمْسِلم ٌ .  
  

  )الشرح(:)الشرح(:
وعنننن ايب مسنننعود رضننني هللا عننننه قنننال قنننال رسنننول هللا صنننلى هللا علينننه وسنننلم ينننؤم القنننوم وعنننن ايب مسنننعود رضننني هللا عننننه قنننال قنننال رسنننول هللا صنننلى هللا علينننه وسنننلم ينننؤم القنننوم   

راءة سنواء فنأعلمهم ابلسننة فنإن كنانوا يف السننة سنواء راءة سنواء فنأعلمهم ابلسننة فنإن كنانوا يف السننة سنواء أقرؤهم لكتاب هللا فإن كنانوا يف القنأقرؤهم لكتاب هللا فإن كنانوا يف القن
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فأقدمهم هجرة فنإن كنانوا يف اهلجنرة سنواء فأقندمهم سنلماً ويف رواينة سننا  وال ينؤم الرجنل فأقدمهم هجرة فنإن كنانوا يف اهلجنرة سنواء فأقندمهم سنلماً ويف رواينة سننا  وال ينؤم الرجنل 
  الرجل يف سلطانه ، وال يقعد يف بيته على تكرمته إال إبذنه.الرجل يف سلطانه ، وال يقعد يف بيته على تكرمته إال إبذنه.

وقع يف بعض النسخ عن ابن مسعود وهذا غلط مطبعي صوابه عن أىب مسعود وقع يف بعض النسخ عن ابن مسعود وهذا غلط مطبعي صوابه عن أىب مسعود 
اري واحلديث خرجه مسلم رمحه هللا يف صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن أِب اري واحلديث خرجه مسلم رمحه هللا يف صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن أِب األنصاألنص

شيبة قال حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن إَساعيل بن رجاء عن أوس بن شيبة قال حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن إَساعيل بن رجاء عن أوس بن 
  ضمعج عن أِب مسعود األنصاري . ضمعج عن أِب مسعود األنصاري . 

ورواه اإلمام امحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه كلهم من طريق اَساعيل ورواه اإلمام امحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه كلهم من طريق اَساعيل 
  عج به .عج به .عن أوس بن ضمعن أوس بن ضم

  
  قوله " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا " قوله " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا " 

ظاهر احلديث أن األقرأ يقدم على األفقه وهذا هو احلق الذي دلت عليه السنة إال ظاهر احلديث أن األقرأ يقدم على األفقه وهذا هو احلق الذي دلت عليه السنة إال 
أنه يشرتط لذلك أن يكون األقرأ عاملاً أبحكام صَلته إذ ال ميكن تقدمي اْلاهل أنه يشرتط لذلك أن يكون األقرأ عاملاً أبحكام صَلته إذ ال ميكن تقدمي اْلاهل 

واملراد بذلك األفقه واملراد بذلك األفقه   يصلي ابملسلني ، فإن كانوا ابلقراءة سواء يقدم أعلمهم ابلسنة ،يصلي ابملسلني ، فإن كانوا ابلقراءة سواء يقدم أعلمهم ابلسنة ،
الذي يفقه أحكام دينه من صَلة وصوم وحج وما يتعلق ابملعامَلت ، فإن كانوا الذي يفقه أحكام دينه من صَلة وصوم وحج وما يتعلق ابملعامَلت ، فإن كانوا 

ابلسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة يف هذا دليل على فضل اَلجرة وهي االنتقال من ابلسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة يف هذا دليل على فضل اَلجرة وهي االنتقال من 
بَلد الكفر إىل بَلد اإلسَلم وهي ابقية إىل أن تقوم الساعة وأما حديث " ال هجرة بَلد الكفر إىل بَلد اإلسَلم وهي ابقية إىل أن تقوم الساعة وأما حديث " ال هجرة 

راد ال هجرة من مكة إىل املدينة ألن مكة صارت بَلداً إسَلمية راد ال هجرة من مكة إىل املدينة ألن مكة صارت بَلداً إسَلمية بعد الفتح " فاملبعد الفتح " فامل
بعدما كانت معقَلً من معاقل الوثنية ويف هذا دليل على فضل السبق يف اإلسَلم بعدما كانت معقَلً من معاقل الوثنية ويف هذا دليل على فضل السبق يف اإلسَلم 

وأن السابق إىل اخلري يقدم على غريه فإن كانوا ابَلجرة سواء يقدم أكربهم سناً النه وأن السابق إىل اخلري يقدم على غريه فإن كانوا ابَلجرة سواء يقدم أكربهم سناً النه 
وسلم " كرب كرب " فللكبري حق كما وسلم " كرب كرب " فللكبري حق كما أكثر طاعة هلل فقد  قال النيب صلى هللا عليه أكثر طاعة هلل فقد  قال النيب صلى هللا عليه 

  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من مل يرحم صغريان ويوقر كبريان فليس منا " . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من مل يرحم صغريان ويوقر كبريان فليس منا " . 
  مث قال صلى هللا عليه وسلم " وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه" مث قال صلى هللا عليه وسلم " وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه" 
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والسلطان يشمل الوالية العظمى ويشمل ما دوهنا فَل جيوز للرجل أن يؤم الناس والسلطان يشمل الوالية العظمى ويشمل ما دوهنا فَل جيوز للرجل أن يؤم الناس 
السلطان ألنه أحق ابإلمامة إال إن أذن له فَل مانع من التقدم وكذلك السلطان ألنه أحق ابإلمامة إال إن أذن له فَل مانع من التقدم وكذلك حبضرة وجود حبضرة وجود 

ال حيق للرجل أن يؤم الناس يف بيت غريه ألن صاحب البيت أحق ابإلمامة إال إذا ال حيق للرجل أن يؤم الناس يف بيت غريه ألن صاحب البيت أحق ابإلمامة إال إذا 
  أذن . أذن . 

  قوله " وال يقعد يف بيته على تكرمته إال إبذنه" قوله " وال يقعد يف بيته على تكرمته إال إبذنه" 
ملرء يف صدر ملرء يف صدر فإذا أذن فَل مانع من ذلك واملراد ابلتكرمة صدر اجمللس فَل جيلس افإذا أذن فَل مانع من ذلك واملراد ابلتكرمة صدر اجمللس فَل جيلس ا

اجمللس إال إذا أذن له صاحب البيت وإذا مل يؤذن له فيجلس يف غري ذلك ولذلك اجمللس إال إذا أذن له صاحب البيت وإذا مل يؤذن له فيجلس يف غري ذلك ولذلك 
فاألوىل للمرء إذا دخل اجملالس إال جيلس يف صدرها إال إن أمروه بذلك أو أذنوا له فاألوىل للمرء إذا دخل اجملالس إال جيلس يف صدرها إال إن أمروه بذلك أو أذنوا له 

..  

 
 
 
 

 َواَل تَ ُؤمهنه ِاْمَرأٌَة َرُجًَل, َواَل  }َواِلْبِن َماَجْه: ِمْن َحِديِث َجاِبٍر:  -403
  .َوِإْسَناُدُه َواه ٍ   {أَْعرَاِبٌّ ُمَهاِجرًا, َواَل َفاِجٌر ُمْؤِمًنا. 

  
  )الشرح(:)الشرح(:

قوله : والبن ماجة من حديث جابر " وال تؤمن إمرأة رجالٌ وال أعرايب مهاجراً وال فاجرًا قوله : والبن ماجة من حديث جابر " وال تؤمن إمرأة رجالٌ وال أعرايب مهاجراً وال فاجرًا   
  مؤمناً " مؤمناً " 

هذا احلديث رواه العقيلي يف الضعفاء وابن عدي يف الكامل والبيهقي كلهم من هذا احلديث رواه العقيلي يف الضعفاء وابن عدي يف الكامل والبيهقي كلهم من 
طريق عبدهللا بن حممد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب طريق عبدهللا بن حممد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب 
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عن جابر بن عبدهللا والعدوي مرتوك احلديث اَتمه اإلمام وكيع ابلوضع ،وعلي بن عن جابر بن عبدهللا والعدوي مرتوك احلديث اَتمه اإلمام وكيع ابلوضع ،وعلي بن 
  زيد بن جدعان ضعيف احلديث أيضاً .زيد بن جدعان ضعيف احلديث أيضاً .

  ::  قوله " وال تؤمن إمرأة رجالً "قوله " وال تؤمن إمرأة رجالً "
  حديث إم ورقة .حديث إم ورقة .هذا احلق وسيأيت حبث هذه املسألة إن شاء هللا على هذا احلق وسيأيت حبث هذه املسألة إن شاء هللا على 

  ::  قوله " وال أعرايب مهاجرًا "قوله " وال أعرايب مهاجرًا "
ألن املهاجر أفضل من اإلعراِب فقد تقدم قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " ألن املهاجر أفضل من اإلعراِب فقد تقدم قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " 

فأقدمهم هجرة "  فللهجرة فضل ألنه يغلب على األعرب اْلفاء البعد عن معامل فأقدمهم هجرة "  فللهجرة فضل ألنه يغلب على األعرب اْلفاء البعد عن معامل 
  اِب . اِب . الدين أما إذا وجد أعراِب يقرأ القران ومهاجر ال يقرأ القران فيقدم األعر الدين أما إذا وجد أعراِب يقرأ القران ومهاجر ال يقرأ القران فيقدم األعر 

  قوله " وال فاجراً مؤمناً " :قوله " وال فاجراً مؤمناً " :
ألنه ال بد يف اإلمامة من التقى والورع إال أن بعض العلماء يرى تقدمي األقرأ ولو  ألنه ال بد يف اإلمامة من التقى والورع إال أن بعض العلماء يرى تقدمي األقرأ ولو  

كان فاسقاً على األتقى العامي الذي ال يقرأ شيئاً من القرآن وهذا ظاهر األحاديث كان فاسقاً على األتقى العامي الذي ال يقرأ شيئاً من القرآن وهذا ظاهر األحاديث 
..  

التقي التقي ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاحتة القران مع فاسق ، ظاهر النصوص يقدم ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاحتة القران مع فاسق ، ظاهر النصوص يقدم 
ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم منع الرجل الذي بصق يف القبلة أن يصلي هبم مع ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم منع الرجل الذي بصق يف القبلة أن يصلي هبم مع 

أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو مل يكن أقرأ يف العهد النبوي فقال له رسول هللا "إنك أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو مل يكن أقرأ يف العهد النبوي فقال له رسول هللا "إنك 
آذيت هللا ورسوله" ، فعلم أن اإلمامة ال بد َلا من الداينة ومن الورع ومن التقى إال آذيت هللا ورسوله" ، فعلم أن اإلمامة ال بد َلا من الداينة ومن الورع ومن التقى إال 

بطَلن صَلة الفاسق ولكن إذا وجد من هو أتقى منه ينبغي أن بطَلن صَلة الفاسق ولكن إذا وجد من هو أتقى منه ينبغي أن   أنه ال يلزم من هذاأنه ال يلزم من هذا
يقدم وينبغي على املسلم أن يتورع عن الصَلة خلف الفسقة ويذهب ابحثاً عن يقدم وينبغي على املسلم أن يتورع عن الصَلة خلف الفسقة ويذهب ابحثاً عن 

األتقى فالصَلة خلفهم فيه خري ويشعر املأموم ابلطمأنينة خلف األتقياء ما ال األتقى فالصَلة خلفهم فيه خري ويشعر املأموم ابلطمأنينة خلف األتقياء ما ال 
  يشعر خلف الفساق وأذانب أعداء الدين .يشعر خلف الفساق وأذانب أعداء الدين .

رتوك ، وسيأيت إن شاء هللا ما يتعلق ببعض مباحثه رتوك ، وسيأيت إن شاء هللا ما يتعلق ببعض مباحثه وعلى كل فحديث الباب موعلى كل فحديث الباب م
  ونتكلم عليه . ونتكلم عليه . 

  والعلم عند هللا .والعلم عند هللا .
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نَ َها,  }قَاَل:  َوَعْن أََنٍس, َعْن اَلنهيبِ   - 404 ُرصُّوا ُصُفوَفُكْم, َوقَارِبُوا بَ ي ْ
, َوَصحهَحهُ   {َوَحاُذوا اِبأْلَْعَناِق.   اِْبُن ِحبهاَن .    َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوالنهَساِئيُّ

  
  )الشرح(:)الشرح(:

وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" رصوا صفوفكم وقاربوا وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" رصوا صفوفكم وقاربوا   
  بينها وحاذوا بني األعناق " .بينها وحاذوا بني األعناق " .

هذا األثر رواه الو داود يف سننه من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هذا األثر رواه الو داود يف سننه من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا 
عن أنس بن مالك عن النيب صلى عن أنس بن مالك عن النيب صلى   أابن بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة بن دعامةأابن بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة بن دعامة

  هللا عليه وسلم .هللا عليه وسلم .
  ورواه اإلمام النسائي من طريق أِب هشام قال حدثنا أابن فذكره .ورواه اإلمام النسائي من طريق أِب هشام قال حدثنا أابن فذكره .

ورواه ابن حبان يف صحيحه من طريق مسلم بن ابراهيم قال حدثنا أابن وشعبة  ورواه ابن حبان يف صحيحه من طريق مسلم بن ابراهيم قال حدثنا أابن وشعبة  
  كَلَها عن قتادة به . كَلَها عن قتادة به . 

  خزمية . خزمية . ورواه اإلمام امحد رمحه هللا من طريق أابن وصححه اإلمام ابن ورواه اإلمام امحد رمحه هللا من طريق أابن وصححه اإلمام ابن 
ويف الباب حديث أنس يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " تراصوا ويف الباب حديث أنس يف الصحيحني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " تراصوا 
فإين أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي فكان الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه فإين أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي فكان الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه 

  ومنكبه مبنكب صاحبه" . ومنكبه مبنكب صاحبه" . 
واحلديث دليل على مشروعية الرتاص يف الصف وقد محله اإلمام ابن حزم رمحه هللا واحلديث دليل على مشروعية الرتاص يف الصف وقد محله اإلمام ابن حزم رمحه هللا 

جياب وألن األصل يف صيغ األمر الوجوب والرسول صلى هللا عليه وسلم جياب وألن األصل يف صيغ األمر الوجوب والرسول صلى هللا عليه وسلم على اإلعلى اإل
يقول " رصوا صفوفكم " ولفظ الصحيحني " تراصوا " وهااتن الصيغتان من صيغ يقول " رصوا صفوفكم " ولفظ الصحيحني " تراصوا " وهااتن الصيغتان من صيغ 
العموم عند أهل العلم إال أن مجاهري العلماء ومنهم األئمة األربعة محلوا هذا على العموم عند أهل العلم إال أن مجاهري العلماء ومنهم األئمة األربعة محلوا هذا على 
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ن النيب صلى هللا عليه وسلم  ن النيب صلى هللا عليه وسلم  الندب وقالوا ابستحباب الرتاص ومساواة الصفوف ألالندب وقالوا ابستحباب الرتاص ومساواة الصفوف أل
قال " سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصَلة " متفق عليه من حديث قال " سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصَلة " متفق عليه من حديث 

  أنس .أنس .
قالوا وحسن الشيء زايدة على متامه فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة قالوا وحسن الشيء زايدة على متامه فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة 

  غري واجبة . غري واجبة . 
ويف هذا نظر فمفهوم حديث أنس " فإن تسوية الصفوف من متام الصَلة " أن ويف هذا نظر فمفهوم حديث أنس " فإن تسوية الصفوف من متام الصَلة " أن 

ال يسوي صفه فصَلته انقصة وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف كما ال يسوي صفه فصَلته انقصة وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف كما   الذيالذي
  ذهب إىل ذلك اإلمام البخاري رمحه هللا يف صحيحه .ذهب إىل ذلك اإلمام البخاري رمحه هللا يف صحيحه .

  قوله صلى هللا عليه وسلم " رصوا صفوفكم وحاذوا بني األعناق" :قوله صلى هللا عليه وسلم " رصوا صفوفكم وحاذوا بني األعناق" :
الظاهر أن هذا على وجه اإلجياب إال أن املراد ابحملاذاة املقاربة وقول أنس يف الظاهر أن هذا على وجه اإلجياب إال أن املراد ابحملاذاة املقاربة وقول أنس يف 

ق "  فكان أحدان يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه مبنكب صاحبه" ق "  فكان أحدان يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه مبنكب صاحبه" احلديث الساباحلديث الساب
، هذا على وجه املبالغة ابلرتاص وال يراد به احلقيقة فقد جاء يف رواية " وركبته بركبة ، هذا على وجه املبالغة ابلرتاص وال يراد به احلقيقة فقد جاء يف رواية " وركبته بركبة 

صاحبه " وهذا ال ميكن أبداً ، إذا ال ميكن للمرء أن يلزق منكبه مبنكب صاحبه صاحبه " وهذا ال ميكن أبداً ، إذا ال ميكن للمرء أن يلزق منكبه مبنكب صاحبه 
ميكن أبداً ولذلك مل يفهم أحد من ميكن أبداً ولذلك مل يفهم أحد من وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا ال وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا ال 

األئمة السابقني أن املراد من هذا احلديث الرتاص احلقيقي والرجوع إىل فهم السلف األئمة السابقني أن املراد من هذا احلديث الرتاص احلقيقي والرجوع إىل فهم السلف 
يف كَلم النيب صلى هللا عليه وسلم أمر مطلوب فاملراد إذاً ابلرتاص هو التقارب فما يف كَلم النيب صلى هللا عليه وسلم أمر مطلوب فاملراد إذاً ابلرتاص هو التقارب فما 

يه يه يفعل بعض الناس من الصاق القدم ابلقدم حقيقة هذا ال دليل عليه بل هذا فيفعل بعض الناس من الصاق القدم ابلقدم حقيقة هذا ال دليل عليه بل هذا ف
  أذى لآلخرين .أذى لآلخرين .

  ::  قوله " وقاربوا بينها"قوله " وقاربوا بينها"
أي بني الصفوف ففيه مشروعية املقاربة بني الصفوف وكراهية تباعدها ومقدار ما أي بني الصفوف ففيه مشروعية املقاربة بني الصفوف وكراهية تباعدها ومقدار ما   

  يكون بني الصفني هو مقدار ما ميكن الصف الثاين أن يسجدوا فيه . يكون بني الصفني هو مقدار ما ميكن الصف الثاين أن يسجدوا فيه . 
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َخرْيُ ُصُفوِف اَلر َِجاِل  }  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهِ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -405
 .َرَواُه ُمْسِلم ٌ   {أَوهَُلَا, َوَشرَُّها آِخُرَها, َوَخرْيُ ُصُفوِف اَلنِ َساِء آِخُرَها, َوَشرَُّها َأوهَُلَا 
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  )الشرح(:)الشرح(:
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " خري صفوف 

 ا آخرها ، وخري صفوف النساء آخرها ، وشرها أوهلا " الرجال أوهلا ، وشره
رواه اإلمام مسلم قال رمحه هللا حدثنا زهري بن حرب قال حدثنا جرير قال أخربان رواه اإلمام مسلم قال رمحه هللا حدثنا زهري بن حرب قال حدثنا جرير قال أخربان 

  سهيل موىل أبن أِب صاحل عن أبيه عن أِب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . سهيل موىل أبن أِب صاحل عن أبيه عن أِب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . 
  هم من طريق سهيل به . هم من طريق سهيل به . ورواه أبو داود النسائي والرتمذي والبغوي بشرح السنة كلورواه أبو داود النسائي والرتمذي والبغوي بشرح السنة كل

ورواه ابن جارود يف املنتقى من طريق حيي عن ابن عجَلن قال قال أِب عن أِب ورواه ابن جارود يف املنتقى من طريق حيي عن ابن عجَلن قال قال أِب عن أِب 
  هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . 

فاحلديث دليل على فضيلة الصف األول للرجال ، وقد جاء يف الصحيحني من فاحلديث دليل على فضيلة الصف األول للرجال ، وقد جاء يف الصحيحني من 
أِب هريرة أن أِب هريرة أن   طريق مالك عن َسي موىل أِب بكر بن عبدالرمحن عن أِب صاحل عنطريق مالك عن َسي موىل أِب بكر بن عبدالرمحن عن أِب صاحل عن

النيب صلى هللا عليه وسلم قال " لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل النيب صلى هللا عليه وسلم قال " لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل 
  حيدوا إال أن يستهموا الستهموا ".  حيدوا إال أن يستهموا الستهموا ".  

هذا دليل أيضاً على فضيلة الصف األول يف حق الرجال وقد استغفر النيب صلى هللا هذا دليل أيضاً على فضيلة الصف األول يف حق الرجال وقد استغفر النيب صلى هللا 
تقدموا وأمتوا ِب وليأت تقدموا وأمتوا ِب وليأت عليه وسلم للصف األول ثَلاثً ، وقال صلى هللا عليه وسلم " عليه وسلم للصف األول ثَلاثً ، وقال صلى هللا عليه وسلم " 

بكم من بعدكم فَل يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا " رواه اإلمام مسلم يف بكم من بعدكم فَل يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا " رواه اإلمام مسلم يف 
  صحيحه من حديث أِب نظرة عن أِب سعيد اخلدري به . صحيحه من حديث أِب نظرة عن أِب سعيد اخلدري به . 

وعند أِب داود والنسائي من حديث الرباء مرفوعاً " أن هللا ومَلئكته يصلون على وعند أِب داود والنسائي من حديث الرباء مرفوعاً " أن هللا ومَلئكته يصلون على 
  أوائل الصفوف " . أوائل الصفوف " . 

صف األول متواترة فينبغي للمسلم أن يبادر إىل الصَلة صف األول متواترة فينبغي للمسلم أن يبادر إىل الصَلة واألحاديث يف فضل الواألحاديث يف فضل ال
ليتمكن من الصف األول والقرب من اإلمام فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم " ليتمكن من الصف األول والقرب من اإلمام فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم " 
ليليين منكم أولوا األحَلم والنهى " واحلكمة يف ذلك ليأخذوا عنه صَلته وخيلفوه ليليين منكم أولوا األحَلم والنهى " واحلكمة يف ذلك ليأخذوا عنه صَلته وخيلفوه 

  إذا انبه شيء . إذا انبه شيء . 
  قوله " وشرها آخرها" :قوله " وشرها آخرها" :
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آخرها فاللعب يكثر بينهم والشيطان يطمع فيهم والغالب آخرها فاللعب يكثر بينهم والشيطان يطمع فيهم والغالب أي شر صفوف الرجال أي شر صفوف الرجال 
أن املتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون يف أداء الصَلة فمن مث صارت صفوفهم أن املتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون يف أداء الصَلة فمن مث صارت صفوفهم 
شر صفوف الرجال وأما النساء فخري صفوفهن آخرها ، واحلديث عام سواء كانت شر صفوف الرجال وأما النساء فخري صفوفهن آخرها ، واحلديث عام سواء كانت 

  النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردة. النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردة. 
ملسألة فذهب اإلمام الصنعاين ومجاعة من الفقهاء إىل أن ملسألة فذهب اإلمام الصنعاين ومجاعة من الفقهاء إىل أن وقد اختلف العلماء هبذه اوقد اختلف العلماء هبذه ا

النساء إذا صلني منفردات وإمامتهن منهم فخري صفوفهن األوىل كالرجال وأن املراد النساء إذا صلني منفردات وإمامتهن منهم فخري صفوفهن األوىل كالرجال وأن املراد 
حبديث الباب إذا صلني مع الرجال واحلكمة يف ذلك أن املرأة إذا كانت يف الصف حبديث الباب إذا صلني مع الرجال واحلكمة يف ذلك أن املرأة إذا كانت يف الصف 

ابعني وأئمة اَلدى مل ابعني وأئمة اَلدى مل األول مع الرجال خيشى أن تفتنت ابلرجال ألن الصحابة والتاألول مع الرجال خيشى أن تفتنت ابلرجال ألن الصحابة والت
يكونوا جيعلون حائًَل بني الرجال والنساء ، وهذا احلائل ال أصل له وفيه مفاسد  يكونوا جيعلون حائًَل بني الرجال والنساء ، وهذا احلائل ال أصل له وفيه مفاسد  

  كثرية.كثرية.
وذهب بعض العلماء إىل األخذ بعموم اخلرب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أطلق وذهب بعض العلماء إىل األخذ بعموم اخلرب ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أطلق   

ومل خيصص وإطَلق ما أطلقه الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر متعني فلو أراد النيب ومل خيصص وإطَلق ما أطلقه الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر متعني فلو أراد النيب 
هللا عليه وسلم ختصيصاً لقال " وخري صفوف النساء آخرها ما مل يصلني هللا عليه وسلم ختصيصاً لقال " وخري صفوف النساء آخرها ما مل يصلني   صلىصلى

منفردات " ولكن هذا مل يقع بل جعل اخلريية للصفوف املتأخرة وألن املرأة إذا منفردات " ولكن هذا مل يقع بل جعل اخلريية للصفوف املتأخرة وألن املرأة إذا 
ابدرت إىل الصف األول قد يدل هذا إىل عدم مباالَتا وعدم حيائها ابلقرب من ابدرت إىل الصف األول قد يدل هذا إىل عدم مباالَتا وعدم حيائها ابلقرب من 

  الرجال وإن صلني منفردات بعدم مباالَتا ابلتقدم.الرجال وإن صلني منفردات بعدم مباالَتا ابلتقدم.
فإن قال قائل أبن النساء إذا تسابقن إىل الصف املتأخر وحصل تنافس على ذلك فإن قال قائل أبن النساء إذا تسابقن إىل الصف املتأخر وحصل تنافس على ذلك   

مل يكن ابألمر بد من وجود صف أول فجواب هذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن ابألمر بد من وجود صف أول فجواب هذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
حني ذكر هذا يعلم علم اليقني واقع الناس وهذا أمر ال إشكال فيه وأنه ال بد أن حني ذكر هذا يعلم علم اليقني واقع الناس وهذا أمر ال إشكال فيه وأنه ال بد أن 

بد أن يكون فيهن من ال تبايل هبذا بد أن يكون فيهن من ال تبايل هبذا يكون يف النساء من تتساهل هبذا األمر واليكون يف النساء من تتساهل هبذا األمر وال
أصَلً فتتقدم وتكون يف الصف األول ولو أذن َلن خلالطن الرجال من قلة غريَتن أصَلً فتتقدم وتكون يف الصف األول ولو أذن َلن خلالطن الرجال من قلة غريَتن 

وعدم حيائهن فَل بد إذن من وجود صف أول للنساء إال أن هذا الصف شر وعدم حيائهن فَل بد إذن من وجود صف أول للنساء إال أن هذا الصف شر 
  صفوف النساء ووجوده ال بد منه وأما خري صفوف النساء فآخرها . صفوف النساء ووجوده ال بد منه وأما خري صفوف النساء فآخرها . 
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صَلة النساء يف املساجد مع الرجال فقد كان هذا صَلة النساء يف املساجد مع الرجال فقد كان هذا ويف احلديث دليل على جواز ويف احلديث دليل على جواز 
األمر مشهوراً يف العهد النبوي واىل عهد قريب كانت النساء تراتد املساجد األمر مشهوراً يف العهد النبوي واىل عهد قريب كانت النساء تراتد املساجد 

وحتضرها وتصلي مع مجاعتهم وتشهد اخلري من الوعظ واإلرشاد والعلم النافع  ولكن وحتضرها وتصلي مع مجاعتهم وتشهد اخلري من الوعظ واإلرشاد والعلم النافع  ولكن 
ن يف ن يف ملا كثر التخلف الديين وظهرت الشهوات وركنت النساء إىل آرائهن واعتقدملا كثر التخلف الديين وظهرت الشهوات وركنت النساء إىل آرائهن واعتقد

أنفسهن العلم والتقدم وهو ابحلقيقة اْلهل والضَلل هجرن املساجد فاملرأة اآلن أنفسهن العلم والتقدم وهو ابحلقيقة اْلهل والضَلل هجرن املساجد فاملرأة اآلن 
وهي يف سن الطفولة تعتقد أهنا أعلم الناس ، أما إذا حازت الشهادة العالية فقد وهي يف سن الطفولة تعتقد أهنا أعلم الناس ، أما إذا حازت الشهادة العالية فقد 

أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة ال تعرف أحكام حيضها كما هو واقعهن أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة ال تعرف أحكام حيضها كما هو واقعهن 
ا علماً وتقدماً وهو ليس من العلم يف شيء ا علماً وتقدماً وهو ليس من العلم يف شيء اآلن والعجيب أهنن يسمني فعلهن هذاآلن والعجيب أهنن يسمني فعلهن هذ

إن العلم هو الذي يقرب إىل هللا والدار اآلخرة أما علم يؤدي ابملرأة إىل اخلروج إن العلم هو الذي يقرب إىل هللا والدار اآلخرة أما علم يؤدي ابملرأة إىل اخلروج 
والتجول يف األسواق وذهاب من بعد صَلة الفجر ورجوع بعد صَلة الظهر فهذا والتجول يف األسواق وذهاب من بعد صَلة الفجر ورجوع بعد صَلة الظهر فهذا 

  علم ضَلل وليس علم خري . علم ضَلل وليس علم خري . 
اإلمتثال وحقيقة املرأة الصاحلة اليت اإلمتثال وحقيقة املرأة الصاحلة اليت هللا تعاىل يقول " وقرن يف بيوتكن " هذا حقيقة هللا تعاىل يقول " وقرن يف بيوتكن " هذا حقيقة 

  تريد هللا والدار اآلخرة . تريد هللا والدار اآلخرة . 
  ولكن كما قال الشاعر : ولكن كما قال الشاعر : 

  َلفى على اإلسَلم من كل متزمت   حسب الداينة غفلة ومجوداً َلفى على اإلسَلم من كل متزمت   حسب الداينة غفلة ومجوداً 
  ومن شباب جاءان متأخر              ِبَلعة يدعوهنا جتديداً .ومن شباب جاءان متأخر              ِبَلعة يدعوهنا جتديداً .

 
 
 

ُهمَ  -406 ُ َعن ْ  َصلهْيُت َمَع َرُسوِل َاَّللهِ  }ا َقاَل: َوَعْن اِْبِن َعبهاٍس َرِضَي َاَّلله
َلٍة, فَ ُقْمُت َعْن َيَسارِِه, فََأَخَذ َرُسوُل َاَّللهِ  بَِرْأِسي ِمْن َورَاِئي, َفَجَعَليِن َعْن  َذاَت لَي ْ

   .ُمت هَفٌق َعَلْيه ِ   {مَيِيِنِه 
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  )الشرح(:)الشرح(:  
 صلى هللا عليه وسلم ذات  صلى هللا عليه وسلم ذات وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : صليت مع رسول هللاوعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : صليت مع رسول هللا  

ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برأسي من ورائي ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برأسي من ورائي 
  فجعلين عن ميينه" هذا احلديث متفق على صحته . فجعلين عن ميينه" هذا احلديث متفق على صحته . 

قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا مسدد قال حدثنا اَساعيل بن ابراهيم قال قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا مسدد قال حدثنا اَساعيل بن ابراهيم قال 
  أبيه عن ابن عباس. أبيه عن ابن عباس. حدثنا أيوب عن عبدهللا بن سعيد بن جبري عن حدثنا أيوب عن عبدهللا بن سعيد بن جبري عن 

ورواه اإلمام مسلم رمحه هللا من طريق ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن  ورواه اإلمام مسلم رمحه هللا من طريق ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن  
  كهيل عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس به . كهيل عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس به . 

  ويف احلديث فوائد :ويف احلديث فوائد :
جواز قيام الليل مجاعة ولكن هذا حممول عند أهل العلم على ما مل يتخذ جواز قيام الليل مجاعة ولكن هذا حممول عند أهل العلم على ما مل يتخذ   --11

السلف على إقامة صَلة السلف على إقامة صَلة   هذا عادة ، إال يف رمضان فقد جرى هديهذا عادة ، إال يف رمضان فقد جرى هدي
الرتاويح مجاعة أما يف غري رمضان فإذا اختذ عادة صار بدعة كما نص على الرتاويح مجاعة أما يف غري رمضان فإذا اختذ عادة صار بدعة كما نص على 

ذلك شيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه هللا أما إذا فعل يف بعض األحيان فَل ذلك شيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه هللا أما إذا فعل يف بعض األحيان فَل 
  مانع من ذلك حلديث الباب وغريه من األخبار . مانع من ذلك حلديث الباب وغريه من األخبار . 

د دلت هذه د دلت هذه فيه موقف املأموم مع اإلمام إذا مل يوجد إال مأموم واحد فقفيه موقف املأموم مع اإلمام إذا مل يوجد إال مأموم واحد فق  --22
السنة الصرحية الصحيحة على أن موقفه عن ميني اإلمام ولكن ما احلكم إذا السنة الصرحية الصحيحة على أن موقفه عن ميني اإلمام ولكن ما احلكم إذا 

وقف عن يساره أما إن كان جاهًَل فصَلته صحيحة وال شيء عليه وإن وقف عن يساره أما إن كان جاهًَل فصَلته صحيحة وال شيء عليه وإن 
علم ابحلكم يف أثناء الصَلة يقف عن ميينه ويتم صَلته وأما إن كان عاملاً علم ابحلكم يف أثناء الصَلة يقف عن ميينه ويتم صَلته وأما إن كان عاملاً 

  فالصَلة أيضاً صحيحة مع اإلمث . فالصَلة أيضاً صحيحة مع اإلمث . 

املأموم ابإلمام وإن مل ينو اإلمامة إبتداًء ألن الرسول صلى املأموم ابإلمام وإن مل ينو اإلمامة إبتداًء ألن الرسول صلى   فيه جواز إقتداءفيه جواز إقتداء  --33
هللا عليه وسلم مل ينو اإلمامة ابتداًء وقد إئتم به ابن عباس فبعض الناس إذا هللا عليه وسلم مل ينو اإلمامة ابتداًء وقد إئتم به ابن عباس فبعض الناس إذا 
صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه قطع صَلته وقال أان ما نويت صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه قطع صَلته وقال أان ما نويت 
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قول قول اإلمامة هذا غلط وخَلف السنة فنية اإلمامة غري مشرتطة على الاإلمامة هذا غلط وخَلف السنة فنية اإلمامة غري مشرتطة على ال
  الراجح . الراجح . 

جواز مصافة الصيب إال أنه ال بد أن يكون حمسناً للوضوء عارفاً إلحكام جواز مصافة الصيب إال أنه ال بد أن يكون حمسناً للوضوء عارفاً إلحكام   --44
صَلته أما إذا كان ال حيسن الوضوء وال يعرف أحكام صَلته فَل تصح صَلته أما إذا كان ال حيسن الوضوء وال يعرف أحكام صَلته فَل تصح 

مصافته وال جيوز إبقاءه يف الصف ألنه يقطع اتصال الصف ومن قطع صفاً مصافته وال جيوز إبقاءه يف الصف ألنه يقطع اتصال الصف ومن قطع صفاً 
اتصال وتراص املأمومني اتصال وتراص املأمومني قطعه هللا ، فيأخذ أحكام السواري وحنوها َما تقطع قطعه هللا ، فيأخذ أحكام السواري وحنوها َما تقطع 

..  
فيه ما عليه عبدهللا بن عباس من احلفظ حيث كان هبذا السن وحفظ   --55 فيه ما عليه عبدهللا بن عباس من احلفظ حيث كان هبذا السن وحفظ ٍَ ٍَ

صَلة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن اإلعتناء أيضاً حيث أنه يف هذا صَلة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن اإلعتناء أيضاً حيث أنه يف هذا 
السن ومل ينم هذه الليلة لينظر وضوء الرسول صلى هللا عليه وسلم وينظر ماذا السن ومل ينم هذه الليلة لينظر وضوء الرسول صلى هللا عليه وسلم وينظر ماذا 

آاثر اإلعتناء ابألبناء واألقارب وغريهم ، آاثر اإلعتناء ابألبناء واألقارب وغريهم ، يعمل وهذه من آاثر التعليم الطيبة و يعمل وهذه من آاثر التعليم الطيبة و 
حيث كانت عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم به أوصلته إىل هذا املستوى حيث كانت عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم به أوصلته إىل هذا املستوى 
العلمي الرفيع وقد دعا له الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يفقهه هللا ابلدين العلمي الرفيع وقد دعا له الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يفقهه هللا ابلدين 

  فكان حرب األمة وترمجان القرآن . فكان حرب األمة وترمجان القرآن . 

  وهللا أعلم . وهللا أعلم . 
  

  
 

 

 

 

 

فَ ُقْمُت َويَِتيٌم َخْلَفُه, َوأُمُّ ُسَلْيٍم  َصلهى َرُسوُل َاَّللهِ  }َل: َوَعْن أََنٍس قَا -407
   .ُمت هَفٌق َعَلْيِه, َواللهْفُظ لِْلُبَخارِي  ِ   {َخْلَفَنا. 

 

  )الشرح(:)الشرح(:  
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  قال املؤلف رمحه هللا تعاىل قال املؤلف رمحه هللا تعاىل 
    هللا عنه قال " صليت أان واليتيم خلف رسول هللا والعجوز خلفنا "هللا عنه قال " صليت أان واليتيم خلف رسول هللا والعجوز خلفنا "ضي ضي وعن أنس روعن أنس ر

هذا احلديث رواه اإلمام البخاري رمحه هللا بنحوه فقال حدثنا عبدهللا بن حممد قال هذا احلديث رواه اإلمام البخاري رمحه هللا بنحوه فقال حدثنا عبدهللا بن حممد قال 
  أخربان سفيان عن اسحاق عن أنس بن مالك به . أخربان سفيان عن اسحاق عن أنس بن مالك به . 

ورواه اإلمام مسلم رمحه هللا يف صحيحه من طريق شعبة عن عبدهللا بن املختار عن ورواه اإلمام مسلم رمحه هللا يف صحيحه من طريق شعبة عن عبدهللا بن املختار عن 
خلفنا " فسياق خلفنا " فسياق   موسى بن أنس بلفظ " فأقامين رسول هللا عن ميينه وأقام املرأةموسى بن أنس بلفظ " فأقامين رسول هللا عن ميينه وأقام املرأة

  حديث الباب لإلمام البخاري رمحه هللا . حديث الباب لإلمام البخاري رمحه هللا . 
واحلديث دليل على جواز وصحة صَلة اْلماعة انفلة فيما ال تشرع له النافلة ، واحلديث دليل على جواز وصحة صَلة اْلماعة انفلة فيما ال تشرع له النافلة ، 

وهذا كما تقدم إذا مل يتخذ عادة ، وأما إذا اختذ هذا الفعل عادة صار إىل البدعة وهذا كما تقدم إذا مل يتخذ عادة ، وأما إذا اختذ هذا الفعل عادة صار إىل البدعة 
ليل أو من صَلة الضحى ليل أو من صَلة الضحى أقرب منه إىل السنة واإلتباع ، ولكن ال مانع من قيام الأقرب منه إىل السنة واإلتباع ، ولكن ال مانع من قيام ال

  أو من صَلة حتية املسجد مجاعة إذا مل يكن هذا الفعل عادة مستمرة. أو من صَلة حتية املسجد مجاعة إذا مل يكن هذا الفعل عادة مستمرة. 
ويف احلديث أيضاً دليل على صحة صَلة الصيب ألهنا لو كانت ابطلة ما أقام النيب ويف احلديث أيضاً دليل على صحة صَلة الصيب ألهنا لو كانت ابطلة ما أقام النيب 

صلى هللا عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النيب صلى هللا عليه وسلم صفاً ومن صلى هللا عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النيب صلى هللا عليه وسلم صفاً ومن 
  فته . فته . صحت صَلته صحت مصاصحت صَلته صحت مصا

وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة يف صحيح البخاري أنه أم قومه وهو ابن ست أو وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة يف صحيح البخاري أنه أم قومه وهو ابن ست أو 
  سبع سنني . سبع سنني . 

ويف احلديث أيضاً بيان موقف املرأة وأهنا تكون خلف الرجال وال جيوز َلا أن ويف احلديث أيضاً بيان موقف املرأة وأهنا تكون خلف الرجال وال جيوز َلا أن 
تصافهم فإن صافت الرجال أمثت وبطلت صَلَتا عند اإلمام أِب حنيفة رمحه هللا تصافهم فإن صافت الرجال أمثت وبطلت صَلَتا عند اإلمام أِب حنيفة رمحه هللا 

مسعود " أخروهن من حيث أخرهن هللا " رواه البزار مسعود " أخروهن من حيث أخرهن هللا " رواه البزار   وفيه نظر لقول عبدهللا بنوفيه نظر لقول عبدهللا بن
  وغريه . وغريه . 

وموقف املرأة خلف صفوف الرجال هو السنة املتبعة اليت كان عليها الرسول وموقف املرأة خلف صفوف الرجال هو السنة املتبعة اليت كان عليها الرسول 
وصحابته ويف احلديث دليل على صحة صَلة املرأة منفردًة خلف الرجال وقد قاس وصحابته ويف احلديث دليل على صحة صَلة املرأة منفردًة خلف الرجال وقد قاس 

هللا إال أن هللا إال أن   عليه بعض أهل العلم الرجل وال يصح هذا القياس كما سيأيت إن شاءعليه بعض أهل العلم الرجل وال يصح هذا القياس كما سيأيت إن شاء



 باب صالة الجماعة واإلمامة . شرح فضيلة الشيخ : سليمان بن ناصر العلوان  -كتاب الصالة  

 
51 

الفقهاء اختلفوا فيما لو وقفت املرأة خلف الصف وحدها مع وجود مجاعة نساء الفقهاء اختلفوا فيما لو وقفت املرأة خلف الصف وحدها مع وجود مجاعة نساء 
  هل تصح صَلَتا أم ال . هل تصح صَلَتا أم ال . 

قال بعض أهل العلم موقف املرأة منفردة ال مانع منه ولو مع وجود النساء فإن هذا قال بعض أهل العلم موقف املرأة منفردة ال مانع منه ولو مع وجود النساء فإن هذا 
  هو األليق هبا ولكن لو صافت فهو أفضل . هو األليق هبا ولكن لو صافت فهو أفضل . 

أن تصلي خلف الرجال منفردة مع وجود أن تصلي خلف الرجال منفردة مع وجود وقال بعض أهل العلم حيرم على املرأة وقال بعض أهل العلم حيرم على املرأة 
النساء بل جيب عليها املصافة ألن قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث أنس النساء بل جيب عليها املصافة ألن قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث أنس 

السابق وهو حديث صحيح " تراصوا وقاربوا بينها" يعم الرجال والنساء وتقدم أيضاً السابق وهو حديث صحيح " تراصوا وقاربوا بينها" يعم الرجال والنساء وتقدم أيضاً 
حديث أِب هريرة " وخري صفوف النساء آخرها" علم أن النساء َلا صفوف جيب حديث أِب هريرة " وخري صفوف النساء آخرها" علم أن النساء َلا صفوف جيب 

اَتا وأداء حقوقها أي حقوق الصفوف من الرتاص وعدم جعل اخللل اَتا وأداء حقوقها أي حقوق الصفوف من الرتاص وعدم جعل اخللل عليهن مراععليهن مراع
  فيها .فيها .

وقد احتج ابحلديث بعض الشراح على جواز التربك آباثر الصاحلني ألن أم سليم وقد احتج ابحلديث بعض الشراح على جواز التربك آباثر الصاحلني ألن أم سليم 
دعت الرسول فصلى يف بيتها متربكة مبوضع صَلته وهذا اإلستدالل غلط وال وجه دعت الرسول فصلى يف بيتها متربكة مبوضع صَلته وهذا اإلستدالل غلط وال وجه 

لتوسل بذوات الصاحلني حبد لتوسل بذوات الصاحلني حبد له والتربك آباثر الصاحلني وسيلة من وسائل الشرك فاله والتربك آباثر الصاحلني وسيلة من وسائل الشرك فا
ذاته بدعة وضَللة فلو كان التوسل آباثر الصاحلني مشروعاً لفعله الصحابة مع أِب ذاته بدعة وضَللة فلو كان التوسل آباثر الصاحلني مشروعاً لفعله الصحابة مع أِب 

بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي رضي هللا عنهم ، فلم يكونوا يفعلون بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي رضي هللا عنهم ، فلم يكونوا يفعلون 
شيئاً من هذا وأما صَلة النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيت العجوز فإمنا هو لشرف شيئاً من هذا وأما صَلة النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيت العجوز فإمنا هو لشرف 

هللا عليه وسلم ولوجود الربكة بصَلته ولكن ال يعين هذا التوسل آباثر هللا عليه وسلم ولوجود الربكة بصَلته ولكن ال يعين هذا التوسل آباثر   النيب صلىالنيب صلى
الصاحلني كما يفعله بعض اْلهال من التمسح ابلعلماء أو طلبة العلم ومن السؤال الصاحلني كما يفعله بعض اْلهال من التمسح ابلعلماء أو طلبة العلم ومن السؤال 

جباههم أو السؤال بذواَتم كل هذا خَلف هدي النيب صلى هللا عليه وسلم ويف جباههم أو السؤال بذواَتم كل هذا خَلف هدي النيب صلى هللا عليه وسلم ويف 
أمران هذا ما ليس منه فهو أمران هذا ما ليس منه فهو الصحيحني من حديث عائشة مرفوعاً "  من أحدث يف الصحيحني من حديث عائشة مرفوعاً "  من أحدث يف 

  رد " . رد " . 
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كذلك بعض اْلهال يتربك ببصاق الصاحلني وبشعورهم ويتمسح بثياهبم كل هذا كذلك بعض اْلهال يتربك ببصاق الصاحلني وبشعورهم ويتمسح بثياهبم كل هذا 
من البدع ووسيلة من وسائل الشرك بل مبدأ الشرك األكرب من اْلهل هبذا الباب من البدع ووسيلة من وسائل الشرك بل مبدأ الشرك األكرب من اْلهل هبذا الباب 

  واْلهل حبقوق املخلوقني . واْلهل حبقوق املخلوقني . 
  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َوُهَو َراِكٌع, فَ رََكَع قَ ْبَل َأْن  َهى ِإىَل اَلنهيبِ  أَنهُه اِنْ ت َ  َوَعْن َأِب َبْكَرَة  -408
, فَ َقاَل َلُه اَلنهيبُّ  ُ ِحْرًصا َواَل تَ ُعْد  } َيِصَل ِإىَل اَلصهفِ   َرَواُه اَْلُبَخارِيُّ .    {زَاَدَك َاَّلله

, مُثه َمَشى ِإىَل  }َوزَاَد أَبُو َداُوَد ِفيِه:     .   { اَلصهفِ  فَ رََكَع ُدوَن اَلصهفِ 
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ِ[ [َوَعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد  - 409 َرَأى  } َأنه َرُسوَل َاَّللهِ  اَْلُجَهنِي 
َرَواُه َأمْحَُد, َوأَبُو َداُوَد,   {َرُجًَل ُيَصلِ ي َخْلَف اَلصهفِ  َوْحَدُه, فََأَمَرُه َأْن يُِعيَد اَلصهََلَة. 

َنهُ  ِْمِذيُّ َوَحسه َحُه اِْبُن ِحبهاَن .   َواَلرتِ   , َوَصحه
َفرٍِد َخْلَف اَلصهفِ   }َوَلُه َعْن طَْلق ٍ  -410  .  {اَل َصََلَة ِلُمن ْ

  . {َأاَل َدَخْلَت َمَعُهْم َأْو ِاْجرَتَْرَت َرُجًَل  }َوزَاَد اَلطهرَبَاينُّ ِمْن َحِديِث َواِبَصَة: 
  

  )الشرح(:)الشرح(:
نتهى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو راكع فركع نتهى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو راكع فركع وعن أيب بكرة رضي هللا عنه ، أنه اوعن أيب بكرة رضي هللا عنه ، أنه ا

قبل أن يصل إىل الصف فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم " زادك هللا حرصاً وال تعد قبل أن يصل إىل الصف فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم " زادك هللا حرصاً وال تعد 
."."  

رواه البخاري رمحه هللا فقال حدثنا موسى بن اَساعيل قال حدثنا َهام عن زايد رواه البخاري رمحه هللا فقال حدثنا موسى بن اَساعيل قال حدثنا َهام عن زايد 
  األعلم عن احلسن عن أِب بكرة . األعلم عن احلسن عن أِب بكرة . 

  وعنده صرح احلسن البصري ابلسماع من أِب بكرة . وعنده صرح احلسن البصري ابلسماع من أِب بكرة .   ورواه أبو داود النسائيورواه أبو داود النسائي
  وعند أِب داود " أنه ركع دون الصف ومشى " . وعند أِب داود " أنه ركع دون الصف ومشى " . 

واحلديث احتج به مجهور العلماء على صحة صَلة املنفرد خلف الصف ووجه واحلديث احتج به مجهور العلماء على صحة صَلة املنفرد خلف الصف ووجه 
الداللة عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصَلة ابطلة ملا صحت تكبرية الداللة عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصَلة ابطلة ملا صحت تكبرية 

لف الصف َما اختلف فيها العلماء رمحهم هللا لف الصف َما اختلف فيها العلماء رمحهم هللا اإلحرام ابتداًء ، وصَلة املنفرد خاإلحرام ابتداًء ، وصَلة املنفرد خ
  على مذاهب : على مذاهب : 
  املذهب األول : املذهب األول : 

صحتها مطلقاً , وهو مذهب مجاهري العلماء مستدلني بصَلة املرأة خلف الصف صحتها مطلقاً , وهو مذهب مجاهري العلماء مستدلني بصَلة املرأة خلف الصف 
يف حديث أنس ومستدلني حبديث أِب بكرة ، قال الشافعي ومل يصح عن النيب يف حديث أنس ومستدلني حبديث أِب بكرة ، قال الشافعي ومل يصح عن النيب 

  صلى هللا عليه وسلم هني يف هذا.صلى هللا عليه وسلم هني يف هذا.
  املذهب الثاين:املذهب الثاين:
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اإلمام امحد رمحه هللا إىل بطَلن صَلة املنفرد خلف الصف سواًء وجد فرجة اإلمام امحد رمحه هللا إىل بطَلن صَلة املنفرد خلف الصف سواًء وجد فرجة   ذهبذهب
أم مل جيد مستداًل حبديث وابصة أن النيب رأى رجَلً يصلي خلف الصف فأمره أن أم مل جيد مستداًل حبديث وابصة أن النيب رأى رجَلً يصلي خلف الصف فأمره أن 

يعيد الصَلة ، وحديث وابصة حديث صحيح صححه اإلمام امحد وابن خزمية يعيد الصَلة ، وحديث وابصة حديث صحيح صححه اإلمام امحد وابن خزمية 
بن يساف عن زايد بن بن يساف عن زايد بن وابن حبان والبوصريي ابلزوائد وقد جاء من حديث هَلل وابن حبان والبوصريي ابلزوائد وقد جاء من حديث هَلل 

  أِب اْلعد عن وابصة . أِب اْلعد عن وابصة . 
رواه امحد وأبو داود والرتمذي وابن حبان ورواه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من رواه امحد وأبو داود والرتمذي وابن حبان ورواه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من 

طريق عمرو بن مرة عن هَلل بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد طريق عمرو بن مرة عن هَلل بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد 
قال اإلمام أبو حات يف العلل وهذا أشبه . أي أن الرواية عن عمرو بن راشد عن قال اإلمام أبو حات يف العلل وهذا أشبه . أي أن الرواية عن عمرو بن راشد عن 

  بصة أشبه وأصح من رواية زايد بن أِب اْلعد عن وابصة.بصة أشبه وأصح من رواية زايد بن أِب اْلعد عن وابصة.واوا
ورواه أيضاً ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه من طريق مَلزم بن عمرو ورواه أيضاً ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه من طريق مَلزم بن عمرو 

قال حدثنا عبدهللا بن بدر قال أخربان عبدالرمحن بن علي بن شيبان قال حدثين أِب قال حدثنا عبدهللا بن بدر قال أخربان عبدالرمحن بن علي بن شيبان قال حدثين أِب 
لف الصف " وهذا لف الصف " وهذا عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " فإنه ال صَلة ملنفرد خعن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " فإنه ال صَلة ملنفرد خ

  سند صحيح . سند صحيح . 
فقول احلافظ عن طلق بن علي ال أصل له ، صوابه ما ذكران ، ورواه الطرباين يف فقول احلافظ عن طلق بن علي ال أصل له ، صوابه ما ذكران ، ورواه الطرباين يف 

املعجم األوسط عن ابن عباس بلفظ " أال دخلت معهم أو اجرترت رجًَل "  املعجم األوسط عن ابن عباس بلفظ " أال دخلت معهم أو اجرترت رجًَل "  
وسنده ضعيف وأما قول احلافظ ورواه الطرباين من حديث وابصة فقد رجعت إىل وسنده ضعيف وأما قول احلافظ ورواه الطرباين من حديث وابصة فقد رجعت إىل 

وابصة فلم أجد هذا اللفظ عند الطرباين وإمنا وجدته عند وابصة فلم أجد هذا اللفظ عند الطرباين وإمنا وجدته عند   املعجم الكبري يف مسنداملعجم الكبري يف مسند
أِب يعلى يف املفاريد وعند البيهقي ويف اسناده السرى بن اَساعيل وهو مرتوك أِب يعلى يف املفاريد وعند البيهقي ويف اسناده السرى بن اَساعيل وهو مرتوك 

  احلديث . احلديث . 
فتلخص عندان يف حديث وابصة أنه صحيح بلفظني ، لفظ " أن النيب صلى هللا فتلخص عندان يف حديث وابصة أنه صحيح بلفظني ، لفظ " أن النيب صلى هللا 

  رد خلف الصف " . رد خلف الصف " . عليه وسلم أمره أن يعيد الصَلة " وبلفظ " ال صَلة ملنفعليه وسلم أمره أن يعيد الصَلة " وبلفظ " ال صَلة ملنف
وأما لفظ " هل جررت رجًَل " هذه اللفظة مرتوكة فاإلمام امحد احتج حبديث وأما لفظ " هل جررت رجًَل " هذه اللفظة مرتوكة فاإلمام امحد احتج حبديث 

وابصة على عدم صحة صَلة املنفرد خلف الصف سواًء وجد فرجة أم مل جيد ألن وابصة على عدم صحة صَلة املنفرد خلف الصف سواًء وجد فرجة أم مل جيد ألن 
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النيب صلى هللا عليه وسلم حني أمر الرجل أن يعيد الصَلة مل يستفصل هل وجدت النيب صلى هللا عليه وسلم حني أمر الرجل أن يعيد الصَلة مل يستفصل هل وجدت 
وقت احلاجة ال جيوز إال أنه قد يقال لعل النيب وقت احلاجة ال جيوز إال أنه قد يقال لعل النيب   فرجة أم ال ، وأتخري البيان عنفرجة أم ال ، وأتخري البيان عن

صلى هللا عليه وسلم حني سلم رأى فرجة يف الصف فعلم أن هذا الرجل متساهل صلى هللا عليه وسلم حني سلم رأى فرجة يف الصف فعلم أن هذا الرجل متساهل 
  فأمره أن يعيد الصَلة. فأمره أن يعيد الصَلة. 

  املذهب الثالث : املذهب الثالث : 
أن من مل جيد فرجة يصف خلف الصف منفرداً وصَلته صحيحة ألن املصافة أن من مل جيد فرجة يصف خلف الصف منفرداً وصَلته صحيحة ألن املصافة 

شيخ االسَلم ابن تيمية رمحه هللا وذكر شيخ االسَلم ابن تيمية رمحه هللا وذكر   واجبة وتسقط مع العذر ، وهذا هو اختيارواجبة وتسقط مع العذر ، وهذا هو اختيار
الشيخ أن كثرياً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصَلة كالقيام الشيخ أن كثرياً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصَلة كالقيام 

  يسقط مع العذر فكيف ابملصافة . يسقط مع العذر فكيف ابملصافة . 
  وأجابت كل طائفة َمن قالت أبحد هذا األقوال على أدلة اآلخرين : وأجابت كل طائفة َمن قالت أبحد هذا األقوال على أدلة اآلخرين : 
ح ورجحوا ح ورجحوا فأصحاب القول األول قالوا أبن حديث وابصة مضطرب وليس بصحيفأصحاب القول األول قالوا أبن حديث وابصة مضطرب وليس بصحي

  حديث أِب بكرة على حديث وابصة حديث أِب بكرة على حديث وابصة 
وأصحاب القول الثاين رجحوا حديث وابصة على حديث أِب بكرة وقالوا أن أاب وأصحاب القول الثاين رجحوا حديث وابصة على حديث أِب بكرة وقالوا أن أاب 

بكرة ركع دون الصف ولكنه مشى ومل يرفع اإلمام رأسه حىت دخل الصف والكَلم بكرة ركع دون الصف ولكنه مشى ومل يرفع اإلمام رأسه حىت دخل الصف والكَلم 
  فيما إذا رفع اإلمام رأسه من الركوع واملنفرد يصلي وحده . فيما إذا رفع اإلمام رأسه من الركوع واملنفرد يصلي وحده . 

أوا اْلمع بني األقوال ورأوا أن قوله صلى هللا عليه وسلم " أوا اْلمع بني األقوال ورأوا أن قوله صلى هللا عليه وسلم " وأصحاب القول الثالث ر وأصحاب القول الثالث ر 
ال صَلة ملنفرد " فيمن وجد فرجة وتعمد الصَلة منفرداً كما يقع اآلن من بعض ال صَلة ملنفرد " فيمن وجد فرجة وتعمد الصَلة منفرداً كما يقع اآلن من بعض 

َُ وهذا القول قوي جداً ألننا وإن قلنا يف حديث أِب بكرة أنه دخل  َُ وهذا القول قوي جداً ألننا وإن قلنا يف حديث أِب بكرة أنه دخل الناس تساهًَل الناس تساهًَل
تكبرية اإلحرام تكبرية اإلحرام يف الصف قبل أن يرفع رأسه أال أنه يشكل عليه كيف تصحح يف الصف قبل أن يرفع رأسه أال أنه يشكل عليه كيف تصحح 

منفرداً ، إال أنه ميكن اْلمع بني هذا فيقال أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " منفرداً ، إال أنه ميكن اْلمع بني هذا فيقال أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " 
زادك هللا حرصاً وال تعد " فعذره الرسول صلى هللا عليه وسلم ابْلهل مث علمه أال زادك هللا حرصاً وال تعد " فعذره الرسول صلى هللا عليه وسلم ابْلهل مث علمه أال 

تعد لفعلك هذا فإن هذا الفعل غري جائز ، فتصحيح الصَلة مبين على العذر تعد لفعلك هذا فإن هذا الفعل غري جائز ، فتصحيح الصَلة مبين على العذر 
الثالث قول قوي ألننا لو تدبران أحكام الشارع يف الصَلة الثالث قول قوي ألننا لو تدبران أحكام الشارع يف الصَلة ابْلهل فلذلك القول ابْلهل فلذلك القول 
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وغريها لوجدانه يسقط كثرياً من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع القدرة ركن من وغريها لوجدانه يسقط كثرياً من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع القدرة ركن من 
أركان الصَلة عند مجاهري العلماء يسقط مع العذر وهذه سائر واجبات الصَلة أركان الصَلة عند مجاهري العلماء يسقط مع العذر وهذه سائر واجبات الصَلة 

  تسقط مع النسيان وجترب بسجود السهو . تسقط مع النسيان وجترب بسجود السهو . 
حملها واملصافة من هذا القبيل هي واجبة ال ريب وصَلة املنفرد حملها واملصافة من هذا القبيل هي واجبة ال ريب وصَلة املنفرد وأما مع اإلمام فيتوأما مع اإلمام فيت

مع وجود فرجة ال تصح ولكن مع تعذر ذلك قد يقال بصحتها ولو أن رجًَل وقف مع وجود فرجة ال تصح ولكن مع تعذر ذلك قد يقال بصحتها ولو أن رجًَل وقف 
ينتظر شخصاً يصافه فَل مانع من ذلك كما هو مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا ولو ينتظر شخصاً يصافه فَل مانع من ذلك كما هو مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا ولو 

  فاتته الصَلة عند احلنابلة فإنه معذور يف ذلك . فاتته الصَلة عند احلنابلة فإنه معذور يف ذلك . 
إلسَلم فقد أطال برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود فرجة إلسَلم فقد أطال برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود فرجة أما شيخ اأما شيخ ا

  أما ما يفعله بعض الناس من إجرتار الرجل فهذا غلط . أما ما يفعله بعض الناس من إجرتار الرجل فهذا غلط . 
سئل اإلمام مالك كما يف املدونة عمن مل جيد فرجة وسحب رجًَل فقال رمحه هللا سئل اإلمام مالك كما يف املدونة عمن مل جيد فرجة وسحب رجًَل فقال رمحه هللا 
  هذا ظلم . أي ظلم له ، وأيضاً قطع للصف أي اتصال الصف ، ومن قطع صفاً هذا ظلم . أي ظلم له ، وأيضاً قطع للصف أي اتصال الصف ، ومن قطع صفاً 
بل يصلي وحده أو ينتظر ولو فاتته  بل يصلي وحده أو ينتظر ولو فاتته قطعه هللا ولذلك ال جيوز للمرء أن جيرت رجَل ً قطعه هللا ولذلك ال جيوز للمرء أن جيرت رجَل ً
اْلماعة وال يظلم هذا الرجل ابجرتاره من الصف وتفويته فضيلة الصف األول وال اْلماعة وال يظلم هذا الرجل ابجرتاره من الصف وتفويته فضيلة الصف األول وال 

مانع أيضاً أن يقف أملأموم عن ميني اإلمام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرضه مانع أيضاً أن يقف أملأموم عن ميني اإلمام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرضه 
ى ابلناس إماماً وأبو بكر عن ميينه فالنيب صلى ى ابلناس إماماً وأبو بكر عن ميينه فالنيب صلى حني وجد يف نفسه خفة خرج وصلحني وجد يف نفسه خفة خرج وصل

هللا عليه وسلم هو اإلمام وأبو بكر يصلي بصَلة الرسول صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم هو اإلمام وأبو بكر يصلي بصَلة الرسول صلى هللا عليه وسلم 
  والناس يصلون بصَلة أِب بكر ، وقد تقدم احلديث وهو متفق على صحته . والناس يصلون بصَلة أِب بكر ، وقد تقدم احلديث وهو متفق على صحته . 

ويف هذا احلديث دليل على جواز الوقوف عن ميني اإلمام عند تعذر وجود فرجة أو ويف هذا احلديث دليل على جواز الوقوف عن ميني اإلمام عند تعذر وجود فرجة أو 
  عذر أو لغري ذلك من األسباب . عذر أو لغري ذلك من األسباب . لل
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قَاَمَة فَاْمُشوا  }قَاَل:  َعْن اَلنهيبِ   َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -411 ْعُتْم َاإْلِ ِإَذا َسَِ
 ِإىَل اَلصهََلِة, َوَعَلْيُكْم اَلسهِكيَنُة َواْلَوَقاُر, َواَل ُتْسرُِعوا, َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا, َوَما َفاَتُكمْ 

 ُمت هَفٌق َعَلْيِه, َواللهْفُظ لِْلُبَخارِيِ  .   {فََأمتُّوا 
  
  )الشرح(:)الشرح(:

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم " إذا أقيمت الصالة وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم " إذا أقيمت الصالة 
  فامشوا وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا " . فامشوا وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا " . 

  حته كما قال املؤلف واللفظ للبخاري . حته كما قال املؤلف واللفظ للبخاري . هذا احلديث متفق على صهذا احلديث متفق على ص
قال البخاري حدثنا آدم بن أِب إايس قال أخربان ابن أِب ذئب عن الزهري عن قال البخاري حدثنا آدم بن أِب إايس قال أخربان ابن أِب ذئب عن الزهري عن 

  سعيد بن املسيب عن أِب هريرة . سعيد بن املسيب عن أِب هريرة . 
ورواه الزهري عن أِب سلمة بن عبدالرمحن عن أِب هريرة عن النيب صلى هللا عليه ورواه الزهري عن أِب سلمة بن عبدالرمحن عن أِب هريرة عن النيب صلى هللا عليه 

  وسلم به . وسلم به . 
بة وعمرو الناقد وزهري بن حرب قالوا حدثنا بة وعمرو الناقد وزهري بن حرب قالوا حدثنا وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أِب شيوقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أِب شي

  سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن اِب هريرة مرفوعاً به . سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن اِب هريرة مرفوعاً به . 
  ورواه من طريق الزهري عن أِب سلمة بن عبد الرمحن عن أِب هريرة مرفوعاً به . ورواه من طريق الزهري عن أِب سلمة بن عبد الرمحن عن أِب هريرة مرفوعاً به . 

  قوله "إذا أقيمت الصالة " :قوله "إذا أقيمت الصالة " :
رق احلديث وظاهر هذا أن اإلسراع رق احلديث وظاهر هذا أن اإلسراع واملعىن إذا َسعتم اإلقامة كما جاء يف بعض طواملعىن إذا َسعتم اإلقامة كما جاء يف بعض ط

قبل إقامة الصَلة ال مانع منه وقد اختلف الفقهاء يف هذا فذكر النووي وغريه من قبل إقامة الصَلة ال مانع منه وقد اختلف الفقهاء يف هذا فذكر النووي وغريه من 
أهل العلم أن لفظ اإلقامة خرج خمرج الغالب وليس قيداً ، وذكر أن اإلسراع منهي أهل العلم أن لفظ اإلقامة خرج خمرج الغالب وليس قيداً ، وذكر أن اإلسراع منهي 

ق ق عنه حال اإلقامة وبعدها من ابب أوىل وأما قبل اإلقامة فرجح املنع وفيه نظر واحلعنه حال اإلقامة وبعدها من ابب أوىل وأما قبل اإلقامة فرجح املنع وفيه نظر واحل
  اْلواز . اْلواز . 

  قوله " وعليكم السكينة والوقار " :قوله " وعليكم السكينة والوقار " :
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السكينة والوقار جيوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى أهنما مبتدأ مؤخر وأما السكينة والوقار جيوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى أهنما مبتدأ مؤخر وأما 
النصب فعلى اإلغراء أي الزموا السكينة والوقار ، وقد قيل إن السكينة والوقار النصب فعلى اإلغراء أي الزموا السكينة والوقار ، وقد قيل إن السكينة والوقار 

  لفظان مرتادفان وذهب بعض أهل العلم إىل التفريق بينهما .  لفظان مرتادفان وذهب بعض أهل العلم إىل التفريق بينهما .  
  " وال تسرعوا" :" وال تسرعوا" :قوله قوله 

أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابملشي وأمر ابلسكينة والوقار وهنى عن اإلسراع كل أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابملشي وأمر ابلسكينة والوقار وهنى عن اإلسراع كل 
هذه الصيغ مؤكدة إىل أن اْلري عند َساع اإلقامة حمرم أيمث فاعله سواء خشي هذه الصيغ مؤكدة إىل أن اْلري عند َساع اإلقامة حمرم أيمث فاعله سواء خشي 

فوات الركعة أو فوات اْلماعة أو مل خيش فَل عذر للمرء ابإلسراع فإن كان حريصاً فوات الركعة أو فوات اْلماعة أو مل خيش فَل عذر للمرء ابإلسراع فإن كان حريصاً 
أو ادراك اْلماعة فعليه ابلتقدم اىل الصَلة مبكراً  وقد قال بعض أو ادراك اْلماعة فعليه ابلتقدم اىل الصَلة مبكراً  وقد قال بعض   على إدراك الركعةعلى إدراك الركعة

أهل العلم يستثىن جواز اإلسراع يف يوم اْلمعة وهذا اإلستثناء ال دليل عليه وال وجه أهل العلم يستثىن جواز اإلسراع يف يوم اْلمعة وهذا اإلستثناء ال دليل عليه وال وجه 
له واحلق أن اإلسراع منهي عنه مطلقاً يف اْلمعة وغريها واحلديث عام صريح يف له واحلق أن اإلسراع منهي عنه مطلقاً يف اْلمعة وغريها واحلديث عام صريح يف 

  النهي فَل وجه ملن خصصه. النهي فَل وجه ملن خصصه. 
  تم فصلوا" :تم فصلوا" :قوله " فما أدركقوله " فما أدرك

احتج هبذا فقهاء احلنابلة واألحناف ومجاعة من أهل العلم على مشروعية الدخول احتج هبذا فقهاء احلنابلة واألحناف ومجاعة من أهل العلم على مشروعية الدخول 
مع اإلمام ولو مل يدرك إال قليًَل من الصَلة واحتج فيه بعضهم على إدراك اْلماعة مع اإلمام ولو مل يدرك إال قليًَل من الصَلة واحتج فيه بعضهم على إدراك اْلماعة 
أبقل من ركعة وأما احتجاجهم هبذا احلديث على الدخول مع اإلمام ولو أدرك أقل أبقل من ركعة وأما احتجاجهم هبذا احلديث على الدخول مع اإلمام ولو أدرك أقل 

  رب . رب . من ركعة فهذا ظاهر اخلمن ركعة فهذا ظاهر اخل
إال أنه لو قيل ابلتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد مجاعة يصلي إال أنه لو قيل ابلتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد مجاعة يصلي 

معهم فانتظاره أوىل خصوصاً يف بعض املساجد اليت يطرقها كثري من الناس وأما كان معهم فانتظاره أوىل خصوصاً يف بعض املساجد اليت يطرقها كثري من الناس وأما كان 
  يعلم أن هذا املسجد ال يطرقه أحد فدخوله مع اإلمام أوىل أخذاً بظاهر اخلرب . يعلم أن هذا املسجد ال يطرقه أحد فدخوله مع اإلمام أوىل أخذاً بظاهر اخلرب . 

ث على إدراك اْلماعة أبقل من ركعة فَل دليل يف اخلرب ث على إدراك اْلماعة أبقل من ركعة فَل دليل يف اخلرب وأما احتجاجهم هبذا احلديوأما احتجاجهم هبذا احلدي
على ما ذكروه واحلق أن اْلماعة كالوقت ال يدركان أبقل من الركوع وعلى هذا على ما ذكروه واحلق أن اْلماعة كالوقت ال يدركان أبقل من الركوع وعلى هذا 

  دلت األخبار الصحاح . دلت األخبار الصحاح . 
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ففي الصحيحني وغريَها من حديث مالك عن ابن شهاب عن أِب سلمة بن ففي الصحيحني وغريَها من حديث مالك عن ابن شهاب عن أِب سلمة بن 
قال " من أدرك ركعة من قال " من أدرك ركعة من عبدالرمحن عن أِب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم عبدالرمحن عن أِب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

الصَلة فقد أدرك الصَلة " فهذا احلديث صريح من كون اْلماعة ال تدرك أبقل من الصَلة فقد أدرك الصَلة " فهذا احلديث صريح من كون اْلماعة ال تدرك أبقل من 
ركعة ، وهذا عام يف سائر الصلوات اْلمعة وغريها ،والعجيب أن أاب حنيفة رمحه هللا ركعة ، وهذا عام يف سائر الصلوات اْلمعة وغريها ،والعجيب أن أاب حنيفة رمحه هللا 

ومجعاً من فقهاء احلنابلة يقولون أن الصَلة تدرك أبقل من ركعة إال أهنم يستثنون ومجعاً من فقهاء احلنابلة يقولون أن الصَلة تدرك أبقل من ركعة إال أهنم يستثنون 
وهذا التخصيص ال دليل عليه واحلق لو أننا قلنا يف ادراك اْلماعة أبقل من وهذا التخصيص ال دليل عليه واحلق لو أننا قلنا يف ادراك اْلماعة أبقل من   اْلمعةاْلمعة

  ركعة لقلنا ابلعموم . ركعة لقلنا ابلعموم . 
إال أن الدليل دل على أن اْلماعة ال تدرك أبقل من ركعة وهذا عام يف اْلمعة إال أن الدليل دل على أن اْلماعة ال تدرك أبقل من ركعة وهذا عام يف اْلمعة 

وغريها وَلذا ذهب عامة العلماء اىل أن من مل يدرك ركعة من اْلمعة يصلي أربعاً وغريها وَلذا ذهب عامة العلماء اىل أن من مل يدرك ركعة من اْلمعة يصلي أربعاً 
  ما يذكر عن الظاهرية وقول لألحناف إذا أدرك ما قبل السَلم . ما يذكر عن الظاهرية وقول لألحناف إذا أدرك ما قبل السَلم .   وهذا هو احلق إالوهذا هو احلق إال

  قوله " وما فاتكم فأمتوا " ويف رواية " فاقضوا ":قوله " وما فاتكم فأمتوا " ويف رواية " فاقضوا ":    
وهااتن اللفظتان مرتادفتان وظاهر هذه الرواية أن ما يدركه املصلي مع اإلمام هو وهااتن اللفظتان مرتادفتان وظاهر هذه الرواية أن ما يدركه املصلي مع اإلمام هو 

ح ح أول صَلته وهذا الصحيح ، فما يدركه املأموم مع اإلمام هو أول صَلته يستفتأول صَلته وهذا الصحيح ، فما يدركه املأموم مع اإلمام هو أول صَلته يستفت
  ويقرأ فاحتة الكتاب وسورة إن أمكنه ذلك . ويقرأ فاحتة الكتاب وسورة إن أمكنه ذلك . 

وقال بعض أهل العلم ما يدركه املأموم مع اإلمام هو آخر صَلته فعلى القول وقال بعض أهل العلم ما يدركه املأموم مع اإلمام هو آخر صَلته فعلى القول 
الراجح إذا أدرك ركعتني مع اإلمام فيقتصر على فاحتة الكتاب يف األخريتني حني الراجح إذا أدرك ركعتني مع اإلمام فيقتصر على فاحتة الكتاب يف األخريتني حني 

و وجوابً و وجوابً القضاء ، وعلى القول الثاين يقرأ فاحتة الكتاب وسورة أو آية استحباابً أالقضاء ، وعلى القول الثاين يقرأ فاحتة الكتاب وسورة أو آية استحباابً أ
  عند من يرى الوجوب . عند من يرى الوجوب . 

 
َصََلُة اَلرهُجِل َمَع  } قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهِ  َوَعْن ُأَِبِ  ْبِن َكْعٍب  -412

اَلرهُجِل َأزَْكى ِمْن َصََلتِِه َوْحَدُه, َوَصََلتُُه َمَع اَلرهُجَلنْيِ أَزَْكى ِمْن َصََلتِِه َمَع اَلرهُجِل, َوَما 
َحُه اِْبُن ِحبهان َ   { َر فَ ُهَو َأَحبُّ ِإىَل َاَّللهِ َكاَن َأْكث َ  , َوَصحه َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوالنهَساِئيُّ

.   
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  )الشرح(:)الشرح(:

  وعن أيب بن كعب رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن أيب بن كعب رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   
صالته مع صالته مع   "صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من"صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من

  الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا عز وجل " . الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا عز وجل " . 
هذا اخلرب ورواه اإلمام أمحد رمحه هللا يف مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق يف هذا اخلرب ورواه اإلمام أمحد رمحه هللا يف مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق يف 

املصنف والدارمي وابن حبان يف صحيحه وابن خزمية كلهم من طريق شعبة عن أِب املصنف والدارمي وابن حبان يف صحيحه وابن خزمية كلهم من طريق شعبة عن أِب 
قال أبو اسحاق َسعته من قال أبو اسحاق َسعته من   اسحاق السبيعي عن عبدهللا بن أِب بصري قال شعبةاسحاق السبيعي عن عبدهللا بن أِب بصري قال شعبة

عبدهللا  بن أِب بصري ومن أبيه عن أِب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  به عبدهللا  بن أِب بصري ومن أبيه عن أِب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم  به 
 . .  

وصححه مجع من احلفاظ منهم العقيلي وابن السكن واحلاكم وابن خزمية وابن حبان وصححه مجع من احلفاظ منهم العقيلي وابن السكن واحلاكم وابن خزمية وابن حبان 
وذكر احلافظ ابن حجر يف التلخيص عن النووي قال وأشار علي بن املديين إىل وذكر احلافظ ابن حجر يف التلخيص عن النووي قال وأشار علي بن املديين إىل 

  صحته. صحته. 
دهللا بن أِب بصري قال بعض أهل العلم عنه أبنه جمهول ، ولكن رواية أِب دهللا بن أِب بصري قال بعض أهل العلم عنه أبنه جمهول ، ولكن رواية أِب وعبوعب

اسحاق السبيعي عنه مع تصحيح هؤالء األئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح اسحاق السبيعي عنه مع تصحيح هؤالء األئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح 
علي بن املديين َلذا احلديث فَل إشكال يف صحة اخلرب وال ريب أن جهالة عبدهللا علي بن املديين َلذا احلديث فَل إشكال يف صحة اخلرب وال ريب أن جهالة عبدهللا 

حبان والعقيلي رافع ْلهالة حبان والعقيلي رافع ْلهالة مرتفعة ، وإن مل يثبت هذا فتصحيح ابن خزمية وابن مرتفعة ، وإن مل يثبت هذا فتصحيح ابن خزمية وابن 
  عبدهللا إبذن هللا . عبدهللا إبذن هللا . 

فاحلديث إسناده جيد وهو دليل على  فضيلة صَلة الرجل مع الرجل على صَلة فاحلديث إسناده جيد وهو دليل على  فضيلة صَلة الرجل مع الرجل على صَلة 
املنفرد وقد تقدم حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه يف الصحيحني " صَلة املنفرد وقد تقدم حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه يف الصحيحني " صَلة 

اْلماعة تفضل على صَلة الفذ بسبع وعشرين درجة " وكلما كان اْلمع أكثر يف اْلماعة تفضل على صَلة الفذ بسبع وعشرين درجة " وكلما كان اْلمع أكثر يف 
ساجد كان أحب إىل هللا فصَلة األربعة أحب إىل هللا من صَلة االثنني وصَلة ساجد كان أحب إىل هللا فصَلة األربعة أحب إىل هللا من صَلة االثنني وصَلة املامل

  الثمانية أحب إىل هللا من صَلة األربعة وهكذا  . الثمانية أحب إىل هللا من صَلة األربعة وهكذا  . 
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ويف هذا احلديث داللة ظاهرة على أن كثرة اْلماعة أفضل من املسجد العتيق ويف هذا احلديث داللة ظاهرة على أن كثرة اْلماعة أفضل من املسجد العتيق 
أخذ أخذ وبعض الققهاء يستحب الصَلة يف املسجد العتيق وهذا ال دليل عليه ولذلك وبعض الققهاء يستحب الصَلة يف املسجد العتيق وهذا ال دليل عليه ولذلك 

هذا بعض العوام حادثة أو أحدوثة فيقولون أن هذا املسجد قدمي يعين أن الصَلة هذا بعض العوام حادثة أو أحدوثة فيقولون أن هذا املسجد قدمي يعين أن الصَلة 
فيه أفضل وهذا ال أصل له ، والعربة يف كثرة اْلماعة وأن يكون املسجد مؤسساً فيه أفضل وهذا ال أصل له ، والعربة يف كثرة اْلماعة وأن يكون املسجد مؤسساً 

على التقوى وهذا احلديث صريح أن املسجد الذي تكثر مجاعته الصَلة فيه أفضل على التقوى وهذا احلديث صريح أن املسجد الذي تكثر مجاعته الصَلة فيه أفضل 
  وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا . وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا . 

 احلديث دليل أيضاً على إثبات صفة احملبة هلل تعلى وفيه الرد على اْلهمية  احلديث دليل أيضاً على إثبات صفة احملبة هلل تعلى وفيه الرد على اْلهمية ويفويف
واملعتزلة واألشاعرة وأشباههم من أئمة الضَلل ، وصفة احملبة اثبتة هلل فاهلل حيب كل واملعتزلة واألشاعرة وأشباههم من أئمة الضَلل ، وصفة احملبة اثبتة هلل فاهلل حيب كل 
مؤمن تقي حيب املؤمنني وحيب املقسطني قال تعاىل " حيبهم وحيبونه " وقال تعاىل " مؤمن تقي حيب املؤمنني وحيب املقسطني قال تعاىل " حيبهم وحيبونه " وقال تعاىل " 

  عوين حيببكم هللا " . عوين حيببكم هللا " . قل إن كنتم حتبون هللا فاتبقل إن كنتم حتبون هللا فاتب
وقد أنكرت اْلمهية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال هللا جل وعَل وقد أنكرت اْلمهية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال هللا جل وعَل 

  فزعموا أن هللا ال حيب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة . فزعموا أن هللا ال حيب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة . 
وقد جاء عند اإلمام الدارمي يف الرد على اْلهمية عن خالد القسري أنه خطب وقد جاء عند اإلمام الدارمي يف الرد على اْلهمية عن خالد القسري أنه خطب 

ضحاايكم فإين مضح ابْلعد بن درهم ضحاايكم فإين مضح ابْلعد بن درهم   الناس يوم األضحى قال : ضحوا تقبل هللاالناس يوم األضحى قال : ضحوا تقبل هللا
  فقد زعم أن هللا ملن يتخذ إبراهيم خليًَل ومل يكلم موسى تكليماً فنزل فذحبه . فقد زعم أن هللا ملن يتخذ إبراهيم خليًَل ومل يكلم موسى تكليماً فنزل فذحبه . 

وهذه القصة مشهورة بني أئمة السلف وشهرَتا تغين عن إسنادها ، فذبح أهل وهذه القصة مشهورة بني أئمة السلف وشهرَتا تغين عن إسنادها ، فذبح أهل 
  التجهم والتقرب إىل هللا بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إىل هللا . التجهم والتقرب إىل هللا بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إىل هللا . 

  
  

َها, وَ  -413 أََمَرَها َأْن تَ ُؤمه أَْهَل  َأنه اَلنهيبه  }َعْن أُمِ  َوَرَقَة َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
 َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوَصحهَحُه اِْبُن ُخَزمْيََة .     {َدارَِها 

  
  )الشرح(:)الشرح(:  
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  ا " ا " وعن أم ورقة رضي هللا عنها أن ا لنيب صلى هللا عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارهوعن أم ورقة رضي هللا عنها أن ا لنيب صلى هللا عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل داره  
رواه اإلمام أبو داود يف سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أِب شيبة قال أخربان وكيع قال رواه اإلمام أبو داود يف سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أِب شيبة قال أخربان وكيع قال 

حدثنا الوليد بن عبدهللا بن مجيع قال حدثتين جديت وعبدالرمحن بن خَلد عن أم حدثنا الوليد بن عبدهللا بن مجيع قال حدثتين جديت وعبدالرمحن بن خَلد عن أم 
  ورقة. ورقة. 

وصححه ابن خزمية ولكن أعله غري واحد فإن الوليد بن مجيع وإن كان صدوقاً على وصححه ابن خزمية ولكن أعله غري واحد فإن الوليد بن مجيع وإن كان صدوقاً على 
ولكن إنفراده هبذا اخلرب وتفرد به ولكن إنفراده هبذا اخلرب وتفرد به   --مام امحد ليس به أبسمام امحد ليس به أبسقال عنه اإلقال عنه اإل--الصحيح الصحيح 

أيضاً عن شيخيه جدته وابن خَلد وَها جمهوالن ال يعرفان فَل يقبل تفردَها هبذا أيضاً عن شيخيه جدته وابن خَلد وَها جمهوالن ال يعرفان فَل يقبل تفردَها هبذا 
  اخلرب وأيضاً مل يثبت َساع ابن خَلد من أم ورقة ، ولو ثبت فاحلديث ضعيف . اخلرب وأيضاً مل يثبت َساع ابن خَلد من أم ورقة ، ولو ثبت فاحلديث ضعيف . 

ى جواز إمامة املرأة أبهل ى جواز إمامة املرأة أبهل وقد احتج به أبو ثور واحملب الطربي ومجاعة من العلماء علوقد احتج به أبو ثور واحملب الطربي ومجاعة من العلماء عل
دارها وأما إمامة املرأة ابلرجال األجانب فهو من الغلط ومن أسباب الضَلالت ومل دارها وأما إمامة املرأة ابلرجال األجانب فهو من الغلط ومن أسباب الضَلالت ومل 

يطرق هذا أَساع املتقدمني ، فكون املرأة تؤم الرجل فهذا من أعظم الفنت املروجة يطرق هذا أَساع املتقدمني ، فكون املرأة تؤم الرجل فهذا من أعظم الفنت املروجة 
للفساد ومن أعظم واملخالفة واملصادمة َلدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَل للفساد ومن أعظم واملخالفة واملصادمة َلدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فَل 

أن جيوز ويتساهل يف كون املرأة تؤم الرجال األجانب يف املسجد كلما ركعت أن جيوز ويتساهل يف كون املرأة تؤم الرجال األجانب يف املسجد كلما ركعت ميكن ميكن 
  أو سجدت نظروا إىل دبرها . أو سجدت نظروا إىل دبرها . 

إال أن حمل احلديث عند من صححه أن تؤم املرأة أهل دارها أي حمارمها أو عبيدها إال أن حمل احلديث عند من صححه أن تؤم املرأة أهل دارها أي حمارمها أو عبيدها 
..  

أما كوهنا تؤم الرجال األجانب فهذا غلط حمض وضَلل بعيد ، وقد قال الرسول أما كوهنا تؤم الرجال األجانب فهذا غلط حمض وضَلل بعيد ، وقد قال الرسول 
وسلم " لن يفلح قوم ولو أمرهم إىل امرأة " ، وهذا عام يف مجيع وسلم " لن يفلح قوم ولو أمرهم إىل امرأة " ، وهذا عام يف مجيع   صلى هللا عليهصلى هللا عليه

الوالايت ومنها إمامة املسلمني يف مساجدهم ومصلياَتم ، علماً أن مجاهري العلماء الوالايت ومنها إمامة املسلمني يف مساجدهم ومصلياَتم ، علماً أن مجاهري العلماء 
  ال جيوزون إمامة املرأة ولو حملارمها . ال جيوزون إمامة املرأة ولو حملارمها . 

أما كون املرأة تؤم النساء فهذا ال مانع منه إذا مل يتخذ عادة ، فَل مانع من كون أما كون املرأة تؤم النساء فهذا ال مانع منه إذا مل يتخذ عادة ، فَل مانع من كون 
ملرأة تؤم أهل دارها يف بعض األحيان وقد اختلف الفقهاء حينئذ هل تقف املرأة ملرأة تؤم أهل دارها يف بعض األحيان وقد اختلف الفقهاء حينئذ هل تقف املرأة اا

  وسط النساء أم تتقدمهن قوالن ألهل العلم واخلَلف واسع هنا.وسط النساء أم تتقدمهن قوالن ألهل العلم واخلَلف واسع هنا.
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  والعلم عند هللا . والعلم عند هللا .   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُتوٍم, ِاْسَتْخَلَف اِْبَن أُمِ  َمكْ  َأنه اَلنهيبه  }َوَعْن أََنٍس َرِضَي َاَّللهُ َعْنُه;  -414
 َرَواُه َأمْحَُد, َوأَبُو َداُودَ  .   {يَ ُؤمُّ اَلنهاَس, َوُهَو أَْعَمى 

َها.   -415 ُ َعن ْ  َوحَنُْوُه اِلْبِن ِحبهاَن: َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي َاَّلله
  
    
  )الشرح(:)الشرح(:

وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم   
  عمى . عمى . الناس وهو أالناس وهو أ
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هذا احلديث رواه أمحد رمحه هللا وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن هذا احلديث رواه أمحد رمحه هللا وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن 
  قتادة عن أنس بن مالك . قتادة عن أنس بن مالك . 

وعمران خمتلف فيه قال عنه حيي بن معني ليس ابلقوي وضعفه النسائي والعقيلي وعمران خمتلف فيه قال عنه حيي بن معني ليس ابلقوي وضعفه النسائي والعقيلي 
بينما قال اإلمام البخاري رمحه هللا صدوق يهم ، وهذا هو الذي اعتمده احلافظ بينما قال اإلمام البخاري رمحه هللا صدوق يهم ، وهذا هو الذي اعتمده احلافظ 

يف تقريبه وقد أورد احلافظ ابن حجر يف التلخيص هذا اخلرب من طريق يف تقريبه وقد أورد احلافظ ابن حجر يف التلخيص هذا اخلرب من طريق ابن حجر ابن حجر 
  عطاء عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . عطاء عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . 

وقال عنه رواه الطرباين وإسناده حسن وجاء هذا اخلرب عند ابن حبان يف صحيحه وقال عنه رواه الطرباين وإسناده حسن وجاء هذا اخلرب عند ابن حبان يف صحيحه 
  من طريق حبيب املعلم عن هشان بن عروة عن أبيه عن عائشة به وسنده صحيح. من طريق حبيب املعلم عن هشان بن عروة عن أبيه عن عائشة به وسنده صحيح. 

هذا هو احملفوظ إبمامة ابن أم مكتوم ألهل املدينة واحلديث فيه فضيلة ألبن أم هذا هو احملفوظ إبمامة ابن أم مكتوم ألهل املدينة واحلديث فيه فضيلة ألبن أم و و 
  مكتوم حيث كان حمل ثقة عند النيب صلى هللا عليه وسلم . مكتوم حيث كان حمل ثقة عند النيب صلى هللا عليه وسلم . 

واحلديث دليل على صحة إمامة األعمى واختلفوا أيهما أفضل اإلمام األعمى أم واحلديث دليل على صحة إمامة األعمى واختلفوا أيهما أفضل اإلمام األعمى أم 
وع وقال بعضهم وع وقال بعضهم اإلمام املبصر فقال بعضهم إمامة األعمى أفضل ألنه أقرب للخشاإلمام املبصر فقال بعضهم إمامة األعمى أفضل ألنه أقرب للخش

املبصر أفضل ألنه أشد توقياً للنجاسات وألن معظم األئمة يف عهد النيب صلى هللا املبصر أفضل ألنه أشد توقياً للنجاسات وألن معظم األئمة يف عهد النيب صلى هللا 
عليه وسلم كانوا مبصرين وليس َلذا اخلَلف كبري فائدة والعربة ابإلمام أن يكون عليه وسلم كانوا مبصرين وليس َلذا اخلَلف كبري فائدة والعربة ابإلمام أن يكون 

  تقياً ورعاً قارائً للقرآن عاملاً مبا حيتاجه يف صَلته . تقياً ورعاً قارائً للقرآن عاملاً مبا حيتاجه يف صَلته . 
  
  
  
  

َصلُّوا َعَلى َمْن قَاَل: اَل  } : َقاَل َرُسوُل َاَّللهِ َوَعْن اِْبِن ُعَمَر قَالَ  -416
 ُ اَرُقْطيِنُّ إبِِْسَناٍد َضِعيٍف .    {ِإَلَه ِإاله َاَّللهُ, َوَصلُّوا َخْلَف َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإاله َاَّلله  َرَواُه اَلده

  
  )الشرح(:)الشرح(:  
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 عليه وسلم " صلوا  عليه وسلم " صلوا وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللاوعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا
  على من قال ال اله إال هللا وصلوا خلف من قال ال اله إال هللا ". على من قال ال اله إال هللا وصلوا خلف من قال ال اله إال هللا ". 

هذا اخلرب رواه الدارقطين يف سننه من طريق عثمان بن عبدالرمحن عن عطاء عن ابن هذا اخلرب رواه الدارقطين يف سننه من طريق عثمان بن عبدالرمحن عن عطاء عن ابن 
  عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . 

يد املخزومي عن يد املخزومي عن وعثمان هذا كذبه حيي بن معني ورواه الدارقطين من طريق أِب الولوعثمان هذا كذبه حيي بن معني ورواه الدارقطين من طريق أِب الول
  عبيد هللا بن عمر العمري عن انفع عن ابن عمر مرفوعاً به عبيد هللا بن عمر العمري عن انفع عن ابن عمر مرفوعاً به 

وأبو الوليد املخزومي قال عنه ابن عدي متهم ابلوضع وَلذا احلديث طرق ال ختلوا وأبو الوليد املخزومي قال عنه ابن عدي متهم ابلوضع وَلذا احلديث طرق ال ختلوا 
من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء مبعناه عند أِب داود من حديث مكحول من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء مبعناه عند أِب داود من حديث مكحول 

  عن أِب هريرة مرفوعاً . عن أِب هريرة مرفوعاً . 
واًل مل يسمع من أِب هريرة ، وال يصح يف الباب شيء واًل مل يسمع من أِب هريرة ، وال يصح يف الباب شيء ويف سنده انقطاع فإن مكحويف سنده انقطاع فإن مكح

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمنا روى أبو داود يف سننه بسند حسن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإمنا روى أبو داود يف سننه بسند حسن 
حديث السائب بن خَلد وهو صحاِب " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظر حديث السائب بن خَلد وهو صحاِب " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظر 
إىل رجل يبصق يف القبلة فقال ال يصل بكم فلما حضرت الصَلة وأراد أن يتقدم إىل رجل يبصق يف القبلة فقال ال يصل بكم فلما حضرت الصَلة وأراد أن يتقدم 

جذبوه وقالوا هناان الرسول صلى هللا عليه وسلم أن تصلي بنا فذهب إىل النيب صلى جذبوه وقالوا هناان الرسول صلى هللا عليه وسلم أن تصلي بنا فذهب إىل النيب صلى 
هللا عليه وسلم ليشكي إليه األمر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنك آذيت هللا عليه وسلم ليشكي إليه األمر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنك آذيت 

هللا ورسوله " أي بسبب البصاق ابلقبلة والفسق أعظم أذاً هلل ورسوله صلى هللا عليه هللا ورسوله " أي بسبب البصاق ابلقبلة والفسق أعظم أذاً هلل ورسوله صلى هللا عليه 
  وسلم َمن يبصق ابلقبلة . وسلم َمن يبصق ابلقبلة . 

علم من هذا احلديث الصحيح أن الفاسق اليؤم املسلمني وهذا بصرف النظر عن علم من هذا احلديث الصحيح أن الفاسق اليؤم املسلمني وهذا بصرف النظر عن فف
صحة صَلته وإمنا مينع إبتداًء عن إمامة املسلمني وعن التقدم هبم فحليق اللحية صحة صَلته وإمنا مينع إبتداًء عن إمامة املسلمني وعن التقدم هبم فحليق اللحية 
واملسبل إزاره وشارب الدخان ومن يف بيته تلفاز أو خادمة بدون حمرم أو ظهرت واملسبل إزاره وشارب الدخان ومن يف بيته تلفاز أو خادمة بدون حمرم أو ظهرت 

و هناك سائق يسوق بنسائه بدون و هناك سائق يسوق بنسائه بدون عليه عَلمات الفسق كإستماع اآلت املَلهي أعليه عَلمات الفسق كإستماع اآلت املَلهي أ
حمرم فهذا ال يصلح إماماً للمسلمني واألوىل الورع عن الصَلة خلفه ولذلك هذا حمرم فهذا ال يصلح إماماً للمسلمني واألوىل الورع عن الصَلة خلفه ولذلك هذا 

الرجل الذي بصق ابلقبلة قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يصل بكم وأين يقع الرجل الذي بصق ابلقبلة قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يصل بكم وأين يقع 
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هذا الرجل عند من يضع يف بيته تلفازاً أو حيلق حليته ويسبل إزاره وينتهك حرمات هذا الرجل عند من يضع يف بيته تلفازاً أو حيلق حليته ويسبل إزاره وينتهك حرمات 
  . . هللا هللا 

  قوله " صلوا على من قال ال اله إال هللا " : قوله " صلوا على من قال ال اله إال هللا " : 
احلديث مع ضعفه املراد بذلك على أهل التوحيد وإن كان عليهم بعض الذنوب أما احلديث مع ضعفه املراد بذلك على أهل التوحيد وإن كان عليهم بعض الذنوب أما 
إذا كان املرء يقول ال اله إال هللا وهو متلطخ بثلة من نواقض اإلسَلم فهذا ال يصلى إذا كان املرء يقول ال اله إال هللا وهو متلطخ بثلة من نواقض اإلسَلم فهذا ال يصلى 

قولون ال اله إال هللا كما قال قولون ال اله إال هللا كما قال عليه وال كرامة له وإن قال ال اله إال هللا فإن املنافقني يعليه وال كرامة له وإن قال ال اله إال هللا فإن املنافقني ي
هللا عنهم " إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد انك لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله هللا عنهم " إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد انك لرسول هللا وهللا يعلم إنك لرسوله 

  وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون " . وهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون " . 
فاملراد إذاً من اخلرب من يشهد شهادة اإلخَلص وليس عنده شيء من نواقض فاملراد إذاً من اخلرب من يشهد شهادة اإلخَلص وليس عنده شيء من نواقض 

ي عليه ألن صاحب الكبرية ي عليه ألن صاحب الكبرية الدين ولكن عليهم بعض املعاصي وذنوب فهذا يصلالدين ولكن عليهم بعض املعاصي وذنوب فهذا يصل
مسلم إبتفاق أهل العلم إال أن األوىل إلمام املسلمني أال يصلي على الغال وال على مسلم إبتفاق أهل العلم إال أن األوىل إلمام املسلمني أال يصلي على الغال وال على 

  قاتل النفس كما هو هدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . قاتل النفس كما هو هدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 
  قوله " وصلوا خلف من قال ال اله إال هللا " : قوله " وصلوا خلف من قال ال اله إال هللا " : 

ين وهذا إبعتبار صحة ين وهذا إبعتبار صحة املراد هبذا ما مل يكن متلطخاً أو مرتكباً ألحد نواقض الداملراد هبذا ما مل يكن متلطخاً أو مرتكباً ألحد نواقض الد
الصَلة وإال فابتداًء ال يصلي ابملسلمني من عنده شيء من املفسقات ألن الصَلة الصَلة وإال فابتداًء ال يصلي ابملسلمني من عنده شيء من املفسقات ألن الصَلة 
ال بد َلا من خشوع وال يصدر اخلشوع إال من األتقياء ال من الفساق املؤذين هلل ال بد َلا من خشوع وال يصدر اخلشوع إال من األتقياء ال من الفساق املؤذين هلل 

ولرسوله صلى هللا عليه وسلم بذنوهبم ومعاصيهم وَلذا كان أئمة الدين يف صدر ولرسوله صلى هللا عليه وسلم بذنوهبم ومعاصيهم وَلذا كان أئمة الدين يف صدر 
يولون اإلمامة إال من عرف ابلعلم والتقى والورع أما اآلن فقد يولون اإلمامة إال من عرف ابلعلم والتقى والورع أما اآلن فقد األمة األول ال األمة األول ال 

صارت اإلمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم َلا يناَلا وإن كان متلطخاً بثلة صارت اإلمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم َلا يناَلا وإن كان متلطخاً بثلة 
من املفسقات ولكن ال ضري هذا الرجل ال يضر إال نفسه وال يهلك إال إايه واألوىل من املفسقات ولكن ال ضري هذا الرجل ال يضر إال نفسه وال يهلك إال إايه واألوىل 

والدار اآلخرة فاإلمامة شأهنا عظيم والدار اآلخرة فاإلمامة شأهنا عظيم للورع التقي أال يؤم الناس إذا مل يكن قصده هللا للورع التقي أال يؤم الناس إذا مل يكن قصده هللا 
 . .  
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َماُم  َماُم َعَلى َحاٍل, فَ ْلَيْصَنْع َكَما َيْصَنُع َاإْلِ ِْمِذيُّ إبِِْسَناٍد َضِعيٍف .    {َواإْلِ  َرَواُه اَلرتِ 

  
  

  لشرح(:لشرح(:)ا)ا
وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  " إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال فليصنع كما يصنع اإلمام " " إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال فليصنع كما يصنع اإلمام " 
حديث علي رواه اإلمام الرتمذي من طريق احلجاج بن أرطاة عن أِب إسحاق حديث علي رواه اإلمام الرتمذي من طريق احلجاج بن أرطاة عن أِب إسحاق 

  السبيعي عن هبرية بن يرمي عن علي رضي هللا عنه . السبيعي عن هبرية بن يرمي عن علي رضي هللا عنه . 
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وعن عمرو بن مرة عن ابن أِب ليلى عن معاذ بن جبل قاال أي علي ومعاذ قال وعن عمرو بن مرة عن ابن أِب ليلى عن معاذ بن جبل قاال أي علي ومعاذ قال 
  النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر اخلرب . النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر اخلرب . 

قال الرتمذي هذا حديث غريب فاحلجاج بن أرطاة ضعيف احلديث وقد أعله قال الرتمذي هذا حديث غريب فاحلجاج بن أرطاة ضعيف احلديث وقد أعله 
بعضهم أيضاً اببن أِب ليلى مل يسمع من معاذ ، ويف الباب عن أِب هريرة عند أِب بعضهم أيضاً اببن أِب ليلى مل يسمع من معاذ ، ويف الباب عن أِب هريرة عند أِب 

  إسناده حيي بن أِب سليمان لني احلديث . إسناده حيي بن أِب سليمان لني احلديث . داود ويف داود ويف 
ويف الباب حديث الزهري عن ابن املسيب عن أِب هريرة متفق على صحته وقد ويف الباب حديث الزهري عن ابن املسيب عن أِب هريرة متفق على صحته وقد 
تقدم " إذا َسعتم اإلقامة فأمشوا إىل الصَلة وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا تقدم " إذا َسعتم اإلقامة فأمشوا إىل الصَلة وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا 

  فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا " .فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا " .
اإلمام على أي حالة كان راكعاً ساجداً اإلمام على أي حالة كان راكعاً ساجداً واحلديث دليل على مشروعية الدخول مع واحلديث دليل على مشروعية الدخول مع 

قائماً تدخل معه على أي حالة كان إال أنك ال تعتد إال ابلركوع ألن النيب صلى قائماً تدخل معه على أي حالة كان إال أنك ال تعتد إال ابلركوع ألن النيب صلى 
هللا عليه وسلم يقول " من أدرك ركعة من الصَلة فقد أدرك الصَلة ". متفق على هللا عليه وسلم يقول " من أدرك ركعة من الصَلة فقد أدرك الصَلة ". متفق على 
اً اً صحته من حديث أِب هريرة وقد تقدم أن اْلماعة ال تدرك إال ابلركوع وتقدم أيضصحته من حديث أِب هريرة وقد تقدم أن اْلماعة ال تدرك إال ابلركوع وتقدم أيض
أنك إذا أتيت املسجد وهم ابلتشهد األخري أن ظاهر احلديث يدل على الدخول أنك إذا أتيت املسجد وهم ابلتشهد األخري أن ظاهر احلديث يدل على الدخول 
معهم وقلنا إذا غلب على ظنك وكان املسجد َمن اشتهر بكثرة تواخر اْلماعات معهم وقلنا إذا غلب على ظنك وكان املسجد َمن اشتهر بكثرة تواخر اْلماعات 
فاألوىل اإلنتظار وعدم الدخول مع اإلمام لتصلي مجاعة مع من أييت بعموم قوله فاألوىل اإلنتظار وعدم الدخول مع اإلمام لتصلي مجاعة مع من أييت بعموم قوله 

إىل هللا " ، أما إذا دخلت معه يف إىل هللا " ، أما إذا دخلت معه يف صلى هللا عليه وسلم " ما كان أكثر فهو أحب صلى هللا عليه وسلم " ما كان أكثر فهو أحب 
التشهد األخري فإنك مل تدرك أجر اْلماعة وهللا يقول " واستبقوا اخلريات " وهللا التشهد األخري فإنك مل تدرك أجر اْلماعة وهللا يقول " واستبقوا اخلريات " وهللا 

  يقول " وافعلوا اخلري " . يقول " وافعلوا اخلري " . 
فاملسلم يتطلب دائماً الثواب اْلزيل واألجر العظيم خصوصاً يف الصَلة اليت تعترب فاملسلم يتطلب دائماً الثواب اْلزيل واألجر العظيم خصوصاً يف الصَلة اليت تعترب 

  اثين أركان اإلسَلم . اثين أركان اإلسَلم . 
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