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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باب صفة الصالة

المررراب بةررفة الةرراليف الكيفيررة ال رري كنب رري ان تكررون عليقررا    لرر  ب ح يرر  

 نقا ال ولية  الفعلية.اركانقا   اجباتقا   سن

 النبي صلّى هللا عليه  سلّم قد بيَّن لألمة صفة الةالي بال ول  الفعل   قالف 

 ([.1«])صلُّوا كما راك موني اصلِّّي»

 لقذا حرص الةحابة رضي هللا عرنقم علرى ال أسري برالنبي صرلّى هللا عليره 

 مررن   سررلّم فرري الةررالي ح ررى سررألو، عررن اشررياا   ن لرروا  ررذ، الةررفة لألمررة 

المالحظ في احابكث صفة صالي النبي صلّى هللا عليه  سلّم انه لرم كتر وع  

احد من الةحابة صفة الةالي كاملة   إنمرا اذرذ موموعقرا مرن مومروعقم  

 كما سي بين  ل  إن شاا هللا.

 حريٌّ بالمكلف ان ك أسى بنبيه صلّى هللا عليه  سلّم فري صرفة صرالته  فر ن 

ل علرى اتباعره لرسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم   ل  اقرو  فري إكمانره   اب

لُّرون فري الةرالي بأشرياا  إمرا جقرال    اكمل في عبابتره   كييرر مرن النراخ كُّوِّ

  إما تقا نا .

 قررد ع ررد المةررنف  ررذا البرراح لتررياد اةحابكررث الدالررة علررى صررفة الةررالي  

ناسربا     ي في صفة صالي النبي صلّى هللا عليره  سرلّم   قرد رتبقرا ترتيبرا  م

فررذكر فرري ا ل البرراح حرردكث المترريا فرري صررالته   فيرره بيرران صررفة الةررالي 

بال ول  ثم  كر حدكث ابري حميرد التراعدي رضري هللا عنره فري صرفة صرالي 

النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  ثررم سرراد بعررد  لرر  احابكررث كييررري فرري ج  يَّررا  

 الةالي اب داا من ابعية االس ف اح إلى نقاكة الةالي.
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 لصالة بالقولصفة ا

ـ َعْن اَبي  َُّرْكَريَ رضي هللا عنه اَنَّ النَّبيَّ صلّى هللا عليه  سرلّم قَراَلف  267/1

ْبلَرةَ  فََكبِّّرْر  ثرمَّ اْقرَراْ َمرا » روَا  ثرمَّ اْسر َْ بِّلِّ اْل ِّ ضُّ إِّ َا قُّْمَت إلَى الةَّالَيِّ فَأَْسربِِِّّ اْلوُّ

رَن اْل ُّرْرِنِّ  ثُّرم اْرَكرْع  َل تَيَتََّر َمعََ  مِّ عرا   ثُّرمَّ اْرفَرْع َح َّرى تَْع َردِّ َح َّرى تَمَمرنِّنَّ َراكِّ

ْد َح َّى تَْمَمنِّن ْد  َّ قَا ِّما   ثمَّ اْسوُّ دا   ثمَّ اْرفَرْع َح َّرى تَْمَمرنِّنَّ َجالِّترا   ثرمَّ اْسروُّ  َساجِّ

دا   ثمَّ اْفعَْل  لَِّ  فِّي َصالَتَِّ  كُّلَِّّقا ْبعَةُّ  َ اللّْفرظُّ اَْذَرَجهُّ التَّر«. َح َّى تَْمَمنِّنَّ َساجِّ

ْلبَُّوارّيِّ.  لِّ

ْتلٍِّمف  بنِّ َماَجْه بِّ ِّْسنَابِّ مُّ  «.َح َّى تَْمَمنِّنَّ قَا ِّما  »َ الِّ

بَّاَن. 268/2 ْندَ اَْحَمدَ َ اْبنِّ حِّ فَاَعةَ عِّ كثِّ رِّ يْلُّهُّ فِّي َحدِّ  ـ َ مِّ

َظامُّ »َ في لفٍظ ةْحَمدَف  َع اْلعِّ ْلبََ  َح َّى تَْرجِّ  «.فَأَقِّْم صُّ

فَاَعةَ ْبنِّ َرافِّعٍف َ لِّلنَّ  كثِّ رِّ ْن َحدِّ بَ مِّ كُّْم »َتا ِّّيِّ  َ اَبي بَا ُّ ُّ اََحردِّ إنََّقا لَْن تَر ِّمَّ َصرالَي

ضُّوَا َكَما اََمَر،ُّ هللاُّ  ثمَّ كَُّكبَِّّر هللاَ  َ كَْحَمدَ،ُّ  َ كُّيْنَِّي َعلَْيهِّ  َِ اْلوُّ  «.َح َّى كُّْتب

 «.َ إالَّ فَاْحَمدِّ هللاَ  َ َكبِّّر،ُّ  َ َ لِّّْلهُّ  فَ ْن َكاَن َمعََ  قُّْرٌِن فَاْقَراْ »َ فِّيَقاف 

بَف  ُّّمِّ اْل رِن َ بَِّما َشاَا هللاُّ »َ ةبي بَا ُّ  «.ثمَّ اْقَراْ بِّأ

بَّاَنف  ْبنِّ حِّ نْتَ »َ الِّ  «.ثمَّ بَِّما شِّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

افرع برن مالر  برن العورالن   و رفاعة ـ بكترر الرراا  توفيرف الفراا ـ برن ر

َرقي  ابو معا    امه ام مال  بنت اُّبّي ابرن سرلول   اةنةاري الو رجي ال ُّ

اذت عبد هللا بن اُّبري راخ المنراف ين. شرقد بردرا   اُّحردا   سرا ر المشرا د مرع 

رسول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم   شرقد معره بردرا  اذروا،ف ذرالّب  مالر  ابنرا 

ابيقم رافع بن مال  بدرا   مع االتفاد على انه شقد  رافع   اذ لف في شقوب

 الع ب ين.

ر   رفاعررة عررن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  عررن ابرري بكررر  عبررابي بررن 

الةامت رضي هللا عنقما  ر   عنه ابنا،ف عبيرد  معرا    ابرن اذيره كحيرى 

بن ذالب  ابنه علي بن كحيى بن ذالب  ما  رفاعرة فري ا ل إمراري معا كرة  

 ([.2إحد  ا  اثن ين  اربعين رضي هللا عنه]) سنة

 الوجه اليانيف في توركوهف

 ذا الحدكث حردكث جليرل ال ردر  عظريم الفا ردي  كعررا عنرد العلمراا بحردكث 

ن احكامرا   )المتيا في صرالته(   تظقرر ا ميرة الحردكث مرن جقرة انره تكرمَّ

ل   معلروم ان كييري من صفة صالي النبي صلّى هللا عليره  سرلّم  بيَّنقرا برال و

ال ول م دم على مورب الفعل   في  ل  بيان لمومرل اةمرر فري قولره تعرالىف 
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ررررالَيَرر ]الب ررررريف  رررروا الةَّ صررررلُّوا كمررررا راك مرررروني »[    قولررررهف 43}}َ اَقِّيمُّ

 «.اصلي

   ذا الحدكث له طرد  الفاظ   قد ر ا، اثنان من الةحابةف

 رضي هللا عنه. ـ ابو  ركري 1

 رضي هللا عنه. ـ رفاعة بن رافع 2

امررا حرردكث ابرري  ركررري رضرري هللا عنرره  ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

امرر »(  فري براح 757« ) جوح ال رااي لإلمرام  المرأموم»باح « الةالي»

(  فرري 793« )النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم الررذي ال كرر م ركوعرره باإلعررابي

( 303) (  ال رمرذي856(  ابو با ب )397مواضع اذر    اذرجه متلم )

( كلقرم مرن طركر  2/437(  احمرد )1060(  ابن ماجه )2/124 النتا ي )

كحيى بن سعيد ال مران  عرن عبيرد هللا برن عمرر  قرالف حردثني سرعيد برن ابري 

 سعيد الم بري  عن ابيه  عن ابي  ركري رضي هللا عنه مرفوعا .

 قررد  كررر الحررافظ ان  ررذا لفررظ البورراري  مررع ان فيرره بعرر  االذرر الا   لرره 

  غير ما.« الةحيحين»د اذر  عن عبيد هللا بن عمر  في طر

 جاا من طرك  عبد هللا بن نمير  عن عبيد هللا بن عمر  عن سرعيد برن ابري 

« االس نذان»سعيد الم بري ـ  ليس فيه عن ابيه ـ اذرجه البواري في ك اح 

(  لفظ ابن 1060(  ابن ماجه )1/334(  ال رمذي )397(  متلم )6251)

 م ارفع ح ى تممنن قا ما ..(.ماجهف )ث

 كعني الحافظ بذل  ان لفظ )تممنن( جراا فري ر اكرة ابرن ماجره عوضرا  عرن 

 قوله )تع دل( في لفظ البواري   بينقما فرد.

 قولهف )ب سناب مترلم(   ايف ب سرناٍب رجالره رجرال مترلم   قرد تبرين مرن  رذا 

  ط.ال وركج انه ب سناٍب رجاله رجال الشيوين  ال رجال متلم ف

اما حدكث رفاعة رضي هللا عنه فقو حردكث مقرم  ةنره كران حاضررا  لل ةرة 

بنفته   ةن متيا الةالي   و ذالب ـ كما سيأتي ـ اذو رفاعة  فيكون فيه 

م كد ضبط  إت ان   لقذا جراا  ر اك ره للحردكث كييرري ال كرابا   الفوا رد  

اذرج حدكيره ابرو   اكير من اس وفى الفاظ الحدكثف ابو با ب   النتا ي   قد

( مرن 1787(  ابن حبران )4/340(  احمد )2/226(  النتا ي )859با ب )

طرك  علي بن كحيى بن ذالب  عن ابيه كحيى  عرن عمره رفاعرة   قرد ر ا، 

عررن علرري بررن كحيررىف محمررد بررن عوررالن   إسررحاد بررن عبررد هللا   محمررد بررن 

 إسحاد   إسماعيل بن جعفر   غير م.
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، الر اكرا  علرى ال ردر ال ا رد علرى مرا فري حردكث  قد اق ةر الحافظ من  ذ

ابي  ركري   لم كت  حدكث رفاعة بلفظه   لوال ذشية اإلطالة لرذكر  لفرظ 

 الحدكث عند ابي با ب  النتا ي  احمد  ابن حبان.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظهف

قولهف )إ ا قمت إلى الةالي..(  ذا الوماح للمتيا في صرالته    رو ذرالب 

ع  جد علي بن كحيى  احرد ر اي الحردكث ـ كمرا ت ردم ـ  قرد جراا  لر  بن راف

([   قرد حرذا الحرافظ 3صركحا  في ر اكة ابن ابي شيبة  كما  كر الحرافظ])

ا ل الحرردكثف ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم بذررل المتررود  فرردذل رجررل 

 فةلى  ثم جراا فترلم علرى النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم فررب النبري صرلّى هللا

  فةلى ثم جاا « ارجع فةّل ف ن  لم تةل»عليه  سلّم عليه التالم  ف الف 

« ارجرع فةرّل ف نر  لرم تةرلّ »فتلّم على النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم ف رالف 

ررنُّ غيررر، فعلِّّمنرري(  ف ررالف  إ ا »ثالثررا   ف ررالف ) الررذي بعيرر  بررالح  فمررا احتِّ

 الحدكث.« قمت...

 سلّم ثالث مرا  لي رذكر إن كران ناسريا   ا   إنما ربب، النبي صلّى هللا عليه 

ليش دّ شوقه إلى العلرم إن كران جرا ال   فيكرون ابعرى ل بولره   لريس  لر  مرن 

 باح ال ع كر على الومأ  بل من باح تح   الومأ.

قولررهف )فأسرربِ الوضرروا(  ررذ، الوملررة  قعررت عنررد البورراري مررن طركرر  ابرري 

مرن طركر  عبرد هللا برن نميرر   اسامة  عن عبيد هللا بن عمر  به.  عند متلم

 ([.4عن عبيد هللا بن عمر  به])

 اإلسباغ ل ةف اإلتمام   منهف برع سابِ   المراب بهف إبالغه مواضعه   قرد 

 رب عرررررن ابرررررن عمرررررر رضررررري هللا عنقمرررررا انررررره قرررررالف إسرررررباغ الوضرررررواف 

([    ررو مررن تفتررير الشرريا بالزمرره  إ  اإلتمررام كترر ل م اإلن رراا 5)اإلن رراا(])

 عابي.

ولهف )ثم اقرا ما تيتر مع  من ال رِن( لم تو لف الر اكا  في  ذا عن ابي ق

 ركررري   إنمررا جرراا االذرر الا فرري ر اكررا  حرردكث رفاعررة  كمررا اشررار إليرره 

 الحافظ.

قولهف )ثم اركرع ح رى تممرنن راكعرا ( ايف احرنِّ ظقررت ح رى تتر  ّر راكعرا   

ر اةعكراا زمنرا   الممأنينةف  ي التكون  إن قّل   اصمالحا ف  ي اسر  را

 ما.

قولررهف )ثررم ارفررع ح ررى تع رردل قا مررا ( ايف ارفررع ظقرررت ح ررى تن ةرر  قا مررا   

 إنمررا  كررر االع رردال  نررا ب ن الممأنينررة  ةن ال ررا م كع رردل  كترر وي    لرر  

مت ل م للممأنينرة   عنرد ابرن ماجره مرن حردكث ابري  ركرري رضري هللا عنره 
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ممرنن قا مرا (   عنرد احمرد  احمد من حدكث رفاعة رضري هللا عنرهف )ح رى ت

 ابررن حبرران مررن حرردكث رفاعررة رضرري هللا عنررهف )فررأقم صررلب  ح ررى ترجررع 

العظام إلى مفاصلقا(   الةُّل ف بكرم الةراب  سركون الرالم  قرد تُّكرمف  رو 

ف رررار الظقرررر   ا رب الحرررافظ ر اكرررة ابرررن ماجررره  ةن الممأنينرررة ابلرررِ مرررن 

 ررا م كع رردل  كترر وي    لرر  االع رردال  ةنقررا اع رردال  زكررابي  ا  ك ررالف إن ال

مت ل م للممأنينة   اما ر اكة احمد  ابرن حبران فلعلره ا رب را  ةنقرا تفترير 

 لكمال االع دال.

قولرهف )ثررم افعررل  لرر  فرري صررالت  كلقررا( ايف افعررل كررل مررا سررب  عرردا تكبيررري 

اإلحرام  )في صالت  كلقا(ف كح مل ان المراب ما ب ري مرن ركعرا  صرالته  

 ته المت  بلة.ا  ان المراب صلوا

الوجرره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى  جرروح الوضرروا للةررالي   ان المكلررف 

 «.الوضوا»مأمور ب سباغه    و إكماله  إتمامه   ت دم  ل  في 

الوجه الوامسف الحدكث بليل على  جوح اس  بال ال بلة فري الةرالي   ت ردم 

  ل .

بلفظف )هللا اكبر(  الوجه التابخف الحدكث بليل على  جوح تكبيري اإلحرام  

ل ولررهف )فكبررر(   عنررد المبرانرري )ثررم ك ررولف هللا اكبررر(   رري ركررن ال تنع ررد 

الةالي إال بقا   لو قالف هللا اجّل  ا  اعظم  لم كةح  ذالفا  لمن قالف تنع د 

الةررالي بكررل مررا كرردل علررى ال عظرريم   الحرردكث كرررب  لرر   مررع مررا سرريأتي مررن 

 عليره  سرلّم  كحردكث عا شرة رضري احابكث في صفة صالي النبي صرلّى هللا

هللا عنقاف )كان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كت ف ح الةرالي برال كبير...(  

 ظا ر الحدكث ان بعاا االس ف اح ال كو   إ  لو  ج  ةمر، به   قيلف إن 

ر اكة ابي با ب تفيد  ل   )ثم ككبر هللا  كحمد،  كينري عليره   ك ررا بمرا شراا 

.(   قيلف إن المراب بذل ف الفاتحة   مع االح مرال ال كيبرت شريا من ال رِن.

 من  ل .

الوجه التابعف الحدكث بليل على  جوح قرااي ما تيتر من ال رِن   ال رااي 

ركن في الةالي   ت عين الفاتحة لمن كحتنقا  ةن قوله في ر اكة ابي با بف 

ن حبرانف )ثرم بمرا شرنت( )ثم اقرا بأم ال ررِن  بمرا شراا هللا(    فري ر اكرة ابر

بيان لما اُّجمل في ر اكة الةحيحينف )ثم اقررا مرا تيترر معر  مرن ال ررِن(   

فيكون  ذا مرابا  به الفاتحة  ةنقرا كانرت الم يترري  لحفرظ المترلمين لقرا  ا  

مررا زاب علررى الفاتحررة  جمعررا  بينرره  بررين الر اكررا  اةذررر  مررن جقررة   بينرره 

ة اذررر    كدكررد  لرر  حرردكث ابرري سررعيد  بررين ابلررة إكورراح الفاتحررة مررن جقرر

([. فر  ا جمرع 6رضي هللا عنهف )اُّمرنرا ان ن ررا بفاتحرة الك راح  مرا تيترر(])
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بين الفاظ الحدكث كان تعين الفاتحرة  رو اةصرل لمرن معره قررِن  فر ن عور  

عن تعلمقا  كان معه شيا من ال رِن قرا مرا تيترر   إال ان  رل إلرى الرذكر  

   بقررذا ك كررح  جرره إكررراب الحررافظ للر اكررا  فرري فالمراحررل ثررالث بال رردركج

حدكث رفاعة رضي هللا عنه  قد بّل على ان مرن ال كحترن شرينا  مرن ال ررِن 

ف نه كو  ه الحمد  ال كبير  ال قليل  ب ن ان ك عرين عليره لفرظ معرين ا  قردر 

معين   سيأتي  ل  إن شاا هللا فري حردكث عبرد هللا برن ابري ا فرى رضري هللا 

 (.285عنه رقم )

الوجه اليامنف  جوح الركوع  ال يام منه  التووب مرتين  الولوخ بينقمرا  

  رري اركرران ال تةررح الةررالي إال بقررال ةن الرسررول صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

علمقا المتيا بلفظ اةمر الدال على الوجوح   قرال لرهف )ثرم افعرل  لر  فري 

 صالت  كلقا( .

ركران كلقرا    ري ركرن ال تةرح الوجه ال اسعف  جوح الممأنينة في  ذ، اة

الةرررالي برررد نقا علرررى قرررول الومقرررور مرررن الشرررافعية  الحنابلرررة  المالكيرررة 

 الظا ركة  ةن الرسول صلّى هللا عليه  سلّم  كر ا  نا في الركوع  الرفع 

  «ارجرع فةرّل ف نر  لرم تةرل» التووب  الرفع منه.  لما اذّل بقا قال لهف 

كةّلِّ  مع انه كران جرا ال   فردل  لر  علرى ان فأمر، باإلعابي  اذبر، بأنه لم 

([ ([   ن ل شيخ اإلسرالم ابرن تيميرة إجمراع 7من ترت الممأنينة ف نه لم كةّلِّ

 ([.8الةحابة على  جوح التكون  الممأنينة في الةالي])

 ال ول اليانيف انقا  اجبة  ليتت بفرض  ف ةرح الةرالي برد نقا مرع اإلثرم  

حمررد   اسرر دلوا ب ولرره تعررالىف }}اْرَكعُّرروا  قررد ن ررل  ررذا عررن ابرري حنيفررة  م

دُّ ارر ]الحررجف  [  لررم كررذكر الممأنينررة  ةن الركرروع  ررو االنحنرراا  77َ اْسرروُّ

 ([.9 التووب  و االنوفاض  ف  عل  الركنية باةبنى فيقما])

 الةحيح اة لل ل وي بليله  ف نه نص صحيح صرركح فري  رذا البراح  كدكرد 

عنرره قررالف قررال رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  لرر  حرردكث ابرري ق ررابي رضرري هللا 

  قرالواف )كرا رسرول هللا  «اسوا الناخ سرقة الذي كترد مرن صرالته» سلّمف 

ال »  ا  قرالف «ال ك م ركوعقا  سووب ا» كيف كترد من صالته؟(  قالف 

 ([.10«])ك يم صلبه في الركوع  التووب

بي صلّى هللا عليه  سرلّم  اما اآلكة فقي ممل ة بينت التنة المراب بقا  ف ن الن

فتَّر الركوع  الترووب بفعلره  قولره  علرى ان شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة قرالف 

)إن الركرروع  التررووب فرري ل ررة العرررح ال ككررون إال إ ا سرركن حررين انحنا رره  

 حين  ضع جبق ه على اةرض  فأما مورب الوف   الرفع عنه فال كتمى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

8 

 سرررووبا  ف رررد غلرررط علرررى   لررر  ركوعرررا   ال سرررووبا    مرررن سرررما، ركوعرررا  

 ([.11الل ة...(])

  قد اذ لف العلماا في حد االطمننان المملوح على قولينف

اة لف ان المملوح  و التركون  إن قرّل   كرأن  ردالا نظرر ا إلرى المعنرى 

 الل وي.

اليانيف ان المملوح االطمننان ب در الذكر الواجر  برال عولرة  ففري الركروع 

ان ربري العظريم   فري االع ردال ب ردر مرا ك رولف كممنن ب در مرا ك رولف سربح

ربنا  ل  الحمد    كذا    ذا  و اةقو    الفرد بين ال ولينف انه إ ا نتري 

ال تبيح في ركوعه ا  سووب،  ا  ال حميد في اع داله  ا  سدال الم فري فري 

جلوسرره  قلنرراف إن الممأنينررة  رري الترركون فةررالته صررحيحة   كتررود ل رررت 

ر   على ال ول الياني تكرون صرالته غيرر صرحيحة  ةنره لرم الواج  مما  ك

 ([.12كت  ر ب در الذكر الواج  حيث لم كأ  به])

الوجه العاشررف الحردكث بليرل علرى  جروح ال رتير  برين  رذ، اةركران علرى 

الةفة المرذكوري فري الحردكث  ةن الرسرول صرلّى هللا عليره  سرلّم  كرر  رذ، 

ال رتي     و ركن ال تةرح الةرالي إال اةفعال مرتبة بـ)ثم(   ي نص في 

برره   قررد  اظرر  النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم علررى  ررذا ال رتيرر  فرري جميررع 

 «.صلوا كما راك موني اصلي»صالته   قالف 

الوجه الحابي عشرف تبين مما ت دم ان  ذا الحدكث بليل على  جوح ما  كر 

أباا الةرالي علرى  رذا فيه  ةن النبي صلّى هللا عليه  سلّم امر  رذا الرجرل بر

 الوصف الذي علمه إكا،    ذا بليل على  جوح ما  كر فيه.

اما ما لم كذكر فيه فال ركر  ان الحردكث لرم كشر مل علرى  اجبرا  اذرر  فري 

الةررالي  كأ كررار الركرروع  التررووب  ركنرري االع رردال   ال شررقد   الةررالي 

كث تمرقرره علررى النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  ال تررليم  غيررر  لرر    الحررد

اح ماال   منقاف ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم لم كُّعَلِّّم الرجل كل الواجبرا   

بررل كح مررل انرره اق ةررر فرري تعليمرره علررى مررا رِ، اسرراا فيرره  ا  ان الواجبررا  

اةذر   جبرت بعرد  لر   ا  انره علمره معظرم اةركران  ا مقرا  احرال ب يرة 

لّم في صالته ا  نحو  ل    مع تعليمه على مشا دي النبي صلّى هللا عليه  س

 ذ، االح ماال  فالحدكث من قبيل المش به المومل المعارض ةبلة صرحيحة 

 صركحة في  اجبا  اذر .

 علررى  ررذا فمررا جرراا بةرري ة اةمررر فرري غيررر  ررذا الحرردكث فررال ول بوجوبرره 

ظا ر  ما لم كأ  بليل صارا له عرن الوجروح  ةن اةذرذ بال ا رد  اجر   
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ذي جرراا بةرري ة اةمررر إثبررا  ل كررابي  فيعمررل بقررا   حرردكث  ةن الحرردكث الرر

 المتيا ال كدل على عدم  جوح ما لم كذكر فيه.

لكن ال بد للباحث المت دل ان ك  بع ر اكا  الحدكث  كومع طرقه  لنال كنفي 

 شينا     و قد  رب فيه كما  قع لبع  الشراح   هللا تعالى اعلم.
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 من صفة صالة النبي )ص(

ّيِّ رضري هللا عنره قَراَلف َراَْكرتُّ النَّبريَّ صرلّى ـ  َ  269/3 دِّ َمْيٍد التَّراعِّ َعْن اَبي حُّ

ررْن  بَْيررهِّ  َ إ َا َرَكررَع اَْمَكررَن كَدَْكررهِّ مِّ هللا عليرره  سررلّم إ َا َكبَّررَر َجعَررَل كَدَْكررهِّ َحررْذَ  َمْنكِّ

ْكبَ َْيهِّ  ثمَّ َ َةَر َظْقَر،ُّ  فَ  َا َرفََع َراََسهُّ اْس ََو  َح َّى  كَعُّروبَ كُّرلُّ فَ َراٍر َمَكانَرهُّ  رُّ

رقما   اسر  بَل بِّرأَْطَرااِّ اَصرابعِّ  ٍ  َ الَ قابكِّ ْف َررِّ فَ  َا َسَودَ َ َضَع كَدَْكهِّ َغْيرَر مُّ

رره اليُّتررر   نََةررَ   ْجلِّ ْكعَ ْينِّ َجلَررَس علررى رِّ ْبلررةَ   إ ا َجلَررَس فرري الرررَّ رجلَْيررهِّ ال ِّ

ي ْكعَةِّ اةذِّ ْجلَرهُّ اْليُّْترَر  َ نََةرَ  اةُّْذرَر   اليُّمنى  َ إ َا َجلََس فِّي الرَّ َريِّ قَدََّم رِّ

. يُّ . اَْذَرَجهُّ اْلبَُّوارِّ  َ قَعَدَ َعلَى َمْ عَدَتِّهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

 و ابو حميد ـ بةي ة ال ة ير ـ بن سرعد اةنةراري الو رجري التراعدي  

قور بكني رره  مو لررف فرري اسررمه  نترربة إلررى سرراعدي    ررو ابررو الورر رج  مشرر

ف يلف المنذر بن سعد   قيلف عبرد الررحمن   قيرل غيرر  لر   ر   عنره مرن 

الةحابةف جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه  من ال ابعينف عرر ي برن ال بيرر  

 العباخ برن سرقل    لرد  لرد، سرعيد برن المنرذر برن ابري حميرد   محمرد برن 

ا كة في حد ب سنة س ين رضي هللا عمر  بن عماا. ما  في ِذر ذالفة مع

 ([.13عنه])

 الوجه اليانيف في توركوهف

حدكث ابي حميد التاعدي حدكث عظيم جليل ال در  ةنه  صف صالي النبي 

صررلّى هللا عليرره  سررلّم  صررفا  بقي ررا    صررفقا بررال ول    صررفقا بالفعررل حيررث 

جملة كبيري صلّى كما شا د النبي صلّى هللا عليه  سلّم كةلي   اش مل على 

من صفة الةالي   اقر، على  ذا الوصرف تترعة مرن اصرحاح النبري صرلّى 

 هللا عليه  سلّم   و عاشر م.

« سنة الولروخ فري ال شرقد»  باح «الةالي» قد اذرجه البواري في ك اح 

( من طرك  محمد بن عمر  بن طلحرة  عرن محمرد 731(  ابو با ب )828)

نفر من اصحاح النبي صلّى هللا عليره بن عمر  بن عماا انه كان جالتا  مع 

 سررلّم  فررذكرنا صررالي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم ف ررال ابررو حميررد الترراعدي 

رضي هللا عنهف )انا كنرت احفظكرم لةرالي رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم  

 راك ه إ ا كبر...( الحدكث باللفظ المذكور  نا.

الحظ ان الحافظ ما  كرر شرينا   الحدكث له طرد كييري  الفاظ م عدبي  لكن ك

مررن ر اكاترره  الفاظرره  كمررا  رري عابترره فرري ميررل  لرر   ةن الحرردكث برراللفظ 

المذكور لم كرب فيره شريا مرن اركران الةرالي  مرع انقرا  رب  فري ر اكرا  
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اذر  من حدكث ابي حميرد رضري هللا عنره   لعلره اك فرى بترياد اةحابكرث 

إحرد  ر اكاتره مو ةررا    هللا  اآلتية   منقال حدكث ابي حميد التاعدي في

 اعلم.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظهف

قولهف )انه كان جالتا  مع نفر من اصحاح النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم( جراا 

في ر اكة ابي با ب عن محمرد برن عمرر  برن عمراا قرالف )سرمعت ابرا حميرد 

و الترراعدي فرري عشررري مررن اصررحاح النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم مررنقمف ابرر

ق ررابي..( الحرردكث ـ  سرريأتي ـ  جرراا فرري طرررد اذررر ف ابررو اُّسرريد الترراعدي  

 سررقل بررن سررعد   محمررد بررن متررلمة   ابررو  ركررري   ابررو حميررد الترراعدي  

 فيكون الموموع س ة صحابة.

قولرهف )إ ا كبرر جعررل كدكره حررذ  منكبيره(   ايف قرالف هللا اكبررر    ري تكبيررري 

جرراا  لرر  فرري حرردكث ابررن عمررر  اإلحرررام   )جعررل( بمعنررىف رفررع كدكرره   قررد

رضي هللا عنقما  غيرر،   معنرىف )حرذ  منكبيره(  ايف م ابلقمرا   المنكر ف 

 ([.14انه مو مع راخ الك ف  العكد])«ف ال اموخ»راخ الك ف   في 

 

قولررهف ) إ ا ركررع امكررن كدكرره مررن ركب يرره( كفتررر  لرر  ر اكررة ابرري با ب مررن 

علرى ركب يره  كأنره قراب  طرك  فلريح برن سرليمانف )ثرم ركرع  فوضرع كدكره 

 عليقما    تَّر كدكه  ف وافى عن جنبيه  لم كةّ  راسه   لم ك نعه(.

 معنى ) تَّر كدكه( ايف عوجقمال من ال وتير    و جعل الوتر على ال وخ  

 فشبه كد الراكع إ ا مد ا قابكا  على ركب يه بال وخ إ ا ا تر .

غيررر ت رروكس   اصررل قولررهف )ثررم  ةررر ظقررر،( ايف ثنررا، فرري اسرر واا مررن 

القةرف ان تأذذ براخ العوب ف ينيه إلي   تعمفره   قرد جراا فري ر اكرة ابري 

 با بف )لم كةّ  راسه  لم ك نعه(.

قولرررهف )ح رررى كعررروب كرررل فَ َررراٍر إلرررى مكانررره(   الف رررارف بفررر ح الفررراا  ال ررراا  

 ([.15 احدتقماف فَ َاَريٌ    ي مفاصل عظام الةل   العن ])

ال قابكررقما(   االف رررا  عا ررد علررى الررذراعين   قررد قولررهف )غيررر مف ررر   

 رب عند ابن حبانف )غير مف ر   راعيه(    و بتمقما علرى اةرض فري 

الترررووبل  الرررذراعف  رررو العظرررم الرررذي برررين العكرررد  الكرررف   قولرررهف ) ال 

 قابكقما(  ايف ال ككمقما إليه.

 قولهف ) قعد على م عدته( الم عديف  ي التافلة من الشوص.
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ه الرابعف الحدكث بليرل علرى مشرر عية رفرع اليردكن إلرى حرذ  المنكبرين الوج

عند تكبيري اإلحرام   سيأتي في حردكث ابرن عمرر رضري هللا عنقمرا  غيرر، 

 مواضع اذر  في الةالي لرفع اليدكن.

 ظا ر  ذا الحدكث ان الرفع ككون إلى حذ  المنكبرين   قرد  رب فري حردكث 

)ح ى كحا ي بقما فر ع ا نيره(.  بقرذا   ا ل بن حور رضي هللا عنه اآلتيف

ته ا  فوققا ب ليل ان  ذا  ك بين ان ما كفعله بع  الناخ من رفع كدكه إلى سرَّ

 ت ةير في تمبي  التنة.

 ظا ر الحدكث ـ اككرا  ـ انره كُّكبرر ثرم كرفرع  ل ولرهف )إ ا كبرر جعرل..(  فري 

([   فري 16حدكث مال  بن الحوكرث رضي هللا عنهف )كبر ثرم رفرع كدكره(])

ر اكة ةبي با ب من طرك  كحيى بن سعيد  عن عبد الحميد برن جعفرر  عرن 

محمد بن عمر  بن عماا  عن ابي حميرد رضري هللا عنرهف )كران رسرول هللا 

صلّى هللا عليه  سلّم إ ا قام إلى الةالي كرفع كدكه ح رى كحرا ي بقمرا منكبيره 

 ([.  ظا ر  ذا انه كرفع كدكه ثم ككبر.17ثم كُّكبر(])

 فرري حرردكث ابررن عمررر رضرري هللا عنقمررا قررالف )راكررت النبرري صررلّى هللا عليرره 

 ([.18 سلّم اف  ح ال كبير في الةالي  فرفع كدكه حين كُّكبر..(])

  ذا كدل على ان الرفع ك ارن ال كبير   في ر اكرةف )كران رسرول هللا صرلّى 

كردل علرى  ([.   رذا19هللا عليه  سلّم إ ا قام للةالي رفرع كدكره... ثرم كبرر(])

ت رردكم رفررع اليرردكن   اةظقررر ـ  هللا اعلررم ـ ان  ررذا مررن العمررل المويررر فيرره  

 لور ب اةبلة بذل  كله.

 اةفكل ان كبدا ال كبير مع رفع كدكه   كنقيره مرع ان قراا الرفرع  ةن الرفرع 

 لل كبير.

الوجه الوامسف الحدكث مع ر اكة ابي با ب المذكوري بليل علرى ان الركروع 

 للتنة ما اج مع فيه صفا  اربعفالمواف  

 ـ ان كمكن كفيه من ركب يه  كأنه قاب  عليقما. 1

 ـ ان كقةر ظقر،  كمد،  فال ك وسه. 2

 ـ ان كوعل راسه حيال ظقر،  فال كرفعه عن مت و  ظقر،  ال كوفكه. 3

 ـ ان كوافي مرف يه عن جنبيه ما لم كد  احدا   إال ترت  ل . 4

يرل علرى صرفة الرفرع مرن الركروع   رو ان كرفرع الوجه التابخف الحردكث بل

راسه من الركوع مكبرا  رافعا  كدكه   كع دل قا ما  ح ى كرجع كل عكو إلى 

موضعه   في قولهف )ح ى كعوب كل ف ار مكانه( بليل على  جوح الممأنينة 

 في الرفع من الركوع  كما ت دم في حدكث المتيا.
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ووب  قد جاا في ر اكة ابي با بف الوجه التابعف الحدكث بليل على صفة الت

)ثررم سررود فررأمكن انفرره  جب رره   نحررى كدكرره عررن جنبيرره    ضررع كفيرره حررذ  

 منكبيه(   قد بل على ان التووب المواف  للتنة ما اج مع فيه  ذ، الةفا ف

 ـ ان كبتط كفيه على اةرض مكموم ي اةصابع إلى ال بلة. 1

دكه عن جنبيره   بمنره عرن ـ ال كف ر   راعيه  بل كرفعقما  كوافي عك 2

فوذكه   فوذكه عن ساقيه  ما لرم كرد  احردا    ان كينري اصرابع رجليره بحيرث 

 تكون في اتوا، ال بلة   سيأتي زكابي تفةيل في اةحابكث اآلتية إن شاا هللا.

الوجه اليامنف الحدكث بليل على صرفة الولروخ فري ال شرقد اة ل    ري ان 

با  اليمنرى   لرم كرذكر فري ر اكرة البوراري كولس مف رشا  رجله اليترر  ناصر

صفة اليدكن حال ال شقد   قد  رب  ل  فري ر اكرة ةبري با ب   سريأتي بيران 

  ل  في حدكث ابن عمر رضي هللا عنقما إن شاا هللا.

الوجه ال اسرعف الحردكث بليرل علرى صرفة الولروخ فري ال شرقد اةذيرر    ري 

جقررا عررن كمينرره   كنةرر  ال ررورتل  معنررا،ف ان كفررر  رجلرره اليتررر   كور

 اليمنى  جاعال  م عدته على اةرض.

 في  كر، كيفية الولوسين بليل على ت اكر ما   كأن الحكمة في  ل  ـ  هللا 

اعلررم ـ ان ال شررقد اة ل اذررف  فيكررون الوررالس فيرره م قينررا  لل يررام  بوررالا 

 ال شقد اةذير  ف نه لموله ككون الوالس مت  را .

ب فرري حرردكث ابرري حميررد رضرري هللا عنررهف )فرر  ا كانررت  قررد جرراا عنررد ابرري با 

الرابعة افكى بوركه اليتر  إلى اةرض  اذرج قدميه من ناحية  احدي(  

 في لفظ ِذرف )ف  ا كانرت الترودي ال ري فيقرا ال ترليم اذررج رجلره اليترر   

 ([.20 قعد م وركا  على ش ه اةكتر(])

ل ررورت فرري ال شررقد   ررذا بليررل لمالرر   الشررافعي  احمررد علررى مشررر عية ا

 اةذير   له صف ان  كما في لفظ البواري   ر اكة ابي با ب المذكوري.

لكررن الشررافعي  مالرر  ك رروالن بأنرره ك ررورت فرري ال شررقد اةذيررر ممل ررا   سررواا 

 ([.21كانت الةالي فيقا تشقدان  كالرباعية  اليالثية  ام ال كالفور])

 دالال  بحردكث ابري حميرد  قال احمدف ك ورت في كل صالي فيقرا تشرقدان  اسر

بلفظ البواري  ةنه  كر ال ورت في الولتة ال ي في ال شقد الياني   قد  كر 

 ([.22قبله صفة جلوسه في ال شقد اة ل])

 اما لفرظ ابري با بف )ح رى إ ا كانرت الولترة ال ري فيقرا ال ترليم..(  ف نره  إن 

كح في الداللة  كان ظا ر، ان ال ورت في كل تشقد كليه سالم لكنه ليس بةر

 ةن قا ل  ل   كر صفة جلوسه في ال شقد اة ل.
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مترا ل اإلمرام »ف ن كانت الةالي ثنا ية كالفور جلس مف رشا    قرد جراا فري 

البررن  ررانأف سررألت ابررا عبررد هللا عررن ال ررورت فرري الةررالي؟ قررالف فرري « احمررد

 ([.23الظقر  العةر  الم رح  عشاا اآلذري])

 قالف سألت ابي عن ال ورت في الةرالي؟ ف رالف البنه عبد هللا« متا له» في 

حدكث ابي حميد عن النبي صلّى هللا عليه  سلّم انه كان ك ورت فري الرابعرة  

قلت ةبيف ففي الفور  في صالي الومعة ك ورت؟ قرالف ال ك رورت فري الفورر 

 ال في الومعة  إنقا جلتة  احدي  قلرت ةبريف فر ن الشرافعي ك رولف ك رورت  

رت إنما جعرل مرن طرول ال عروب؟ قرال ابريف لريس  رو عنردي كرذا  ال ةن ال و

 ([.24ك ورت الرجل إال في الةالي ال ي كولس فيقا جلت ين])

 قررد  كررر اةلبرراني فرري صررفة الةررالي انرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم كرران كولررس 

مف رشا  إ ا كانت الةالي ركع ين كالةبح  كمرا كران كولرس برين الترودتين  

([   امرا ابرو حنيفرة ف نره كرر  االف ررا  25ب سناب صرحيح]) ع ا، للنتا ي 

([  26ممل ا   فيف ر  رجله اليتر    كنة  اليمنى فري ال عردتين جميعرا ])

  هللا تعالى اعلم.
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 أدعية االستفتاح في الصالة

ـ َ َعْن َعلّيِّ ْبنِّ اَبِّي َطالٍِّ  رضي هللا عنره َعرْن َرسُّرولِّ هللاِّ صرلّى هللا  270/4

ررالَيِّ قَرراَلف عليرره  سررلّ  ي فََمررَر »م اَنَّررهُّ َكرراَن إ َا قَرراَم إلَررى الةَّ لَّررذِّ ررَي لِّ ْقررتُّ َ ْجقِّ َ جَّ

ف «... التَّمَوا ِّ  مَّ اَْنَت الَملِّ ُّ الَ إلهَ إالَّ اَْنَت  اَْنرَت »إلَى قَْولِّهِّ يَن  اللَّقُّ ْتلِّمِّ َن اْلمُّ مِّ

ْتلٌِّم.« َربِّّي َ اَنَا َعْبدَُّت... ،ِّ. َرَ ا،ُّ مُّ رِّ  إلَى ِذِّ

. َ اكٍَة لَهُّف اَنَّ  لَِّ  في َصالَيِّ اللَّْيلِّ  َ في رِّ

ـ َ َعررْن اَبرري  َُّرْكررَريَ رضرري هللا عنرره قَرراَلف َكرراَن َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  271/5

ف »عليه  سلّم إ َا َكبََّر لِّلةَّالَيِّ َسَكَت  ُّنَيَّة   قَْبرَل اَْن كَْ رَراَ  فََترأَْل ُّهُّ  فَ َراَلف  اَقُّرولُّ

مَّ  مَّ نَ ِّّنِّي اللَّقُّ حِّ  اللَّقُّ دِّ َ اْلَمْ رِّ ْد بَْينِّي َ بَْيَن َذَماكَاَي َكَما بَاَعْدَ  بَْيَن الَمْشرِّ بَاعِّ

رْن َذَماكَراَي  لنِّي مِّ مَّ اْغتِّ َن الدَّنَسِّ  اللَّقُّ ْن َذَماكَاَي َكَما كُّنَ َّى اليَّْوحُّ اةْبيَ ُّ مِّ مِّ

ْلجِّ َ اْلبََربِّ 
.مُّ َّفٌَ  عَ «. بِّاْلَمااِّ  اليَّ  لَْيهِّ

َت   272/6 رمَّ َ بَِّحْمردِّ ف سُّرْبَحانََ  اللَّقُّ ـ َ َعْن عَُّمَر رضي هللا عنه اَنَّهُّ َكاَن كَ ُّولُّ

رررعٍ   ْن َمِّ ٌم بَِّترررنٍَد مُّ ْترررلِّ َت. َرَ ا،ُّ مُّ َ   َ تَعَرررالَى َجررردَُّت  َ الَ إلرررهَ َغْيررررُّ تَبَررراَرَت اْسرررمُّ

  الدَّاَرقُّْمنِّيُّ َمْوصُّوال  َ  و َموقُّوٌا.

 يقا من  جو،فالكالم عل

 الوجه اة لف في توركوقاف

صالي المتافركن »اما حدكث علي رضي هللا عنه ف د اذرجه متلم في ك اح 

( مرن طركر  عبرد 771« )الردعاا فري صرالي الليرل  قيامره»براح «  قةر ا

الرحمن اةعرج  عن عبيد هللا بن ابي رافع  عن علي بن ابي طال  رضري 

  عليه  سلّم انه كان إ ا قام إلى الةالي قالفهللا عنه عن رسول هللا صلّى هللا

 جقت  جقي للذي فمر التما ا   اةرض حنيفا   ما انا من المشرركين  »

إن صررالتي  نترركي  محيرراي  ممرراتي ا رح العررالمين ال شرررك  لرره  بررذل  

امر   انا مرن المترلمين. اللقرم  انرت الملر  ال إلره إال انرت  انرت ربري  انرا 

 اع رفرت برذنبي فراغفر لري  نروبي جميعرا  إنره ال ك فرر  عبدت  ظلمت نفتري

الرررذنوح إال انرررت.  ا ررردني ةحترررن اةذرررالد  ال كقررردي ةحترررنقا إال انرررت. 

 اصرررا عنرري َسرريِّّنََقا  ال كةرررا عنرري سررينقا إال انررت. لَبَّْيررَ    سررعدك   

 الوير كلره فري كردك .  الشرر لريس إلير . انرا بر   إلير . تباركرت  تعاليرت  

اللقم ل  ركعت   ب  ِمنرت   لر  » إ ا ركع قالف «. توح إلي اس  فرت  ا

 إ ا رفرع «. اسلمت  ذشع لر  سرمعي  بةرري   موري  عظمري  عةربي

اللقررم  ربنررا لرر  الحمررد مررلا التررما ا    مررلا اةرض   مررلا مررا »قررالف 

 إ ا سرود قرالف اللقرم  لر  سرود . «. بينقما   ملا ما شرنت مرن شريا بعرد

د  جقرري للررذي ذل رره  صررور،   شرر  سررمعه  برر  ِمنررت.  لرر  اسررلمت. سررو
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ثم ككون من ِذر مرا ك رول برين ال شرقد «.  بةر،  تبارت هللا احتن الوال ين

اللقم  اغفر لي ما قدمت  ما اذرر    مرا اسررر    مرا اعلنرت  » ال تليم 

 مررا اسرررفت   مررا انررت اعلررم برره منرري  انررت الم رردم  انررت المرردذر ال إلرره إالّ 

 «.انت

ر اكة لهف ان  ل  في صالي الليل(    م منه رحمه هللا    قول الحافظف ) في

فلريس عنررد مترلم مررا كردل علررى ان  لر  فرري صرالي الليررل مرع انرره اذرجره مررن 

 جقين  صحيح انه اذرجه في احابكث صرالي الليرل  لكرن  رذا ال كردل علرى 

انررره صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم كررران ك ولررره فررري ال قورررد   قبرررل  لررر   كرررر ابرررن 

المحفوظ ان  ذا االس ف اح إنمرا كران ك ولره فري صرالي الليرل  ([ ان 27ال يم])

([   لعرل  لر  الرو م كران بترب  طرول  رذا 28 كذا  كرر ابرن بقير  العيرد])

 االس ف اح   انه كناس  صالي الليل   هللا اعلم.

(  ذا الحدكث   لم ك ع عند ما 761(  ابو با ب )3423 قد ر   ال رمذي )

قررع فرري بعرر  طرقرره عنررد ما )إ ا قررام إلررى ان  لرر  فرري صررالي الليررل  بررل  

 الةالي المك وبة(  كذا  قع عند غير ما.

 امررا حرردكث ابرري  ركررري رضرري هللا عنرره ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

( مرن طركر  598(  مترلم )744« )ما ك رول بعرد ال كبيرر»  باح «الةالي»

عماري بن ال ع اع  عرن ابري زرعرة برن عمرر   عرن ابري  ركرري رضري هللا 

نرره قررالف فررذكر الحرردكث ب مامرره   فيرره اذرر الا كتررير فرري ا لرره عمررا فرري ع

 «.الةحيحين»

( فري ك راح 52( )399 اما حدكث عمر رضري هللا عنره ف رد اذرجره مترلم )

من طرك  اة زاعي  عن عبدي بن « عدم الوقر بالبتملة»  باح «الةالي»

كلمرا   ابي لبابة  ان عمر بن الوماح رضي هللا عنره كران كوقرر بقردالا ال

 ك ولف سبحان  اللقم  بحمدت.

  ذا سند من مع ـ كما قال الحافظ ـ ةن عبدي لرم كترمع مرن عمرر رضري هللا 

عنه قال ابن كييرف )عبدي بن ابي لبابة لم كدرت عمر بن الوماح   إنما ل ري 

ابنه عبد هللا بن عمر كما قال اإلمام احمد بن حنبل    و من ث ا  المترلمين 

 ([.29اةثر ثابت عن امير المدمنين من غير  جه(]) ا م قم    ذا 

 قد اذرجه متلم اس مرابا   ةن م ةوب، اةصلي  و الحدكث الذي اذرجه 

بعررد  ررذا اةثررر  فرري عرردم الوقررر بالبتررملة    ررو صررحيح م ةررل   إنمررا لررم 

ك  ةررر علررى الحرردكث الم ةررل  ةنرره سررمعه  كررذا فررأبا، كمررا سررمعه   لقررذا 

 ذا كله.نظا ر  ال إنكار في  
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( موصوال  من طرك  عبرد هللا 300ـ  1/229 قد ر ا، الدارقمني في سننه )

بن شبي   حدثني إسحاد بن محمد  عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة  عن 

 ابيه  عن نافع  عن ابن عمر  عن عمر  به مرفوعا .

قال الدارقمني ع بهف )رفعه  ذا الشيخ ـ كعني عبد الرحمن ـ عرن ابيره  عرن 

  عن ابن عمر  عرن عمرر عرن النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم   المحفروظ نافع

عررن عمررر مررن قولرره  كررذل  ر ا، إبرررا يم عررن عل مررة  اةسرروب عررن عمررر  

 كذل  ر ا، كحيى بن اكوح  عن عمر بن شريبة  عرن نرافع  عرن ابرن عمرر  

 عن عمر من قوله    و الةواح(  ثم ساد  ذ، الر اكا  بأسانيد ا.

 في شرح الفاظهفالوجه اليانيف 

قولهف )سكت  نية( بكم القاا  ف ح النون بعد ا كاا مشدبي ثم  اا  تة يرف 

ر َّر صرار  َ نَة    القنرة  الَقرنُّ كناكرة عرن كرل شريا   اصرلهف َ نَرَويٌ  فلمرا صُّ

 ُّنيرروي  فاج معررت الرروا   اليرراا فرري كلمررت  سررب ت إحرردا ما بالترركون ف لبررت 

  فةرار ف  ُّنيرة    رذ، ر اكرة اةكيرركن الوا  كاا ثم اُّبغمت الياا فري اليراا

 ([.30كما قال ال اضي عياض])

  كرررر ال رطبررري ان اكيرررر ر اي مترررلم قرررالو، برررالقم ف  ُّنَينرررة ـ علرررى  زن 

مينة]) ([  ال باعري 32([ ـ  قرد حكرم النرو ي علرى القمر  بأنره ذمرأ])31حُّ

ا ([    ي ر اكة الومقرور  كمر33لل ومنة  إ  ال مانع من قل  الياا  م ي])

ب بدال الياا «  نيقة»قال ال رطبي   قد  قع في ر اكة الكشميقني للبواريف 

 ([.34 اا])

)ف لتف كا رسرول «ف الةحيحين»   لفظ «البلوغ»قولهف )فتأل ه(    كذا في 

هللا بأبي انت  امي اراكت سركوت  برين ال كبيرر  ال ررااي مرا ت رول؟(  الورار 

ذبررر م رردم   ال  رردكرف انررت   الموررر ر )بررأبي انررت  امرري( م علرر  بمحررذ ا

 مفدَّ  بأبي  امي.

 قولهف )اللقم( ايف كا هللا  فحذفت كاا النداا  عوض عنقا الميم.

قولررهف )باعررد بينرري  بررين ذماكرراي(   اي اجعلقررا بعيرردي عنرري  فررال اقربقررا  

م.   الوماكاف جمع ذمينة    ي المعةية إما ب رت ما كو  ا  بفعل ما كحرُّ

المشرد  الم رح( الكاا لل شبيه   )ما(ف مةدركة   قولهف )كما باعد  بين

 المباعدي برين المشررد  الم ررح  ري غاكرة مرا كبرالِ فيره النراخ   المعنرىف 

 باعد بيني  بين ذماكاي ميل مباعدت  بين المشرد  الم رح.

 قولهف )اللقم ن ني( ايف ذلةني  نظفني.
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ل اليروح اةبري  قولهف )كما كُّن ى اليوح اةبي  مرن الردنس( ايف كمرا كُّ تر

إ ا اصابه الدنس  فيرجع ابي    ذُّصَّ اةبي   ةن الن راا فيره ابلرِ حيرث 

 إن اقل بنس ك بين فيه بوالا اةسوب   الدنسف الوسخ.

قولهف )اللقم اغتلني من ذماكاي(   ايف طقرني بعد ال ن ية  فكأنه كترأل اال 

كررل ِثار ررا ب كررابي كفعررل الوماكررا  ثررم إن فعل قررا فن نرري منقررا  ثررم سررأله ان ك 

 ال مقير بالماا  اليلج  البرب.

قولهف )بالماا  الريلج  البررب( الريلجف المراا الم ومرد  البرربف الممرر الم ومرد  

رريَا  نررا برراليلج   معلرروم ان ال تررل بالمرراا الحررار ابلررِ فرري اإلزالررة   لكررن جِّ

يم  البرب  ليناس  حراري الذنوح ال ي كراب إزال قا  ن ل  ل   بتمه ابرن ال ر

 ([.35عن شيوه ابن تيمية])

قولهف )سبحان  اللقم( سبحانف اسم مةدر منةروح بفعرل محرذ ا  معنرا،ف 

 تن كقا  ل  كا رح عن كل ن ص  إما في الةفا   ا  في مماثلة المولوقا .

قولهف ) بحمدت( الحمدف  و  كر ا صاا المحموب الكامرل   افعالره الحميردي 

فيكررون المةررلي جمررع بررين ال ن كرره  مررع محب رره  تعظيمرره   الرروا  للمعيررة 

  الوصف بالكمال الذاتي  الفعلي  ايف ن     تن كقا  م ر نا  بالحمد.

قولررهف )تبررارت اسررم ( ايف إن اسررم هللا تعررالى كلرره بركررة  فرر  ا صرراح  شررينا  

صار  فيه البركة   إ ا كان االسم بركة فالمتمى اعظم بركة  اشد  ا لى  

ُّ   ذا إن تعل  باالسم  ف ن  صف بقا هللا تعالى  ك ولره تعرالىف }}فَ َبَراَرَت  َّ

َل اْلفُّْرقَررراَنرر 14اَْحَترررنُّ اْلَورررالِّ ِّيَنرر ]المدمنرررونف  ي نَررر َّ [   }}تَبَررراَرَت الَّرررذِّ

[ صار معنرا،ف تعرالى  تعراظم    رذا اللفرظ ال كملر  إال علرى هللا 1]الفرقانف 

 تعالى.

ة   المعنررىف ان عظم رر  قولررهف ) تعررالى جرردت( ايف ارتفررع   الورردف العظمرر

 عظمة عالية.

قولررهف ) ال إلرره غيرررت(  ررذ، كلمررة عظيمررة  ةنقررا كلمررة ال وحيررد   قررد ت رردم 

 «.الوضوا»إعرابقا في ِذر باح 

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية اسرر ف اح الةررالي بعررد تكبيررري 

شيخ  اإلحرام بقذ، االس ف احا  ا  ب ير ا مما  رب في التنة    ي كما  كر

اإلسررالم ابررن تيميررة ثالثررة انررواعف ثنرراا علررى هللا تعررالى م كررمن لإلذبررار عررن 

صرفا  كمالرره   نعررو  جاللرره ميررلف سرربحان  اللقررم  بحمرردت..   اليررانيف مررا 

كان إنشاا من العبرد ا  اع رافرا  بمرا كور  ا عليره مرن العبوبكرة ميرل حردكث 

يررل حرردكث ابرري علرري رضرري هللا عنرره   اليالررثف مررا كرران بعرراا مررن العبررد  م

 ([.36 ركري رضي هللا عنه])
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 اةفكل ان كأتي بقذا تراري  بقرذا تراري اذرر   ةن فري  لر  إحيراا للترنة  

  و احكر لل ل   ابعى لفقم مرا ك رول  كمرا ان فري  لر  تحةريل مةرلحة 

كررل  احررد مررن تلرر  اةنررواع  فرر ن كررل نرروع ال بررد لرره مررن ذاصررية  ثررم إن فرري 

ورانا  لبع  المشر ع    ذا سرب  لنتريانه المدا مة على نوع ب ن غير،  

 اإلعراض عنه    ذ، قاعدي عامة في كل عبابي جاا  على  جو، م عدبي  

([   قرد تكلرم 37  ذا كيير في الةالي    و راي شيخ اإلسالم ابرن تيميرة])

([  38علررى  لرر  الحررافظ ابررن رجرر  فرري قواعررد، )ال اعرردي اليانيررة عشررري(])

 تيمية بتما  قد ال تود، ل ير،. بتط الكالم على  ل  ابن 

 قد  كر ابن ال يم اذ يار اإلمام احمد لحدكث عمر رضري هللا عنره )سربحان  

اللقم  بحمدت(   ل  لعشري ا جه  منقرال ان عمرر رضري هللا عنره جقرر بره 

([.  هللا 39كعلمه الةحابة رضي هللا عنقم   منقا انه ثناا علرى هللا تعرالى])

 تعالى اعلم.
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 الستعاذة في الصالةمشروعية ا

273/7 . ْندَ اْلَوْمَتةِّ يٍد َمْرفُّوعا  عِّ ،ُّ َعْن اَبي َسعِّ  ـ َ نَْحوُّ

ف  ف َ َكرراَن كَ ُّررولُّ بَْعرردَ ال َّْكبِّيرررِّ ررَن الشَّررْيَمانِّ »َ فِّيررهِّ رريمِّ مِّ يعِّ اْلعَلِّ  بِّرراا التَّررمِّ
اَعُّررو ُّ

هِّ  َ نَْفيِّهِّ  ،ِّ  َ نَْفوِّ ْن َ ْم ِّ يمِّ  مِّ جِّ  «.الرَّ

  جو،فالكالم عليه من 

 الوجه اة لف في توركوهف

مرررن را  االسررر ف اح »  بررراح «الةرررالي»ف رررد اذرجررره ابرررو با ب فررري ك ررراح 

( 2/132(  النترررا ي )242(  ال رمرررذي )775« )بتررربحان  اللقرررم  بحمررردت

( مرن طررد  عرن جعفرر برن سرليمان  عرن 8/51(  احمد )804 ابن ماجه )

ي سرعيد الوردري علي بن علي الرفراعي  عرن ابري الم وكرل النراجي  عرن ابر

قالف )كان رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّم إ ا قرام مرن الليرل كبرر  ثرم ك رولف 

  ثرم «سبحان  اللقم  بحمدت   تبارت اسم    تعالى جدت   ال إله غيرت»

اعرو  براا »ثالثرا  « هللا اكبرر كبيررا  »ثالثرا   ثرم ك رولف « ال إله إال هللا»ك ولف 

ثم ك ررا.  رذا لفرظ « لرجيم من  م ،  نفوه  نفيهالتميع العليم من الشيمان ا

ابي با ب   عند ال رمرذي  النترا ي  ابرن ماجرهف )كران إ ا قرام إلرى الةرالي( 

   ذا اإلسناب فيه م ال.

ربَعي  تفررب بقرذا الحردكث    رو مو لرف فيره  ف رد  جعفر بن سرليمان  رو الكُّ

ان ث رة  بره  ث ه ابرن معرين   قرال احمردف )ال برأخ بره(   قرال ابرن سرعدف )كر

ضعف   كان ك شيع(   ضعفه كحيى بن سعيد ال مان   كان ال كك ر  عنره  

 ([.40 قال البواريف )كوالف في بع  حدكيه(])

 علرري بررن علرري الرفرراعي  مو لررف فيرره ـ اككررا  ـ ف ررد  ث رره ابررن معررين  ابررو 

زرعة   كيع   قال الشافعيف )ال بأخ به(   قال احمدف )لم ككن به برأخ إال 

احابكث(   قال ابن حبانف )كان ممن كومأ كييرا  على قلة ر اك ه   انه رفع

 كنفرب عن اةثبا  بمرا ال كشربه حردكث الي را   ال كعوبنري االح وراج بره إ ا 

([  ثررم سراد حدكيرره  رذا   قررال ال رمرذيف )كرران كحيرى بررن سررعيد 41انفررب(])

ه ممررا كرر كلم فرري علررّي بررن علرري الرفرراعي(   بقررذا ككررون اإلسررناب ضررعيفا   ف نرر

 ([.42انفرب به   قد ضعفه اة مة كاإلمام احمد  ابن ذ كمة])

 اعل اككا  باإلرسالل قال ابو با ب ع برهف )  رذا الحردكث ك ولرونف  رو عرن 

علي بن علي عن الحتن مرسال   الو م من جعفر(   قد  كرر، ابرو با ب فري 

مرررن ر اكرررة الحترررن البةرررري مرسرررال   مرررع اذررر الا عمرررا « المراسررريل»

 ([.43 نا])
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 قد اشار الع يلي إلى ت وكرة الحردكث ف نره لمرا  كرر حردكث عا شرة رضري هللا 

عنقررا فرري  ررذا الموضرروع قررالف ) قررد ر ي مررن غيررر  ررذا الوجرره بأسررانيد 

([  صححه احمد شاكر   قالف )علي بن 45([   حتنه الحافظ])44جياب(])

عبةف علي الرفاعي اليشكري ث ة   ث ه ابن معين  ابو زرعة   كيع   قال ش

 ([(.46)ا  بوا بنا إلى سيدنا  ابن سيدنا علي بن علي الرفاعي(])

([ فير  ان الحردكث حترن  ةن رجالره كلقرم ث را    علريٌّ 47اما اةلباني])

 إن تكلم فيره ابرن ال مران ف رد  ث ره جماعرة  كمرا ت ردم   ميرل  رذا ال كوجر  

منكررا   برل  إ دار حدكيه  بل كح ج به ح ى كظقر ذمد،    نا ما ر   شينا  

تابعرره عليرره غيررر،  كمررا فرري حرردكث عا شررة رضرري هللا عنقررا عنررد ابرري با ب 

(  غير م   له شا د من حدكث 806(  ابن ماجه )243(  ال رمذي )776)

« الرردعاا»(  المبرانرري فرري 1/300انررس رضرري هللا عنرره عنررد الرردارقمني )

(2/1034.) 

َل علررى شرروا د، را  ثبررو  الحرردكث    ان إسررناب، حتررن   بالوملررة فمررن َعرروَّ

رَم فري علري برن علري الرفراعي   ان االس ف اح بما  كر فيه ثابت  ف نه  إن تُّكُّلِّّ

ف د  ث ه من  كر   ميل  لر  ال كنر ل حدكيره عرن برجرة الحترن   مرن قردح 

فيه  طعن في شوا د، را  عدم ثبوتره   ككفري فري  رذا مرا ت ردم عرن اإلمرام 

 احمد  ابن ذ كمة.

 لفاظهفالوجه اليانيف في شرح ا

قولهف )اعو  باا(   مكارع )عا (   ذا اللفظ  ما تةرا منره كرد ر علرى 

معنى ال حرز  ال حةن  النواي   معنى  ل ف القر ح من شيا توافره إلرى 

 من كعةم   كحمي  منه.

قولهف )من الشريمان الررجيم( مرنف الب رداا ال اكرة  لرو لرم توجرد )إلرى( الدالرة 

لرر  ابررن مالرر   ابررن الحاجرر   ةن ال رررض علررى ان قرراا ال اكررة  كمررا  كررر  

 اب داا االس عا ي من الشيمان مع اس مرار ا  عدم ان ماعقا.

 الشيمانف اسم مفرب اركد به جنس الشياطين  بدليل الومع فري قولره تعرالىف 

ينِّ مرر ]المدمنررونف  ررْن َ َمرَ ا ِّ الشَّرريَاطِّ [    ال 97}}َ قُّرْل َرّحِّ اَعُّررو ُّ بِّرَ  مِّ

الشياطين كييري  من اإلنس  الون  الرد اح المر يرة  غيرر  فيه للعموم  ةن

المر ية    و مأذو  من )َشَمَن( إ ا بَعُّدَ  سمي بذل  لبعد، من الح   الوير 

 تمرررب،   قيررلف مررن شرراط كشرريط  إ ا  لرر   اح رررد   اة ل اظقررر  بررل إنرره 

 ([.48اصح])
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جرم عرن الرجيمف فعيل بمعنى مفعول  ايف مرجروم   صرف برذل  إمرا ةنره رُّ 

اسرر راد التررمع  ا  ةنرره رجررم باللعنررة  الم ررت  عرردم الرحمررة  ا  بمعنررىف 

 فاعل  اي كرجم الناخ باإلغواا  كُّ كن لقم الشر  كحب  لقم الفتاب.

قولهف )من  م ،(   بدل اش مال من الشيمان   قد  رب تفترير  رذ، الكلمرا  

عن عاصم  اليالث في ر اكة ابي با ب  ابن ماجه من حدكث عمر  بن مري 

العن ي  عن ابن جبير بن ممعم  عن ابيه..  فيه قال عمرر  برن مرريف نفيرهف 

وتَةُّ. ْبر    م ،ف المُّ  الشعر   نفوهف الكِّ

فقم ،ف الموتة بكرم المريم  سركون الروا  برد ن  مر    فر ح المينراي الفوقيرة  

نوع من الونون  الةرع كع ري اإلنتان فر  ا افراد عراب إلرى ع لره   اصرل 

النوس  ال م   ال يبة بين الناخ   سمي به الونون ةنه سرببه  فقرو القم   

 من إطالد اسم المتب  على التب .

 نفوهف الكبر  ةن الشيمان كنفخ في الشروص بالوسوسرة فيع  رد عظرم نفتره 

  ح اري غير،.

 نفيهف  و الشعر  ةنه كالشريا كنفيره اإلنتران مرن فيره    لر  ةن الشريمان 

 المدح  الذم  ال عظيم  ال ح ير في غير موضعقا.كحمل الشعراا على 

قال العينيف )إن كان  ذا ال فتير من م ن الحدكث فرال معردل عنره   إن كران 

ْحرُّ  ف نه اشبه  لما شقد له ال ن كرل   من قول بع  الر اي فلعله كراب منه الّتِّ

ْن َشّرِّ النَفَّاثَا ِّ فِّي اْلعُّ َدِّ مرر ]الفل  ([.49[ (])4 ف قال هللا تعالىف }}َ مِّ

الوجه اليالثف اس دل بقذا الحدكث من قالف بمشر عية االس عا ي في الةرالي 

قبل ال رااي بقذ، الةي ة   لره شرا د مرن حردكث جبيرر برن ممعرم  عمرر برن 

الوماح  ابي امامرة  ابرن مترعوب  غيرر م رضري هللا عرنقم  فري اسرانيد ا 

 ، ال كابي.م ال   ال رِن قد بل على صي ة االس عا ي بد ن  ذ

 االسرر عا ي مند بررة قبررل كررل قرررااي فرري الةررالي  ذارجقررا    ررذا مررذ   

([    رو قرول قروي  ل ولره تعرالىف 50الومقور   قالت الظا ركة بوجوبقا])

يمِّ مرر ]النحرلف  جِّ رَن الشَّرْيَمانِّ الررَّ ِّ مِّ ْذ بِّراهَّ [   98}}فَ ِّ َا قََراَْ  اْل ُّْرَِن فَاْس َعِّ

  عن ال را ن فقي للوجوح.  ةن النبي صرلّى هللا  صي ة )افعل( إ ا تورب

عليه  سلّم  اظ  عليقا   ةنقا تدرا الشريمان  تبعرد،    رذا  اجر   مرا ال 

ك مُّ الواج  إال به فقو  اج     ذا  و اةحوط  قال اإلمام احمد فري ر اكرة 

 ([.51حنبلف ال ك را في صالي  ال غير صالي إال اس عا   لآلكة])

علماا ان ال ركنة ال ي صرفت اةمر في اآلكة إلرى النردح  ري  كر  بع  ال

ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم لم كعلِّّم المتيا في صالته االس عا ي   قد ت دم 

 الوواح عن ميل  ذا   انه ال كةلح بليال  لميل  ذا االس دالل.
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ن  محل االس عا ي قبل ال رااي فري الركعرة اة لرى  لقرذا الحردكث  غيرر،  ة

االس عا ي لل ررااي   ليترت للةرالي  إ  لرو كانرت للةرالي لكانرت تلري تكبيرري 

اإلحرام ا  قبرل تكبيرري اإلحررام   امرا اآلكرة الكركمرةف }}فَر ِّ َا قَرَراَْ  اْل ُّرْرَِن 

يمِّ مرر ]النحلف  جِّ َن الشَّْيَمانِّ الرَّ ِّ مِّ ْذ بِّاهَّ [   فرالمراب بقراف إ ا ارب  98فَاْس َعِّ

بين اةبلة    ذا ال أ كل له نظرا ر كييرري فري ال ررِن  الترنة   ال رااي  جمعا  

روَ كُّْمرر  جُّ رلُّوا  ُّ رالَيِّ فَاْغتِّ كَن َِمنُّروا إِّ َا قُّْمر ُّْم إِّلَرى الةَّ قال تعالىف }}كَااَكَُّقا الَّرذِّ

[    في الحدكثف )إ ا توضأ احردكم فليتر نير(  كران النبري صرلّى 6]الما ديف 

 ل  ضو ه ال في ِذر،   فعل الرسول صرلّى هللا هللا عليه  سلّم كت نير في ا

عليه  سلّم مفتر لآلكة   ةن االسر عا ي قبرل ال ررااي مرراب بقرا االل وراا إلرى 

هللا تعالى  االع ةام به من الشيمان ليكون بعيدا  عن قل  ال ارئ حين ك لرو 

 ك اح هللا  ح ى كحةل له تدبر ال رِن  تفقم معانيه  االن فاع به.

ة االس عا ي فراةمر فيقرا  اسرع  فكيفمرا تعرو  فقرو حترن  إلطرالد  اما صي 

اآلكة   اذ ار بع  العلماا صي ة اآلكةف اعو  باا من الشيمان الررجيم  ا  

ك ولف اعو  باا التميع العليم من الشيمان الرجيم  ا  ك ولف اعرو  براا مرن 

تعو  بقذا تراري الشيمان الرجيم من  م ،  نفوه  نفيه  فكل  ل   ارب   إن 

  بقذا تاري على قاعدي العبابا  الواربي على  جو، م نوعة فحتن.

الوجه الرابعف كر  ابو حنيفة  احمد في ر اكرة عنره    رو قرول للشرافعي ان 

([  لحدكث ابي  ركري رضي هللا عنه 52االس عا ي تو ص بالركعة اة لى])

من الركعة اليانية اس ف ح قالف كان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم إ ا نق  

(    عردم التركو  بليرل علرى 2لل رااي بالحمد ا رح العالمين  لم كتركت )

انرره ال كترر عيذ   ةن الةررالي عمررل  احررد مف رر ح ب رررااي  فررال رااي فيقررا كلقررا 

([  53كررال رااي الواحرردي  فرر  ا اسرر عا  فرري ا لقررا كفررى   اذ ررار، ابررن ال رريم])

 ([.54 الشوكاني])

يانيف كت عيذ في كل ركعة    ذا قول للشافعي  صفه النرو ي بأنره  ال ول ال

([  لكنررره  كرررر انررره فررري الركعرررة اة لرررى 55اةصرررح فررري مرررذ   الشرررافعية])

([   بره 57([    ذا ال ول ر اكرة عرن احمرد  اذ ار را ابرن تيميرة])56ِكد])

 ([   اس دلوا بعموم اآلكة الم  دمة.58قال ابن ح م الظا ري])

اظقر  ف ن اآلكة ليتت بةركحة في تكررار االسر عا ي فري كرل  ال ول اة ل 

ركعة  ةن قرااي الةالي قرااي  احدي   قد حةرل ام يرال اةمرر باالسر عا ي 

عند ال رااي   مع  ل  فلو اس عا  المةلي في كل ركعة فحتن   لو اق ةر 

ي على الركعة اة لى اج ا  ف ن المتألة ليس فيقا ابلة قاطعة   فري االسر عا 

 ([   هللا تعالى اعلم.59فوا د عظيمة ت دم بعكقا])
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 شيء من صفة صالة النبي )ص(

ـ َ َعْن َعا َِّشةَ رضي هللا عنقا قَالَْتف َكاَن َرسُّرولُّ هللا صرلّى هللا عليره  274/8

ِّ َرّحِّ اْلعَررالَ  َّ رَراَايَف بررـ}}اْلَحْمدُّ هِّ رالَيَ بِّررال َّْكبِّيرِّ  َ اْل ِّ يَن مرر  سرلّم كَْترر َْف ِّحُّ الةَّ مِّ

ْن بَْيَن  لَِّ . َ َكراَن إ َا َرفَرَع  ْبهُّ  َ لكِّ ْص َراَْسهُّ  َ لَْم كَُّةّوِّ َ َكاَن إ َا َرَكَع لَْم كُّْشوِّ

ْد َح َّرى  َن التُّووبِّ لَْم كَْتوُّ َي قَا ِّما . َ إ َا َرفََع مِّ ْد َح َّى كَْت َوِّ كُّوعِّ لَْم كَْتوُّ َن الرُّ مِّ

 كَْت َوَي َجالِّتا .

رر ُّ َ َكرراَن كَ ُّرر ْجلَررهُّ اْليُّْتررَر  َ كَْنةِّ يَّررةَ. َ َكرراَن كَْفرررِّ ُّ رِّ ولُّ فِّرري كُّررّلِّ َرْكعَ َررْينِّ ال َّحِّ

َراَعْيرهِّ  رلُّ  ِّ جُّ َ  الرَّ اْليُّْمنَى. َ َكراَن كَْنقرى َعرْن عُّْ بَرةِّ الشَّرْيمانِّ  َ كَْنقرى اَْن كَْف َررِّ

. اَ  لَّةٌ.اْف َِّراَ  التَّبُّعِّ. َ َكاَن كَْو ِّمُّ الةَّالَيَ بِّال ْتلِّيمِّ ْتلٌِّم  َ لَهُّ عِّ  ْذَرَجهُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« مررا كومررع صررفة الةررالي»  برراح «الةررالي»ف ررد اذرجرره متررلم فرري ك رراح 

( من طرك  حتين المعلرم  عرن بردكل برن ميترري  عرن ابري الوروزاا  498)

 عن عا شة رضي هللا عنقا  به.

 انره معلرول  فر ن ابرا الوروزاا  اسرمه ا خ   ذا اإلسناب ظا ر، الةحة  إال

بَعي  لم كتمع من عا شة رضي هللا عنقا   كر  ل  ابن عدي  بن عبد هللا الرَّ

 ([.60 ابن عبد البر  غير ما])

  كررر ابررن حوررر عررن ابرري الورروزاا انرره قررالف ارسررلت رسرروال  إلررى عا شررة 

حردكث إلرى انره كتألقا... فذكر الحدكث  فقذا ظا ر، انه لم كشافققا  فرجرع ال

 ([.61عن موقول])

لكن ال مانع من جواز كونه توجه إليقا بعد  ل  فشافققا ـ كما قال ابن حورر 

  ايف بعد سرت  عشرركن «ال  رك »ـ ف نه ما  سنة ثالث  ثمانين  كما في 

سنة من  فاي عا شة رضي هللا عنقا   معلوم حررص ال رابعين علرى الترماع 

([ف )إبرات ابررري 62الحترررين ال رشررري])مرررن الةرررحابة  ك رررول الحرررافظ ابرررو 

الورروزاا  ررذا لعا شررة رضرري هللا عنقررا معلرروم ال كُّو لررف فيرره   سررماعه منقررا 

جا   ممكن  لكونقما جميعا  كانا في عةر  احد    ذا  ميلره محمرول علرى 

إال « الةرحيح»التماع عند متلم رحمه هللا  كما نص عليه في م دمة ك ابره 

 ل  الرا ي لم كل  من ر   عنه ا  لم كتمع منه ان ت وم باللة بينة على ان 

 شينا  فحيننذ ككون الحـدكث مرسال    هللا اعلم(.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف
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قولررهف )كرران كف رر ح الةررالي بررال كبير(   كررانف فعررل مرراض نرراقص   إ ا كرران 

ذبر ا فعال  مكارعا  بل على االس مرار ما لم ت م قركنة على ذالفه   ت ردم 

     المراب بال كبيرف تكبيري اإلحرام  لحدكثف )تحركمقا ال كبير(. ل

قولهف ) ال راايَ بالحمد ا..( بالنة  عمفرا  علرى )الةرالي(   الحمردف بكرم 

 الدال على الحكاكة  فال كدثر فيه حرا الور  ايف بقذ، التوري.

قولهف )لم كُّْشوص راسه  لم كةروبه( كشروصف بكرم اليراا  سركون الشرين  

بهف بكررم اليرراا  فرر ح ما ضرريهف اشرروص الربرراعي  ايف لررم كرفعرره.  لررم كةررّوِّ

 الةاب  كتر الوا  المشدبي  ايف كن له.

 قولهف ) لكن بين  ل ( ايف بين الرفع  ال ن كل  ليكون مت وكا  مع الظقر.

قولهف )في كل ركع رين ال حيرة( ايف ال شرقد كلره    رو مرن براح إطرالد لفرظ 

 البع  على الكل.

كان كفر  رجله اليتر ( بكم الراا على اةشرقر مرن براح )ق رل( قولهف ) 

  في ل ة بكتر ا من باح )ضرح(  معنا،ف كبتط رجله.

قولرهف ) كران كنقرى عرن ع برة الشريمان(   بكرم العرين  سركون ال راا  فري 

ر اكررة لمتررلمف ) كرران كنقررى عررن َع ِّرر  الشرريمان(    رري ان كفررر  قدميرره  

س علررى ع بيرره   كررر  لرر  ابررن بقيرر  فيوعررل ظقور مررا نحررو اةرض   كولرر

 ([.63العيد])

 ال ول اليانيف ان ع بة الشيمان ان كلة  الرجل الي يه براةرض   كنةر  

ساقيه  فوذكه   ككع كدكه على اةرض    ذا تفترير ابري عبيردي معمرر برن 

 ([.64المينى  غير،])

ذي  ال ررول اليالررثف ان ككررع الي يرره علررى ع بيرره بررين التررودتين    ررذا  ررو الرر

([  قالف ) رو الرذي كوعلره بعر  66([   ال موشري])65 كر، ابو عبيد])

النررررراخ اإلقعررررراا(    رررررذا المعنرررررى ال شررررر  انررررره إقعررررراا  كمرررررا ثبرررررت فررررري 

([  لكنرره غيررر منقرري عنرره   لعررل مررراب م اة ل   اضرريفت 67الةررحيح])

 العُّْ بة للشيمان إما ت بيحا  لقا  ا  ةنقا من فعله ا  امر،.

 الرجل  راعيه( ايف كبتمقما على اةرض في التووب.قولهف )ان كف ر  

قولررهف )اف رررا  الترربع( ايف كرراف را  الترربع   اضرريفت إلررى الترربع ت بيحررا  

  تنفيرا    التبعف كل حيوان مف رخ.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على  جروح اف  راح الةرالي برال كبير    رو لفرظ 

 من الفاظ ال عظيم  كما ت دم. )هللا اكبر( فال تكفي النية   ال غير ال كبير
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 الحكمة من اس ف اح الةالي بال كبيرف اس حكرار المةرلي عظمرة مرن ك رف 

بين كدكه   انه اكبر من كل شريا كومرر ببالره  فيوشرع  كتر حي ان كشر  ل 

 ب ير، ا  كحدث نفته بتوا، سبحانه  تعالى.

فاتحة  فلو قرا الوجه الرابعف الحدكث بليل على ان ال رااي في الةالي تُّبدا بال

 قبلقا شينا  من ال رِن لم كع د به.

 ليس في  ل  ما كدل على انه ك رت االس ف اح بين ال كبير  ال رااي   انه لو 

تولل بينقمرا  كرر لرم ككرن االسر ف اح بالحمرد  ةن المرراب اسر ف اح ال ررااي ال 

 االس ف اح الممل .

الموافرر  للتررنة  الوجرره الوررامسف الحرردكث بليررل علررى ان مررن صررفة الركرروع

ال توكة بين الراخ  الظقر حال الركوع  فال كرفع راسه عن مت و  ظقر، 

  ال كن له عنه   ت دم بيان  ل .

الوجرره التررابخف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية االسرر  رار فرري ال يررام بعررد 

الركوع  الولوخ بين التودتين   المراب برذل  الممأنينرة   قرد ثبرت بالترنة 

 ما ت دم.قوال   فعال   ك

الوجرره التررابعف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية قرررااي ال حيررا  فرري ِذررر كررل 

ركع ين  ف ن كانت الةالي ثنا ية اتم ال شقد  سرلم   إن كانرت اكيرر قرام بعرد 

 ال شقد اة ل فأتى بما ب ي من صالته ثم تشقد  سلم.

الوجه اليامنف الحدكث بليرل علرى مشرر عية اف ررا  ال ردم اليترر   نةر  

منرى حررال الولرروخ    ررذا كشرمل ال شررقد اة ل  الولرروخ بررين التررودتين  الي

 اما في ال شقد اةذير ف د  رب في حدكث ابي حميد رضي هللا عنه ـ الم  دم 

ـرر انرره كرران ك رردم اليتررر   كنةرر  اليمنررى  ك عررد علررى م عدترره    ررذا قررول 

 .الشافعي   قول احمد في الةالي ال ي فيقا تشقدان   قد مكى بيان  ل 

الوجرره ال اسررعف الحرردكث بليررل علررى ان المةررلي منقرري عررن الولرروخ علررى 

الع بين  اف را  ال دمين   كذا منقي عرن ان كنةر  فوذكره  سراقيه  ككرع 

كدكه على اةرض  كلة  الي يه باةرض  بناا على تفتير )ع بة الشيمان( 

بقررذكن المعنيررين  ال ركرر  ان المةررلي فرري الةررفة اة لررى غيررر مترر  ر فرري 

 سه.جلو

الوجه العاشرف الحدكث بليل على النقي عن اف را  الرذراعين فري الترووب  

  ل  بأن ككعقما على اةرض  ةن التنة ان كرفعقما   ككرون الموضروع 

 على اةرض كفيه.

 إنما نقي المةلي عن  ل   ةنقا صفة الم كاسل   المملوح مرن المةرلي 

ا كحردث الكترل فري جميرع ان ككون على اكمل  ينة من النشراط  ال باعرد عمر
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اركرران الةررالي   ةن فرري  لرر  تشرربقا  بالتررباع  الكررالح  ال كليرر  باإلنترران 

الذي كرمه هللا تعالى  فكله ان ك شبه بالحيوان  ال سريما فري حرال الةرالي  

 قد  رب في حدكث انس رضي هللا عنه ان النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم قرالف 

 ([.68«])دكم  راعيه انبتاط الكل اع دلوا في التووب   ال كبتط اح»

الوجرره الحررابي عشرررف الحرردكث بليررل علررى ان ذرر م الةررالي  الوررر ج منقررا 

ب ررولف التررالم علرريكم  رحمررة هللا  فررال تو رر م بالنيررة   ال بلفررظ غيررر ال تررليم  

 لحدكثف ) تحليلقا ال تليم(    سيأتي زكابي كالم في  ذا إن شاا هللا تعالى.
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 ضعه في الصالةحكم رفع اليدين وموا

ـ َ َعنِّ ابنِّ عَُّمَر رضي هللا عنقما اَنَّ النَّبِّيَّ صلّى هللا عليه  سلّم َكاَن  275/9

كروعِّ  َ إِّ َا َرفَرَع َراَْسرهُّ  بَْيهِّ إِّ َا اف َ َح الةَّاليَ  َ إ َا َكبَّرَر للرُّ كَْرفَعُّ كَدَْكهِّ َحْذَ  َمْنكِّ

. كوعِّ. مُّ َّفٌَ  َعلَيهِّ َن الرُّ  مِّ

َي  ـ 276/10 بَف كَْرفَرعُّ كَدَْكرهِّ َح ّرى كَُّحرا ِّ َمْيرٍد  عْنرد ابري بَا ُّ كثِّ اَبِّري حُّ َ فِّري َحردِّ

. بَْيهِّ  ثمَّ كَُّكبِّّرُّ َما َمْنكِّ  بِّقِّ

كَث اْبرنِّ  277/11 ث رضري هللا عنره نَْحروُّ َحردِّ رَوْكرِّ ْتلِّم َعْن َمالِّ ِّ ْبرنِّ اْلحُّ ـ َ لِّمُّ

َما فُّ  َي بِّقِّ ْن قَاَلف َح َّى كَُّحا ِّ .عَُّمَر   لكِّ  رُّ َع اُّ ُّنَْيهِّ

 الكالم عليقا من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقاف

اما حدكث ابن عمر رضي هللا عنقما ف رد اذرجره البوراري فري مواضرع مرن 

رفرع اليردكن فري ال كبيرري اة لرى مرع االف  راح »منقراف براح « الةرالي»ك اح 

 ( من طرك  ابن شقاح  عن سالم برن عبرد هللا 390(  متلم )735« )سواا

عن ابيه ان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كان كرفرع حرذ  منكبيره إ ا اف ر ح 

الةالي   إ ا كبر للركوع   إ ا رفع راسه من الركوع رفعقما كذل  اككرا   

  قالف سمع هللا لمن حمد، ربنا  ل  الحمد   كان ال كفعل  ل  في التووب.

( 730جره ابرو با ب ) اما حدكث ابي حميد التاعدي رضي هللا عنه ف رد اذر

مرن طركر  عبرد الحميرد ـ كعنري « اف  راح الةرالي»باح « الةالي»في ك اح 

ابررن جعفررر ـ اذبرنرري محمررد بررن عمررر  بررن عمرراا قررالف سررمعت ابررا حميررد 

التاعدي في عشري من اصحاح رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّم  مرنقم ابرو 

ى هللا عليرره  سررلّم  ق ررابي  قررال ابررو حميرردف انررا اعلمكررم بةررالي رسررول هللا صررلّ 

رَم؟ فروهللا مرا كنرت بأكيرنرا لره تبعرا   ال اقردمنا لره صرحبة  قرالف بلرى   قالواف فَلِّ

قالواف فاعرض  قالف كان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم إ ا قام إلى الةالي 

 كرفع كدكه ح ى كحا ي بقما منكبيه  ثم ككبر.. الحدكث بموله.

 عنره ف رد اذرجره مترلم فري ك راح  اما حدكث مال  برن الحروكرث رضري هللا

( مرن طركر  ق رابي  26( )391« )اس حباح رفع اليدكن...»  باح «الةالي»

عن نةر بن عاصم  عن مالر  برن الحروكرث ان رسرول هللا صرلّى هللا عليره 

 سلّم كان إ ا كبر رفع كدكه ح ى كحا ي بقما ا نيه   إ ا ركع رفع كدكه ح ى 

راسره مرن الركروع ف رالف سرمع هللا لمرن حمرد،  كحا ي بقما ا نيره   إ ا رفرع 

فعل ميل  ل    في لفظ ِذر لمترلمف )انره را  النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم  

  قالف ح ى كحا ي بقما فر ع ا نيه(.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظقاف
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 قولهف )حذ  منكبيه( ت دم بيانه.

 عند تكبيري اإلحرام. قولهف )إ ا اف  ح الةالي( ايف  قت اف  احه إكا ا    ل 

 قولهف ) إ ا كبر للركوع(   المراب بال كبيرف الشر ع فيه.

قولهف )ال كفعل  ل  في التووب( اي ال كرفرع كدكره ال فري اب رداا الترووب  ال 

عند الرفع منه   في ر اكة للبواريف ) ال كفعرل  لر  حرين كترود   ال حرين 

 ([.69كرفع راسه من التووب(])

 ه( ايف عوالي ا نيه.قولهف )فر ع ا ني

الوجه اليالثف الحدكث بليل على مشر عية رفع اليدكن في ثالثة مواضع من 

الةاليف عند تكبيري اإلحرام   عند الركوع   عند الرفع منره    لر  تعظريم 

  «ج ا رفع اليردكن»ا تعالى  زكنة للةالي   قد اذرج البواري بتند، في 

سرعيد برن جبيرر عرن رفرع اليردكن فري عن عبد المل  برن سرليمان قرالف سرألت 

 ([.70الةالي ف الف ) و شيا ت كن به صالت (])

 ال ول برفع اةكدي في  ذ، المواضع  و قول الومقور من ا ل العلرم  قرال 

البواريف )قال الحتن  حميد بن  راللف كران اصرحاح رسرول هللا صرلّى هللا 

نبري صرلّى هللا عليره عليه  سلّم كرفعون اكدكقم  لم كُّت ين احد من اصرحاح ال

 ([.71 سلّم ب ن احد(])

 قررال ابررو حنيفررة  اليرروري  ابررن ابرري ليلررى  سررا ر اصررحاح الرررايف ال كرفررع 

([   اس دلوا بأبلة غير نا كة  منقاف 72المةلي كدكه إالّ ل كبيري اإلحرام])

حدكث البراا بن عازح رضري هللا عنره ان رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم 

([    رذا 73ح الةالي رفع كدكه إلى قرك  من ا نيه ثم ال كعوب])كان إ ا اف  

حدكث ضعيف  ضعفه البواري  احمد  الشرافعي  ابرن عيينرة  فرال ت روم بره 

؟  قرد طعرن الحفراظ «الةرحيحين»حوة  فكيف ك وم في م ابلرة مرا ثبرت فري 

في لفظة )ثم ال كعوب(  اتف وا على انقرا مدرجرة مرن ك كرد برن ابري زكراب احرد 

 ه  ةنه كان قد اذ لط.ر ات

 ب ي موضع رابع تُّرفع فيه اليردان    رو إ ا قرام مرن الولترة لل شرقد اة ل  

لحدكث نافع  عن ابرن عمرر اككرا  رضري هللا عنقمرا  فيرهف )كران إ ا قرام مرن 

الرررركع ين رفرررع كدكررره   رفرررع  لررر  ابرررن عمرررر إلرررى النبررري صرررلّى هللا عليررره 

 ([.74 سلّم(])

بي  ركري رضي هللا عنه ـ اآلتري ـ كمرا  رب فري   رب ـ اككا  ـ في حدكث ا

حدكث ابي حميد التاعدكرضي هللا عنهف )ثم إ ا قام من الركع ين كبرر  رفرع 

 ([.75كدكه ح ى كحا ي بقما منكبيه  كما كبر عند اف  اح الةالي..(])
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قال الومابيف )حردكث ابري حميرد فري رفرع اليردكن عنرد النقروض مرن ال شرقد 

لرره بررذل  عشررري مررن الةررحابة  مررنقمف ابررو ق ررابي  حرردكث صررحيح   قررد شررقد

اةنةرراري   قررد قررال برره جماعررة مررن ا ررل الحرردكث   لررم كررذكر، الشررافعي  

 ([.76 ال ول به الزم على اصله في قبول ال كابا (])

 الوجه الرابعف الحدكث بليل على ان لرفع اليدكن صف ينف

 اة لىف حذ  المنكبين  ايف كرفعقما إلى ك فه.

 إلى فر ع ا نيه. اليانيةف

 ت رردم ان العبررابا  الررواربي علررى  جررو، م عرردبي اةفكررل ان تفعررل كلقررا فرري 

 ا قا  مو لفة  فمري كرفع إلى حذ  منكبيه  مري إلى فر ع ا نيه.

  ذا الرفع مشر ع في ح  المراي ـ اككا  ـ ةن اةصل ان ما ثبرت فري حر  

الردليل علرى اسر ينا ه  الرجال كيبت في ح  النتاا   كذا العكرس  إال مرا بل 

ف ن  جد مانع من الرفع رفع حت  اس ماع ه  ف ن كران ال كتر ميع رفعقمرا 

 معا   رفع  احدي.

الوجه الوامسف اس دل ا ل العلم ب ول ابن عمر رضي هللا عنقماف ) كران ال 

كفعل  ل  في التووب(  على انه ال كشرع للمةلي رفع كدكه عند القوي إلى 

 يررام منرره   نترر  الحررافظ ابررن رجرر   ررذا ال ررول إلررى التررووب   ال عنررد ال

 ([.77الومقور   قالف )قد نص عليه الشافعي  احمد..(])

     فرك  مرن ا رل العلرم إلرى ان المةرلي كرفرع كدكره فري  رذكن الحرالين  

 اس دلوا بحدكث مال  بن الحوكرث رضي هللا عنه )انه را  النبي صلّى هللا 

ه إ ا ركع   إ ا رفع راسه مرن ركوعره   إ ا عليه  سلّم كرفع كدكه في صالت

 ([.78سود   إ ا رفع راسه من سووب، ح ى كحا ي بقما فر ع ا نيه(])

قرررال الحرررافظف )إنررره اصرررح مرررا  قفرررت عليررره مرررن اةحابكرررث فررري الرفرررع فررري 

([    رب ـ اككا  ـ في حدكث  ا رل برن حورر رضري هللا عنرهف 79التووب(])

ه  سرلّم فكران كُّكبرر إ ا ذفر   إ ا رفرع  )انه صلّى مرع النبري صرلّى هللا علير

 ([.80 كرفع كدكه عند ال كبير(])

 ([.81 قد  كر اةلباني ان الرفع للتووب ر ي عن عشري من الةحابة])

 اجررابوا عررن حرردكث ابررن عمررر بأنرره نرراٍا   اةبلررة فرري  ررذ، المتررألة ميب ررة  

  الميبت م دم على النافي.

بَّ  لرر  بررأن  ررذ، المتررألة ليتررت مررن   ررذا البرراح  ةن النفرري  نررا فرري قرروي  رُّ

رَل  فرذكر مواضرع الرفرع   اإلثبا   ف ن ابن عمر رضي هللا عنقما بَريََّن  فَةَّ

 نفى الرفع في التووب   عنرد ال يرام منره  فبريّن مرا ثبرت فيره الرفرع   مرا لرم 

كيبت فيه الرفع  فنفيه للرفع فري الترووب لريس لعردم علمره برالرفع  برل لعلمره 
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قررد اعرررض الشرريوان عررن احابكررث الرفررع فرري التررووب  ال يررام بعرردم الرفررع   

 منه   ال ول باس حباح الرفع في  ذكن الحالين كح اج إلى ابلة قوكة.

ثم إنه في  ذكن الحردكيين كمكرن ان ككرون اشر به لفرظ الرفرع برال كبير  اضرف 

إلى  ل  ان مال  بن الحروكرث   ا رل برن حورر رضري هللا عنقمرا ليترا مرن 

 ابن عمر رضي هللا عنقما من المالزمين للنبي صلّى هللا عليه  ا ل المدكنة 

 سرلّم  ممرن عُّررا شردي حرصره علرى حفرظ افعرال الرسرول صرلّى هللا عليره 

 سلّم  االق داا به  فيدل  ل  علرى ان اكيرر امرر النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم 

نرد هللا ترت الرفع فيما عدا المواضرع اليالثرة  ال يرام مرن الرركع ين   العلرم ع

 تعالى.
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 موضع اليدين حال القيام في الصالة

ْوٍر رضي هللا عنه قَاَلف َصلَّْيتُّ َمرَع النَّبرّيِّ صرلّى  278/12 ـ َ َعْن َ ا ِّلِّ ْبنِّ حُّ

،. اَْذَرَجهُّ ابرنُّ  ،ِّ اليُّْتَر  على َصْدرِّ هللا عليه  سلّم  فََوَضَع كَدَ،ُّ اليُّمنى على كَدِّ

َ ْكَمةَ.  ذُّ

 ،فالكالم عليه من  جو

 الوجه اة لف في ترجمة را كهف

ور ـ بكم الحاا ـ بن ربيعة الحكرمي  ابو  نيدي  كران ابرو،   و  ا ل بن حُّ

من ملوت حكرمو     و احد اةشراا  كان سيد قومره   فرد علرى النبري 

صلّى هللا عليه  سلّم فأسلم  ر   عنه  اذرج له الوماعة إال البواري   قرد 

لنبي صلّى هللا عليه  سلّم عند متلم  اصحاح اش قر حدكيه في صفة صالي ا

التنن  حدَّث عنه ابنا،ف عل مرة  عبرد الوبرار    ا رل برن عل مرة   كلير  برن 

شررقاح  ِذررر ن   قيررلف لررم كتررمع عبررد الوبررار مررن ابيرره  بينقمررا  ا ررل بررن 

 ([.83([  ما  في ا ا ل ذالفة معا كة رضي هللا عنه])82عل مة])

 الوجه اليانيف في توركوهف

( مررن طركرر  مدمررل بررن 2/30(  البيق رري )1/243ف ررد اذرجرره ابررن ذ كمررة )

إسماعيل  نا سفيان  عن عاصم برن كلير  الورمري  حردثني ابري  عرن  ا رل 

 بن حور رضي هللا عنه قال. فذكر الحدكث.

 مدملف صد د سيِّّأ الحفظ   ث ه ابن معين   قال ابو حاتمف )صد د شدكد 

فه بتوا الحفرظ  كيرري الومرأ الردارقمني في التنة  كيير الومأ(   كذا  ص

 ([.84 جماعة])

( من حدكث  ا ل بن حور رضي 401« )صحيح متلم» اصل الحدكث في 

هللا عنه بد ن لفظ الةدر    ي زكابي منكري تفرب بقرا مدمرل برن إسرماعيل  

 قد جاا الحدكث من طرد كييرري عرن عاصرم برن كلير  برد ن  رذ، ال كرابي  

ر الحكرمي من غير طرك  سفيان كما عند البيق ري  قد تابعه محمد بن حو

 ([.85(  إسناب، ضعيف جدا ])2/30)

الوجه اليالثف اس دل بقذا الحدكث من قال بمشر عية  ضع اليد اليمنى على 

 اليد اليتر  على الةدر اثناا ال يام في الةالي.

 قد  رب في  ضع اليمنى على اليتر  برد ن تحدكرد محرل  ضرعقا احابكرث 

منقاف حدكث ابي حازم  عن سقل بن سعد قالف )كان النراخ كردمر ن اذر  

ان ككع الرجل اليد اليمنى على  راعه اليتر  في الةالي(  قال ابو حازمف 

ي  ل  إلى النبي صلّى هللا عليه  سلّم(   قد ترجم البوراري  )ال اعلمه إال كَْنمِّ

ل الحرافظ ابرن  ذا الحدكث ب ولهف )باح  ضع اليد اليمنرى علرى اليترر (  قرا
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حورف ايف )في حال ال يام   قولهف )كان الناخ كدمر ن(  رذا حكمره الرفرع  

ةنرررره محمررررول علررررى ان اآلمررررر لقررررم بررررذل   ررررو النبرررري صررررلّى هللا عليرررره 

 ([.  معنى )كنمي  ل ( كرفع الحدكث  كتند،.86 سلّم..(])

 

ف  عن ابن عباخ رضري هللا عنقمرا ان رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم قرال

ورنا   نعوررل فمرنررا   ان نمترر  » إنررا معشررر اةنبيرراا امرنررا ان نرردذر سُّررحُّ

 ([.87«])بأكماننا على شما لنا في صالتنا

فقذا كله كدل على ان التنة  ضع اليمنى على اليتر  في الةالي   ان  رذا 

  دي نبينا  و  اةنبياا قبله  صلوا  هللا  سالمه عليقم اجمعين.

كأ  عن النبي صلّى هللا عليره  سرلّم فيره ذرالا    رو قال ابن عبد البرف )لم 

قول الومقور من الةحابة  ال ابعين    رو الرذي  كرر، مالر  فري )الموطرأ( 

 ([.88 لم كح  ابن المنذر  غير، عن مال  غير،..(])

 اما إرسال اليردكن حرال ال يرام فقرو  ينرة موالفرة للترنة  ف نره لرم كررب حردكث 

ال إلررى اإلمررام مالرر  فرري ر اكررة عنرره  صررحيح فرري  لرر    قررد نترر  اإلرسرر

 المح  ون مرن اتبراع مذ بره علرى انره قةرد اإلرسرال فري حراال  معينرة  ال 

ممل ا     ل  انه اراب ان كحارح عمال  غير متنون    و ان كمت  المةلي 

مع مدا  ل ةد الراحة  ا  ك كي على اع  اب فاسد    و ظرن العرامي  جروح 

ال ممل ا   كيف   و قرد ر   احابكرث ال رب    ل    إال فقو لم ك ل باإلرس

 ([.89 بوح ب ولهف )باح  ضع اليدكن إحدا ما على اةذر  في الةالي(])

ك ررول البرراجي ـ مررن كبررار المالكيررة ـف ) قررد كحمررل قررول مالرر  بكرا ررة قررب  

اليدكن على ذوفه من اع  راب العروام ان  لر  ركرن مرن اركران الةرالي تبمرل 

 ([.90الةالي ب ركه(])

قررال ابررن عبررد البرررف ) لرريس  ررذا بوررالال ةن الوررالا كرا يررة  لرر    قررد  

كرسل العالم كدكه ليُّرَي الناخ ان لريس  لر  بحكرٍم  اجر .. ثرم قرالف  الحورة 

في التنة لمن اتبعقا   من ذالفقا فقو محووج بقرا   ال سريما سرنة لرم كيبرت 

 ([.91عن  احد من الةحابة ذالفقا(])

دكن على اةذرر  ان  رذ، صرفة الترا ل الرذليل   الحكمة من  ضع إحد  الي

  و امنع من العبث  اقرح إلى الوشوع  بوالا صفة اإلرسال فلريس فيقرا 

شيا من  ل    قد ر   ابن المبارت عرن صرفوان برن عمرر   عرن مقراجر 

النبال انه  كر عند، قب  الرجرل كمينره علرى شرماله  ف رالف )مرا احترنه   لٌّ 

 ([.92بين كدي ع ك (])
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ذرررج ابررو كعلررى ميلرره عررن اإلمررام احمررد  قررال علرري بررن محمررد المةررري  ا

 ([.93الواعظف )ما راكت في العلم احتن من  ذا(])

  اما كيفية الوضع ففيقا صف انف

([  سرراعد ا  94اة لررىف  ضررع اليررد اليمنررى علررى كررف اليتررر   رسرر قا])

لحرردكث  ا ررل بررن حوررر رضرري هللا عنرره قررالف ةنظرررن إلررى رسررول هللا كيررف 

لي  قال فنظر  إليه  قالف فكبر   رفع كدكه ح ى حا تا ا نيه  ثرم  ضرع كة

 ([.95كد، اليمنى على ظقر كفه اليتر   الرسِ  التاعد])

الةرفة اليانيررة ف ككررع كررد، اليمنررى علررى  راعرره اليتررر    بليررل  لرر  حرردكث 

سقل بن سعد الم  دم قركبا    في حدكث  ا ل بن حورر رضري هللا عنره قرالف 

ل هللا صلّى هللا عليه  سلّم إ ا كان قا ما  في الةالي قب  بيمينه )راكت رسو

 ([   ظا ر  ذا ال ب .96على شماله(])

 إ ا كانت التنة قد ثب ت بكل منقما  فللمةلي ان كفعل  ذا تاري   ذا تراري  

 على ال اعدي في العبابا  الم نوعة على  جو، م عدبي.

 ان التنة  ضعقما على الةدر. اما محل الوضع  فحدكث الباح كدل على 

 قد  رب ـ اككا  ـ حدكث قبيةرة برن  ُّْلر  عرن ابيره رضري هللا عنرهف )راكرت 

رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم كنةرررا عررن كمينرره  عررن كتررار،   راك رره 

 ([.97ككع كد، على صدر،(])

 في مرسل لما  خ قالف )كران رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم ككرع كرد، 

 ([.98ى كد، اليتر   ثم كشد ما على صدر،   و في الةالي(])اليمنى عل

 ال ول بوضع اليدكن على الةدر  و قول الشافعي فري ر اكرة عنره   ر ي 

 عن علي رضي هللا عنه  ال كةح.

  و اذ يار الشوكاني ف نه قالف ) ال شيا في الباح اصرح مرن حردكث  ا رل 

 ([.99المذكور(])

ن تحت الةدر فرود الترري    رذا ر اكرة فري  ال ول اليانيف ان موضع اليدك

)سرمعت احمرد «ف مترا له»مذ   مال   الشافعي  احمرد  قرال ابرو با ب فري 

سررنل عررن  ضررعه  ف ررالف فررود التررري قلرريال    إن كانررت تحررت التررري فررال 

([   قد رجحقا النو ي في مرذ   الشرافعي   عر ا، إلرى سرعيد 100بأخ(])

 ([.101بن جبير  با ب])

ر ا، غرر  ان بررن جركررر الكرربي عررن ابيرره قررالف )راكررت عليّررا    بليررل  لرر  مررا

 ([.102رضي هللا عنه كمت  شماله بيمينه على الرسِ فود التري(])

 ال ول اليالثف ان محلقمرا تحرت الترري    رذا مرذ   الحنفيرة   ر اكرة عرن 

الشافعي   ر اكة عن اإلمام احمد   كرر المرربا ي انقرا  ري المرذ      رو 
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([   بليل  ل  ما  رب عن علّي رضي هللا عنره انره قرالف 103قول إسحاد])

 ([.104)إن من التنة في الةالي  ضع اةكف على اةكف تحت التري(])

مترا ل »لكنه حدكث ضرعيف   لقرذا لرم كأذرذ اإلمرام احمرد بره  ف رد جراا فري 

قرالف )راكرت ابري إ ا صرلى  ضرع كدكره إحردا ما « اإلمام احمد البنه عبرد هللا

 ([.105فود التري(])على اةذر  

 ال ررول الرابررعف ان المةررلي مويررر بررأن ككررعقما فررود التررري ا  تح قررا ا  

([   قررال 106عليقررا    ررذا ال ررول ر اكررة عررن اإلمررام احمررد  كررال ولين قبلرره])

ال رمذيف )را  بعكقم ان ككعقما فود سرته   را  بعكقم ان ككرعقما 

قرررال ابرررن ([   ميرررل  لررر  107تحرررت سررررته  كرررل  لررر   اسرررع عنرررد م(])

([    ذا اظقرر اةقروال  ةنره قرد ثبرت ان الترنة  ضرع اليمنرى 108المنذر])

على اليتر  اثناا ال يام   لم كيبت بليل في مكران الوضرع  فيكرون المةرلي 

 مويرا    هللا تعالى اعلم.

الوجه الرابعف ظرا ر حردكث البراح مرع مرا  كرر معره كحردكث سرقل برن سرعد 

ر ن ان ككررع الرجررل اليررد اليمنررى علررى رضرري هللا عنررهف )كرران النرراخ كرردم

 راعه اليتر  في الةالي(. ان التنة  ضع اليمنى على اليتر  حال ال يرام 

في الةالي  سواا اكان  ل  في ال يام قبل الركوع ام بعد،   لريس فري الترنة 

ما كدل على ال فرك   ان الترنة الوضرع قبرل الركروع   امرا بعرد، فاإلرسرال  

لردليل   الحكرم اة ل مبنري علرى اةصرل  فر ن الترنة  من ابعى  ل  فعليه ا

للمةررلي فرري حررال الركرروع ان ككررع كدكرره علررى ركب يرره   فرري حررال التررووب 

ككعقما على اةرض   في حال الولوخ ككعقما على فوذكه  ركب يه  فلم 

كبررر  إال حرررال ال يرررام   لرررم كررررب فيررره تفةررريل  فيكرررون حكمررره فررري الحرررالين 

 ([.109 احدا ])

لرح عرن اإلمرام احمرد انره قرالف )إ ا رفرع راسره مرن الركروع  إن   كر ابن مف

([   لعرل اإلمرام 110شاا ارسل كدكه   إن شاا  ضع كمينره علرى شرماله(])

احمد كر  ان ال يام الذي  رب فيه الوضع  و ما كان قبرل الركروع   امرا مرا 

 بعد الركوع فلم كرب فيه شيا  فيكون المةلي مويرا    هللا اعلم.
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 ءة الفاتحة في الصالةحكم قرا

تِّ رضي هللا عنه قَاَلف قَاَل َرسُّولُّ هللا صرلّى  279/13 امِّ ـ َعْن عُّبابَيَ ْبنِّ الةَّ

ُّّمِّ اْل ُّْرِنِّ »هللا عليه  سلّمف  .«. ال َصالَيَ لَِّمْن لْم كَْ َراْ بِّأ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

بَّان َ الردَّارقُّْمنِّّيِّف  َ اكٍَة  الْبنِّ حِّ ي َصرالَيٌ الَ كُّْ رَراُّ فِّيَقرا بِّفَاتَِّحرةِّ الَ تُّْور »َ فِّي رِّ

 «.اْلكِّ َاحِّ 

بَّرراَنف  ّيِّ  َ اْبررنِّ حِّ ررذِّ بَ   ال ِّّْرمِّ لَعَلَّكُّررْم تَْ ررَرا َن »َ فِّرري اُّْذررَر   ةْحَمرردَ  َ ابرري بَا ُّ

كُّم؟ ِّنَّرهُّ الَ »  قُّْلنَاف نَعَْم  قَاَلف «َذْلَف إَمامِّ َصرالَيَ  الَ تَْفعَلُّوا إالَّ بِّفَاتَِّحةِّ اْلكِّ َراحِّ  فَ 

 «.لَِّمْن لَْم كَْ َراْ بَِّقا

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و عُّبابي ـ بكم العين ـ بن الةامت برن قريس اةنةراري الو رجري  ابرو 

([ الرذكن براكعوا النبري صرلّى هللا 111الوليد رضي هللا عنه. كان من الن باا])

درا   ما بعد ا  بعيه عمر رضري هللا عنره مرع عليه  سلّم ليلة الع بة   شقد ب

معا   ابي الدرباا إلرى الشرام لريعلمقم ال ررِن   كف ققرم فري الردكن  فأقرام فري 

 فلتمين  كان ا ل من تولى ال كاا فيقا.

ر   عنه من الةرحابة رضري هللا عرنقم انرس برن مالر   جرابر برن عبرد هللا 

بيررع   بنررو،ف الوليررد  فكررالة بررن عبيررد  غيررر م   ر   عنرره محمرروب بررن الر

 عبرررد هللا  با ب   ِذرررر ن  مرررا  فررري الرملرررة فررري فلترررمين  سرررنة اربرررع 

 ([.112 ثالثين])

 الوجه اليانيف في توركوهف

 جرروح ال رررااي »برراح « اة ان» ررذا الحرردكث اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

(  الرردارقمني 394(  متررلم )756« )لإلمررام  المررأموم فرري الةررلوا  كلقررا

(1/321.) 

ن طرك  سفيان بن عيينرة  عرن ابرن شرقاح  عرن محمروب برن الربيرع  كلقم م

عن عبابي برن الةرامت رضري هللا عنره ان رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم 

قررالف )ال صررالي لمررن لررم ك رررا بفاتحررة الك رراح(     ررذا لفررظ البورراري  متررلم  

  لفظ البلوغ  و لفظ متلم.

الرجل بفاتحرة الك راح(   رذا   لفظ الدارقمنيف )ال تو ئ صالي ال ك را فيقا

لفررظ زكرراب بررن اكرروح  انفرررب برره عررن ب يررة الررر اي عررن سررفيان ابررن عيينررة  ثنررا 

 ال  ري به   قال الدارقمنيف ) ذا إسناب صحيح(.
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 ر ا، « ال تور ئ..»قال ابن عبد القابيف )انفرب زكاب بن اكوح بلُّوكه بلفظف 

زكرابا  ر ا، برالمعنى    و الةرحيح   كرأن « ال صالي لمن لم ك را»جماعةف 

 ([.113 قد صحح الحدكث ابن ال مان   قالف زكاب احد الي ا (])

( من طركر  عبرد الررحمن برن 96ـ  5/91 قد  قع  ذا اللفظ عند ابن حبان )

ْرقَة  عن ابي  ركري رضي هللا عنه به   زاب من قول عبرد  كع وح مولى الحُّ

قرالف فأذرذ بيردي   قرالف الرحمن ةبي  ركري )قلتف  إن كنت ذلف اإلمام؟ 

 اقرا في نفت (.

 بقذا ك بين ان لفظ ابن حبان ميل لفظ الدارقمني بلفظف )ال تو ئ( لكن لفرظ 

الدارقمني من حدكث عبابي رضي هللا عنه   لفظ ابن حبران مرن حردكث ابري 

 ركري رضي هللا عنره ذالفرا  لظرا ر صرنيع الحرافظ  ف نره كشرعر ان اللفظرين 

  عنه.من حدكث عبابي رضي هللا

( 18ص)« جرر ا ال رررااي ذلررف اإلمررام» اذرررج حرردكث عبررابي البورراري فرري 

(  ابررررن ذ كمررررة 311(  ال رمررررذي )823(  ابررررو با ب )37/368 احمررررد )

( كلقرررم مرررن طركررر  محمرررد برررن إسرررحاد  عرررن 5/86(  ابرررن حبررران )3/36)

مكحول  عن محموب بن الربيع  عن عبابي بن الةامت رضي هللا عنه قرالف 

ل هللا صلّى هللا عليه  سلّم في صالي الفورر  ف ررا رسرول هللا )كنا ذلف رسو

لعلكررم ت رررا ن »صررلّى هللا عليرره  سررلّم في لررت عليرره ال رررااي  فلمررا فرررغ قررالف 

ال تفعلرروا إال بفاتحررة »  قلنرراف )نعررم  ررذا كررا رسررول هللا(  قررالف «ذلررف إمررامكم

 «.الك اح  ف نه ال صالي لمن لم ك را بقا

(ف )إسرناب، حترن( 1/318حتن(   قرال الردارقمني ) قال ال رمذيف )حدكث 

 لعل تحتينه من اجل محمد بن إسحاد   قال الومابيف )إسناب جيد ال طعن 

 ([.114فيه(])

 قد اعلَّ  ذا الحدكث بعلرل  منقراف ان محمرد برن إسرحاد مردلس  قرد عنعنره  

بَّ  لررر  بأنررره صررررح بالترررماع فررري ر اكرررة احمرررد ) (  البيق ررري 37/409 رُّ

ثم إنه لم كنفرب به  ف د تابعه في الر اكة عن مكحول زكد برن  اقرد ( 2/164)

(  847(   ابرري با ب )18ص)« جرر ا ال رررااي»ال رشرري عنررد البورراري فرري 

(  زكد برن  اقرد  ث ره اإلمرام احمرد 2/164(  البيق ي )1/319 الدارقمني )

 ([.115 ابن معين  بحيم  الدارقمني  ابن حبان  ِذر ن])

كث عبرررابي مرررر ي مرررن طركررر  ال  رررري   مرررن طركررر   بقرررذا تبرررين ان حرررد

مكحول  قال ال رمذي عن اة لف )  ذا اصح( بينما رجح ابن ذ كمة  ابرن 

حبان الوجقين جميعا   كما كفقرم ممرا ت ردم. حيرث اذرجرا ر اكرة مكحرول فري 
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   قررد ن ررل ابررن تيميررة تكررعيف اإلمررام احمررد لحرردكث مكحررول «صررحيحيقما»

 .([116 اةذذ بر اكة ال  ري])

 الوجه اليالثف في شرح الفاظهف

قولررهف )ال صررالي..(  ررذا نفرري للةررحة  ايف ال صررالي مو  ررة   نفرري الةررحة 

نفي للوجوب الشرعي  فيكون قولهف )ال صرالي( نفيرا  للةرالي الشررعية   مرن 

ثررمَّ فررال حاجررة لإلضررمار   كدكررد  لرر  ر اكررةف )ال تورر ئ صررالي ال ك رررا فيقررا 

ئ فليس بةرالي شررعية   الظرا ر ان الحرافظ بفاتحة الك اح( ةن ما ال كو 

ا رب  ررذ، الر اكررة لقررذا ال رررض   قررد حمل رره الحنفيررة علررى نفرري الكمررال  

  سيأتي ربُّ  ل  إن شاا هللا.

قولهف )لمن لم ك را( ايف للذي لم ك را   )من( اسم موصول    و مرن صريِ 

 العموم  فيشمل اإلمام  المأموم  المنفرب.

يَن مرر إلرى ِذرر التروري قولهف )بأم ال رِن( ا ِّ َرّحِّ اْلعَرالَمِّ َّ لمرابف }}اْلَحْمدُّ هِّ

سميت بذل  الش مالقا على المعاني ال ي في ال رِن من اليناا على هللا تعرالى 

 بما  و ا له   من ال عبد باةمر  النقي   الوعد  الوعيد.

 ح بقرا قولهف )بفاتحة الك راح( سرميت برذل  ةن ال ررِن اف ر ح بقرا ك ابرة  كف ر

ترال ي  ةن ال ررااي فرري الةرالي تف رر ح بقرا  فرال ك رررا فري الةررالي بشريا مررن 

« ال فترير»ال رِن قبل الفاتحة   قد  كر معنى  لر  البوراري فري ا ل ك راح 

 «.صحيحه»من 

 الك رراحف ال رررِن  سررمي برره ةنرره مك رروح فرري التررماا   كك رر  فرري اةرض  

عرر ا ان كيرري اةسرماا بليرل  لقذ، التوري الكركمة اسماا كييري   مرن الم

 ([.117على شرا المتمى])

قولهف )لعلكم ت را ن ذلرف إمرامكم( لعرل  نراف تفيرد االسر فقام   قرد  كرر  رذا 

([  برردليل قولررهف )نعررم(  المعنررىف ات رررا ن ذلررف 118المعنررى ابررن  شررام])

 إمامكم؟

لى الوجه الرابعف اجمع اة مة اةربعة  اتباعقم على  جوح قرااي الفاتحة ع

اإلمررام  المنفرررب   ان الةررالي ال تةررح بررد نقا  إال عنررد ابرري حنيفررة  ر اكررة 

([  119اإلمررام احمررد فررال تلرر م الفاتحررة  فلررو قرررا غير ررا مررن ال رررِن اجرر ا])

رر ]الم ملف  َن اْل ُّْرِنِّ [  حردكث 20لعموم قوله تعالىل }}فَاْقَراُّ ا َما تَيَتََّر مِّ

ِن(   لكرررن اجرررابقم الومقرررور المتررريا )ثرررم اقررررا مرررا تيترررر معررر  مرررن ال رررر

 باةحابكث الدالة على تعيين الفاتحة.

ثررم حةررل الوررالا بيررنقم فرري حكررم قرررااي الفاتحررة  راا اإلمررام اي فرري حرر  

 المأموم على ثالثة اقوالف
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اة لف  جرروح قرررااي الفاتحررة علررى المررأموم فرري الةررالي التررركة  الوقركررة  

بررابي بررن الةررامت  ابررن  انقررا ركررن ال تةررح الةررالي إال بقررا    ررذا قررول ع

عباخ رضي هللا عنقم   اة زاعي  الليث   به قال الشرافعي   عليره اكيرر 

([   قررال الشرريخ عبررد الع كرر  بررن بررازف 120اصررحابه   اذ ررار، الةررنعاني])

 ) ذا ارجح اةقوال  اظقر في الدليل(.

 اس دلوا بحدكث الباح   و حدكث عبابي بن الةرامت رضري هللا عنره  ف نره 

ح ال ك بررل ال أ كررل  بررأن الةررالي ال ت بررل  ال تورر ئ إ ا لررم ك رررا نررص صرررك

المةلي فيقا بفاتحة الك اح    ذا شرامل للفررض  النفرل   لإلمرام  المرأموم 

  المنفرب.

كمررا اسرر دلوا بحرردكث ابرري  ركررري رضرري هللا عنرره عررن النبرري صررلّى هللا عليرره 

ر» سلّم قالف  دَاٌج  ثالثرا   غيرر من صلّى صالي لم ك را فيقا بأم ال رِن فقري ذِّ

  ف يررل ةبرري  ركررريف )إنررا نكررون  راا اإلمررام(  ف ررالف )اقرررا بقررا فرري «تمررام

 ([.121نفت (])

 الوداجف بالكترر الن ةران  ايف  ا  ذرداج  ك رالف ذردجت الناقرةف إ ا ال رت 

 لرد ا قبررل ا انره  إن كرران ترام الولرر    اذدج رهف إ ا  لدترره ناقةرا   إن كرران 

 [.(122ل مام الوالبي])

فدل الحدكث على  جوح قرااي الفاتحرة  ةن الرسرول صرلّى هللا عليره  سرلّم 

 صف الةالي بد ن الفاتحة بالن ةان   المراب بهف الن ةان الذي ال تو ئ 

معه الةالي  بدليل ر اكةف )ال تور ئ صرالي لمرن لرم ك ررا بفاتحرة الك راح(   

فيرهف صرالي   اسم الةرالي كنمبر  علرى المور ئ منقرا   غيرر المور ئ ك رال

 فاسدي.

ال صرالي »قال البواريف )تواتر الوبر عن رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّمف 

 ([(.123«])إال ب رااي ام ال رِن

 قال الومابي عند حدكث )ال تفعلوا إال بفاتحة الك اح( ف ) ذا الحردكث نرص 

بررأن قرررااي فاتحررة الك رراح  اجبررة علررى مررن صررلّى ذلررف اإلمررام  سررواا جقررر 

 ([.124بال رااي ا  ذافت بقا   إسناب، جيد ال طعن فيه(]) اإلمام

 قال المباركفوريف )اةمر كما قال الومرابي  ال شر  ان  رذا الحردكث نرص 

صركح بأن قرااي فاتحة الك اح  اجبة على من صلّى ذلف اإلمام فري جميرع 

الةرررررلوا  سرررررركة كانرررررت ا  جقركرررررة    رررررو ال رررررول الرررررراجح المنةرررررور 

 ([.125عندي(])

 ار  دالا فرك ين بالنتبة للوقركةفثم ص
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ـ فرك  قالوا ك را المأموم الفاتحة فري سركو  إمامره  فر ن لرم ك يترر قرا را  1

 لو في حال قررااي إمامره  ثرم كنةرت ةنره مرأمور ب رااتقرا   ةن الرسرول 

ال »صلّى هللا عليه  سلّم لم كنكر على الةحابة ال رااي ممل را    إنمرا قرالف ) 

َةررة ل ولرره « تحررة الك رراحتفعلرروا إال بفا َوّةِّ  عليرره ف كررون  ررذ، اةحابكررث مُّ

ر ُّوارر ]اةعررااف  عُّوا لَرهُّ َ اَْنةِّ [   204تعالىف }}َ إِّ َا قُّرِّ َا اْل ُّْرِنُّ فَاْسر َمِّ

  ذا تأ كل اصحاح «  إ ا قرا اإلمام فأنة وا» قوله صلّى هللا عليه  سلّمف 

يخ عبرررد الع كررر  برررن ([   بررره قرررال الشررر126الشرررافعي كمرررا  كرررر، اللكنررروي])

([   قد  كر، ابن المنرذر  عر ا، لربع  العلمراا  مرنقم ابرن عرون 127باز])

 ([.128 اة زاعي  ابو ثور  غير م من اصحاح الشافعي])

ـ  فرك  ِذر قالف ك را في سك ا  اإلمام   إ ا سمع قرااي اإلمام انةت   2

السر ماع ل ررااي  إ ا لم كتمعقا قرا لنفته  ةن قرااته افكل من سكوته   ا

([  ابررن تيميررة  129اإلمررام افكررل مررن ال رررااي   مررن  رردالا ابررن المنررذر])

 ([.130 نتبه ةكير التلف])

قررال ابررن المنررذرف )إن معنررى حرردكث عبررابيف )ال صررالي لمررن لررم ك رررا بفاتحررة 

الك راح( إال صرالي امرر النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم المرأموم إ ا جقرر اإلمررام 

 ع ل رااته  فيكون فاعل  ل  مت عمال  للحدكيين جميعا (.ب رااته ان كت م

 كت ينى من  ل  مرا لرو بذرل  اإلمرام راكرع ا  عنرد الركروع ف نره كركرع مرع 

إمامه  تت ط الفاتحة عنه   بليرل  لر  حردكث ابري بكرري رضري هللا عنره انره 

ان قى إلى النبي صلّى هللا عليه  سلّم   و راكع فركع معه قبل ان كةل إلى 

زابت هللا حرصرا   ال »ةف  فذكر  ل  للنبي صرلّى هللا عليره  سرلّم ف رالف ال

([  فلم كأمر، النبي صلّى هللا عليه  سلّم ب كاا تل  الركعة ال ي 131«])تعد

لم ك را فيقا الفاتحة  فدل على انه معذ ر إ ا لم كدرت ال يرام مرع اإلمرام الرذي 

  و محل قرااي الفاتحة  فت مت عنه.

نيف  جوح ال رااي علرى المرأموم فري الترركة ب ن الوقركرة    رذا ال ول اليا

([    و قول ةحمد في ر اكة 133([  قول قدكم للشافعي])132قول مال ])

([  رجحه بع  الحنفية   به قال سعيد برن المتري    سرالم برن 134عنه])

([   علرى قرول  ردالا 135عبد هللا   ابن شقاح   ابن المبارت   إسحاد])

 ا إ ا جقر إمامه  بل كت مع ل رااته.ال ك ر

ررر ُّوارر  عُّوا لَرررهُّ َ اَْنةِّ  اسررر دلوا ب رررول تعرررالىف }}َ إِّ َا قُّررررِّ َا اْل ُّرررْرِنُّ فَاْسررر َمِّ

[ قالواف )فرأمر هللا تعرالى باالسر ماع  اإلنةرا  عنرد قررااي 204]اةعرااف 

 ال رِن  فدل على ان المأموم ال ك را إ ا جقر إمامه(.
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ابي  ركري رضي هللا عنه  فيهف )إنما جعل اإلمرام ليردتم كما اس دلوا بحدكث 

 ([.136به ف  ا كبر فكبر ا   إ ا قرا فأنة وا..( الحدكث])

كما اس دلوا بحدكث ابي  ركري ـ اككا  ـ رضي هللا عنه ان رسرول هللا صرلّى 

 رل قررا معري »هللا عليه  سلّم انةرا من صالي جقر فيقا برال رااي  ف رالف 

إنري اقرول مرا لري »  ف رال رجرلف )نعرم كرا رسرول هللا(  قرالف «؟احد منكم ِنفا  

  قرالف )فران قى النراخ عرن ال ررااي مرع رسرول هللا صرلّى هللا «انازع ال رِن؟

عليه  سلّم فيما جقر فيه النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم برال رااي مرن الةرلوا  

 ([.137حين سمعوا  ل  من رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم])

ول اليالررثف  جرروح الترركو  علررى المررأموم فرري الوقركررة  التررركة  فررال  ال رر

 ([.138تو  ال رااي على المأموم فيقما    و قول الحنفية])

 اس دلوا بحردكث جرابر رضري هللا عنره ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم قرالف 

 ([.139«])من كان له إمام ف رااي اإلمام له قرااي»

  اجي  عنه بووابينف

انه حدكث ضعيف  قال ابن كييرف )في إسناب، ضعف   قرد ر ي مرن اة لف 

طرررررد   ال كةررررح شرررريا منقررررا عررررن النبرررري صررررلّى هللا عليرررره  سررررلّم  هللا 

([   قررال الحررافظف )مشررقور مررن حرردكث جررابر   لرره طرررد عررن 140اعلررم(])

 ([.141جماعة من الةحابة   كلقا معلولة(])

لفاتحة  جمعا  برين اةبلرة  اليانيف على ال ول بةح ه فقو محمول على غير ا

ال سيما  ان اةبلة ال ي تفيد  جوح قرااي الفاتحرة علرى المرأموم اقرو  سرندا  

من  ذا الحدكث  فميله ال ك ف في م ابل اةحابكث الةحيحة  كحدكث عبابي 

 رضي هللا عنه.

 اجابررت الحنفيررة عررن حرردكث عبررابي رضرري هللا عنررهف )ال صررالي لمررن لررم ك رررا 

بررأن النفرري فيرره للكمررال ال للةررحة    ررذا مرررب بل ةن حمررل  بفاتحررة الك رراح(

الحرردكث علررى نفرري الكمررال بعيررد  ةنرره إ ا امكررن حمررل الكررالم علررى المعنررى 

اةقرح ام نع حمله على المعنى اةبعد    و  نرا محمرول علرى نفري الرذا   

ةن المررراب بالةررالي معنا ررا الشرررعي  كمررا ت رردم   ةن نفرري اإلجرر اا  ررو 

 الفقم  ثم  و كت ل م نفي الكمال  من غير عكس. التاب  إلى

 ال ول اة ل ـ   و  جوح الفاتحة على المأموم في التركة  الوقركة ـ  رو 

ارجرح اةقرروال  ل روي ابل رره  صرراح قا فرري الداللرة علررى المرراب  بررل إن  ررذا 

ال ول تو مع به اةبلة  فال ك رت منقا شيا   تور  الفاتحرة فري كرل ركعرة  

افعرل  لر  »لرسول صلّى هللا عليه  سلّم امر المتريا بقرا ثرم قرالف ةن امر ا

 «.في صالت  كلقا
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  رررذ، المترررألة كمرررا قرررال شررريخ اإلسرررالم ابرررن تيميرررةف )للعلمررراا فيقرررا نررر اع 

 ([   هللا تعالى اعلم.142 اضمراح مع عموم الحاجة إليقا(])
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 حكم الجهر بالبسملة في الصالة

نه اَنَّ النَّبيَّ صلّى هللا عليره  سرلّم َ اَبَرا بَْكرر ـ َعْن اَنٍَس رضي هللا ع 280/14

يَن مرر ]الفاتحرةف  ِّ َرّحِّ اْلعَرالَمِّ َّ }}اْلَحْمدُّ هِّ وَن الةَّالَيَ بِـّ [ 2َ عَُّمَر َكانُّوا كَْف َ ِّحُّ

.  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

يمِّ مرر ]ا حِّ ْحَمررانِّ الرررَّ ِّ الرَّ ْتررلٌِّمف الَ كَررْذكُّرُّ َنف }}بِّْتررمِّ  َّ [ فرري 1لفاتحررةف َزابَ مُّ

َ ا. رِّ ل قَِّراَايٍ َ الَ فِّي ِذِّ  اَ َّ

ْحمنِّ  َ كَمرةَف الَ كَْوَقررُّ َن بِّبِّْترمِّ هللاِّ الررَّ َ اكٍَة  ةْحَمردَ  َ النََّترا ّيِّ َ اْبرنِّ ذُّ َ فِّي رِّ

. يمِّ حِّ  الرَّ

رُّ َن(. َ َعلى  ذَا كُّْحَملُّ النّْفيُّ فِّري  َ ْكَمةَف )َكانُّوا كُّتِّ ْذَر  الَْبنِّ ذُّ
َ اكَرةِّ َ فِّي اُّ رِّ

الَفا  لَِّمْن اََعلََّقا. ْتلِّم  ذِّ  مُّ

رررِّ رحمرره هللا قَرراَلف )َصررلَّْيتُّ َ َراَا اَبرري  َُّرْكررَريَ  281/15 ْومِّ ـ َ َعررْن نُّعَررْيٍم المُّ

يمِّ مرر ]الفاتحررةف  حِّ ْحَمررانِّ الرررَّ ِّ الرَّ ُّّمِّ اْل ُّررْرِنِّ  1فَ َررَراَف }}بِّْتررمِّ  َّ [ . ثُّررمَّ قَررَراَ بِّررأ

ف  َِ الِّّيَنرر ]الفاتحةف َح ى إ َا بَلَ [ قاَلف )ِمين( َ كَ ُّولُّ كُّلََّما َسَودَ  7}}َ الَ الكَّ

،ِّ إنِّّرري  ي نفترري بِّيَرردِّ ف هللاُّ اَْكبَرررُّ  ثُّررمَّ كَ ررولُّ إ َا سررلََّمف َ الَّررذِّ لُّرروخِّ ررَن الوُّ  إ َا قَرراَم مِّ

كُّْم َصرررالَي  بَِّرسُّرررولِّ هللاِّ صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم(  َرَ ا،ُّ النََّترررا ِّيُّ  َ اْبرررنُّ  ةْشررربَقُّ

َ ْكَمةَ.  ذُّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

ْومر ـ بكم الميم  سكون الويم  كتر   و نُّعيم ـ بكم النون ـ بن عبد هللا المُّ

الميم  بالراا   ك الف ب شدكد الميم اليانية ـ لُّ َِّّ   و  ابرو، برالمومر  ةن كرل 

رُّ متود  رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم  ايف كبورر،   احد منقما كان كَُّوّمِّ

  و مولى ِل عمر بن الوماح رضي هللا عنه  سمع مرن ابري  ركرري  ابرن 

 عمر  جابر  جماعة من الةحابة رضي هللا عنقم   و ث ة.

حرردّث عنرره العررالا بررن عبررد الرررحمن   سررعيد بررن  ررالل   مالرر  بررن انررس 

رضري هللا عنره عشرركن   ِذر ن  ر ي عنره انره قرالف )جالترت ابرا  ركرري

 ([.143سنة(  قال الذ بيف )عا  إلى قرك  سنة عشركن  ما ة(])

 الوجه اليانيف في توركوقماف

براح « اة ان»اما حدكث انس رضي هللا عنه ف د اذرجه البواري في ك راح 

( من طركر  شرعبة  عرن ق رابي  399(  متلم )743« )ما ك ول بعد ال كبير»

عنه به    ذا لفظ البواري   فري ر اكرة لمترلم  عن انس بن مال  رضي هللا

من طرك  اة زاعي  عن ق ابي انه ك   إليه كوبرر، عرن انرس برن مالر  انره 

حدثرره قررالف )صررليت ذلررف النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  ابرري بكررر  عمررر 
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يَن مرر  ال × ' )  عيمان  فكانوا كت ف حون برـ }    ِّ َرّحِّ اْلعَرالَمِّ َّ }اْلَحْمردُّ هِّ

يمِّ مرر فري ا ل قررااي  ال فري £ $ ر ن }   " كذك حِّ ْحَمرانِّ الررَّ ِّ الرَّ }بِّْتمِّ  َّ

 ِذر ا(.

 قررد اعررلَّ بعرر  العلمرراا ـ كمررا اشررار الحررافظ ـ  ررذ، ال كررابي بررأن اة زاعرري 

 ر ا ا عن ق ابي مكاتبة.

 اجيرر  عررن  لرر  بررأن اة زاعرري لررم كنفرررب بقررا  بررل قررد ر ا ررا غيررر، ر اكررة 

 ([.144حافظ])صحيحة   كر  ل  ال

 في ر اكرة لره ـ اككرا  ـ مرن طركر  شرعبة  قرالف )سرمعت ق رابي كحردث عرن 

 انس(   فيهف )فلم اسمع احدا  منقم ك را بتم هللا الرحمن الرحيم(.

( مرررن طركررر  شرررعبة  1/250(  ابرررن ذ كمرررة )21/368 اذرجررره احمرررد )

( من طرك  شعبة  ابن ابي عر بة  عن ق رابي  عرن انرس 2/135 النتا ي )

الف )صليت ذلف رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّم  ذلرف ابري بكرر  عمرر ق

 عيمرران فكررانوا ال كوقررر ن ببتررم هللا الرررحمن الرررحيم(   ررذا لفررظ احمررد  

  إسناب، صحيح على شرط الشيوين.

( مرن طركر  اةعمرع  عرن شرعبة  عرن 21/302 اذرجه احمرد ـ اككرا  ـ )

لمحفوظ في لفظ الحدكث  و مرا ثابت  عن انس رضي هللا عنه بقذا اللفظ   ا

 ([.145ت دم])

( مررن طركرر  سرروكد بررن عبررد الع كرر   حرردثنا 1/250 اذرجرره ابررن ذ كمررة )

عمران ال ةير  عن الحتن  عن انرس برن مالر  رضري هللا عنره ان رسرول 

هللا صلّى هللا عليه  سلّم كان كتر ببتم هللا الرحمن الرحيم فري الةرالي  ابرو 

 بكر  عمر.

ف  ةن سروكد برن عبرد الع كر  ضرعفه اإلمرام احمرد   قرالف   ذا إسناب ضعي

)م ر ت الحدكث(   قال ابن معينف )لريس ث رة(   قرال مرريف )لريس بشريا(  

([   فري إسرناب، ـ اككرا  ـ الحترن   رو ابرن 146 قال الرذ بيف ) اٍ، جردا (])

 كرروان البةررري  قررال عنرره فرري ال  ركرر ف )صررد د كومررأ   رمرري بال رردر  

  كان كدلس(.

« االف  راح»ا حدكث نعيم المومر رحمه هللا ف د اذرجه النتا ي في ك اح  ام

( مرن 499(  ابرن ذ كمرة )2/134« )قررااي بترم هللا الررحمن الررحيم»باح 

طرك  الليث بن سعد قالف )اذبرني ذالد بن ك كد  عن سعيد بن ابري  رالل  

 ،((.عن نعيم المومر قالف )صليت  راا ابي  ركري رضي هللا عنه... فذكر

([   قرال 147قرال الردارقمنيف ) رذا حردكث صرحيح   ر اتره كلقرم ث را (])

)ر اتره كلقرم ث را   مومرع علرى عردال قم  محر ج «ف الوالفيا »البيق ي في 
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)إسرررناب، صرررحيح   لررره «ف سرررننه»([   قرررال فررري 148بقرررم فررري الةرررحيح(])

 ([.149شوا د(])

)لرريس   لمررا سرراد ابررن حرر م  ررذا الحرردكث قررال عررن سررعيد بررن ابرري  رراللف

  ف رالف )لرم ار البرن حر م «ال  رك »([   قد رب، الحافظ في 150بال وي(])

 في تكعيفه سلفا   إال ان التاجي حكى عن احمد انه اذ لط(.

) كرر، التراجي برال حورة   لرم كةرح عرن احمرد «ف  دي التراري» قال في 

 ([.151تكعيفه(])

ميع الي را  الرذكن  قد اعل  ذا الحدكث بأن  كر البتملة فيه شا   موالف لو

ر  ا الحدكث عن ابي  ركري رضري هللا عنره  لرم كرذكر  ا    رم ثمانما رة  

ما بين صاح   تابع   ال كيبت عن ث ة من اصحاح ابري  ركرري رضري هللا 

عنه انه حدّث عنه انه صلّى هللا عليه  سلّم كان كوقر بالبتملة   قد اعرض 

ج الحردكث البوراري مرن عن  كر البتملة صاحبا الةرحيح  غير مرا  فرأذر

حدكث ابي سلمة  عن ابي  ركري رضي هللا عنه في عدي مواضع  ليس فيقا 

( 392(  اذرجرره متررلم اككررا  )803( )795( )789( )785 كررر البتررملة )

 من عدي طرد.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظقماف

قولهف )صليت مع ابي بكر  عمر  عيمان..( ايف ذلفقم فري صرالي الوماعرة 

الف قم   فا دي  كر، بيان اس  رار  ذ، التنة   انه امر لم كنتخ   انه حال ذ

سنة النبي صلّى هللا عليه  سلّم  سنة الولفاا الراشدكن رضري هللا عرنقم  إال 

 فالحوة قا مة بفعل النبي صلّى هللا عليه  سلّم.

قولهف )ال كرذكر ن بترم هللا الررحمن الررحيم( ايف ال كرذكر نقا جقررا  فرالنفي 

حمول على  ل   ال على انقم ال ك را نقا  برل ك را نقرا  ال كوقرر ن بقرا  م

برردليل ر اكررة متررلمف )فلررم اسررمع احرردا  مررنقم ك رررا بتررم هللا الرررحمن الرررحيم( 

 ر اكررة احمررد  النتررا ي  ابررن ذ كمررة )ال كوقررر ن(   ر اكررة ابررن ذ كمررة 

 )كتر ن(   ذا غرض الحافظ من إكراب  ذ، الر اكا .

 الرررحمن الرررحيم( الوررار  الموررر ر م علرر  بمحررذ ا ك رردر قولررهف )بتررم هللا

م ررأذرا    ال اعرردي فرري م علرر  الوررار  الموررر ر ان ك رردر م  رردما    ررذا  ررو 

اةصل  لكن في البتملة ك در م أذرا  ليحةل ال بررت بالبردا بالبترملة   امرا 

اقررا   نوعية الم در فقو بما كناس  الم ام  فالذي ك را ككون ال  دكرف بترم هللا

  الذي كك   ككون ال  دكرف بتم هللا اك  ...   كذا.

 المراب بتم هللا ـ  نرا ـ كرل اسرم مرن اسرماا هللا تعرالى   لفرظ )هللا( اسرم مرن 

 اسماا هللا تعالى الواصة به   معنا،ف المعبوب المألو، حبا   تعظيما .
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رحمررة قولررهف )الرررحمن(  ررذا اسررم مررن اسررماا هللا الواصررة برره   معنررا،ف    ال

 الواسعة.

قولهف )الرحيم(  ذا اسرم مرن اسرماا هللا تعرالى   معنرا،ف موصرل رحم ره إلرى 

 من كشاا من عباب،.

قولهف )ال كذكر ن بتم هللا في ا ل قرااي  ال فري ِذر را( ايف ِذرر ال ررااي  

  ذا من باح المبال ة  ف نه ال ك و م احد ان البتملة تكرون فري ِذرر ال ررااي 

 ان كركرد بر ذر ال رراايف التروري ال ري بعرد الفاتحرة  ةنقرا ح ى كنفي  ل   إال

ِذر ا بالنتبة للفاتحة  ا  كركد قررااي ا ل الةرالي  ِذر را  فيكرون المعنرى 

 ال في ا ل ركعة  ال في ِذر ركعة.

الوجه الرابعف اذ لف العلماا في حكم الوقر بالبتملة في الةالي علرى ثالثرة 

 اقوالف

بقا  بل ت را قبل الفاتحة سرا     رذا  رو المرر ي اة لف عدم شرعية الوقر 

عرررن الولفررراا الراشررردكن    كرررر، ابرررن المنرررذر عرررن جماعرررة مرررن الةرررحابة 

([    و قول اصحاح الرراي  احمرد   قرال ابرن قدامرةف )ال 152 ال ابعين])

([  153تو لررف الر اكررا  عررن احمررد ان الوقررر بالبتررملة غيررر متررنون(])

 ([.154 اذ ار، ابن تيمية  نةر،])

 اس دلوا بحدكث انس المذكور  نرا   قرد اذرجره الشريوان  اصرحاح الترنن 

د بعكقا بعكا .   غير م بألفاظ م  اربة كةدِّّ

  لرر  ان انتررا  رضرري هللا عنرره كرران ممررن كورردم النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

 كالزمرره حكرررا   سررفرا     ررو كنفرري سررماع جقررر، بالبتررملة نفيررا  مبنيررا  علررى 

كونه ال كتمع  مع إمكان الوقر برال سرماع   ال كمكرن مرع  رذا علم  ال على 

ال رح  الةحبة الموكلة اال كتمع النبي صلّى هللا عليه  سرلّم كوقرر بقرا مرع 

كونه كوقر بقا   مما كدكد  ل  ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم لرو كران كوقرر 

ا ر بقررا با مررا  لكانررت القمررم  الررد اعي م رروفري علررى ن ررل  لرر   كوقررر، بترر

 الفاتحة.

 مررن ابلررة  لرر  مررا  رب عررن ابررن عبررد هللا بررن م فررل قررالف )سررمعني ابرري  انررا 

اقولف بتم هللا الرحمن الررحيم  ف رالف )اَْي بُّنَريَّ إكرات  الحردث  قرالف  لرم ار 

احدا  من اصحاح رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كان اب   إليه الحدث في 

نبي صلّى هللا عليه  سلّم  مع ابي بكر اإلسالم كعني منه  قالف  صليت مع ال

 عمررر  مررع عيمرران فلررم اسررمع احرردا  ك ولقررا فررال ت لقررا  إ ا انررت صررليت ف ررلف 

 ([(.155الحمد ا رح العالمين])
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ال ول اليانيف انه كترن الوقرر بقرا   بره قرال الشرافعي  مرن  اف ره   اسر دلوا 

 ([ 156بحدكث نعيم المومر المذكور  نا    و من اقو  ابل قم])

ال رررول اليالرررثف انررره كويرررر بينقمرررا    رررو قرررول إسرررحاد برررن را وكررره   ابرررن 

([   كأن  دالا اراب ا العمل بوميع اةبلة  ما كدل علرى الوقرر 157ح م])

  ما كدل على اإلسرار   كر  ل  ابن المنذر.

 ال ول اة ل  و الراجح  ةن حدكث انس رضري هللا عنره بر اكاتره صرحيح 

 ك بل اي تأ كل   اما حدكث نعيم المومر فعنه جوابانف صركح في المتألة ال

 اة لف انه معلول بما ت دم.

اليانيف على ال ول بةرح ه ـ   رذا م وجره ـ فقرو لريس صرركحا  فري الوقرر  

 إنما فيه انه قرا البتملة    ذا كةدد ب رااتقا سرا    على ت دكر انره جقرر 

سلّم كان كوقر بقا في بعر  بقا فقو محمول على ان النبي صلّى هللا عليه  

اةحيرران  لرريعلم النرراخ اسرر حباح قرااتقررا فرري الةررالي  ا  جقررر بقررا جقرررا  

كتمعه مرن قررح منره   المرأموم إ ا قررح مرن اإلمرام ا  حرا ا، سرمع منره مرا 

كوافررت برره   ال كتررمى  لرر  جقرررا    قررد كرران النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

يل  ل  تو مرع اةحابكرث   كتر فاب مرن كتمعقم اآلكة احيانا   كما سيأتي   بم

موموعقا ان التنة عدم الوقر بالبتملة  لكن لو جقر بقا بع  اةحيان فرال 

ي   ان ال تمية مشر عة.  حرج ليعلم المأموم انه كتّمِّ

قرال ابرن تيميررةف )اتفر  ا رل المعرفررة بالحردكث علررى انره لريس فرري الوقرر بقررا 

([  158شرينا  مرن  لر ..(])حردكث صرركح   لرم كرر  ا رل الترنن المشرقوري 

  هللا تعالى اعلم.
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 ما جاء في أن البسملة آية من سورة الفاتحة

ـ َعررْن اَبرري  َُّرْكررَريَ رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللا صررلّى هللا  282/16

يمِّ »عليرره  سررلّمف  حِّ ْحَمررانِّ الرررَّ ِّ الرَّ ُّمُّ الفَاتَِّحررةَ فَرراْقَراُّ اف }}بِّْتررمِّ  َّ مرر  إ َا قَررَراْت

َح َ ْقفَهُّ.«. [   فَ نََّقا إْحدَ  ِكَاتِّقا1]الفاتحةف   َرَ ا،ُّ الدَّاَرقُّْمني  َ َصوَّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

( من طرك  ابي بكر الحنفي  ثنا عبد الحميرد 2/312ف د اذرجه الدارقمني )

يد الم برري  عرن بن جعفر  اذبرني نوح بن ابي بالل  عن سعيد بن ابي سع

إ ا »ابي  ركري رضري هللا عنره قرالف قرال رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

يمِّ مرر إنقرا ام ال رررِن   ام  حِّ ْحَمرانِّ الرررَّ ِّ الرَّ قرراتم الحمرد فرراقرا ا }}بِّْترمِّ  َّ

يمِّ مرر إحدا ا حِّ ْحَمانِّ الرَّ ِّ الرَّ  «.الك اح   التبع المياني   }}بِّْتمِّ  َّ

بكر الحنفيف )ثم ل يت نوحا  فحدثني عن سعيد بن ابي سعيد الم بري قال ابو 

 عن ابي  ركري بميله   لم كرفعه(.

 ([.159 قال الدارقمني عن  ذا الموقواف )  و اشبققا بالةواح(])

)رفرع  رذا الحردكث عبرد الحميرد برن «ف احكامه الوسمى» قال عبد الح  في 

حيى برن سرعيد   ابرو حراتم ك رول جعفر    و ث ة   ث ه احمد  ابن معين   ك

   كان سفيان اليوري ككعفه   كحمل عليه   نوح ث ة «محله الةدد»فيهف 

 ([.160مشقور(])

 تابعه اةلباني ف الف ) رذا إسرناب صرحيح مرفوعرا   موقوفرا   فر ن نوحرا  ث رة  

لُّ المرفروع  ةن الررا ي قرد كوقرف الحردكث   كذا من ب نه   الموقوا ال كُّعِّ

فرر  ا ر ا، مرفوعررا  ـ   ررو ث ررة ـ فقررو زكررابي كورر  قبولقررا منرره   هللا  احيانررا  

([   مرا قالره الردارقمني  رو المع برر   الموقروا فري ميرل  رذا 161اعلم(])

لُّ المرفوع   حكم الم  دمين من اة مة الكبار م دم علرى مرن بعرد م   قرد  كُّعِّ

 ت دم ميل  ذا.

لبتررملة عظيمررة مقمررة  كنبنرري الوجرره اليررانيف قررال النررو يف )اعلررم ان متررألة ا

([   قرد 162عليقا صحة الةالي  ال ري  ري اعظرم اةركران بعرد ال وحيرد(])

([  ثررم 163«])النمررل»اتفرر  العلمرراا علررى ان البتررملة بعرر  ِكررة مررن سرروري 

 اذ لفوا  ل  ي ِكة من الفاتحة  كل سوري على قولينف

 الكوفررة  اة لف ان البتررملة ِكررة مررن سرروري الفاتحررة    ررو قررول قررراا مكررة

 ف قا قما   عليه الشافعي  اصحابه    و ر اكة عن اإلمام احمد  اذ ار را 

 ([.164بع  الحنابلة   اس دلوا بقذا الحدكث])
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ال ول اليانيف ان البتملة ليترت ِكرة مرن الفاتحرة  ال مرن غير را مرن الترور  

 إنما  ي ِكرة متر  لة  ك برت للفةرل  ال بررت  االب رداا بقرا  مرا عردا سروري 

 برااي(.)

  ذا عليه قراا المدكنة  البةري  الشام  ف قا قما    و مذ   ابري حنيفرة  

([ 166([    رو اذ يرار ابرن تيميرة])165 ر اكة عن احمد    ي المذ  ])

  قالف )إن  ذا ال ول به تو مع اةبلة(.

 اس دلوا بحدكث ابي  ركري رضي هللا عنه قال سمعت رسرول هللا صرلّى هللا 

قال هللا تعالىف قتمت الةالي بيني  برين عبردي نةرفين  »ك ولف عليه  سلّم 

يَن مرر   قررال هللا  ِّ َرّحِّ اْلعَرالَمِّ َّ  لعبردي مرا سررأل  فر  ا قررال العبردف }}اْلَحْمرردُّ هِّ

يمِّ مرر   قرال هللا تعرالىف  حِّ ْحَمرانِّ الررَّ تعالىف حمدني عبدي   إ ا قرالف }}الرَّ

كنِّ مرر   قرالف موردني عبردي   اثنى عليَّ عبدي   إ ا قالف }}َمالِّ ِّ  كَرْومِّ الردِّّ

ينُّ مرر   قررالف  رذا بينرري  برين عبرردي   فر  ا قرالف }}إِّكَّرراَت نَْعبُّردُّ َ إِّكَّرراَت نَْتر َعِّ

كَن اَْنعَْمرَت  َراَط الَّذِّ ْت َ ِّيَم مصِّ َراَط اْلمُّ نَا الّةِّ  لعبدي ما سأل  ف  ا قالف }}اْ دِّ

مْ  ْم َغْيرِّ اْلَمْ كُّوحِّ َعلَْيقِّ الِّّيَن مرر   قالف  ذا لعبدي  لعبدي ما  َعلَْيقِّ َ الَ الكَّ

 ([.167«])سأل

  جه الداللةف ان الحدكث بليل على قتمة الةالي   المرراب بقرا  نرا الفاتحرة 

بررين العبررد  ربرره   المررراب قتررم قا مررن جقررة المعنررى   الفاتحررة سرربع ِكررا  

قرا ثنرااف ([  فريالث فري ا ل168باإلجماع  كما  كر  لر  ابرن كييرر  غيرر،])

كنِّ مرر ]الفاتحةف  يمِّ مَمالِّ ِّ كَْومِّ الدِّّ حِّ ْحَمانِّ الرَّ يَن مالرَّ ِّ َرّحِّ اْلعَالَمِّ َّ }}اْلَحْمدُّ هِّ

ْتررر َ ِّيَم 169[  ثرررالث])4ـ  2 رررَراَط اْلمُّ نَا الّةِّ ([ فررري ِذر رررا بعرررااف }}اْ ررردِّ

مْ  رروحِّ َعلَررْيقِّ ْم َغْيرررِّ اْلَمْ كُّ كَن اَْنعَْمررَت َعلَررْيقِّ ررَراَط الَّررذِّ ررالِّّيَن مرر  مصِّ َ الَ الكَّ

ينُّ مرر 7ـ  6]الفاتحررةف  [    التررابعة م وسررمة }}إِّكَّرراَت نَْعبُّرردُّ َ إِّكَّرراَت نَْترر َعِّ

يمِّ مرر فري ا لقرا ممرا كردل 5]الفاتحةف  حِّ ْحَمانِّ الررَّ ِّ الرَّ [ فلم كذكرف }}بِّْتمِّ  َّ

 على ان البتملة ليتت من ال رااي الواجبة  ال من ال رااي الم تومة.

ولهف ) ذا بيني  بين عبدي( كعني من العبد العبرابي   مرن هللا العرون   كرر، ق

 ([.170ابن العربي])

  ذا ال ول  و الراجح إن شاا هللا  ل وي بليله  قال النو يف )إن  ذا الحدكث 

 ([.171ا ضح ما كُّح ج به على ان البتملة ليتت من الفاتحة(])

م  دمف )كران رسرول هللا صرلّى هللا  كدكد  ل  حدكث عا شة رضي هللا عنقا ال

 عليه  سلّم كف  ح الةالي بال كبير  ال رااي بالحمد ا رح العالمين(.

اما ما كوجد في المةاحف اآلن من انقا ا ل ِكة في الفاتحة  اعميت رقمرا   

فقذا مبني على احرد ال رولين فري المترألة  كمرا ت ردم   علرى  رذا تكرون اآلكرة 
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َراَط ا رالِّّيَن التابعةف }}صِّ ْم َ الَ الكَّ روحِّ َعلَرْيقِّ ْم َغْيرِّ اْلَمْ كُّ كَن اَْنعَْمَت َعلَْيقِّ لَّذِّ

 مرر.

 اما في ب ية التور فلم تُّعد من ِكا  التوري   لذا تركت برال تررقيم   ثمرري 

الوالا في  ذ، المتألةف ان من قالف إن البتملة ِكة من الفاتحة قرالف ك راُّ را 

حة   بعكقم قالف كوفيقا   من قرال إنقرا ليترت  كوقر بقا كتا ر ِكا  الفات

 ِكة من الفاتحة قالف ال تل م قرااتقا.

 قد  كر ابن عبد البر ان مذ   مال   اصحابه انقا ليتت ِكة ممل ا   ال من 

ريُّْعلََم بقرا مب رد، ا  إال فري سروري  الفاتحة  ال من غير ا   إنما  ي اس ف اح لِّ

ل الفاتحررة ال سرررا   ال جقرررا    بلرريلقم النمررل   لقررذا ال ت رررا عنررد م فرري ا 

 ([.172حدكث عا شة الم  دم   حدكث انس  ذا])

 

 الةواح انقا ِكرة مرن ال ررِن  بردليل ان الةرحابة رضري هللا عرنقم ك بو را 

 تواتر عنقم  ل  بد ن نكير  مع العلم بأنقم كانوا ال كك برون فري المةرحف 

ال ي بعرد ا بليرل علرى انقرا ما ليس من ال رِن   كونقم فةلو ا عن التوري 

 ليتت منقا   هللا تعالى اعلم.
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 مشروعية رفع اإلمام صوته بالتأمين

ررْن  283/17 ـ َ َعْنررهُّ قَرراَلف َكرراَن َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم إ َا فَررَرَغ مِّ

ُّّمِّ اْل ُّرررْرِن َرفَرررَع َصرررْوتَه َ قَررراَلف  رررين»قِّرررَراَايِّ ا رررنَهُّ  َرَ ا،ُّ الررردَّاَرقُّْمنِّيُّ «. ِمِّ َ َحتَّ

َحهُّ. مُّ َ َصحَّ  َ الَحاكِّ

284/18 .ُّ، ْوٍر نَْحوُّ كثِّ َ ا ِّل ْبنِّ حُّ ْن َحدِّ ي مِّ ذِّ بَ َ ال ِّّْرمِّ  ـ َ ةبِّي بَا ُّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقماف

( 1/335امررا حرردكث ابرري  ركررري رضرري هللا عنرره ف ررد اذرجرره الرردارقمني )

بيردي  اذبرنري عمرر  ( من طرك  إسرح1/223 الحاكم ) اد برن إبررا يم ال ُّ

بن الحارث  ثنا عبد هللا بن سالم  عن ال بيدي ـ  و محمد بن الوليد ال بيدي 

 ـ قال اذبرني ال  ري  عن ابي سلمة  سعيد ان ابا  ركري قالف ... فذكر،.

 قال الدارقمنيف ) ذا إسناب حتن(   قال الحاكمف ) ذا حدكث صرحيح علرى 

م كورجا، بقذا اللفظ(  سكت عنه الذ بي   تع   ابن عبرد شرط الشيوين  ل

 ([    ل  من  جقينف173القابي  من بعد، اةلباني كالم الحاكم  ذا])

ـ ان اإلسناب ليس على شرط الشريوين  فر ن إسرحاد برن إبررا يم لريس مرن  1

َحراظي  رجال الشيوين    و م كلم فيه   عبد هللا بن سالم   و اةشرعري الوُّ

لم كورج له متلم    و ث ة  اما ب ية الرجال فقرم ث را  مرن رجرال الحمةي 

 الشيوين.

 قالف )كذبره محمرد « الكعفاا»ـ ان إسحاد بن إبرا يم ا رب، الذ بي في  2

([   قرال ابرو حراتمف )شريخ ال 174بن عوا   قال ابو با بف لريس بشريا(])

بررررأخ برررره   لكررررنقم كحتررررد نه  سررررمعت كحيررررى بررررن معررررين اثنررررى عليرررره 

 ([.175(])ذيرا  

)صد د كقم كييررا (   قرال اةلبرانيف )ضرعيف «ف ال  رك » قال الحافظ في 

جرردا    كذبرره محرردث حمررص محمررد بررن عرروا المررا ي    ررو اعرررا بأ ررل 

 ([.176بلد،(])

 على  ذا فالحدكث ضعيف  لكن كشقد له ما بعد،   لعل الحافظ جمع بينقما 

 لذل .

( 932د اذرجرره ابررو با ب ) امررا حرردكث  ا ررل بررن حوررر رضرري هللا عنرره  ف رر

( مررن طركرر  سررفيان  عررن سررلمة بررن كقيررل  عررن حوررر بررن 248 ال رمررذي )

عنربس الحكررمي  عرن  ا رل بررن حورر قرالف )سرمعت رسرول هللا صررلّى هللا 

ررالِّّيَنرر ف ررالف  ْم َ الَ الكَّ رروحِّ َعلَررْيقِّ « ِمررين»عليرره  سررلّم قررراف }}َغْيرررِّ اْلَمْ كُّ

    لفظ ابي با بف ) رفع بقا صوته(. مدَّ بقا صوته(    ذا لفظ ال رمذي
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([  177 قررال ال رمررذيف )حرردكث حتررن(   قررال الحررافظف )سررند، صررحيح(])

 قررال اةلبررانيف ) ررذا إسررناب جيررد   رجالرره رجررال الشرريوين غيررر حوررر بررن 

 ([.178«(])ال  رك »عنبس    و صد د كما قال في 

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

نا،ف اللقرم اسر و  ـ عنرد الومقرور ـ فقرو امرر قولهف )ِمين( اسم فعل امر مع

بال أمين عند ذاتمة الفاتحة للردعاا الرذي فيقرا   فيقرا ل  ران المردّ علرى  زنف 

فاعيررررل   ال ةررررر علررررى  زنف فعيررررل  قررررال الوررررو ريف ) تشرررردكد المرررريم 

 ([.179ذمأ(])

الوجه اليالثف الحدكث بليل على مشر عية تأمين اإلمام بعرد قررااي الفاتحرة  

ه صرررروته بررررذل     ررررذا قررررول الومقررررور مررررن الشررررافعية  الحنابلررررة  رفعرررر

 ([.180 غير م])

 قال ابو حنيفرة  اتباعره    رو قرول عنرد المالكيرةف كتر ح  ذفر  الةرو  

([   العمرل بالحردكث م ردم 181بقا  ةن اةصل في الذكر ذف  الةرو ])

 على ميل  ذا ال عليل.

نفررب   لرم كرذكر الحرافظ   ذا الحدكث ليس فيره تعررض ل رأمين المرأموم  الم

 شينا  ك عل  بذل .

 قرد  رب حردكث ابري  ركرري رضري هللا عنره ان النبري صرلّى هللا عليره  سررلّم 

نوا  ف نه من  اف  تأمينه تأمين المال كرة غُّفرر لره مرا »قالف  ن اإلمام فأّمِّ إ ا امَّ

 ([.182«])ت دم من  نبه

عنررررررد  فقررررررذا الحرررررردكث فيرررررره امررررررر المررررررأمومين بال ررررررأمين    ررررررو للنرررررردح

([   ظررا ر الحرردكث ان تررأمين المررأموم ك ررأذر عررن تررأمين 183الومقررور])

تِّّ  عليه بالفراا  لكرن فري حردكث ِذرر ةبري  ركرري رضري هللا  اإلمام  ةنه رُّ

إ ا قرررال اإلمرررامف }}َغْيررررِّ »عنررره ان رسرررول هللا صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم قرررالف 

الِّّيَنرر   ف ولرو ْم َ الَ الكَّ اف ِمرين  فر ن مرن  افر  قولره قرول اْلَمْ كُّوحِّ َعلَْيقِّ

([    رذا كردل علرى اق رران ترأمين 184«])المال كة غفر له ما ت دم مرن  نبره

المأموم ب أمين اإلمام لي ارن تأمين المال كة    ل  ةن ال أمين ل رااي اإلمرام 

رن اإلمرام فرأمنوا(  ال ل أمينه  فلذل  ال ك أذر عنه   ككون معنى قولرهف )إ ا امَّ

 شرع في ال أمين   هللا تعالى اعلم.ايف إ ا 
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 حكم المصلي الذي ال يحسن شيئاً من القرآن

رٌل إلرى  285/19 ـ َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ اَبي اَْ فَى رضري هللا عنقمرا قَراَلف َجراَا َرجُّ

رَن اْل ُّرْرِن َشررْينا    رذَ مِّ يعُّ اَْن ِذُّ النَّبرّيِّ صرلّى هللا عليره  سرلّم فَ َراَلف إنِّّري الَ اَْسر َمِّ

ْنهُّ  قَراَلف  سُّرْبَحاَن هللاِّ  َ اْلَحْمردُّ اِّ  َ الَ إلرهَ إالَّ هللاُّ   هللاُّ »فَعَلِّّْمنِّي َما كُّْو ِّ ُّنِّي مِّ

.. ريمِّ يَ إالَّ بااِّ اْلعَلِّّيِّ اْلعَظِّ كَث. َرَ ا،ُّ اَْحَمردُّ  َ اَبُّرو « اَْكبَرُّ  َ الَ َحْوَل َ الَ قُّوَّ اْلَحردِّ

بَ  َ النََّتا يُّ  َ َصحَّ  مُّ.بَا ُّ بَّاَن  َ الدَّاَرقُّْمنِّيُّ  َ اْلَحاكِّ  َحهُّ اْبنُّ حِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و عبرد هللا برن ابري ا فرى   اسرم ابري ا فرىف عل مرة برن قريس برن الحرارث 

اةسلمي  كان ابو، صحابيا  ـ اككا  ـ    رو  ابرو، مرن ا رل بيعرة الرضروان  

ر  مررا بعررد ما   لررم كرر ل فرري المدكنررة ح ررى قررب  النبرري شررقد الحدكبيررة  ذيبرر

صلّى هللا عليه  سلّم  ثم تحول إلى الكوفة   ما  بقا    و ذاتمة مرن مرا  

 بالكوفة من الةحابة رضي هللا عنقم.

 قد  رب عن عبد هللا بن ابي ا فى قالف كران النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم إ ا 

  فأتا، ابي بةدق ه  ف رالف «لى ِل فالناللقم صّل ع»اتا، قوم بةدق قم قالف 

([  ما  عبرد هللا سرنة سربع  ثمرانين  185«])اللقم صّلِّ على ِل ابي ا فى»

 ([.186 قد قارح ما ة سنة رضي هللا عنه])

 الوجه اليانيف في توركوهف

( فرري ك رراح 832(  ابررو با ب )479ـ  478  31/455ف ررد اذرجرره احمررد )

 النترررا ي « اةعومررري مرررن ال رررراايمرررا كوررر ئ اةمررري  »بررراح « الةرررالي»

( 1/241(  الحرراكم )1/313(  الرردارقمني )5/114(  ابررن حبرران )2/143)

من طرك  إبرا يم التكتكي  عن عبد هللا بن ابي ا فى قالف فذكر الحدكث.. 

قرلف اللقررم »ب كرابيف قرالف )كرا رسرول هللا   رذا ا عررّ   جرل  فمرا لري؟( قرالف 

  فلما قام قال  كذا بيد،  ف ال رسول هللا «ارحمني  ارزقني  عافني  ا دني

    رذ، ال كرابي ل يرر «اما  ذا ف د مرأل كرد، مرن الويرر»صلّى هللا عليه  سلّمف 

النتررا ي   البررن حبرران إلررى قولررهف ) عررافني( لكررن  قعررت عنررد، مررن المركرر  

اآلترري   قررد  كررر الحررافظ ان الرردارقمني صررحح الحرردكث   لررم اجررد  لرر  فرري 

 «.سننه»

التكتكي م كلم فيه  فكرعفه احمرد   شرعبة علرى مرا ن لره عرن ابرن  إبرا يم 

 ([.187ال مان   قال النتا يف )ليس بذات ال وي  كك   حدكيه(])

  ف د  كر الحافظ ان البواري ر   له «صحيحه»لكن ر   له البواري في 

حدكيين احرد ماف فري ال فترير   اليرانيف فري الرقراد    رو كن  ري مرن حردكث 
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([   قال ابن عديف )لم اجد له 188بر في ميل  ذ، اةبواح])الكعيف المع 

حدكيا  منكر الم ن    رو إلرى الةردد اقررح منره إلرى غيرر،   كك ر  حدكيره  

([(   قررررررال ابررررررن عبررررررد القررررررابيف )صررررررالح 189كمررررررا قررررررال النتررررررا ي])

 ([   على  ذا فقو حتن الحدكث إن شاا هللا.190الحدكث(])

([  192([   حترنه اةلبراني])191 قد صحح الحدكث شمس الحر  ِبرابي])

(  فري 5/116 قد تابع إبرا يَم التكتكي طلحةُّ بن مةرا عند ابن حبان )

إسناب، الفكل بن موفَّ   ضعفه ابرو حراتم  قرالف )كران شريوا  صرالحا    كران 

([   إ ا كرران فرري سررند  ررذا الحرردكث مررن 193كررر ي احابكررث موضرروعة(])

لكرن كشرقد لحردكث البراح حردكث  كر ي احابكث موضوعة لم كةلح لل  وكة 

   قد اح ج بره اإلمرام احمرد علرى  رذ، «صفة الةالي»المتيا كما ت دم ا ل 

 ([.194«])متا ل ابنه»المتألة  كما في 

الوجه اليالثف الحدكث بليل على ان من عو  عن قرااي الفاتحرة فري الةرالي 

 نره كرأتي لكي  الوقت عن تعلمقا  ا  ف د معلم  ا  نحو  لر  مرن اةعرذار  ف

برردلقا باة كررار الررواربي فرري  ررذا الحرردكث   لرريس فرري الحرردكث مررا ك  كرري 

 ال كرار  فالظا ر انقا تكفي مري  ثم كركع   هللا اعلم.
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 كيفية القراءة في الصالة

ـ َعْن اَبي قَ َابَيَ رضي هللا عنه قَاَلف َكاَن َرسُّولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  286/20

ْكعَ َْينِّ اةُّ لَيَرينِّ ـ بِّفَاتَِّحرة  سلّم كَُّةلِّّي بِّنَا  فَ  يَْ َراُّ فِّي الظُّْقرِّ َ اْلعَْةرِّ ـ في الررَّ

ْكعَرةَ اةُّ لَرى   كَْ رَراُّ فري  لُّ الرَّ عُّنَا اآلكَةَ اَْحيَانا    كَُّمرّوِّ اْلكِّ َاحِّ َ سُّوَرتَْينِّ  َ كُّْتمِّ

.  اةُّْذَركَْينِّ بِّفَاتَِّحةِّ اْلكِّ َاحِّ. مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 ليه من  جو،فالكالم ع

 الوجه اة لف في توركوهف

ال ررااي »  منقراف براح «اة ان»ف د اذرجه البواري فري مواضرع مرن ك راح 

( من طرك  كحيى بن ابي كييرر  عرن عبرد 451(  متلم )759« )في الظقر

 هللا بن ابي ق ابي  عن ابيه.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

 لى   المرراب الركعرة اة لرى  اليانيرة  قولهف )في اة ليين..( بيا ين تينية اةُّ 

 كذا اةذرركين مينرى اةذرر    المرراب الركعرة الياليرة  الرابعرة مرن صرالي 

 الظقر  العةر.

قولهف )بفاتحة الك اح  سورتين( ايف في الركع ين  في كل ركعة سوري  لما 

([  195 رب فرررري ر اكررررة البورررراريف )بفاتحررررة الك رررراح  سرررروري سرررروري(])

  فة من ال رِن الكركم متماي باسم ذاص   ا  ا ل  ِذر. التوريف طا

قولهف ) كتمعنا اآلكة احيانا ( ايف كوقرر بقرا ح رى كُّترمعقا مرن ذلفره   اآلكرة 

ل ةف العالمة   سُّمي بقا الو ا من ال رِن  ةنه عالمة على ان ال رِن كرالم 

نفةراله  هللا  ا  ةنقا عالمة الن مراع الكرالم الرذي قبلقرا عرن الرذي بعرد ا  ا

ايف انقا عالمة على ان الكالم له اب داا  ان قاا   قولهف )احيانا ( جمع حين  

  الحين  و ال مان قَلَّ ا  كير.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على مشر عية قرااي الفاتحة فري كرل ركعرة مرن 

الةرالي ح رى الةرالي الترركة  ةن ابرا ق رابي رضري هللا عنره  كر را فري كرل 

ان النبي صرلّى هللا عليره « صفة الةالي»بع   قد ت دم في ا ل الركعا  اةر

ثررم افعررل  لرر  فرري صررالت  » سررلّم امررر بقررا المترريا فرري صررالته   قررال لررهف 

 «.كلقا

الوجه الرابعف الحدكث بليل على مشر عية قرااي سوري مرع الفاتحرة فري كرل 

ركعررة مررن الررركع ين اة ليررين فرري صررالتي الظقررر  العةررر   فرري حكمقمررا 

رح  العشاا   كذل  الةبح   قرااي التوري مع الفاتحة سنة علرى قرول الم 

جمقور ا ل العلم  ةنه ال كو  إال الفاتحرة  قرال ابرن قدامرةف )ال نعلرم ذالفرا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

56 

([  لكررن ال كنب رري االق ةررار 196ان قرررااي الترروري بعررد الفاتحررة متررنونة(])

 عليقا.

ي على الفاتحة  ةنره ) ككر، االق ةار في الةال«ف اإلقناع  شرحه»قال في 

 ([.197ذالا التنة المت فيكة(])

الوجه الورامسف الحردكث بليرل علرى مشرر عية تموكرل الركعرة اة لرى علرى 

 اليانية في صالتي الظقر  العةر   كذا صالي الفور.

 لعل  ذا ـ  هللا اعلم ـ م ةوب به ان كدرت الةالي من لم كرأ  بَْعردُّ   لكرون 

 رب فري ِذرر حردكث ابري ق رابي باإلسرناب الم ردمف  المةلين اقو  نشاطا    قد

 ([.198)فظننا انه كركد بذل  ان كدرت الناخ الركعة اة لى(])

 قررد عررارض  لرر  حرردكث ابرري سررعيد اآلترري الررذي كرردل علررى ان الررركع ين 

اة ليررين سررواا فرري م رردار ال رررااي   سرريأتي بيرران  لرر   توجيقرره إن شرراا هللا 

 تعالى.

علرى اليانيرة سرنة اََذرلَّ بقرا كييرر مرن اة مرة فري  رذا  تموكل الركعة اة لى 

 ال مان  ةنقم ك را ن ب ةار التور  ف كون الركع ان اة ليان م  ارب ين.

الوجه التابخف الحدكث بليل علرى جرواز الوقرر بربع  اآلكرا  فري الةرالي 

  التركة احيانا     ل  ل نبيه ال افل  ا  لبيان ان اإلمام ك را  انه ليس بتاكت

 كح مل ان إسماعه صلّى هللا عليه  سلّم من ذلفه ليس م ةوبا    إنمرا كران 

كحةل بتب  اللتان لالس  راد في ال دبر   قولهف )احيانا ( كدل علرى تكررر 

  ل  منه.

الوجرره التررابعف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية االق ةررار علررى الفاتحررة فرري 

 عشاا  ثالية الم رح.الركع ين اةذركين من صالي الظقر  العةر  كذا ال

 قررد  رب فرري حرردكث ابرري سررعيد اآلترري مررا كفيررد جررواز ال كررابي علررى الفاتحررة  

  سيأتي إن شاا هللا الكالم على  ل .

الوجره اليررامنف اسرر دل بالحرردكث مررن قرالف إن قرررااي سرروري كاملررة افكررل مررن 

قرررااي بعرر  سرروري طوكلررة    لرر  الرتبرراط بعكررقا برربع  فرري اب رردا قا 

 ا قدر ا من سوري طوكلة. ان قا قا  بوال

قال ابن ال يمف ) كران مرن  دكره صرلّى هللا عليره  سرلّم قررااي التروري كاملرة  

 ربمررا قرا ررا فرري الررركع ين   ربمررا قرررا ا ل الترروري   امررا قرررااي ا اذررر 

 ([.199التور  ا ساطقا فلم كحفظ عنه(])

إال ف د ثبت  لعل ابن ال يم ك ةد انه ال ك را من اثناا التوري في الفرككة   

عنه انه قرا فري سرنة الفورر ِكرا  مرن الترور  فكران احيانرا  ك ررا فري الركعرة 

ِّرر ال رري فرري سرروري الب ررري ] [   فرري اليانيررةف 136اة لررى }}قُّولُّرروا َِمنَّررا بِّرراهَّ
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وَنرر ال ي في ِل عمران ] ْتلِّمُّ ِّ َ اْشَقْد بِّأَنَّا مُّ [   قد  رب  لر  52}}َِمنَّا بِّاهَّ

 ([.200عباخ رضي هللا عنقما]) في حدكث ابن

 ال اعدي ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم كرب موةص   قد كدكرد 

رر ]الم ملف  َن اْل ُّْرِنِّ  [ .20 ل  عموم قوله تعالىف }}فَاْقَراُّ ا َما تَيَتََّر مِّ

لكن التنة  اةفكل ان ك را سوري كاملة في كل ركعة  ليب ى ارتباط اآلكا  

   لنال ك ف اإلمام على مرا ال كنب ري الوقروا عليره  فر ن شر  بعكقا ببع 

فال حرج ان ك تمقا بين الركع ين  ف د  رب عن عبرد هللا برن الترا   رضري 

هللا عنه قرالف )صرلى لنرا النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم الةربح بمكرة  فاسر ف ح 

سوري المدمنين ح ى جاا  كر موسرى   رار ن  ا   كرر عيترى ـ شر  احرد 

ي ـ اذذ  النبي صلّى هللا عليه  سلّم َسْعلة فركع   عبرد هللا برن الترا   الر ا

 ([(.201حاضر])

 ثبررت ان الرسررول صررلّى هللا عليرره  سررلّم قرررا فرري الم رررح برراةعراا فرري 

([   على اإلمرام ان كو رار الموضرع المناسر  للوقرف   هللا 202الركع ين])

 تعالى اعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

58 

 مقدار القراءة في الصالة

رُّ قِّيَاَم َرسُّولِّ  ـ 287/21 ّيِّ رضي هللا عنه قَاَلف كُّنَّا نَْح ُّ ْدرِّ يٍد الوُّ َعْن اَبي َسعِّ

ْكعَ َْينِّ  هللاِّ صرلّى هللا عليره  سرلّم فري الظُّْقررِّ َ اْلعَْةررِّ  فََحَ ْرنَرا قِّيَاَمرهُّ فِّري الررَّ

رر ]الترروديف  كررلُّ ررَن الظُّْقرررِّ قَررْدَرف }}الررم مر}تَْن ِّ فِّرري [ .  َ 2ـ  1اةُّ لَيَررْينِّ مِّ

رررَن اْلعَْةررررِّ َعلَرررى قرررْدرِّ  رررَ . َ فِّررري اةُّ لَيَرررْينِّ مِّ رررْن  لِّ اةُّْذرررركَينِّ قَرررْدَر النِّّْةرررفِّ مِّ

ْن  لَِّ . َن الظُّْقرِّ   اةُّْذَركَينِّ َعلَى النِّّْةفِّ مِّ  اةُّْذَركَْينِّ مِّ

ْتلٌم.  َرَ ا،ُّ مُّ

يرلُّ اةُّ لَيَرْينِّ ـ َ َعْن سُّلَْيَماَن ْبنِّ كََتاٍر رحمره هللا قَراَلف َكراَن فُّرالٌَن  288/22 كُّمِّ

َشااِّ  فَةَّل َ فِّي اْلعِّ حِّ بِّ َِّةارِّ المُّ َن الظُّْقرِّ  َ كَُّوفِّّفُّ اْلعَْةَر  َ كَْ َراُّ فِّي المْ رِّ مِّ

. فَ َراَل اَبُّرو  َُّرْكرَريَف )َمرا َصرلَّْيتُّ َ َراا اََحرٍد اَْشربَهُّ  رهِّ َوالِّ رْبحِّ بِّمِّ هِّ  فِّي الةُّ بَِّوَسمِّ

ررْن  ررذَا(. اَْذَرَجررهُّ النََّتررا يُّ بِّ ْسررنَاٍب َصررالَي  بَِّرسُّررولِّ هللاِّ صررلّى  هللا عليرره  سررلّم مِّ

يح.  َصحِّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و سليمان بن كتار القاللي  مرولى ميمونرة ام المردمنين رضري هللا عنقرا  

 اذررو عمرراا بررن كتررار  مررن ا ررل المدكنررة   مررن كبررار ال ررابعين  كرران ف يقررا  

فاضال   ث ة عابدا    رعا  حوة   كذا  صفه العلمراا  كرأبي زرعرة  العولري 

 غير ما  ر   عن عدب من الةحابة    و احد الف قاا التبعة  مرا  سرنة 

ما ررة  ثررالث  علررى احررد اةقرروال   كرران مولررد، سررنة سرربع  عشررركن  رحمرره 

 ([.203هللا])

 الوجه اليانيف في توركوقماف

ال ررااي فري »  براح «الةالي»جه متلم في ك اح اما حدكث ابي سعيد  فأذر

( من طرك  منةور  عن الوليد بن متلم  عرن ابري 452« )الظقر  العةر

 الةدك     و بكر بن عمر  الناجي  عن ابي سعيد رضي هللا عنه به.

براح « االف  راح» اما حدكث سليمان بن كتار  ف د اذرجه النتا ي في ك اح 

( مرررن طركررر  168ـ  2/167« )المفةرررلال ررررااي فررري الم ررررح ب ةرررار »

الكحات بن عيمان  عن بكير بن عبد هللا بن اةشج  عن سليمان برن كترار  

عن ابي  ركري رضي هللا عنه قالف )مرا صرليت  راا احرد اشربه برسرول هللا 

صررلّى هللا عليرره  سررلّم مررن فررالن  فةررليت  راا  لرر  اإلنترران   كرران كميررل 

ين   كوفررف فرري العةررر   ك رررا فرري اة ليررين مررن الظقررر   كوفررف اةذرررك

الم ررح ب ةررار المفةررل   ك رررا فرري العشرراا بالشررمس  ضررحا ا  اشرربا قا  
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 ك را في الةبح بتورتين طوكل ين(   ذا لفظ النتا ي   به ك بين ان الحافظ 

 تةرا في بع  الفاظه.

( بقذا اإلسناب  ان ابرا  ركرري رضري هللا عنره قرالف 14/102 اذرجه احمد )

جررال  اشرربه صررالي  برسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم مررن فررالن(  )مرا راكررت ر

إلمررام كرران بالمدكنررة  قررال سررليمان بررن كتررارف )فةررليت ذلفرره  فكرران كميررل 

اة ليين من الظقر   كوفف اةذركين   كوفف العةر   ك را فري اة ليرين 

مررن الم رررح ب ةررار المفةررل   ك رررا فرري اة ليررين مررن العشرراا مررن  سررط 

 ررا فري ال رداي بمروال المفةرل..(   كظقرر ان الحرافظ لفر  لفرظ المفةل   ك

 البلوغ من  ذا   ات   هللا اعلم.

 الحرردكث إسررناب، قرروي  رجالرره ث ررا  رجررال الشرريوين  غيررر الكررحات بررن 

عيمرران  ف ررد ر   لرره متررلم   قررد تكلررم فيرره بعرر  اة مررة مررن قبررل حفظرره  

ون حدكيرره مررن  لوررص الحررافظ حالرره فرري ال  ركرر  ف ررالف )صررد د كقررم(  فيكرر

 قبيل الحتن إن شاا هللا تعالى.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظقماف

قولهف )كنرا نحر ر( بفر ح النرون  سركون الحراا المقملرة  ضرم الر اي ماضري 

صُّ  ن ررردر  ن ررريس  قرررال فررري «نةرررر»حررر ر  مرررن بررراح     معنرررا،ف نَْوررررُّ

)حررررر ر  الشرررررياف قدرتررررره   حررررر ر  النورررررلف «ف المةرررررباح المنيرررررر»

 .([204«])ذرص ه

رر ]التوديف  كلُّ [ ( ف قدر ا ثالثون ِكة  فري 2ـ  1قولهف )قدر }}الم مر}تَْن ِّ

كل ركعة من اة ليين في الظقر  كما  رب في حردكث ابري سرعيد عنرد مترلم 

 بلفظ ِذر   سيأتي.

قولررهف )قرردر النةررف مررن  لرر ( ايف ذمررس عشررري ِكررة فرري كررل ركعررة مررن 

يرر الفاتحرة فري اةذرركين  اةذركين في الظقر   ظا ر  ذا انه كران ك ررا غ

 كما سيأتي.

قولررهف )كرران فررالن..( كركررد برره اميرررا  كرران علررى المدكنررة  كمررا  رب فرري ر اكررة 

 احمد الم  دمة.

قولررهف )المفةررل( ايف سررور المفةررل    ررو كبرردا مررن سرروري )د( إلررى نقاكررة 

([    و اذ يار الشيخ عبد الع كر  205سوري )الناخ( على ارجح اةقوال])

([  سرمي المفةرل لكيرري الفواصرل برين سرور، بالبترملة علرى 206بن براز])

الةرررحيح   طررروال المفةرررل مرررن )د( إلرررى )عررربس(   ا سرررمه منقرررا إلرررى 

ل    رو  )الكحى(  قةار، منقا إلى ِذر المةحف   ك ابل المفةل المموَّ

 من ا ل ال رِن إلى الحورا .
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تموكرل الوجه الرابعف حدكث ابي سعيد رضي هللا عنه بليرل علرى مشرر عية 

ال رااي في اة ليين من الظقر   على اس حباح ال وفيف في العةرر    لر  

بأن تكون ال رااي في اة ليين على النةف من الظقر   قد  رب حدكث ابري 

سعيدف )كان ك را في صالي الظقر في الركع ين اة ليرين فري كرل ركعرة قردر 

ةرف  لر    فري ثالثين ِكة   في اةذركين قدر ذمس عشري ِكة  ا  قرالف ن

العةر في الرركع ين اة ليرين فري كرل ركعرة قردر قررااي ذمرس عشرري ِكرة  

 ([.207 في اةذركين قدر نةف  ل (])

 ظررا ر الحرردكث ك  كرري ان الركعررة اة لررى  اليانيررة سررواا    ررذا كوررالف 

حرردكث ابرري ق ررابي رضرري هللا عنرره الم  رردمف ) كمررول الركعررة اة لررى(   فرري 

 عليه  سلّم )كران كمرول الركعرة اة لرى مرن صرالي ر اكة ان النبي صلّى هللا

([   قد اذ لرف العلمراا فري اإلجابرة عرن 208الظقر   ك ةر في اليانية..(])

  ل ف

ح حدكث ابي ق ابي على حدكث ابي سرعيد  فمنقم من سل  متل  ال رجيح فرجَّ

 ةمركنف

 اة لف انه م ف  عليه   حدكث ابي سعيد في متلم ف ط.

ث ابرري ق ررابي جرراا بةرري ة الورر م   حرردكث ابرري سررعيد قررالف اليررانيف ان حرردك

)ح رنا قيامه(   فرد بين الو م بالشيا  بين ح ر،  ت دكر،  علرى انره قرد 

 ك الف إن ال  دكر ب رااي اآلكا  ت دكر زمني  ال كل م منه الفعل.

 سل  ِذر ن متل  الومع   و ان الرسول صلّى هللا عليه  سرلّم كفعرل  رذا 

 عل  ذا احيانا     ذا  جيه جدا  ةمركنفاحيانا    كف

اة لف ان ال اعدي في اةصول انه م ى امكرن الومرع برين الردليلين فقرو ا لرى 

 من ال رجيح  ةن الومع عمل بكال الدليلين  اما ال رجيح ففيه ترت ةحد ما.

اليانيف ان الةالي ت كرر في اليروم  الليلرة ذمرس مررا    قرد تنوعرت كييرر 

 افعالقا  كما ت دم   كما سيأتي  فيكون تنروع م ردار ال ررااي مرن من اقوالقا 

  ذا الباح   هللا اعلم.

الوجه الوامسف حدكث ابي سعيد رضي هللا عنه فيه بليل على انره صرلّى هللا 

عليه  سلّم كان ك را زكابي على الفاتحة في اةذركن  ةن الفاتحة سبع ِكا   

ري ِكة   قد ت دم في حدكث ابري ق رابي  قد  كر ان قرااته فيقا قدر ذمس عش

انرره ك رررا فرري اةذررركين بفاتحررة الك رراح  فيدذررذ منرره انرره ال ك كررد علررى فاتحررة 

الك اح  قال ابن قدامةف)اكير ا ل العلم كر ن ان ال تتن ال كرابي علرى فاتحرة 

([   رذا قرول اصرحاح الرراي 209الك اح في غيرر الرركع ين اة ليرين...(])
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([    ررو 210شررافعي   اع بررر، النررو ي قرروال  قرردكما ]) مالرر   احررد قررولي ال

 ([.211الةحيح من المذ   عند الحنابلة])

 ال ول اليانيف انه ك را بتوري مع الفاتحة فري اةذرركين    رو ال رول اآلذرر 

([   ر اكررة عررن احمررد  212«])اةم»للشررافعي    ررو المنةرروص عليرره فرري 

دالا حردكث ابري سرعيد بالترنية   بليرل  ر« اإلنةراا» عبر عنقرا صراح  

  ذا.

 الظا ر ان ك ال في الومرع بينقمرا ميرل مرا ت ردم  بأنره صرلّى هللا عليره  سرلّم 

كان كفعل  ذا تاري   ك  ةر فيقا على الفاتحة تاري  لكن كنب ي ال نبه إلى ان 

المأموم إ ا فرغ من الفاتحة قبل ركوع إمامه في اةذركين ف نه ك ررا سروري  

 فيقا في ميل  ذ، الحال. ةن الةالي ال سكو 

 

الوجره الترابخف فري حردكث سرليمان برن كترار إككراح  تفةريل لقردي النبرري 

صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري ال رررااي فرري الةررلوا  الومررس   انرره فرري الظقررر 

كميل  كما ت دم في حدكث ابي ق ابي   في العةر كوفف  كما في حدكث ابي 

ا سراط المفةرل  امرا الم ررح  سعيد   كان في العشاا ك را في اة ليين مرن

فكرران ك ةررر فيقررا  في رررا مررع الفاتحررة ب ةررار المفةررل    ررذا فرري بعرر  

اةحيان   ليس كدكم  ل  كما كو مه ظرا ر  رذا الحردكث  ف نره لرم تكرن سرن ه 

المدا مة على ال ةار  برل كران ك ررا تراري ب ةرار،   تراري بأ سراطه   قررا 

كَن َكفَرررُّ ا َ َصرردُّ ا َعررْن بموالرره  ف رررا بررالمور   المرسررال    قرررا برر ـ}}الَّذِّ

ِّرر ]محمدف   [    قرا باةعراا في الركع ين  كما ت دم.1َسبِّيلِّ  َّ

 في الفور كان ك را من طوال المفةل   اإلطالة فيقا ـ  هللا اعلم ـ ليردركقا 

الم أذر بنوم ا  غفلة   ةنقا ركع ان   ةن النراخ بعرد نروم  راحرة فعنرد م 

كالم هللا تعالى  االس فابي منه ـ  هللا المت عان ـ   ةن المال كة نشاط لتماع 

تشررقد ال  لقررذا عبَّررر هللا تعررالى عررن صررالي الفوررر بررال رِن فرري قولررهف }}اَقِّررمِّ 

رردُّلُّوتِّ الشَّررْمسِّ إِّلَررى َغَترر ِّ اللَّْيررلِّ َ قُّررْرَِن اْلفَْورررِّ إِّنَّ قُّررْرَِن اْلفَْورررِّ َكرراَن  ررالَيَ لِّ الةَّ

[     لرر  ـ  هللا اعلررم ـ لم كررد العناكررة برره فيقررا 78اإلسرررااف َمْشررقُّوب ا مرر ]

  إطال ه.

فينب ي لإلمام ان ك حر  االق رداا برالنبي صرلّى هللا عليره  سرلّم  كةرلي ميرل 

صرلوا »صالته ال ي كان كةليقا بأصحابه   قرد قرال صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

ممرن كح راج    على اإلمام ان كراعري حرال مرن ذلفره «كما راك موني اصلي

إلى ال وفيف من كبير التن ا  ضعيف ال وي ا  صاح  الحاجرة   هللا تعرالى 

 اعلم.
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 القراءة في صالة المغرب

ْعتُّ َرسُّوَل هللاِّ صرلّى  289/23 م رضي هللا عنه قالف َسمِّ بَْيرِّ ْبنِّ مُّمعِّ ـ َعن جُّ

. حِّ بالمُّور. مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ  هللا عليه  سلّم كَْ َراُّ في الَمْ رِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

( 765« )الوقر في الم رح»باح « الةالي»ف د اذرجه البواري في ك اح 

( مرن طركر  مالر   عرن ابرن شرقاح  عرن محمرد برن جبيرر برن 463 متلم )

 ممعم  عن ابيه رضي هللا عنه قالف ... فذكر،.

   ابن   ر    معمرر   قد ر ا، عن ابن شقاح ـ اككا  ـ جمع  منقمف سفيان

 كما عند متلم.

الوجه اليانيف الحدكث بليل على مشر عية الوقر في صالي الم رح   بقرذا 

 بوح البواري  كما ت دم.

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية تموكررل ال رررااي فرري صررالي 

الم رررح فرري بعرر  اةحيرران  ةن الرسررول صررلّى هللا عليرره  سررلّم قرررا فرري 

ر    رري مررن طرروال المفةررل   فيرره بليررل علررى انرره ال كنب رري الم رررح بررالمو

لإلمررام المدا مررة علررى قةررار المفةررل ـ كمررا ت رردم ـ  قررد  كررر ابررن ال رريم ان 

([    ررو فعررل مررر ان بررن الحكررم   لقررذا انكررر 213المدا مررة ذررالا التررنة])

عليه زكد برن ثابرت رضري هللا عنره ف رالف )مرا لر  ت ررا فري الم ررح ب ةرار 

معت النبررررري صرررررلّى هللا عليررررره  سرررررلّم ك ررررررا بمرررررولى المفةرررررل   قرررررد سررررر

 ([.214الموليين(])

 عن ابن عباخ رضي هللا عنه قالف إن ام الفكل بنت الحارث سرمع ه ك ررا 

ْرَسالَ ِّ عُّْرف ررا مرر ]المرسررال ف [ ف الررتف )كررا بنرري ل ررد  كرتنرري 1بررـ}}َ اْلمُّ

م ك را بقا في ب رااي  ذ،  إنقا آلذر ما سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّ 

 ([(.215الم رح])

 عن عا شة رضي هللا عنقا ان الرسول صلّى هللا عليه  سلّم قرا فري صرالي 

ققا في ركع ين])  ([.216الم رح بتوري اةعراا فرَّ

الوجرره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى صررحة اباا مررا تحملرره الرررا ي فرري حررال 

ن جبير بن ممعرم حينمرا الكفر   كذا الفت  إ ا ابا، في حال العدالة    ل  ة

سمع قرااي النبي صلّى هللا عليه  سلّم سوري المور كان كافرا    بَلَّ َقرا   رو 

 متلم  ةن العبري بحال اةباا ال بحال ال حمل   هللا تعالى اعلم.
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 ما يقرأ في صالة الفجر يوم الجمعة

هللاِّ صررلّى هللا  ـ َعرْن اَبري  َُّرْكرَريَ رضري هللا عنره قَراَلف َكراَن َرسُّرولُّ  290/24

رر ]التروديف  كلُّ ف }}الم مر}تَْن ِّ عَةِّ مُّ عليه  سلّم كَْ َراُّ في َصالَيِّ اْلفَْورِّ كَْوَم الوُّ

رر ]اإلنتانف 2ـ  1 ْنَتانِّ .1[    }}َ ْل اَتَى َعلَى اإلِّ  [ . مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

كثِّ اْبنِّ َمْتعُّوٍبف  291/25 ْن َحدِّ كمُّ  لِّ َ »ـ َ لِّلمَّبََرانِّّيِّ مِّ  «.كُّدِّ

 الكالم عليقما من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوقماف

امررا حرردكث ابرري  ركررري رضرري هللا عنرره  ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

(  متررلم 891« )مررا ك رررا فرري صررالي الفوررر كرروم الومعررة»برراح « الومعررة»

( مررن طركرر  سررعد بررن إبرررا يم  عررن عبررد الرررحمن اةعرررج  عررن ابرري 880)

  ركري رضي هللا عنه به.

« الةر ير»اما حدكث ابن متعوب رضي هللا عنره  ف رد ر ا، المبرانري فري  

( قالف )حدثنا محمد بن بشر بن كوسف اةموي الدمش ي  حدثنا بحيم 2/80)

عبد الرحمن بن إبررا يم  حردثنا الوليرد برن مترلم  حردثنا ثرور برن ك كرد  عرن 

عرن عمر  بن قيس المُّال ي  عن ابي إسحاد القمداني  عن ابري اةحروص  

عبد هللا بن متعوب رضري هللا عنره ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم كران ك ررا 

رر ]الترروديف  كررلُّ [   2ـ  1فرري صررالي الةرربح كرروم الومعررة }}الررم مر}تَْن ِّ

رر ]اإلنتانف  ْنَتانِّ  [   كدكم  ل (.1 }}َ ْل اَتَى َعلَى اإلِّ

ال الوليرد قال المبرانيف )لم كر ، عن عمر  بن قيس إال ثور   ال عن ثرور إ

بررن متررلم  تفرررب برره بحرريم   ال ك بنررا، إال عررن محمررد بررن بشررر(   ر ا، ابررن 

( مررن طركرر  المبرانرري بررد ن  ررذ، 52/150« )ترراركخ بمشرر »عترراكر فرري 

 ال كابي.

([   شيخ المبراني محمد بن بشر  لره 217قال القييميف )رجاله موث ون(])

   النراخ عرن  غير،  قرال ابرن عرديف )كران ار« تاركخ بمش »ترجمة في 

 شررررام بررررن عمررررار  كرررران عنررررد، ك برررره كلقررررا  راقررررة(   قررررال الرررردارقمنيف 

([   ب ية رجاله ث ا    في بعكرقم كرالم مرن جقرة ال ردليس 218)صالح(])

 «.ال  رك »ا  االذ الط  كما كدذذ من 

( مرن طركر  عمرر  برن ابري قريس  عرن ابري 1/270 قد اذرجه ابن ماجره )

تعوب رضي هللا عنره   لريس فيره )كردكم فر ي  عن ابي اةحوص  عن ابن م

 ل (  النفس ال تممنن ليبرو   رذ، ال كرابي  ثرم إن ابرا حراتم  الردارقمني قرد 

با إرساله])  ([.219صوَّ
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الوجه اليانيف الحدكث بليل على مشر عية قرااي  اتين التورتين في صالي 

ا علرى الفور كوم الومعة  كل سوري بكمالقا    لر  ـ  هللا اعلرم ـ الشر مالقم

 كررر مبرردا الولرر   غاك رره    ررو كررا ن فرري كرروم الومعررة  فرر ن فيرره تَررمَّ ذلرر  

التما ا   اةرض   فيه ذل  ِبم   فيه اُّذررج مرن الونرة ليكرون نترله فري 

اةرض   فيرره ت رروم الترراعة  فيكررون البعررث  الورر اا  فالم ةرروب ان ك ررذكر 

سريكون   فري الناخ بما كان في  ل  اليوم   في  ل  اع برار   ك رذكر ا مرا 

  ل  اس عداب.

 إ ا كانررت قرااتقمررا سررنة ثاب ررة فينب رري لأل مررة ان كحررافظوا عليقررا  فرر ن مررن 

د  اة مررة مررن ك تررا ل بررذل  فررال ك ر، ررا  بحوررة انقررا طوكلررة   بعكررقم كفررّرِّ

د سوري ) ل اتى( فري الرركع ين   سوري التودي في الركع ين   بعكقم كفّرِّ

  كل  ذا ذالا التنة.

عن ابري  ركرري كشرعر بمواظبرة النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم  سياد الحدكث 

على قرااتقما ا  اإلكيار من  ل    في حردكث ابرن مترعوب الرذي اشرار إليره 

الحافظ ال ةركح بمدا مة النبي صلّى هللا عليره  سرلّم علرى  لر   لكرن زكرابي 

)كرردكم  لرر ( غيررر محفوظررة   قررد نررص شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة علررى انرره ال 

المدا مة على قرااتقما  بحيث ك و م الوقال انقرا  اجبرة  ان تاركقرا  كنب ي

([   رذا مملر  صرالح  220متيا  بل كنب ي تركقا احيانرا  لعردم  جوبقرا])

لكن المحافظة على التنة كما حافظ عليقا النبي صلّى هللا عليره  سرلّم ا لرى  

  في اإلمكان ال نبيه على انقا غير  اجبة بالكالم  ال ذكير.

َ  ََكَر ـ اككا  ـ انره ال كتر ح  ان ك ررا فري فورر الومعرة بتروري فيقرا سرودي 

اذر  باتفاد اة مة  ةن اس حباح قررااي )الرم( الترودي   ) رل اترى(  لريس 

ةجررل التررودي  بررل ةجررل مررا جرراا فرري  رراتين التررورتين كمررا ت رردم   التررودي 

 جاا  اتفاقا    هللا تعالى اعلم.
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 الرحمة في صالة النفل مشروعية السؤال عند آية

ذَْكفَةَ رضي هللا عنه قَاَلف َصرلَّْيتُّ َمرَع النَّبرّيِّ صرلّى هللا عليره  292/26 ـ َعْن حُّ

ْنردََ ا كَْترأَلُّ  َ الَ ِكَرةُّ َعرذَاٍح إالَّ تَعَروَّ َ   سلّم فََما َمّرْ  بِّهِّ اَكَةُّ َرْحَمٍة إالَّ َ قََف عِّ

ْنَقا. اَْذَرَجهُّ الَوْمَتةُّ  َ َحتَّنَ . الكالم عليه من  جقينفمِّ يُّ ذِّ  ه ال ْرمِّ

 الوجه اة لف في توركوهف

ما ك ول الرجل في ركوعره »  باح «الةالي»ف د اذرجه ابو با ب في ك اح 

(  ابررررن ماجرررره 262(  ال رمررررذي )3/225(  النتررررا ي )871« ) سررررووب،

( من طرك  اةعمرع قرالف )سرمعت سرعد 369ـ  38/275(  احمد )1351)

فَر  عن حذكفة رضي هللا عنه قالف بن عبيدي  عن ا لَةَ بن زُّ لمت ورب  عن صِّ

سبحان ربي »)صليت مع النبي صلّى هللا عليه  سلّم فكان ك ول في ركوعهف 

 مرا مررَّ ب كرة رحمرة »  قرالف «سبحان ربي اةعلي»   في سووب،ف «العظيم

(    ررذا لفررظ احمررد  « إال  قررف عنررد ا فتررأل   ال ِكررة عررذاح إال تعررو  منقررا

 «.البلوغ»نما  كرته ةنه قرك  من لفظ  إ

  ررذا إسررناب صررحيح علررى شرررط متررلم  رجالرره ث ررا  رجررال الشرريوين  غيررر 

 مت ورب ـ   و ابن اةحنف ـ ف نه من رجال متلم.

( مو ةررا   ممرروال  بقرذا اإلسرناب   لفظررهف 772 الحردكث اصرله فرري مترلم )

فراف  ح الب رري  ف لرت )قالف صليت مع النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم  ا  ليلرة  

كركررع عنررد الما ررة  ثررم مكررى  ف لررت كةررلي بقررا فرري الركعررة فمكررى  ف لررتف 

كركع بقا  ثم اف  ح النتاا ف را ا  ثم اف  ح ِل عمران ف را ا  ك را م رسرال   

إ ا مرَّ ب كة فيقا تتبيح سبَّح   إ ا مرَّ بتدال سأل   إ ا مررَّ ب عروُّ  تعروَّ   ثرم 

  فكان ركوعه نحوا  مرن قيامره  ثرم «ان ربي العظيمسبح»ركع فوعل ك ولف 

  ثرم قرام طروكال  قركبرا  ممرا ركرع  ثرم سرود ف رالف «سمع هللا لمرن حمرد،»قالف 

 فكان سووب، قركبا  من قيامه(.« سبحان ربي اةعلى»

 كرران اة لررى ان كشررير الحررافظ إلررى ان الحرردكث اصررله فرري متررلم  كمررا  رري 

 سناب  احد.عابته في ميل  ل   ال سيما ان اإل

 قولررهف ) حتررنه ال رمررذي(  الموجرروب فرري جررامع ال رمررذيف )حرردكث حتررن 

 (.3/41« )تحفة اةشراا»صحيح(   كذا ن له الم ي في 

الوجه اليانيف الحدكث بليرل علرى انره كنب ري للمةرلي ان ك ردبر مرا ك ررا، فري 

 قا تعوُّ .الةالي   ان كتأل إ ا مرَّ ب كة فيقا سدال   ان ك عو  إ ا مرَّ ب كة في

  ذا كان في تقود، صلّى هللا عليره  سرلّم فري صرالي الليرل  ةنره كران كميرل 

الةالي   ككير ال رااي  فكان كفعل ما  كر    ذا كردل علرى حكرور ال لر   
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 المبال ة في تدبر ال رِن   لم كحفظ عنه  ذا الدعاا في الفرا     من  نرا 

 اذ لف العلماا في  ل .

ى ان الفرض  النفل سرواا  ةن مرا ثبرت فري الفررض فذ   بع  العلماا إل

 ثبت في النفل إال بدليل.

 ال ول اليانيف ان  ذا ال كشرع في صالي الفرض  ال سريما فري حر  اإلمرام  

 ةن عدم ن له في الفرض كدل على ان اةَ لى تركه ةمركنف

 اة لف انه لم كن رل فيمرا نعلرم   لرو كران سرنة لنُّ رل  ةن الةرحابة رضري هللا

عنقم ن لوا صفة صالي النبي صلّى هللا عليه  سلّم ن ال  بقي را    قرد ن لروا  لر  

في النفل   لم كن لرو، فري الفررض  مرع تروفر القمرم  الرد اعي علرى ن لره فري 

الفرض اكير من النفل   قد سأل ابو  ركري رضري هللا عنره النبري صرلّى هللا 

و كران كتركت عرن ال ررااي عليه  سرلّم عرن سركوته برين ال كبيرر  ال ررااي  فلر

للتدال  ال عو  لن ل  ل   لكن مع  ذا فليس فيه بليل كنص على المنرع  ةن 

إن  رذ، »غاكة ما فيه انه بعاا  تتبيح   قد قال النبي صلّى هللا عليه  سرلّمف 

الةالي ال كةلح فيقا شيا من كالم الناخ إنما  و ال تبيح  ال كبير  قررااي 

 ([.221«])ال رِن

ف ان الدعاا فري الفرككرة ال سريما مرن اإلمرام قرد كترب  ال موكرل علرى الياني

المأمومين  فيش  عليقم   المملوح  و ال وفيف  كما سيأتي ـ إن شاا هللا ـ 

 «.اإلمامة»في باح 

  ذا بالنتبة لإلمام  المنفرب.

امرا المرأموم فرر ن كران فري صررالي الترر فقرو كاإلمررام  المنفررب   إن كران فرري 

 ن اشر له التردال  ال عرو  عرن اإلنةرا  المرأمور بره كمرا لرو صالي الوقر ف

كانت ِكة التدال ا  العذاح في اثناا قرااي اإلمام ف نره ك ررت  لر    كنةرت 

إلمامه  إال إن كان إمامه كتكت بحيث ك مكن من التدال  فيكون حكمه كمرا 

ه ت دم   إن لم كش له بل اعانه على تدبر قرااي إمامه  لم كش ل مرن كران معر

 لم ككر، له بل كت ح  على احد ال ولين   هللا تعالى اعلم.
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 النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

ـ َعنِّ ابنِّ َعبَّراٍخ رضري هللا عنقمرا قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا  293/27

دا  »عليه  سلّمف  عرا  اَْ  َسراجِّ كُّروعُّ ااَلَ َ إني نُّقيتُّ اَْن اَْقرَراَ ال ُّرْرَِن َراكِّ را الرُّ   فَأَمَّ

ررٌن اَْن كُّْترر ََواَح  رردُّ ا فِّرري الرردَُّعااِّ  فَ َمِّ وبُّ فَاْج قِّ ررا التُّرروُّ حَّ  َ اَمَّ رروا فِّيررهِّ الرررَّ مُّ فَعَّظِّ

ْتلٌم.«. لَكُّمْ   َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

فري النقري عرن قررااي ال ررِن »  براح «الةرالي»ف د اذرجه متلم فري ك راح 

( من طرك  سفيان بن عيينة  اذبرني سرليمان برن 479« )الركوع  التووب

سررحيم  عررن إبرررا يم بررن عبررد هللا بررن معبررد  عررن ابيرره  عررن ابررن عبرراخ قررالف 

كشرف رسررول هللا صرلّى هللا عليرره  سررلّم التر اري  النرراخ صرفوا ذلررف ابرري 

لةرالحة اكقا الناخف إنره لرم كبر  مرن مبشررا  النبروي إال الر،كرا ا»بكر ف الف 

كرا ا المترلم ا  تُّرر  لره  اال  إنري نُّقيرت ان اقررا ال ررِن راكعرا  ا  سراجدا   

فأما الركوع فعظموا فيه الرح عّ   جل   اما التووب فاج قد ا في الدعاا  

 «.ف من ان كت واح لكم

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

إلجرالل قولهف )فعظموا فيه الرح( ال عظيمف  صف الرح بةفا  العظمرة  ا

  الكبركاا   المراب  ناف سبحان ربي العظيم.

قولررهف )ف مررن ان كترر واح لكررم( بفرر ح ال رراا  كتررر المرريم بعررد ا نررون صررفة 

مشرربقة ايف ح يرر   جرردكر ان كترر واح بعررا،كم   كورروز فرر ح المرريم )قََمررٌن( 

 ككون مةدرا  فال كينى  ال كومرع  ال كدنرث   مرن كترر المريم ثَنَّرى  جمرع 

 صفة مشبقة  كما ت دم   ميلهف قمين  ف نه  صف. انَّث  ةنه 

الوجه اليالثف الحدكث بليل على النقري عرن قررااي ال ررِن فري حرال الركروع 

 التووب   في معنى  ل  ـ اككا  ـ حدكث علي رضي هللا عنره قرالف )نقراني 

رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم ان اقرررا راكعررا  ا  سرراجدا (   فرري ر اكررةف 

هللا صلّى هللا عليره  سرلّم عرن ال ررااي فري الركروع  الترووب   )نقاني رسول

 ([.222 ال اقولف نقاكم(])

  لرر  ةن ال رررااي محلقررا ال يررام ا  ال عرروب فرري حرر  مررن كعورر  عررن ال يررام  

 ال رِن اشرا الكالم  فناس  ان ككرون فري حرال ال يرام    ري حرال الرفعرة 

ا م م ررام الكلرريم  امررا الركرروع تعظيمررا  لكررالم هللا تعررالى  تكركمررا  لل ررارئ ال رر

 التووب فحال ا  ل  انكترار  انوفراض  فيناسر  فيره تعظريم الررح  بعرا،، 

  ال كرع بين كدكه.
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الوجرره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى  جرروح تعظرريم الرررح فرري حررال الركرروع 

 ككون  ل  بالةي ة الواربي في حدكث حذكفة رضي هللا عنه الم  دمف ).. ثرم 

حان ربرري العظرريم...  ثررم سررود ف ررالف سرربحان ربرري ركررع فوعررل ك ررولف سررب

اةعلى...(.  قد  رب عرن ع برة برن عرامر رضري هللا عنره قرالف )لمرا ن لرتف 

ريمِّ مرر ]الواقعرةف  [   قرال رسرول هللا صرلّى هللا 74}}فََتبِّّْح بِّاْسمِّ َربِّّرَ  اْلعَظِّ

اةَْعلَرى    فلما ن لتف }}َسبِّّحِّ اْسرَم َربِّّر َ «اجعلو ا في ركوعكم»عليه  سلّمف 

 ([(.223«])اجعلو ا في سووبكم»[ قالف 1مرر ]اةعلىف 

 ظا ر الحدكث ان  ل   اج     و قول اإلمام احمد       الومقور إلرى 

ان  لرر  سررنة   لرريس بواجرر   برردليل حرردكث المترريا صررالته  ةن الرسررول 

 صلّى هللا عليره  سرلّم لرم كعلمره ال تربيح   لرو كران  اجبرا  ةمرر، بره   ال رول

بالوجوح  رو الرراجح   امرا بليرل الومقرور ف رد ت ردم الورواح عرن ميلره فري 

 الكالم على حدكث المتيا فراجعه.

الوجه الوامسف مشر عية الدعاا في التووب  اإلكيار منه ةنه محل إجابة  

 ظا ر إطالد لفظف )الدعاا( انه ال كو ص بالمرأثور  برل كردعو فري صرالته 

ن طلر  ذيرري الردنيا  اآلذرري  االسر عا ي في حال سووب، بأي بعاا كان مر

 من شر ما.

 قد  رب في حدكث ابي  ركري رضي هللا عنه ان رسرول هللا صرلّى هللا عليره 

اقرررررح مررررا ككررررون العبررررد مررررن ربرررره   ررررو سرررراجد  فررررأكير ا » سررررلّم قررررالف 

([   سيأتي ـ إن شاا هللا تعالى ـ فري بعراا ال شرقد )ثرم كردعو 224«])الدعاا

 عالى اعلم.بما شاا(.  هللا ت
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 من أدعية الركوع والسجود

ـ َعْن َعا َِّشةَ رضي هللا عنقا قَالَْتف َكاَن َرسُّولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  294/28

،ِّف  وبِّ هِّ َ سُّوُّ كُّوعِّ رمَّ اْغفِّرْر » سلّم كَ ُّولُّ في رُّ َت  اللَّقُّ مَّ َربَّنَرا َ بَِّحْمردِّ سُّْبَحانََ  اللّقُّ

.«. لِّي  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 عليه من  جقينفالكالم 

 الوجه اة لف في توركوهف

« اة ان»  منقاف فري ك راح «صحيحه»ف د اذرجه البواري في مواضع من 

( مررن طركرر  484(  متررلم )817« )ال ترربيح  الرردعاا فرري التررووب»برراح 

رَحى]) ([  عرن مترر د  عرن عا شرة رضري هللا 225منةور  عن ابري الكُّ

يه  سلّم ككيرر ان ك رول فري ركوعره عنقا قالتف )كان رسول هللا صلّى هللا عل

  «(سبحان  اللقرم ربنرا  بحمردت  اللقرم اغفرر لري  ك رأ ل ال ررِن» سووب،ف 

   ذا لفظ الةحيحين.

 معنررىف )ك ررأ ل ال رررِن( ايف كعمررل مررا اُّمررر برره فيرره   كرردل علررى  لرر  لفررظ 

الةحيحين بالتند المذكورف )ما صلّى النبي صلّى هللا عليه  سلّم صرالي بعرد 

ِّ َ اْلفَ ْحُّ مرر ]النةرف ان ن ل [ إال ك ول فيقاف 1ت عليهف }}إِّ َا َجاَا نَْةرُّ  َّ

 ([(.226«])سبحان  ربنا  بحمدت اللقم اغفر لي»

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية قررول المةررلي فرري ركوعرره 

 سووب،ف )سبحان  اللقم ربنا  بحمدت اللقرم اغفرر لري(  انره كنب ري اإلكيرار 

و كدل على جواز الدعاا في الركوع مرن المرأثور   إن كران الردعاا منه    

فري التررووب اكيررر  ةنرره امررر فيرره باالج قراب فرري الرردعاا    ررذا كشررعر ب كييررر 

الدعاا  بوالا الركوع فالكيير فيه تعظيم الرح سبحانه  تعرالى  كمرا ت ردم  

  هللا تعالى اعلم.
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 حكم التكبير ومواضعه من الصالة

اَبري  َُّرْكرَريَ رضري هللا عنره قَراَلف َكراَن َرسُّرولُّ هللاِّ صررلّى هللا  ـ َعرنْ  295/29

رريَن كَْرَكررعُّ  ثررمَّ  رريَن كَ ُّررومُّ  ثُّررمَّ كَُّكبِّّرررُّ حِّ ررالَيِّ كَُّكبِّّرررُّ حِّ عليرره  سررلّمف إ َا قَرراَم إلَررى الةَّ

ف  ردَ،ُّ »كَ ُّولُّ َع هللاُّ لَِّمْن َحمِّ كُّروع  ثُّرمَّ كَ « َسمِّ رَن الرُّ رْلبَهُّ مِّ ريَن كَْرفَرعُّ صُّ  ُّرولُّ   رو حِّ

ريَن كَْرفَرعُّ «َربَّنا  لرَ  الَحْمردُّ »قَا ٌمف  دا   ثُّرمَّ كَُّكبررُّ حِّ ي َسراجِّ ريَن كَْقروِّ   ثرمَّ كَُّكبِّّررُّ حِّ

رالَيِّ  ريَن كَْرفَرعُّ  ثرمَّ كَْفعَرلُّ  لِّرَ  فري الةَّ دُّ  ثرمَّ كَُّكبِّّررُّ حِّ ريَن كَْتروُّ َراَْسهُّ  ثمَّ كَُّكبِّّر حِّ

نَ  يَن كَ ُّومُّ مِّ . كُّلَِّّقا  َ كَُّكبِّّر حِّ . مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ لُّوخِّ  اثْنَ َْينِّ بَْعدَ الوُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« ال كبير إ ا قام من الترووب»  باح «اة ان»ف د اذرجه البواري في ك اح 

( مرن طركر  الليرث  عرن عُّ يرل  عرن ابرن شرقاح  عرن 392(  متلم )789)

ا  ركرري رضري هللا عنره ك ررولف )... ابري بكرر برن عبررد الررحمن  انره سرمع ابرر

 فذكر،(.

  ذا لفرظ الةرحيحين  إال ان لفرظ البوراري بقرذا اإلسرنابف )ربنرا لر  الحمرد( 

بد ن  ا    من طرك  عبد هللا بن صالح  عن الليث باإلسناب المذكور )ربنا 

  ل  الحمد(   قد اشار إليقا البواري.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

ن ك وم( اي ك ولف هللا اكبر   قت قيامه للةالي    ي تكبيري قولهف )ككبر حي

 اإلحرام.

قولهف )سمع هللا( ايف اس واح   اةصل في الفعل )سرمع( ان ك عرد  بنفتره  

َقرارر ]الموابلرةف  لُّرَ  فِّري َزْ جِّ ُّ قَْوَل الَّ ِّي تَُّوابِّ َع  َّ [ 1ك وله تعالىف }}قَْد َسمِّ

َن  ررّمِّ معنررى فعررل ِذررر ك عررد  بررالالم    ررو الفعررل    قررد ك عررد  بررالالم إ ا ضُّ

رْمرر ]ِل عمررانف  ْم َربُّقُّ [    ةن 195)اس واح( قال تعالىف }}فَاْس ََواَح لَقُّ

ردَ،ُّ  مرن لرم  مورب التمع ال كت فيد منه الحامرد  فر ن هللا تعرالى كترمع مرن َحمِّ

كحمد،   إنمرا كتر فيد باالسر وابة  ةن الرذي كحمرد هللا تعرالى كرجرو اليرواح  

 ([.227ف  ا اس واح هللا له ف د اثابه   قد اشار ابن ال يم إلى شيا من  ذا])

 قولهف )لمن حمد،( ايف لمن  صفه بةفا  الكمال حبا   تعظيما .

قولهف )ربنا  ل  الحمد( ايف كا ربنا  فقو منراب  بحررا نرداا م ردر   الروا  

  دكر جمل ين.عاطفة على م در  ايف كا ربنا اطعنا   ل  الحمد  فيكون في ت

  ررذا لفررظ الةررحيحين ـ كمررا ت رردم ـ  الةرري ة اليانيررةف ربنررا لرر  الحمررد   قررد 

اذرجقا البواري   ي في حدكث ابي  ركري  كما ت دم   اذرجقا مترلم فري 
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حدكث ابي سرعيد الوردري رضري هللا عنره   سريأتي بعرد حردكث ابري  ركرري 

  ذا.

اللقرم(   ري فري حردكث ابري  الةي ة الياليةف اللقم ربنرا لر  الحمرد  ب كرابي )

 ركررررري رضرررري هللا عنرررره  سرررريأتي   فرررري حرررردكث ابررررن عبرررراخ رضرررري هللا 

 ([.228عنقما])

 الةي ة الرابعةف اللقم ربنا  ل  الحمد    ي في حدكث ابي  ركرري رضري 

 ([  فيقا من البالغة تكرار النداا  فكأنه قالف كا هللا كا ربنا.229هللا عنه])

على مشر عية ال كبير عند الدذول في الةرالي   الوجه اليالثف الحدكث بليل

  و ركن ال تنع رد الةرالي إال بره   علرى مشرر عية ال كبيرر حرين الركروع  

  التووب   الرفع منه   ال يام من ال شقد اة ل.

 بقذا ك بين ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم كان ككبر هللا تعرالى عنرد االف  راح  

رفرع مرن الركروع    رذ، ال كبيررا   اجبرة  في كل ذف   رفرع  مرا عردا ال

 ([    و الراجح لما كليف230على قول احمد  جماعة من التلف  الولف])

  ف ردذل تكبيررا  «إ ا كبرر اإلمرام فكبرر ا»ـ قوله صرلّى هللا عليره  سرلّمف  1

 االن  ال في عمومه.

  ـ مواظبة النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم عليره فري كرل صرالته فرضرا   نفرال   2

  ف كرون  رذ، ال كبيررا  مرن تفترير «صلُّوا كما راك مروني اصرلي» قد قالف 

 الةالي ال ي امرنا بقا.

ـ ان ال كبير شعار االن  ال من ركن إلى ِذرر  ةن افعرال الةرالي  ينرا    3

 فال بد من شعار كدل على االن  ال من  ينة إلى  ينة.

تر حبة    رذا قرول ابري ال ول اليانيف ان ال كبيرا  ليترت بواجبرة برل  ري م

([  لحررردكث المتررريا  231حنيفررة   مالررر   الشرررافعي  ر اكرررة عرررن احمرررد])

  الراجح ما ت دم   حدكث المتيا ت دم الوواح عنه.

الوجه الرابعف الحدكث بليل علرى مشرر عية قرولف سرمع هللا لمرن حمرد، حرين 

ولف الرفع من الركوع    ذا في ح  اإلمرام  المنفررب   امرا المرأموم ف نره ك ر

ربنا  ل  الحمد  لحدكث ابي  ركري رضري هللا عنره ان رسرول هللا صرلّى هللا 

إ ا قرال اإلمرام سرمع هللا لمرن حمرد، ف ولرواف اللقرم ربنرا لر  »عليه  سلّم قرالف 

([  232«])الحمد  ف ن من  اف  قوله قول المال كة غفر له ما ت دم مرن  نبره

فع من الركوع  ةن ال يام الذي  إنما عُّدل عن ال كبير إلى  ذا الذكر عند الر

 بعد، محل تحميد ا عّ   جل كةدر من اإلمام  المأموم.
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الوجرره الوررامسف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية قررولف ربنررا  لرر  الحمررد بعررد 

ال يام من الركوع    ذا فري حر  اإلمرام  المنفررب  إال المرأموم في ولقرا حرين 

 ،.الرفع من الركوع بدال  عنف سمع هللا لمن حمد

 بقذا ك بين ان اإلمام  المنفرب ك والن الوملة اة لى حين الرفع من الركوع 

 اليانيرة بعرد ال يرام   امرا المرأموم في رول الوملرة اليانيرة ف رط حرين الرفرع مررن 

الركوع    ذا على احد ال ولين ة رل العلرم    رو الرراجح  ةن حردكث ابري 

 لمن حمرد، ف ولرواف اللقرم  ركري نص في الموضوعف )إ ا قال اإلمام سمع هللا

ربنرا لر  الحمرد..(   لرم ك رل ف ولرواف سرمع هللا لمرن حمرد،  كمرا قرالف إ ا كبرر 

 اإلمام فكبر ا..   هللا تعالى اعلم.
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 ما يقوله بعد الرفع من الركوع

ّيِّ رضي هللا عنه قَاَلف َكاَن َرسُّولُّ هللاِّ صلّى  296/30 ْدرِّ ـ َعْن اَبي َسعيٍد الوُّ

كُّروعِّ قَراَلف هللا عليه  س رَن الرُّ رْلَا »لّم إ َا َرفََع َراَْسرهُّ مِّ رمَّ َربَّنَرا لَرَ  اْلَحْمردُّ مِّ اللّقُّ

ْن َشْيٍا بَْعدُّ  اَْ رَل اليَّنَرااِّ َ الَمْوردِّ   نَْت مِّ لَا َما شِّ ْلَا اةْرضِّ  َ مِّ التَّمَوا ِّ  مِّ

مَّ الَ  ري لَِّمرا  اََح ُّ َما قَاَل اْلعَْبدُّ ـ َ كلُّنَا لََ  َعْبدٌ ـ اللَّقُّ ْعمِّ َمانَِّع لَِّما اَْعَمْيرَت  َ الَ مُّ

ْنَ  الَودُّ  ْتلٌم.« َمنَْعَت  َ الَ كَْنفَعُّ  َا الَودِّّ مِّ  َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

مرا ك رول إ ا رفرع راسره مرن »  براح «الةرالي»ف د اذرجره مترلم فري ك راح 

د الع ك   عن عمية بن قريس  عرن ( من طرك  سعيد بن عب477« )الركوع

 قََ َعةَ  عن ابي سعيد الودري قالف ... فذكر الحدكث.

 قد  رب  ل  ـ اككرا  ـ مرن حردكث ابرن عبراخ رضري هللا عنقمرا عنرد مترلم 

( من طرك ين احد ما مو ةر   اآلذر ميل حدكث ابري سرعيد رضري 478)

 مرن حردكث علري هللا عنه  ب ن قولهف )اح  ما قرال العبرد   كلنرا لر  عبرد(  

( لكنره مو ةرر إلرى قولرهف ) مرلا مرا 771رضي هللا عنه عند متلم اككرا  )

 شنت من شيا بعد(.

 قد ت دم  ذا الحدكث في ابعية االس ف اح    رب الحدكث اككرا  مرن طررك ين 

عن عبد هللا بن ابي ا فى رضي هللا عنه مو ةرا   كحدكث علري رضري هللا 

 يف )اللقم طقرني باليلج  الماا  البرب...(.عنه   له طرك  ثالث   فيه زكاب

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولررهف )مررلا التررما ا   مررلَا اةرض( مررلاف بالنةرر   الرفررع   النةرر  

اشقر  على انه صفة لموصوا محذ ا    رذا الموصروا منةروح علرى 

 المةدر   العامل فيه المةدر قبله   ال  دكرف حمدا  ملَا التما ا .

ىف حمرردا  لررو كرران اجترراما  لمررأل التررما ا   اةرض   الم ةرروب برره  المعنرر

ال مييل  ال  رك   ال ح ي ة  ل   ةن الكالم ال ك در بالمكاكيل  ال تحشرى بره 

الظر ا   إنما المراب بهف تكيير العدب  تعظيم الحمد  تفوريم شرأنه   ان هللا 

بينقما   كر تعالى محموب على كل فعل ا  ذل  في التما ا   اةرض  ما 

 ([.233معنى  ذا الومابي])

  اما الرفع فعلى انه ذبر لمب دا محذ ا ت دكر،ف  و.

 التررما ا  بلفررظ الومررع   قررد جرراا فرري حرردكث ابررن ابرري ا فررى بلفررظ اإلفررراب 

)مررلا التررماا  اةرض(   فرري حرردكث ابررن عبرراخف )مررلا التررما ا   مررلا 

فري اةحابكرث اةذرر  اةرض  ما بينقمرا( ب كرابيف )بينقمرا(   لعرل تركقرا 
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إلرابي العلوكررا   التررفليا  منقمررا    رري شرراملة لمررا بينقمررا  ةنرره ال كولررو 

ي َذلََ  التَّرَماَ ا ِّ َ اةَْرَض فِّري  ُّ الَّذِّ عنقما   منه قوله تعالىف }}إِّنَّ َربَّكُّمُّ  َّ

ررر َّةِّ اَكَّررراٍمرر ]اةعررررااف  اَ ا ِّ [    قولررره تعرررالىف }}َ لَ َرررْد َذلَْ نَرررا التَّرررمَ 54سِّ

َما فِّي سِّ َّةِّ اَكَّاٍمرر ]دف   [ .38َ اةَْرَض َ َما بَْينَقُّ

قولهف ) ملا مرا شرنت مرن شريا بعردُّ( ظررا مبنري علرى الكرم ل معره عرن 

 اإلضافة مع إرابي المكاا إليه    و التما ا   اةرض.

  ذا إشاري إلى ان حمد هللا تعالى ال من قى له  ال كحةيه عراب   ال كومعره 

فأحررال اةمررر فيرره علررى مشررينة هللا تعررالى   لرريس  راا  لرر  للحمررد ك رراح  

 من قى.

قولهف )ا َل اليناا  المود( بالنة  على االذ ةاص  ا  على النداا  كووز 

 رفعه على انه ذبر لمب دا محذ ا ايف انت ا ل اليناا  المود.

 . الينااف  و المدح باة صاا الكاملة   المودف  و العظمة  نقاكة الشرا

قولهف )اح ُّ ما قال العبد( بالرفع إما انه ذبر مب ردا محرذ ا  ايف  لر  احر  

ما قرال العبرد   المرراب مرا سرب  مرن الينراا  الحمرد  احر  مرا قرال العبردف ايف 

اصدقه  اثب ه   إنما جعل ذبرا  ليكون ما بعد، متر أنفا  كر م الكرالم بد نره  ا  

ملة ) كلنا ل  عبرد( مع رضرة  مب دا  جملة )ال مانع لما اعميت( ذبر،   ج

 ل أكيد ال فوك  ا تعالى.

 )ال( في العبد إما للونس  ا  للعقد   المراب الرسول صلّى هللا عليه  سلّم  

  اة ل اظقر  ل ولهف ) كلنا ل  عبد(.

قولهف ) كلنا ل  عبد( فيقرا ال نبيره علرى انره تعرالى مالر  لوميرع العبراب  ف ليره 

 لف عبيد  مع عوب الكمير على جمع  ةن ال ةد ان كرجع اةمر كله   لم ك

ككون الول  بمن لرة عبرد  احرد  قلر   احرد  قرال تعرالىف }}إِّْن كُّرلُّ َمرْن فِّري 

ْحَمانِّ َعْبد ا مرر ]مركمف   [ .93التََّماَ ا ِّ َ اةَْرضِّ إِّالَّ ِتِّي الرَّ

مرانع قولهف )ال مانع لما اعميت( ايف ارب  إعماا،  ف ن من اعمى شينا  ال 

له  إ  الواقرع ال كرتفرع   ال معمري لمرن منعره هللا  ةن قكراا، نافرذ سربحانه 

دَ   ما قردر منعره ال كوجرد  فرال كتر ميع احرد ان  جِّ  تعالى  فما قَدََّر عماا،  ُّ

رَ   ْمتِّ رْن َرْحَمرٍة فَرالَ مُّ ُّ لِّلنَّراخِّ مِّ ك ير شينا  من  ل   قال تعالىف }}َمرا كَْفر َحِّ  َّ

يمُّ مرر ]فاطرف لََقا َ َما كُّمْ  ك ُّ اْلَحكِّ ،ِّ َ  َُّو اْلعَ ِّ ْن بَْعدِّ َل لَهُّ مِّ ْرسِّ ْ  فاَلَ مُّ  [ .2تِّ

قولررهف ) ال كنفررع  ا الوررد منرر  الوررد( الورردف بفرر ح الورريم   ررو الحررظ  ال نررى 

 البَْوتُّ   )من( بمعنىف عند   المعنرىف ال كنفرع صراح  ال نرى عنردت غنرا، 

نما كان  ذا اح  مرا قرال العبرد ةن  ال حظه   إنما كنفعه العمل بماع     إ
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فيه ال فوك  إلى هللا تعالى  اإل عان له   االع راا بوحداني ه   ان الحول 

  ال وي  الوير  غير، منه تعالى.

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية  ررذا الررذكر بعررد الرفررع مررن 

ن حمرد هللا الركوع  لإلمام  المنفرب  المأموم  في الفرض  النفل  لما فيره مر

تعالى  اليناا عليه   كمال ال فروك  لره سربحانه   االع رراا بكمرال قدرتره 

  عظم ه  انفراب، بالوحدانية  تدبير مولوقاته   هللا تعالى اعلم.
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 األعضاء التي يُسجد عليها

ـ َعنِّ ابنِّ َعبَّراٍخ رضري هللا عنقمرا قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا  297/31

،ِّ ف »عليه  سلّم دَ َعلَى َسرْبعَةِّ اَْعظُّرٍمف َعلَرى اْلَوْبَقرةِّ ـ َ اََشراَر بِّيَردِّ ْر ُّ اَْن اَْسوُّ اُّمِّ

ْكبَ َينِّ  َ اَْطَرااِّ اْل َدََمْين .«. إلَى انفِّهِّ ـ َ اْليَدَْكنِّ   الرُّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« التررووب علررى اةنررف»  برراح «ة انا»ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

( من طرك  عبد هللا بن طا خ  عن ابيه  عرن 230( )490(  متلم )812)

ابن عباخ رضي هللا عنقما قالف )قال النبي صلّى هللا عليره  سرلّمف فرذكر،..  

  فيه زكابيف  ال نَْكفِّتُّ اليياح  ال الشعر(.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

([ف 234امرنرري هللا عررّ   جررل   فرري ر اكررة للبورراري])قولررهف ) اُّمررر ( ايف 

)اُّمررررر النبرررري صررررلّى هللا عليرررره  سررررلّم(   فرررري ر اكررررة لرررره ـ اككررررا  ـ ف 

([  قررال الحررافظف )لمررا كرران  ررذا التررياد كح مررل الوةوصررية 235)امرنررا(])

 ([.236َع َّبَهُّ المةنف بلفظ ِذر بال على انه لعموم اةمة(])

م   فررررري ر اكرررررة للبوررررراري قولرررررهف )علرررررى سررررربعة اعظرررررم( جمرررررع عظررررر

 ([  جمع عكو    و الو ا المت  ل من الوتد.237)اعكاا(])

 قررد  كر ررا النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم إجمرراال   ثررم فةررلقا ليكررون ابلررِ فرري 

 حفظقا  اشود إلى تل يقا.

قولررهف )علررى الوبقررة(  رري اعلررى الوجرره   قررال اةصررمعيف ) رري موضررع 

 ([.238التووب(])

، إلى انفه( ايف  لرم ك رلف  اةنرف  إشراري انره لريس عكروا  قولهف ) اشار بيد

مت  ال   بل تابع للوبقرة  انقمرا عكرو  احرد   إال لكانرت اةعكراا ثمانيرة  

 قررد  رب فرري حرردكث العبرراخ بررن عبررد المملرر  رضرري هللا عنرره عنررد متررلمف 

 )الوبقة  اةنف(  سيأتي.

 [.(239قولهف ) اليدكن( ايف الكفين  كما في ر اكة متلم])

  ذا ال فتير م عين  لنال كعارضه حدكثف )ال كبترط احردكم  راعيره انبتراط 

 الكل (  كما سيأتي.

قولهف )  ال نكفرت الييراح  ال الشرعر(   الكفرتف  رو الكرم  الكرف  الومرع  

ضرمه  قبكره   فري ر اكرةف «ف ضررح»ك الف كفت الشيا ككف ره  مرن براح 

شررعر الررراخ   المعنررىف ال  ([   المرررابف240) ال اكررف ثوبررا   ال شررعرا (])
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نكمقا  ال نومعقا    ل  بأن كرفع ثوبه من اسفل عنرد الترووب  ا  كموكره 

 ح ى كح مه على بمنه.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على  جوح التووب على  ذ، اةعكراا التربعة 

  يف الوبقة   ك بعقا اةنف   الكفان   الركب ان   اطراا ال دمين    رذا 

 ن قولي ا ل العلم.على الراجح م

ةن هللا تعالى امر نبيه صلّى هللا عليه  سلّم بذل    اةمر ك  كي الوجروح  

 اةمة تبع له في  ل    كدكد، ر اكة )اُّمرنا( ـ كما ت دم ـ   رذا  رو اةصرل  

ان اة امر  النروا ي توجره إليره   اةمرة تبرع لره فري  لر   إال مرا بل الردليل 

 على توةيةه به.

ن التررووب علررى  ررذ، اةعكرراا ةجررل ان كشررمل التررووب اعررالي  الحكمررة مرر

الوتررد  اسررافله   اعكرراا كترربه  سررعيه  فيكمررل  ل العبررد  عبابترره ا عررّ  

  جل  ةن التووب عليقا إ الل لقا ا رح العالمين.

 كت ينى من  لر  مرن عور  عرن الترووب بربع  اةعكراا ك حرد  كدكره ا  

َ َمرا  انفه  نحو  ل  ف نه كتود على ب ية اةعكاا  ل وله تعرالىف }}فَراتَّ ُّوا  َّ

 [ .16اْس ََمْع ُّْمرر ]ال  ابنف 

الوجه الرابعف بل الحدكث بمفقومه انه ال كووز للمةلي ان كرفع عكوا  من 

اعكا ه حال سووب،  كاليد  الرجل ا  اةنف  نحو  ل   ف ن فعل لم كةرح 

   برره ك بررين ذمررأ مررن سررووب،ل ةنرره لررم كتررود علررى  ررذا العكررو الررذي رفعرره

كتود على جبق ه  كرفع انفره  ا  كرفرع قدميره ا  احرد ما  ا  ككرع احرد ما 

 على اةذر .

  ذا إن كان الرفع من اب داا التودي إلى ِذر ا  ف ن رفع العكو ثم  ضعه 

في اثناا التودي ف د اب  الركن  لكن ال كنب ي له  ل   ةن اةصرل ان تب رى 

 التووب. اةعكاا على اةرض مدي

 قد  رب في حدكث العباخ بن عبد الممل  رضي هللا عنه عرن النبري صرلّى 

اُّمررر  ان اسررود علررى سرربعف الوبقررة  اةنررف  اليرردكن »هللا عليرره  سررلّم قررالف 

 ([.241«]) الركب ين  ال دمين

ال » عن ابرن عبراخ رضري هللا عنقمرا ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم قرالف 

 ([.242«])نفُّه اةرضصالي لمن لم كَمُّسَّ ا

الوجه الوامسف ظا ر الحردكث انره ال كور  علرى المةرلي كشرف شريا مرن 

 ررذ، اةعكرراا لررو كرران مترر ورا   بررل كتررود علررى العكررو  لررو مررع الترراتر  

كشرراح الررجلين ا  اليردكن  ا  مررا كلربس فري الشرر اا غمراا للرراخ  الوبقررة 

  نحو  ل   ةمركنف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

78 

ةعكررراا علرررى اةرض ب ن اة لف ان مترررمى الترررووب كحةرررل بوضرررع ا

 كشفقا.

اليررانيف مررا  كررر، البورراري معل ررا  بةرري ة الورر م عررن الحتررن انرره قررالف )كرران 

 ([.243ال وم كتود ن على العمامة  ال لنتوي  كدا، في كمه(])

 اما سووب المةلي على حا ل من غير اعكاا التووب فال كولوف

 ة فيره  لمرا  رب عرن ـ إما ان ككون منفةال   كتوابي فال بأخ به  ال كرا 1

ميمونررررة رضرررري هللا عنقررررا ان النبرررري صررررلّى هللا عليرررره  سررررلّم صررررلّى علررررى 

ْمري]) ([   الومريف بالكم  على  زن غرفرة  مةرلى صر ير كعمرل 244الوُّ

مررن سررعف النوررل  سررميت بررذل  لترر ر ا الوجرره  الكفررين مررن حررر اةرض 

 ([.245 برب ا])

يه ب ن ب ية بدنه  فقرذا لكن كت ينى من  ل  ان كوص جبق ه بشيا كتود عل

 كنقى عنه ةمركنف

اة لف ان في  ل  مواف ة للرافكة  تشبقا  بقمل ةنقرم كترود ن علرى قمعرة 

 من الَمدَرِّ  كالفوار.

 اليانيف رفع ال قمة   الذي كنب ي للمتلم ات اا مواضع ال قم.

ـ  إن كرران الحا ررل م ةررال  بالمةررلي كيوبرره ا  طرررا عمام رره ا  طرررا  2

ه  فقذا ككر، التووب عليه  إال لحاجة كشدي حر   نحرو،  لحردكث غماا راس

انس رضي هللا عنه قرالف كنرا نةرلي مرع النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم فيكرع 

 احدنا طرا اليوح من شدي الحر في مكان التووب.

 في لفظف )كنا نةلي مع رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم في شدي الحر  فر  ا 

كمكرررررن جبق ررررره مرررررن اةرض بترررررط ثوبررررره فترررررود  لرررررم كتررررر مع احررررردنا ان

([  قال الحافظ ابن حوررف )فيره إشراري إلرى ان مباشرري اةرض 246عليه(])

 ([.247عند التووب  و اةصل  ةنه عل  بتط اليوح بعدم االس ماعة(])

 بقذا تبين ان ما كفعله بعر  المةرلين مرن بترط طررا غمراا راسره علرى 

ي المتراجد ان  رذا ال كنب ري  لعردم اةرض عند التووب مع  جوب الفرر  فر

الحاجررة إليرره  مررع مررا فيرره مررن كيررري الحركررة كلمررا اراب ان كبتررط  لرر    ةن 

الةحابة رضي هللا عنقم لم كفعلوا ما  كر ا إال عند الحاجرة   ال حاجرة مرع 

فر  المتاجد  اللقم إال ان تكون الفر  فيقا غبار  المةلي عند، حتاسرية 

  تعالى.فميل  ل  عذر إن شاا هللا

الوجرره التررابخف الحرردكث بليررل علررى ان المةررلي منقرري عررن كررّف ثوبرره عنررد 

التووب    ل  بأن كرفعه من اسفل  ا  كموكه ح ى كربمره علرى بمنره  ةن 
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 ل  ليس من تمام ال كنة ال ي تمل  من المةلي   قد ككون من باح الكبرر  

 لنال ك لوث ثوبه إ ا باشر ال راح.

ا النقي كرراب بره ال ن كره  فلرو صرلّى كرذل  ف رد اسراا   قد  كر النو ي ان  ذ

([  لكرن 248 صحت صالته    كر ان المبري اح ج على  ل  باإلجماع])

 ([.249حكى ابن المنذر عن الحتن البةري ان عليه اإلعابي])

 ال كدذل في  ل  كف ال  ري حول العنر  كمينرا  ا  شرماال   ةنقرا تلربس علرى 

  ذ، الةفة   هللا اعلم.
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 بيان ما يفعل باليدين عند السجود

ـ َعنِّ اْبنِّ بَُّحْينَةَ رضي هللا عنه اَنَّ النبي صلّى هللا عليه  سرلّم َكراَن  298/32

. . مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ َج بَْيَن كَدَْكهِّ  َح َّى كَْبدَُّ  بَيَاضُّ إبَمْيهِّ  إ َا َصلَّى فَرَّ

ٍح رضرري هللا 299/33 عنقمررا قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ  ـ َ َعررنِّ اْلبَررَرااِّ ْبررنِّ َعررازِّ

ْرفَ َْي َ »صلّى هللا عليه  سلّمف  ْتلٌم.« إ َا َسَوْد َّ فََكْع َكفَّْيَ    اْرفَْع مِّ  َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و عبد هللا برن مالر  برن جنردح اةزبي رضري هللا عنره  بحينرة اسرم امره  

رث بن عبد المملر   فر  ا قيرلف عرن عبرد هللا برن مالر  ابرن بحينرة  بنت الحا

ف نه ك را مال  بال نوكن   ابرن بحينرة بردل مرن عبرد هللا ال مرن مالر    كك ر  

ابن بحينة باةلف  ةنه نُّت  إلى امه   ةنه ليس صفة لمال   بل صفة لعبرد 

كران ناسركا  هللا    و صحابي   ابو، صحابي   امه صحابية  اسرلم قردكما    

فاضال     و ممن ر   صرفة صرالي النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم   كرر ابرن 

على ثالثين ميال  من المدكنة    كر ان رسرول هللا « ركم»سعد إنه ن ل بمن 

([  250ثم قدم قباا])« ركم»صلّى هللا عليه  سلّم في سفر القوري  بط بمن 

علررررى احررررد سررررنة سررررت  ذمتررررين  « ركررررم»مررررا  ابررررن بحينررررة فرررري بمررررن 

 ([.251اةقوال])

 الرا ي الياني  وف البراا ـ بف ح الباا فرراا موففرة ثرم  مر ي ممرد بي ـ ابرن 

عازح بن الحارث اة سي اةنةاري رضي هللا عنقما  له  ةبيره صرحبة  

 شقد غ  ي احد  ما بعد ا   لم كحكر غ  ي بدر لة ر سنه.

ابكرث   ر   عرن ابيره ر   عن النبي صلّى هللا عليره  سرلّم جملرة مرن اةح

 ابي بكر  عمر  غير ما من اكابر الةحابة رضي هللا عرنقم   ر   عنره 

من الةرحابةف ابرو جحيفرة   عبرد هللا برن ك كرد الوممري   عبرد هللا برن إكراب  

 ([.252ن ل الكوفة   ما  فيقا سنة اثن ين  سبعين])

 الوجه اليانيف في توركوقماف

كبرررردي »  برررراح «اة ان»ك رررراح امررررا اة ل ف ررررد اذرجرررره البورررراري فرررري 

( مرن طركر  495(   مترلم )807« )([  كورافي فري الترووب253َضْبعيه])

جعفر بن ربيعة  عن اةعرج  عن عبرد هللا برن مالرٍ  ابرن بحينرة  ان رسرول 

 هللا صلّى هللا عليه  سلّم... فذكر،.

االع ردال »  براح «الةرالي» اما حدكث البراا  ف د اذرجه مترلم فري ك راح 

لتررووب    ضررع الكفررين علررى اةرض   رفررع المرررف ين عررن الونبررين  فرري ا

( مرن طركر  عبرد هللا برن إكراب  494« ) رفع البمن عن الفوذكن في التووب
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عن البراا بن عازح رضي هللا عنقما قالف )قرال رسرول هللا صرلّى هللا عليره 

  سلّم... فذكر،(.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظقماف

ف إ ا سرود   قرد  رب بقرذا اللفرظ عنرد مترلم مرن طركر  قولهف )إ ا صرلّى( اي

 ِذر.

قولهف )فرج بين كدكه( ب شدكد الراا  ايف باعد برين كدكره  ايف عكردكه مينرى 

ج بينقمرا  برين جنبيره   عكد    و ما برين المرفر  إلرى الك رف   المرراب فررَّ

 فنحى كل كد عن الوان  الذي كليقا  بدليل ما بعد،.

إبميرره( ايف كظقررر   قولررهف )إبميرره( مينررىف إبررط   قولررهف )ح ررى كبررد  بيرراض

بكتر القم ي  سكون الباا    و باطن المنك    ككون لونه ابي  من لرون 

ب ية الولد غالبا  الذ فا ه عن المدثرا  الوارجية من القواا  الشمس   إنما 

كان كر  بياضقما  الح مال ان شعر إبميه صلّى هللا عليه  سلّم كان ذفيفا   

ك كح للناظر من بُّْعٍد سو  بياض اإلبمرين  ا  انره كران صرلّى هللا عليره فال 

  سلّم كن ف إبميه ح ى تب ى بيكاا.

الوجه الرابعف الحدكث بليل على  ينة التووب المواف ة للتنة    و ما اج مع 

 فيه ثالث صفا ف

اة لىف إبعاب العكدكن عن الونبين حال الترووب  المبال رة فري  لر     لر  

ل اليدان حظقما من االع ماب  االع دال في التووب   كب عرد التراجد عرن ل نا

 مظا ر الكتل  الف ور.

  ذ، التنة مشر عة ما لم كد  من بوانبره  فر ن حةرل  لر  تررت الموافراي  

ةن برا المفاسد ب ش ال المةلين ا  إكذا قم ا لرى مرن جلر  المةرالح بقرذ، 

 الةفة.

عنقا قالتف )كان النبي صلّى هللا عليره   قد  رب في حدكث ميمونة رضي هللا

 ([.254 سلّم إ ا سود لو شاا  بَْقَمةٌ ان تمر بين كدكه لمرَّ (])

الةفة اليانيةف  ضع الكفين علرى اةرض    مرا مرن اعكراا الترووب  كمرا 

ت رردم   قررد بلّررت التررنة علررى بتررمقما مكررموم ي اةصررابع إلررى ال بلررة  كمررا 

 سيأتي.

ذراعين عن اةرض  ةن الرسول صلّى هللا عليه  سلّم الةفة الياليةف رفع ال

اع ردلوا فري الترووب   ال كبترط »امر برفعقمرا  نقرى عرن بترمقما   قرالف 

 ([.255«])احدكم  راعيه انبتاط الكل 

 قررد  كررر بعرر  الف قرراا انرره إ ا طررال التررووب  راا اإلمررام فلرره ان كع مررد 

نررره قرررالف اشررر كى بمرف يررره علرررى فوذكررره  لحررردكث ابررري  ركرررري رضررري هللا ع
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اصحاح النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم إلرى النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم مشر ة 

َكر ِّ »التووب عليقم إ ا تفرجوا  ف رالف  ([   الةرواح 256«])اسر عينوا بالرُّ

َ َمررا اْسرر ََمْع ُّْمرر  انرره مرسررل  لكررن كعكررد، عمرروم قولرره تعررالىف }}فَرراتَّ ُّوا  َّ

  تعالى اعلم.([  هللا257[ ])16]ال  ابنف 
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 هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود

ْوٍر رضي هللا عنه اَنَّ النبيَّ صرلّى هللا عليره  سرلّم  300/34 ـ َعْن َ ا ِّلِّ ْبنِّ حُّ

. مُّ هِّ  َ إ َا َسَودَ َضمَّ اََصابِّعَهُّ. َرَ ا،ُّ الَحاكِّ َج بَْيَن اََصابِّعِّ  َكاَن إ َا َرَكَع فَرَّ

 الكالم عليه من  جقينف

 جه اة لف في توركوهفالو

  ذا الحدكث اذرجه الحاكم مفرقا  في موضعين من المت درتف

( مررن طركرر  عمررر  بررن عررون  ثنررا  شرريم  عررن عاصررم بررن 1/224اة لف )

كلي   عرن عل مرة برن  ا رل  عرن ابيره رضري هللا عنرهف )ان النبري صرلّى هللا 

ج بين اصابعه(.  عليه  سلّم كان إ ا ركع فرَّ

مررن طركرر  الحرارث بررن عبررد هللا الورازن  ثنررا  شرريم برره   (1/226 اليرانيف )

 بلفظف )ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم كان إ ا سود ضم اصابعه(.

 قال الحاكم عن كال اإلسرنابكنف ) رذا حردكث صرحيح علرى شررط مترلم  لرم 

 كورجه(.

( من طركر  الحرارث برن عبرد 642  594 اذرجه بقذ، الةفة ابن ذ كمة )

 اب.هللا بقذا اإلسن

( في موضع  احد من طرك  الحارث بن 248  5/247 اذرجه ابن حبان )

ميرل لفرظ ابرن حبران   لررو « البلروغ»عبرد هللا بقرذا اإلسرناب   علرى  رذا فلفرظ 

 ع ا، إليه الحافظ لكان احتن  ا  جمع بينقما ف دم ابن حبان ثم الحاكم.

اة ل   قول الحاكمف )صحيح على شرط مترلم...( صرحيح بالنتربة لإلسرناب 

 فيه نظر بالنتبة لإلسناب الياني  ف ن الحارث بن عبد هللا لم كورج له متلم  

 قرالف « الي را » ال احد من اصحاح الك   الت ة   قد  كر، ابن حبان فري 

 ([.259([   قال الذ بيف )صد د(])258)مت  يم الحدكث(])

لحرافظ عرن  في اإلسناب  شيم    و ابن بشير  مدلس   قد عنعنه   قد ن ل ا

اإلمررام احمررد انرره قررالف )لررم كتررمع  شرريم مررن عاصررم بررن كليرر    كررر جماعررة 

 ([.260ِذركن   قد حدث عنقم(])

([  قال اةلبانيف )صحيح  لوال عنعنة 261 قد حتن  ذا الحدكث القييمي])

 «.البلوغ»([   سكت عنه الحافظ  نا في 262 شيم(])

عنره فري صرفة صررالي   لره شرا د مرن حرردكث ابري مترعوب البردري رضرري هللا

النبي صلّى هللا عليره  سرلّم  فيرهف )ثرم ركرع فورافى كدكره    ضرع كدكره علرى 

 ([.263ركب يه   فرج بين اصابعه(])
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الوجه اليانيف الحردكث بليرل علرى ان الترنة فري اصرابع اليردكن حرال الركروع 

تفركوقما فرود الركبرة كال راب  عليقرا  ةن  لر  امكرن مرن الركروع  اثبرت 

 كة ظقر، براسه    ي سنة مملوبة  كما ت دم.لحةول تتو

اما في حال التووب فالترنة ضرم اةصرابع مرع بترمقا  ليحةرل برذل  كمرال 

اسر  بال ال بلرة بقرا    رو اعرون علرى تحملقرا فري اثنراا الترووب   هللا تعررالى 

 اعلم.
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 ً  صفة قعود من صلى جالسا

َرسُّررول هللاِّ صررلّى هللا  ـ َعررْن َعا َِّشررةَ رضرري هللا عنقررا قَالَررْتف َراَْكررتُّ  301/35

َ ْكَمةَ. َحهُّ اْبنُّ ذُّ  عليه  سلّم كَُّةلِّّي مُّ ََربِّّعا . َرَ ا،ُّ النََّتا يُّ  َ َصحَّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

كيف صالي »  باح «قيام الليل  تموع النقار»ف د اذرجه النتا ي في ك اح 

( مررررررن طركرررررر  ابرررررري با ب 1238(  ابررررررن ذ كمررررررة )3/224« )ال اعررررررد

([ عن حفص  عن حميد  عن عبد هللا بن ش ي   عرن عا شرة 264الَحفَري])

 رضي هللا عنقا  قالتف ... فذكرته.

قال النتا ي ع بهف )ال اعلم احدا  ر    ذا الحدكث غير ابي با ب    و ث رة  

  ال احت   ذا الحدكث إال ذمأ   هللا تعالى اعلم(.

(  سركت عنره الرذ بي   اذرجره ابرن 1/275م )  ذا الحدكث صححه الحراك

 ([.265(  صححه اةلباني])257ـ  6/256حبان )

 اما كالم النتا ي فليس فيه الو م ب كعيفه ةمركنف

اة لف ان حكمه بالومأ ظني   ابو با ب الحفري ـ   رو عمرر برن سرعيد برن 

« الترررنن الكبرررر »عبيررد ـ ث ررة  ثرررم إن  رررذ، الوملررة اةذيرررري ال توجرررد فرري 

  برل قرال م لمرايف إنقرا فري «المو برى»( الذي  و اصل الة ر  2/143)

 «.المو بى»بع  النتخ من 

اليرررانيف ان ابرررا با ب الحفرررري لرررم كنفررررب بررره  ف رررد تابعررره محمرررد برررن سرررعيد 

(  عنه البيق ري 1/258اةصبقاني  ثنا حفص بن غياث به  اذرجه الحاكم )

ا ي فري بعروا، تفررب ابري (  قال الحافظف ) في  ذا تع ر  علرى النتر2/305)

([  اةصبقاني ث ة   حفص بن غياث ث ة ـ اككا  ـ إال 266با ب الحفري(])

([  267انه في اآلذرر سراا حفظره  ف رد ككرون  رذا الحردكث ممرا اذمرأ فيره])

 ([.268 عند ابن حبان  البيق ي])« الكبر » حميد  و الموكل كما في 

علرى ان اةفكرل للمةرلي إ ا كران الوجه اليانيف اس دل الف قاا بقذا الحدكث 

 ([.269كةلي جالتا  ان ك ربع في محل ال يام])

 صفة ال ربعف ان كوعل باطن ال دم اليمنى تحت الفوذ اليتر    باطن ال دم 

اليتر  تحت الفوذ اليمنى   ككع الكفين على الركب ين  ةجل ال فرك  برين 

رشا  لم ككن  نات فرد برين قعوب ال يام  ال عوب الذي في محله  إ  لو كان مف 

 الولوخ في محله  بين الولوخ الذي  و بدل من ال يام.
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قررالواف  ةن ال ربررع اكيررر راحررة  ذشرروعا   بوررالا مررا إ ا جلررس علررى رجلرره 

اليتر  مف رشا  ف د ك ع    ال سيما إ ا طالت ال رااي  كما في صالي الليرل  

   ذا قول الومقور.

ج ا  ةن ال ربع ـ كما ك رول المرر زي ـ لرم  لو صلّى على غير  ذ، الحال ا

كأ  في شيا من اةذبار إال فري  رذا الحردكث  فيره مرا ت ردم   لرم كيبرت فري 

كيفيررة جلرروخ المةررلي قاعرردا  عررن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم شرريا   فرري 

حرردكث عمررران بررن حةررين رضرري هللا عنقمرراف )صررّلِّ قا مررا  فرر ن لررم تترر مع 

 «.صالي المتافر  المرك » في باح ف اعدا (   سيأتي إن شاا هللا

 لم كذكر فيه صفة صالته قاعدا   فدل علرى انره كةرلي قاعردا  علرى اّي حرال 

([   النبي صلّى هللا عليه 270شاا م وركا  ا  مف رشا  ا  م ربعا  ا  م وكنا ])

([  271 سلّم قد ثبت انه صلى جالتا   لم كرب في  ل  بيران كيفيرة جلوسره])

 اعلم.  هللا تعالى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

87 

 ما يقول المصلي بين السجدتين

ـ َعنِّ اْبنِّ َعبَّراٍخ رضري هللا عنقمرا اَنَّ النَّبِّريَّ صرلّى هللا عليره  سرلّم  302/36

ف  نِّي  َ َعرافِّنِّي  »َكاَن كَ ُّرولُّ بَرْيَن التَّرْودَتَْينِّ رْر لِّري  َ اْرَحْمنِّري  َ اْ ردِّ رمَّ اْغفِّ اللَّقُّ

ْقنِّي .َرَ ا،ُّ اةْربَعَةُّ إالَّ «. َ اْرزُّ مُّ َحهُّ الَحاكِّ بَ  َ َصحَّ   النََّتا يَّ  َ اللَّْفظُّ ةبي بَا ُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

الررردعاا برررين »  بررراح «الةرررالي»( فررري ك ررراح 850ف رررد اذرجررره ابرررو با ب )

( 271  1/262(  الحراكم )898(  ابرن ماجره )284 ال رمذي )« التودتين

  حرردثني حبيرر  بررن ابرري ثابررت  عررن سررعيد بررن مررن طركرر  كامررل ابرري العررالا

جبيررر  عررن ابررن عبرراخ رضرري هللا عنقمررا ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم.. 

فررذكر،    ررذا لفررظ ابرري با ب إال ان فيررهف ) عررافني  ا رردني  ارزقنرري(  عنررد 

ال رمذي  ابن ماجهف ) اجبرني( بدل )عافني(  عند ابرن ماجرهف ) ارفعنري( 

 ما  بموموع الر اكا  سبع كلما .بدل )ا دني( ف كون الكل

قررال الحرراكمف ) ررذا حرردكث صررحيح اإلسررناب  لررم كورجررا،   كامررل بررن العررالا 

 ال ميمي ممن كومع حدكيه(.

 قد تفرب ابرو العرالا بقرذا الحردكث    رو مو لرف فيره  ف رد  ث ره ابرن معرين  

 كع وح بن سفيان   قال ابن عديف )ارجرو ان ال برأخ بره(   قرال النترا يف 

([   قررال 272بررال وي(   قررال فرري موضررع ِذرررف )لرريس برره بررأخ(]) )لرريس

 )صد د كومأ(   ب ية رجاله رجال الشيوين.«ف ال  رك »الحافظ في 

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

 اصل « ضرح»قولهف )اغفر لي( فعل بعاا منف غفر ك فر غفرا   من باح 

للرذنوح    قاكرة العبرد  ال فرف الت ر  ال  مية   الم فري من هللا تعالى سر ر،

 ِثامقا  بعفو، عنقا بفكله  رحم ه.

قولررهف ) ارحمنرري( فيرره طلرر  رحمررة هللا عررّ   جررل ال رري كرر م بقررا حةررول 

 المملوح  بعد ان سأل الم فري ال ي ك م بقا ز ال المر وح.

 الرحمة صفة من صفا  هللا تعالى ت  كي إنعامه  إحترانه علرى عبرد، مرن 

لردنيا إلرى مرا كةرلحه  ثرم إسرعاب، فري اآلذرري إن ِمرن إكواب،  ثم  داك ه فري ا

 ات ى   كل ما ا تعالى على ذل ه من اإلحتان  اإلنعام فقرو شرا د برحمرة 

 تامة  سعت كل شيا  فال حد ب  ال من قى لرحمة هللا تعالى.
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قولهف ) ا دني( فعل بعاا كراب به طلر  القداكرة   المعنرىف بلنري  ال منري  

لداللررة إلررى طركرر  الحرر   الةررواح    داكررة ال وفيرر    ررذا كشررمل  داكررة ا

 لإلكمان  العلم النافع  العمل الةالح.

قولهف ) عافني( فعل بعراا كرراب بره طلر  العافيرة    لر  برأن كرفرع هللا عنره 

اةسرر ام  البالكررا  فرر ن كرران مرككررا  فرري بدنرره فعليرره ان كت حكررر  لرر  حررال 

إما بالشقوا  المقلكرة  ا  الدعاا   اعظم اةمراض  اكير ا مرض ال لوح 

بالشبقا  المكلة    ل  ـ  العيرا  براا ـ سرب  شر ا ي العبرد  فعلرى العبرد ان 

 كت حكر  ل  ـ اككا  ـ.

قولهف ) ارزقني( فعل بعاا كراب به طل  الرزد    و اسم عام لما ك روم بره 

الرردكن مررن العلررم  اإلكمرران  العمررل الةررالح   مررا ك رروم برره البرردن مررن طعررام 

 لباخ  سكن  فعلى العبد ان كت حكرر  رذ، المعراني العظيمرة عنرد   شراح

  ذا الدعاا.

قولررهف ) اجبرنرري( الوبرررف مررأذو  مررن جبررر  الررو ن  الكتررر إ ا اصررلح ه  

فالوبر ككون مرن الرن ص الرذي كع رري العبرد فري جميرع احوالره    رذا بعراا 

جرل  عرال بالوبر الذي ح ي  ه إصالح العبد  بفرع جميرع المكرار، عنره   هللا 

كوبر ضعف الكعفاا من عبراب،   كوبرر كترر ال لروح المنكترري مرن اجلره  

الواضررعة لعظم رره  جاللرره  بمررا كفرري  عليقررا مررن انررواع كراماترره  اصررناا 

المعرررارا  اةحررروال اإلكمانيرررة   كوبرررر المةررراح فيوف ررره لليبرررا   الةررربر 

  كعوضه من مةابه اعظم اةجر إ ا قام بواج   ل .

بعرراا بملرر  الرفعررة    ررذا شررامل للرفعررة فرري الرردنيا بعلررو قولررهف ) ارفعنرري( 

 المن لة  الذكر الحتن   الرفعة في اآلذري بعلو المن لة في الونة.

الوجره اليالرثف اسر دل الف قراا بقرذا الحردكث علرى مشرر عية  رذا الردعاا فري 

الولتة بين التودتين   قد  رب في حدكث حذكفرة رضري هللا عنره انره صرلّى 

رح اغفرررر لررري  رح اغفرررر »لّم كررران ك رررول برررين الترررودتينف هللا عليررره  سررر

([  فررالولوخ بررين التررودتين محررل بعرراا  فينب رري للمةررلي ان 273«])لرري

كدعو بقذا الدعاا المأثور   إن اضاا إليه بعاا بتدال الونة ا  النوراي مرن 

 النار ا  صالح قلبه ا  عمله ا  صالح المتلمين  ما اشبه  ل  فال بأخ به.

ي بعر  الر اكرا  ت ييرد، بةرالي الليرل    رذا ال كنفري مشرر عية  قد جاا فر

 ذا الدعاا في الفرككة  لما ت دم من ان ما جاز في النفل جاز فري الفررض  

إال ما بل الدليل على توةيةره بره   قرد حكرى ال رمرذي  لر  عرن الشرافعي 

 احمرررررد  إسرررررحاد   قرررررالف )إنقرررررم كرررررر ن  رررررذا جرررررا  ا  فررررري المك وبرررررة 

 .([274 ال موع(])
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 قد نص الف قاا ـ  مرنقم الحنابلرة ـ علرى ان الواجر  مرن  لر  مرري  احردي  

  اةفكل ان ككرر ا  لحدكث حذكفة رضي هللا عنه.

 الدعاا بما جاا في  رذا الحردكث ك كرمن جلر  ذيرر الردنيا  اآلذرري   بفرع 

رررل الويرررر   الم فرررري ت ررري الشرررر   شرررر الررردنيا  اآلذرررري  فررر ن الرحمرررة تُّحّةِّ

إلى  ذا   ذا   الررزد مرا بره قروام البردن  الرر ح  ال لر    القداكة توصل 

 ([.275كما ت دم])

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

90 

 حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض للثانية أو الرابعة

ثِّ رضري هللا عنره اَنَّرهُّ راَ  النَّبِّريَّ صرلّى هللا  303/37 رَوْكرِّ ـ َعْن َمالِّ ِّ ْبنِّ اْلحُّ

َي عليرره  سررلّم كَُّةررلِّّي  فَرر  َا َكرراَن فِّرري َ تْررٍر  ررْن َصررالَتِّهِّ لَررْم كَررْنَقْ  َح َّررى كَْترر َوِّ مِّ

. دا . َرَ ا،ُّ اْلبَُّواريُّ  قَاعِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

من اس و  قاعدا  في  تر من »  باح «اة ان»ف د اذرجه البواري في ك اح

( مررن طركرر  ذالررد الحررذاا  عررن ابرري قالبررة  قررالف 823« )صررالته ثررم نقرر 

 نا مال  بن الحوكرث اللييي.. فذكر،(.)اذبر

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية الولرروخ قلرريال  إ ا نقرر  مررن 

التررووب إلررى ال يررام ع رر  الفررراغ مررن الركعررة اة لررى  الياليررة    ررو المررراب 

ب ولرررهف )فررر  ا كررران فررري  ترررر مرررن صرررالته..(   تترررمى  رررذ، الولترررة جلترررة 

فيقررا حركررة الورروارح سرركونا  بينررا   االسرر راحة    رري جلتررة لميفررة تترركن 

 كالولوخ بين التودتين   ليس فيقا  كر  ال بعاا.

 قد اذ لف العلماا فيقا  ل  ي من سنن الةالي   يناتقا كال ورافي  غيرر،  

 ا  انقا ال تشرع إال عند الحاجة  على قولينف

اة لف انقا سنة من سنن الةرالي    رذا  رو المشرقور عرن اإلمرام الشرافعي  

([   اذ ررار، 277([  ان ةررر لرره النررو ي])276ر اكررة عررن اإلمررام احمررد]) 

([ لحردكث مالر   رذا   لحردكث ابري حميرد 278الشيخ عبرد الع كر  برن براز])

الترراعدي عنرردما  صررف صررالي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري عشررري مررن 

 الةحابة  ف د  رب فيه ثم عاب فتود  ثم رفع راسه   قالف )هللا اكبر  ثم ثنى

رجلررره اليترررر   ثرررم قعرررد عليقرررا ح رررى رجرررع كرررل عظرررم إلرررى موضرررعه  ثرررم 

 ([.279قام...(])

ف كون  ذ، الولتة ثب ت في المعنى عن احد عشر صحابيا   ابو حميد  تتعة 

 معه   ر اكة مال  بن الحوكرث ال ي معنا.

 قد  رب  كر جلتة االسر راحة فري حردكث المتريا صرالته مرن طركر  ابرن 

 ركرري رضري هللا عنره  فيرهف )ثرم اسرود ح رى تممرنن نمير  في حردكث ابري 

ساجدا   ثم ارفع ح ى تممنن جالتا   ثم اسرود ح رى تممرنن سراجدا   ثرم ارفرع 

 ([.280ح ى تممنن جالتا   ثم افعل  ل  في صالت  كلقا(])

 لو اذذ على ظا ر، لدلَّ على  جوح جلتة االس راحة    ذا لم ك ل به احد 

نبه البواري على   م  ذ، اللفظة  ف نه ع به ب ولرهف ـ كما  كر الحافظ ـ لكن 

([   اذرجره البيق ري 281قال ابو اسامة في اةذيرف )ح رى تتر وي قا مرا (])
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([  ثرم إن جلترة 282من طرك  ابي اسرامة بقرذا اللفرظ   اشرار إلرى الرو م])

االس راحة ليس فيقا طمأنينة  فقذا مما كردل علرى ضرعفقا   علرى فررض ان 

محفوظررة ف نقررا تحمررل علررى الولرروخ لل شررقد  فقررو الررذي كناسرربه  ررذ، اللفظررة 

 الممأنينة   هللا اعلم.

ال ول اليانيف انقا ليتت بتنة من سنن الةالي   إنما الترنة ان كرنق  علرى 

صدر قدميه  ال كولس    ذا ال ول حكا، ابرن المنرذر عرن ابرن مترعوب  ابرن 

حرص الناخ على ([    دالا من ا283عمر  ابن عباخ رضي هللا عنقم])

مشا دي افعال النبي صلّى هللا عليه  سلّم   يناته في الةرالي   قرد سراد ابرن 

المنذر   من قبله ابن ابي شيبة ما  رب عن  دالا الةحابة رضي هللا عنقم 

 ([.284بأسانيد صحيحة])

قال النعمان بن ابي عيا ف ابركت غير  احرد مرن اصرحاح النبري صرلّى هللا 

إ ا رفع راسره مرن الترودي فري ا ل ركعرة  الياليرة قرام  رو  عليه  سلّم  فكان

 ([.285 لم كولس])

  ذا قول ابي حنيفة   مالر    المشرقور مرن مرذ   احمرد   عر ا، النرو ي 

 ([.286إلى الكييركن ا  اةكيركن])

لَْت بتب  الكعف للكبر  ال ةنقا   حملوا اةحابكث الواربي فيقا على انقا فُّعِّ

ن مال  بن الحوكرث إنما قردم علرى النبري صرلّى هللا عليره م ةوبي لل ربة  ة

 سررلّم بعررد ان كبررر صررلّى هللا عليرره  سررلّم    لرر  اثنرراا توقرر ، ل رر  ي تبرروت  

  ي سنة تتع  فكان كولس  ذ، الولترة لكبرر،  فمرع  رذا االح مرال ال تيبرت 

 المشر عية على  جه اإلطالد.

ن  صرف صرالي النبري صرلّى قالواف  ةنقا لو كانت سنة با مة لذكر ا كرل مر

هللا عليرره  سررلّم ل رروفر القمررم  الررد اعي علررى ن لقررا   مررن  رردالا صررحابة 

 مالزمون للنبي صلّى هللا عليه  سلّم  كما ت دم.

 قد  كر اةصوليون في مبحث اةفعال النبوكة ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم 

مرريال  ـ بيانررا  ل ولرره  قررد كفعررل العبررابي بأج ا قررا الواجبررة  المند بررة كالةررالي ـ

وا الةَّالَيَرر ]الب ريف  [    كفعل في اثنا قا بع  اةفعال 43تعالىف }}َ اَقِّيمُّ

المباحة  كما  قع في الحج   لذا قال ابو الحترن ال ميمريف )الرذي ان قرى إلريَّ 

من قول ابي عبد هللا ـ كعني اإلمام احمد ـ ان فعل النبي صلّى هللا عليه  سرلّم 

 ([.287ما ككامه من الدليل(]) موقوا على

  ذا كالم بقي   ف د تكون جلتة االس راحة ممرا فعلره صرلّى هللا عليره  سرلّم 

بيانا    قد تكون من اةفعال المباحة للحاجرة إليقرا ـ كمرا ت ردم ـ  ككرون بليرل 
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 لرر  مررا انكررم إليرره مررن ان  اصررفي صررالي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم لررم 

 كذكر  ا.

عياض بعد حكاك ه قول الشافعي الم  ردمف ) قرال مالر  فري كافرة قال ال اضي 

الف قاا.. ال كولس  لكن كنق  كما  و   حملوا حردكث ابرن الحروكرث علرى 

 ([.288انه كان من فعله عليه التالم ليدل على الوواز ا  لشكو (])

قال الحافظ قاسم بن قُّْملُّوبُّ را لمرا  كرر مرا  رب عرن الةرحابة انقرم كنقكرون 

د ر اقرردامقمف قررال الشرريخ اإلمررام موررد الرردكن عبررد التررالم بررن تيميررة علررى صرر

) قرد اجمرع الةرحابة علرى  لر   «ف  داكة ابي الومراح»الحراني في شرح 

فال جرم حمل حدكث مال  بن الحوكرث  ما في معنا، على ما  كرر ال اضري 

 ([.289رحمه هللا عن كافة الف قاا رحمقم هللا(])

([   الشريخ 290مرن ا رل العلرم مرنقم ابرن ال ريم]) قد اذ ار  ذا ال رول جمرع 

 ([.292([   الشيخ محمد بن إبرا يم])291عبد الرحمن التعدي])

لكن من اذذ بال ول اة ل   و انقا سنة فله  ل   إال إ ا كان مأمومرا  ف نره ال 

كولس جلتة االس راحة  بل ك ابع إمامره في روم معره  ةن افعرال المرأموم ت رع 

إ ا ركرع فراركعوا »مام بد ن مقلة  ل وله صلّى هللا عليه  سرلّمف بعد افعال اإل

 «. إ ا سود فتود ا  إ ا كبر فكبر ا...

 لقررذا إ ا ترررت اإلمررام ال شررقد اة ل  جرر  علررى المررأموم م ابع رره فرري ترررت 

الواجرر    ال كورروز لرره ان ك ررأذر عنرره ليفعلرره  فرر  ا كرران ك ابعرره فرري ترررت 

 ح  من باح ا لى  قال شيخ اإلسالم ابرن الواج  فألن ك ابعه في ترت المت

تيميررةف )اةقررو  ان م ابعررة اإلمررام ا لررى مررن ال ولررف لفعررل مترر ح    هللا 

 ([.293اعلم(])
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 مشروعية القنوت في النوازل

ـ َعْن اَنٍَس ْبنِّ َمالِّرٍ  رضري هللا عنره اَنَّ َرسُّروَل هللاِّ صرلّى هللا عليره  304/38

كُّوعِّ  كَْدعُّو َعلَى اَْحيَاٍا َمَن احياا اْلعََرحِّ  ثمَّ تََرَكهُّ.  سلّم قَنََت َشْقرا   بَْعدَ ال رُّ

.  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

رْبحِّ  305/39 را فِّري الةُّ ْن َ ْجٍه َِذَر  َ َزابَف فَأَمَّ ،ُّ مِّ ـ َ ةْحَمدَ َ الدَّاَرقُّْمنّيِّ نَْحوُّ

 فَلَْم كََ ْل كَْ نُّتُّ َح َّى فَاَرَد الدُّْنيَا.

اَنَّ النَّبرريَّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم َكرراَن الَ كَْ نُّررتُّ إال إ َا بَعررا  ـ َ َعْنررهُّ  306/40

َ ْكَمةَ. َحهُّ اْبنُّ ذُّ  لِّ َْوٍم  اَْ  بََعا َعلَى قَْوٍم. َصحَّ

ّيِّ رضي هللا عنه قَاَلف قُّْلتُّ ةبِّيف كَرا  307/41 ـ  َعْن َسعد ْبنِّ َطارٍد اةْشَوعِّ

سُّررولِّ هللاِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم  َ اَبِّرري بْكررٍر  اَبَررتِّ  إنَّررَ  قَررْد َصررلَّْيَت َذْلررَف رَ 

ْحردٌَث.  ؟ قَراَلف اَْي بُّنَريَّ  مُّ َ عَُّمَر  َ عُّيَْماَن  َ َعلرّيٍ  اَفَكرانُّوا كَْ نُّ ُّروَن فِّري اْلفَْوررِّ

بَ.  َرَ ا،ُّ اْلَوْمَتةُّ  إالَّ اَبَا بَا ُّ

 الكالم عليقا من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

لرر  سررعد بررن طررارد اةشرروعي الكرروفي   ث رره احمررد  ابررن معررين   ررو ابررو ما

 العولي   قال ابن عبد البرف )ال اعلمقم كو لفرون فري انره ث رة عرالم(  ر   

له البواري في ال عالي    ر   له متلم  اةربعة  ما  في حد ب اةربعرين 

 بعد الما ة.

 ابررررو، طررررارد بررررن اشرررريم بررررن متررررعوب اةشرررروعي  قررررال البورررراريف )لرررره 

([  سكن الكوفة  قرال مترلمف )تفررب ابنره بالر اكرة عنره(   لره 294بة(])صح

   اليررررررراني فررررررري «اإلكمررررررران»عنرررررررد، حررررررردكيانف احرررررررد ما فررررررري ك ررررررراح 

 ([.295«])الدعوا »

 الوجه اليانيف في توركوقاف

غر  ي »  براح «الم رازي»اما الحدكث اة ل ف د اذرجه البواري في ك راح 

ْعٍل   كروان...   براح «المتراجد» مترلم فري ك راح  ( 4089« )الرجيع   رِّ

( 677« )اسرر حباح ال نررو  فرري جميررع الةررالي إ ا نرر ل بالمتررلمين نازلررة»

( مرن طركرر   شررام  عررن ق ررابي  عررن انررس رضرري هللا عنرره    ررذا لفررظ 304)

 متلم.

 

( مررن طركرر  2/39(  الرردارقمني )20/95 الحرردكث اليررانيف اذرجرره احمررد )

ن انرس برن مالر  رضري هللا عنره ابي جعفر الرازي  عن الربيع بن انس  عر
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بره   لفرظ احمردف )مرا زال رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم ك نرت فري الفوررر 

 ح ى فارد الدنيا(.

 عند الدارقمنيف قال الربيع بن انسف )كنت جالتا  عند انرس برن مالر  ف يرل 

لهف إنما قنت رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم شقرا   ف الف مرا زال رسرول هللا 

  نت ال داي ح ى فارد الدنيا(    ذا الحدكث ضعيف  ةن فيه ثالث عللفك

اة لىف سوا حفظ ابي جعفر الرازي    و عيتى بن ما ان  قال عنه احمد 

 النتررا يف )لرريس بررال وي(   قررال ابررو زرعررةف )شرريخ كقررم كييرررا (   قررال ابررن 

([   قرررال الحررررافظ فرررري 296حبرررانف )كحرررردث بالمنررراكير عررررن المشررررا ير(])

 )صد د سيأ الحفظ(.«ف ل  رك ا»

اليانيرةف ان الربيرع بررن انرس البكررري صرد د لره ا  ررام  كمرا قررال الحرافظ فرري 

  قال ابن حبانف )الناخ ك  ون من حدكيه مرا كران مرن ر اكرة ابري «ال  رك »

 ([.297جعفر عنه  ةن في حدكيه اضمرابا  كييرا (])

فري اللفرظ اة ل الردال  الياليةف نكارته لموالف ه مرا ثبرت فري الةرحيحين  كمرا

على انه صلّى هللا عليه  سلّم قنت شقرا  كدعو على احياا مرن احيراا العررح 

ثررم تركرره  فيكررون م نرره موالفررا  لر اكررة الي ررا  ممررن  ررم اكيررر عرردبا    ا ثرر  

 ر اكة    م الذكن نفوا قنوته صلّى هللا عليه  سلّم على الد ام.

( من طرك  سرعيد برن ابري 620ة ) اما الحدكث اليالث ف د اذرجه ابن ذ كم

 عر بة  عن ق ابي  عن انس رضي هللا عنه.. فذكر،.

قررال ابررن عبررد القررابيف ) ررذا إسررناب صررحيح   الحرردكث نررص فرري ان ال نررو  

 ([.299([   صححه اككا  اةلباني])298مو ص بالنازلة(])

تررت »  براح «ال مبير » اما الحدكث الرابع  ف د اذرجه النتا ي في ك راح 

(  احمررررررد 1241(  ابرررررن ماجررررره )402(  ال رمرررررذي )2/203« )نرررررو ال 

( من طرك  ك كد بن  ار ن  عرن ابري مالر  اةشروعي  سرعد برن 25/214)

 طارد قالف قلت ةبي.. فذكر،   قال ال رمذيف )حدكث حتن صحيح(.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظقاف

اف ب ام قولررهف )قنررت شررقرا ( ال نررو  فرري الل ررة كملرر  علررى عرردي معرراٍن منقرر

 الماعة   طول ال يام   التكو    الدعاا    و اشقر ا.

  عند الف قااف ال نو ف الدعاا في الةالي قا ما     ذا معنى )قنت(  نا.

قولررهف )كرردعو علررى احيرراا مررن احيرراا العرررح( اةحيررااف جمررع حرري   الحرريف 

ال بيلة من العرح   المراب بقم ما  رب في حدكث انرس رضري هللا عنره قرالف 

)بعررث النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم سرربعين رجررال  لحاجررة  ك ررال لقررمف ال ررراا  

ْعٌل   كوان عند بنر ك ال لقاف بنر معونة   فعرض لقم حيَّان من بني سُّليمف رِّ
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ف ال ال ومف  هللا ما إكاكم اربنا  إنما نحن مو از ن في حاجة للنبي صلّى هللا 

 عليه  سلّم عليقم شقرا  في صرالي عليه  سلّم  ف  لو م  فدعا النبي صلّى هللا

([   قرد  كرر ابرن  شرام ان 300ال داي    ل  بدا ال نو    مرا كنرا ن نرت(])

 ([.301سركة بنر معونة سنة اربع من القوري])

( منراب  حرذفت منره كراا المر كلم   عروض عنقرا تراا ال أنيرث   قولهف )كا ابرتِّ

لف كرا ابري   منره قولره  بنيت على الكتر ل دل على الياا المحذ فرة   اةصر

رر ]مركمف  بِّيهِّ كَااَبَتِّ ََ [ ف د قرا التربعة إال ابرن عرامر 42تعالىف }}إِّْ  قَاَل ةِّ

 بالكتر    ذا  و اةكير في  ذا المناب     و كلمة )اح( المكاا للياا.

قولررهف )اي بنرري( منرراب  بررـ)اي(   اةصررل انقررا لنررداا البعيررد  لكررن قررد كنرر ل 

 لإلشعار بأنه رفيع ال در    مكانة عالية.ال رك  من لة البعيد 

قولررهف )محرردث( ايف امررر مب رردع فرري الرردكن لررم كرررب برره الشرررع   الظررا ر ان 

المراب برذل  المدا مرة علرى ال نرو   ان  لر  محردث  ةنره إنمرا كشررع عنرد 

الحاجة إليه في بع  اةحيان كما سيأتي   كح مرل انره مرا صرلى ذلفقرم فري 

  العلم عند هللا تعالى.الوقا ع فتما، محدثا   

الوجه الرابعف اةحابكرث اليالثرة بليرل علرى مشرر عية ال نرو  فري النروازل  

 قد ن ل ابن منظور عن ابن سيد، انره قرالف النازلرةف الشردي مرن شردا د الرد ر 

([  نتررأل هللا العافيررة   قررد ميررل لقررا العلمرراا بررال الزل 302تنرر ل بالنرراخ])

 لر    الظرا ر ان  رذ، ال قنرو  فيقرا    الودح  التيول  المواعرا   نحرو

ةنقا امر ن ل مرن هللا تعرالى  برل كشررع لره مرا بلَّرت عليره الترنة مرن صرالي 

االس ت اا عند الودح   ما  رب مرن بعر  اآلثرار عرن الةرحابة رضري هللا 

 عنقم في الةالي عند ال ل لة  كما سيأتي  ل  إن شاا هللا.

على المترلمين  بكرار م  فيردعو لقرم  إنما كشرع ال نو  عند تتلط اةعداا 

 كدعو على اعدا قم  لفعل النبي صلّى هللا عليه  سلّم  ف رد بعرا النبري صرلّى 

هللا عليه  سلّم على من ق رل ال رراا فري بنرر معونرة   بعرا للمت كرعفين مرن 

ا ل مكة  كما  رب في حدكث ابي  ركري رضي هللا عنره قرالف )كران رسرول 

م ك ول حين كفرغ من صالي الفور من ال ررااي  ككبرر هللا صلّى هللا عليه  سلّ 

  ثرم ك رول   رو قرا مف «سمع هللا لمن حمد،  ربنرا  لر  الحمرد» كرفع راسهف 

اللقررم انررج الوليررد بررن الوليررد   سررلمة بررن  شررام   عيررا  بررن ابرري ربيعررة  »

 المت كعفين من المدمنين  اللقم اشدب  طأت  على مكر   اجعلقرا علريقم 

ْعال    كوانكتني كوسف  ا  ([ (.303«])للقم العن لَحيان  رِّ
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قال شيخ اإلسالم ابن تيميةف ) كنب ي لل انت ان كدعو عند كل نازلرة بالردعاا 

ى مررن كرردعو لقررم مررن المرردمنين  مررن كرردعو  المناسرر  ل لرر  النازلررة   إ ا َسررمَّ

 ([.304عليقم من الكافركن المحاربين كان  ل  حتنا (])

ازلة ان كل م االذ ةار  ان كدعو بالدعاا المناس  فعلى اإلمام في قنو  الن

لذل    ان كب عد عن اإلطالة ا  ال فاصيل ال ي ال باعي لقرا  ةن  لر  اجمرع 

 لل ل    اقرح إلى المراب   ابعد عن المش ة على المأمومين.

الوجه الوامسف الحدكث بليل على ان ال نو  ككون بعد الرفرع مرن الركروع  

حابكث   كووز ال نرو  قبرل الركروع  لمرا  رب عرن انرس  على  ذا اكير اة

بن مال  رضي هللا عنه  قد سنل عن ال نو  بعد الركوع ا  عند فراغه مرن 

 ([.305ال رااي؟ قالف )ال  بل عند الفراغ من ال رااي(])

([   مرن 306 عن انس انه سنل عن ال نرو  ف رالف )قبرل الركروع  بعرد،(])

 بل الركوع  بعد،(.ابواح البواري باح )ال نو  ق

 لعررل الحكمررة ـ  هللا اعلررم ـ فرري كررون ال نررو  فرري حررال االع رردال ب ن حررال 

التووب الذي  و مظنة اإلجابة  ةن المملوح فري قنرو  النازلرة ان كشرارت 

المأموم إمامه في الدعاا  لو بال أمين   لقذا اتف روا علرى انره كوقرر بره  افراب 

 ([.307 ل  الحافظ])

لم  بع للتنة كود ان اكير اةحابكث تدل علرى انره صرلّى هللا الوجه التابخف ا

عليه  سلّم كان ك نرت عنرد الحاجرة  النازلرة فري صرالي الفورر   قرد ت ردم فري 

حدكث انس في قةة ال راا الذكن ق لوا في بنر معونة )فدعا النبري صرلّى هللا 

 عليه  سلّم شقرا  في صالي ال داي(.

([   حرردكث ابرري 308هللا عنقمررا]) كررذا  رب فرري حرردكث ابررن عمررر رضرري 

 ([ رضي هللا عنه.309 ركري])

 قد  قع الوالا بين العلماا في  ذ، المتألة    ي تعيين الةالي ال ي ك نت 

فيقا   ال ح ي  في  ل  انه ك نت بعد الرفرع مرن الركروع فري ِذرر ركعرة مرن 

 كل فرككة من الةلوا  الومس ال ي  رب ال نو  فيقا  ال سيما ا ل نر  ل

النازلة  ةن الناخ احوج إلى كيري الدعاا  ف  ا َذفَّتِّ النازلة قنت فري الفورر 

  الم رح  ف  ا ذفت قنت في الفور  ف  ا اقلعت امت  عن ال نو .

ف د  رب في حدكث انس رضري هللا عنره ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم كران 

 عنره ([   عن ابي  ركرري رضري هللا310ك نت في صالي الم رح  الفور])

قالف )ةقربن لكم صرالي رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم  فكران ابرو  ركرري 

ك نت في الركعة اةذيري من صالي الظقر  العشاا اةذيري   صالي الةبح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

97 

  فيررررردعو للمررررردمنين   كلعرررررن «سرررررمع هللا لمرررررن حمرررررد،»بعررررردما ك رررررولف 

 ([(.311الكفار])

يرل علرى ان االسر مرار فري الوجه التابعف حدكث ابري مالر  اةشروعي فيره بل

ال نو  في صالي الفور محدث  ليس بمشر ع   إنما كفعل  ل  عند الحاجة 

في بع  اةحيان  ةن ابا، قد صلّى ذلف النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم   رو 

ابن عشر سنين   صلّى  راا الولفاا الراشردكن رضري هللا عرنقم  لرم كترمع 

 لررو كرران سررنة راتبررة لكانررت القمررم احرردا  مررنقم ك نررت فرري الفوررر ب يررر سررب   

 الد اعي م وفري على ن له   لم ك ركه الةحابة رضي هللا عنقم   ال سريما 

 الولفاا الراشد ن الذكن كدمون الناخ  فميل  ل  ال كوفى.

 ما  رب من احابكث تدل على المدا مرة فقري ضرعيفة ال ت روم بقرا حورة  ثرم 

 اعلم.  ي معارضة بما  و اقو  منقا   هللا تعالى
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 ما يقال في قنوت الوتر

ـ َعررنِّ اْلَحَتررنِّ ْبررنِّ َعلررّيٍ رضرري هللا عنقمررا قَرراَلف َعلَّمنِّرري رسُّررولُّ هللاِّ  308/42

ف  تْرِّ نِّي فِّرريَمْن »صررلّى هللا عليرره  سررلّم َكلَِّمرراٍ  اَقُّررولُّقُّنَّ فِّرري قُّنُّررو ِّ اْلرروِّ ررمَّ اْ رردِّ اللَّقُّ

ْت لِّي فِّيما اَْعَمْيرَت  َ دَْكَت  َ َعافِّنِّي فِّيَمْن َعافَْيَت  َ تََولَّ  نِّي فيَمْن تََولَّْيَت  َ بَارِّ

لُّ َمرْن َ الَْيرَت   ي َ الَ كُّْ َكى َعلَْيَ   إنَّرهُّ الَ كَرذِّ َ قِّنِّي َشرَّ َما قََكْيَت  فَ نََّ  تَْ كِّ

 َرَ ا،ُّ اْلَوْمَتةُّ.«. تَبَاَرْكَت َربَّنَا َ تَعَالَْيتَ 

 «.َ ال كَعِّ ُّ َمْن َعابَْكتَ ف »َ َزابَ المَّبََرانِّيُّ َ اْلبَْيَق ِّيُّ 

،ِّف  رِّ ْن َ ْجٍه َِذَر فِّي ِذِّ  «.َ َصلَّى هللاُّ َعلَى النَّبِّّيِّ »َزابَ النََّتا ِّيُّ مِّ

ْلبَْيَق ّيِّ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍخ رضي هللا عنقمرا َكراَن َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى  309/43 ـ َ لِّ

نَا بَُّعاا  نَْدعُّو بِّهِّ  ،ِّ  هللا عليه  سلّم كُّعَلِّّمُّ ْبحِّ. َ فِّي َسرنَدِّ ْن َصالَيِّ الةُّ في اْل ُّنُّو ِّ مِّ

 َضْعٌف.

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

 ررو ابررو محمررد الحتررن بررن علرري بررن ابرري طالرر  بررن عبررد المملرر  القاشررمي 

ْبطُّ رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم  ركحان ره   لرد فري النةرف  ال رشي  سِّ

سنة ثالث من القورري علرى الةرحيح   امره فاطمرة بنرت  من شقر رمكان 

رنُّهُّ  قرت  فراي النبري صرلّى هللا عليره  رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم   كان سِّ

 سلّم ثمان سنوا    مع  ل  حفظ عن النبي صلّى هللا عليره  سرلّم احابكرث  

ي  كان حليما   رعا  فاضال    عن ابي بكري رضي هللا عنه قالف سرمعت النبر

صلّى هللا عليه  سلّم على المنبرر  الحترن إلرى جنبره كنظرر إلرى النراخ مرري  

ابنرري  ررذا سرريد   لعررل هللا ان كةررلح برره فن ررين مررن » إليرره مررري   ك ررولف 

([   قد  قع  ل  عنردما باكعره النراخ بعرد ابيره  فب ري نحرو 312«])المتلمين

لعظيمرة سبعة اشرقر ذليفرة برالعراد  مرا  راا ذراسران  ثرم جمرع الويرو  ا

 ذرج إلى الشام ل  ال معا كة الرذي كران  اليرا  عليقرا  قرت  الكرة ابيره علري 

ن(   رضي هللا عنه على العراد  فال  ى الويشان في موضرع ك رال لرهف )َمْتركِّ

فقررال الحتررن ان ك   ررل المتررلمون  فولررع نفترره مررن الوالفررة   َسررلََّم اةمررر 

ى معا كرة شرر طا  للةرلح  لمعا كة  ح نا  للدماا   جمعا  للكلمرة   شررط علر

 صار  ل  من مناقبه العظيمرة   تح ر  برذل  مرا قالره النبري صرلّى هللا عليره 

 سلّم   انةرا الحتن إلى المدكنرة   ب ري بقرا إلرى ان مرا   سرنة ذمترين 

 ([.313على احد اةقوال])

 الوجه اليانيف في توركوقماف
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با ب فري ك راح  اما حدكث الحتن بن علي رضري هللا عنقمرا ف رد اذرجره ابرو

(  النترا ي 464(  ال رمرذي )1425« )ال نو  في الروتر»  باح «الةالي»

( مررن طركرر  ابرري إسررحاد  3/245(  احمررد )1178(  ابررن ماجرره )3/248)

عررن بُّركررد بررن ابرري مررركم  عررن ابرري الحرروراا التررعدي قررالف )قررال الحتررن بررن 

 عليف ... فذكر،(.

يف ) ررذا حرردكث حتررن ال  إسررناب، صررحيح  رجالرره كلقررم ث ررا   قررال ال رمررذ

نعرفرره إال مررن  ررذا الوجرره..  ال نعرررا عررن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري 

 ال نو  في الوتر شينا  احتن من  ذا(.

 صرررررررححه الحررررررراكم علرررررررى شررررررررط الشررررررريوين   صرررررررححه النرررررررو ي  

([  لكررن طعررن بعرر  الحفرراظ كررابن ذ كمررة فرري لفظررةف )فرري 314 اةلبرراني])

« المترند»ا، عن بُّركد بن ابي مركم كما في قنو  الوتر(   ل  ةن شعبة ر 

(  لررم كررذكر ال نررو   ال الرروتر   لفظررهف )كرران كعلمنررا  ررذا 249ـ  3/248)

الرردعااف اللقررم ا رردني فرريمن  رردكت...(   شررعبة ا ثرر  مررن كررل مررن ر ا، عررن 

بُّركد  كأبي إسحاد  ابنه كونس   على قاعدي المح  ين في زكابي الي رة كحكرم 

 ([.315ذ     ال ككون  ذا الدعاا مو ةا  بال نو ])على  ذ، اللفظة بالش

( 744« )الردعاا»(  فري 2707( رقم )3/73 اذرجه المبراني في الكبير )

من طرك  عمر  بن مرز د  عن شعبة به  ب كابيف ) ال كع  من عابكرت(  

  رري زكررابي شررا ي تفرررب بقررا عمررر  بررن مرررز د عررن جميررع مررن ر  ، عررن 

 ([.316شعبة])

«ف التررنن» ي مررن  جرره ِذررر ـ كمررا قررال الحررافظ ـ ف ررال فرري  اذرجرره النتررا

( حدثنا ابن      عن كحيى بن عبرد هللا برن سرالم  عرن موسرى برن 3/248)

ع بة  عن عبد هللا برن علري  عرن الحترن برن علري قرالف )علمنري رسرول هللا 

اللقرم ا ردني فريمن »صلّى هللا عليه  سلّم  دالا الكلما  في الوتر قرالف قرلف 

تباركت ربنرا  تعاليرت   َصرلَّى هللا علرى النبري »   في ِذر، قالف «  دكت..

 «(.محمد

 إسرناب  ررذ، ال كررابي ضرعيف  قررال الحررافظ ابرن حورررف ) ررذ، ال كرابي فرري  ررذا 

ز الحرافظ عبرد  التند غركبة ال تيبت  ةن عبد هللا بن علي ال كعرا   قد جوَّ

 جرر م المرر ي ال نرري ان ككررون  ررو عبررد هللا بررن علرري بررن الحتررين بررن علرري  

« ال لوريص»([...(   جر م فري 317بذل   ف ن ككن كما قال فالتند من مرع])

([    ل  ةن عبد هللا بن علي بن الحتين برن علري  318بأن التند من مع])

 الد، علي برن الحترين المعرر ا بر كن العابردكن   قرد ابرت مرن حيراي عمره 

 قرد سرمع مرن الحتن رضي هللا عنه نحرو عشرر سرنين  فكيرف ككرون عبرد هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

100 

الحتررن بررن علرري  فالتررند ضررعيف إمررا الن ماعرره بقررذا االع بررار  ا  لوقالررة 

 را كه على االع بار اة ل.

( مرن طركر  إسرماعيل برن إبررا يم برن ع برة  عرن 3/172 قد ر ا، الحاكم )

عمرره موسررى بررن ع بررة  عررن  شررام بررن عررر ي  عررن ابيرره  عررن عا شررة  عررن 

بي صلّى هللا عليه  سلّم   إسماعيل برن الحتن به   لم كذكر الةالي على الن

إبرررا يم  ث رره ابررن معررين   النتررا ي   قررال ابررو حرراتم )ال بررأخ برره(   قررال 

الدارقمنيف )ما علمت إال ذيرا   احابكيره صرحاح ن يرة(   رذا بورالا كحيرى 

بن عبد هللا بن سالم ف د قال فيه النتا يف )مت  يم الحدكث(   كر، ابرن حبران 

([   ث ررره الررردارقمني   ن رررل 319ف )ربمرررا اغررررح(]) قرررال« الي رررا »فررري 

 ([.320التاجي عن ابن معين انه قال فيهف )صد د  ضعيف الحدكث(])

 

التررنن » امررا حرردكث ابررن عبرراخ رضرري هللا عنقمررا ف ررد اذرجرره البيق رري فرري 

اب  عن ابن جركج  2/209« )الكبر  ( من طرد عن عبد المويد بن ابي ر َّ

بُّركد برن ابري مرركم اذبرر، قرالف )سرمعت ابرن عن عبد الرحمن بن  رم  ان 

عباخ  محمد بن علي   و ابن الحنفية بالويف ك والنف كان النبي صلّى هللا 

اللقرم »عليه  سلّم ك نت في صالي الةربح  فري  ترر الليرل بقردالا الكلمرا ف 

 «(.ا دني فيمن  دكت...

ن جرركج ( من طرك  الوليد بن مترلم  ثنرا ابر2/210 اذرجه البيق ي اككا  )

به  عن عبد هللا بن عباخ قالف )كان رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّم كعلمنرا 

(  « اللقم ا دنا فريمن  ردكت..»بعاا ندعو به في ال نو  من صالي الةبحف 

 فوعله من متند ابن عباخ  حد،.

  ررذا إسررناب ضررعيف  قررال الحررافظف )ابررن  رمرر  المررذكور شرريخ موقررول  

حمن   ليس  و اةعرج الي ة المشرقور   صراح   اةكير ان اسمه عبد الر

([   قال اةلبانيف )لم اجد من  كر عبد الرحمن  رذا  امرا 321ابي  رم (])

([   علرى  رذا فرال نو  فري صرالي الةربح 322اةعرج فقو ث ة معر ا(])

 بقذا الدعاا لم كيبت   هللا اعلم.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظقماف

ن  رردكت( ايف كرا هللا  بلنرري  ال منري القداكررة    ررذا قولرهف )اللقررم ا ردني فرريم

شررامل لقداكررة اإلرشرراب ال رري ضررد ا الكررالل    داكررة ال وفيرر  ال رري ضررد ا 

 ال ي   ت دكم بيان  ل  في الدعاا بين التودتين.
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قولهف )فريمن  ردكت( ايف اجعلنري معرد با  فري جملرة مرن  ردكت منردرجا  فري 

ى بفعلرره عررّ   جررل  فكأنرره قررالف كمررا زمرررتقم    ررذا فيرره توسررل إلررى هللا تعررال

  دكت غيري فا دني.

قولهف ) عافني فيمن عافيت( ايف ارزقني العافية عن كل ن ص في الردنيا ا  

الدكن  كدثر على صالح العبد  سير، إلى هللا تعرالى  فقرو كترأل ربره العافيرة 

من اس ام الدكن    ي امراض ال لروح ال ري مردار ا علرى الشرقوا  المقلكرة 

شبقا  المكلة   ان كعافيه من امراض اةبردان ال ري تردبي إلرى اعر الل  ال

 البدن   ف د قوته  نشاطه الذي  و قوام عمله لدكنه  بنيا،.

قولهف ) تولني فيمن توليت( ايف كن لي  ليا   معينا   ناصررا   تحفظنري عرن 

 كل موالفة  نظر إلى غيرت.

فيمرا اعمي نري مرن العلرم  قولهف ) برارت لري فيمرا اعميرت( ايف انر ل البركرة

 المال  الوا،  الولد  غير  ل    حذا الم عل  إلرابي ال عمريم   هللا تعرالى 

 إ ا بارت لعبد، في شيا فليس لبرك ه من قى.

قولهف ) قني شر ما قكيت( )ما( موصولةف ايف شر الفعل الرذي قكريت بره 

كرراا علرري  ا  مةرردركة  ايف شررر قكررا     المرررابف الم كرري  ال نفررس ال 

الذي  و فعل هللا تعالى ةنه ذير ممل ا    المعنىف اجعل لي  قاكة من عندت 

ت يني شر ما قكي ه عليَّ  ببرتره    لر  برأن تحفظنري مرن شرر الفعرل الرذي 

قكيت به عليَّ  شر ما ك  ررن بره مرن التروط  الور ع الرذي كمنرع اليرواح  

ان كال رم العبرد مرن ةن ما قكرا، هللا تعرالى علرى عبرد، قرد ككرون ذيررا   إ ا كر

العلم  الةحة  المال  الولد الةالح  ما اشبه  ل    قد ككرون شررا  إ ا كران 

ال كال م العبد من الوقرل  المررض  الف رر  الولرد غيرر الةرالح  نحرو  لر   

  ذا  إن كان شرا  فقو فري الح ي رة ذيرر  ةنره كنمروي تح ره حكرم عظيمرة  

 الشرر لريس »لّى هللا عليره  سرلّمف  مةالح كييري للعبد   لقذا قرال النبري صر

 ([.323«])إلي 

 معنا،ف ان ما ك در، هللا تعرالى علرى عبرد، قرد ككرون شررا  إ ا كران ال كال مره  

لكن فعل هللا تعالى ليس بشرر  ةن افعالره كلقرا ذيرر  حكمرة   فيقرا مةرالح 

عظيمة علمقا من علمقرا  جقلقرا مرن جقلقرا  فباع برار نترب قا إلرى العبرد قرد 

شرا    باع بار نتب قا إلى هللا تعالى لكونه قكا ا  قدر ا ليترت بشرر  تكون

 بل  ي ذير.

قولررهف )ف نرر  ت كرري  ال ك كررى عليرر ( جملررة تعليليررة   الفرراا قررد ثب ررت فرري 

 ر اكة ال رمذي  إحد  ر اكا  النتا ي.
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 المعنىف إنه ال كعمي تل  اةمور العظام إال من كملت قدرتره  قكرا،،  لرم 

يا في غير،   هللا تعالى ك كي بما اراب  ال احرد ك كري علرى كوجد منقا ش

ررْن بُّ نِّررهِّ الَ  كَن كَررْدعُّوَن مِّ رري بِّرراْلَحّ ِّ َ الَّررذِّ ُّ كَْ كِّ هللا تعررالى  قررال تعررالىف }}َ  َّ

يرُّ مرر ]غافرف  يعُّ اْلبَةِّ َ  َُّو التَّمِّ  [ .20كَْ كُّوَن بَِّشْيٍا إِّنَّ  َّ

مير للشأن   كذلف بف ح اليراا  كترر الرذال قولهف )إنه ال كذل من  اليت( الك

ايف ال ككررعف  ال كقررون مررن  اليررت    رري « ضرررح»المعومررة  مررن برراح 

 الداللة الواصة.

قولهف ) ال كعر  مرن عابكرت(  رذ، الوملرة عنرد المبرانري  البيق ري   )كعر ( 

مررن العرر     ررو ضررد الررذل  « ضرررح»بفرر ح اليرراا  كتررر العررين  مررن برراح 

من عابك ه  ال كن ةر بل  و  ليل  ةن من  اال، هللا فقرو   المعنىف ال كَْ لِّ ُّ 

 منةور   من عابا، فقو م لوح  م قور.

رّ  فيقرا الكفرار   كرذل فيقرا    ذا ليس على عمومه  بل قرد كعررض احروال كَعِّ

المدمنون  كما حةل للنبي صلّى هللا عليه  سلّم  اصرحابه فري غر  ي احرد  

معنى الحدكثف ع ا  كرامال  ا  عر ا    ككون في  ل  مةالح عظيمة  ا  ككون

 ممربا   ف ن ما كحةل ل ير المدمنين ع ٌّ مدقت ثم ك  ل.

قولهف )تباركت ربنا  تعاليت( تباركتف اي تعاظمَت  ت اكد برت  إحتران   

 تعاليتف من ال عالي   و العلرو   زكرد  ال راا للمبال رة   المعنرىف لر  علرو 

كررل شرريا    ررو موصرروا بةررفا   الررذا   علررو الةررفة  فرراا تعررالى فررود

 الكمال.

 لعل الحكمة ـ  هللا اعلم ـ في اإلتيران بكرمير الومرع فري قولرهف )ربنرا( ب ن 

ما ت دم مرن قولرهف )ا ردني.. إلرخ( ان  لر  م رام سردال  بعراا    رو مناسر  

لل ذلل  االنكتار    ذا م ام ثناا على الرح سبحانه  تعالى  فناس  اإلتيران 

إشاري إلى العو  عن قيام المرا بمفرب، بأباا حر  ثنا ره  بكمير الومع  إما 

 ا  إشاري إلى الرفعة بقذ، اإلضافة الشركفة إلى الرح جل  عال.

الوجه الرابرعف اسر دل بقرذا الحردكث مرن قرالف بمشرر عية ال نرو  فري صرالي 

الوتر  اس حبابه فيه   ان كدعو بقذا الدعاا الوامع لويرري الردنيا  اآلذرري  

 اإلمام بةي ة الومع  مراعاي  لحال المأمومين  تأمينقم عليه. كدعو به 

 كةلي على النبي صلّى هللا عليه  سلّم في ِذرر بعا ره    رذا  إن لرم كيبرت 

في بعاا ال نو  م ةال  به ـ كما ت ردم ـ ف رد ثبرت  لر  عرن بعر  الةرحابة 

 رضي هللا عنقم.
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ث ان ابرا حليمرة ـ ف د اذرج إسماعيل ال اضي بترند، عرن عبرد هللا برن الحرار

معرررا  اةنةررراري ـ كررران كةرررلي علرررى النبررري صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم فررري 

 ([.324ال نو ])

ِّ بن كع  عندما صلّى بالناخ قيام رمكان في عقرد عمرر  بَّي
ُّ  كذا  رب عن ا

رضررري هللا عنررره انررره صرررلّى علرررى النبررري صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم فررري ِذرررر 

 ([.325ال نو ])

عيرة المرأثوري فحترن   إن بعرا بمرا كناسر  بعر   إن زاب اإلمام بع  اةب

اةحوال العارضة  كاالس  اثة حال الودح  ا  الدعاا بنةري المتلمين عند 

تتررلط اةعررداا   نحررو  لرر  جرراز  لكررن علررى اإلمررام فرري بعرراا ال نررو  فرري 

 رمكان مراعاي ثالثة امورف

  اة لف ان كحرررص علررى اةبعيررة الررواربي فرري الك رراح  التررنة   ان كو نرر

التوع  ال كلرف   الردعاا المو ررع   ال فاصريل الدقي رة ال ري توعرل الردعاا 

إلى الوعظ  ال ر ير  اقررح   عليره ان كو رار الووامرع مرن اةبعيرة  ل رول 

عا شررة رضرري هللا عنقرراف )كرران رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم كترر ح  

 تعالى ([   إن بدا، بحمد هللا326الووامع من الدعاا   كدع ما سو   ل (])

([  327 اليناا عليه  ثم الةالي على النبي صلّى هللا عليه  سلّم فقو ا لى])

لحدكث فكالة بن عبيد رضي هللا عنه قالف )سمع رسول هللا صرلّى هللا عليره 

د هللا تعالى   لم كةّلِّ على النبري صرلّى   سلّم رجال  كدعو في صالته لم كَُّمّوِّ

َل َ ذَا»صلّى هللا عليه  سلّمف  هللا عليه  سلّم  ف ال رسول هللا   ثم بعا، « َعوَّ

يد ربِّّهِّ َجلَّ  َع َّ َ اليَّنَااِّ َعلَيهِّ  »ف ال له ا  ل ير،ف  إِّ َا َصلَّى اََحدُّكُّْم فَليَْبدَاْ بِّ َْحمِّ

 ([.328«])ثُّمَّ كَُّةلِّّي َعلَى النَّبِّّيِّ صلّى هللا عليه  سلّم ثُّمَّ كَْدعُّو بَْعدُّ بَِّما َشااَ 

نيف االّ كميررل إطالررة تشرر  علررى المررأمومين  ترردبي إلررى ف ررور م  تتررب  اليررا

شكوا م   قد قال النبي صلّى هللا عليه  سلّم لمعا  رضي هللا عنره لمرا اطرال 

([ ؟ فكيررف باإلطالررة فرري 329«])اف َّرران انررت كررا معررا »فرري صررالي الفرككررةف 

 بعاا ال نو   بل في ابعية مو رعة  اسالي  متووعة؟ .

ن كرررردعو اإلمررررام بةرررروته المع رررابل ف نرررره اقرررررح إلررررى اإلذررررالص اليالرررثف ا

 ال كرع   اعظرم فري اةبح  ال عظريم   ابل علرى إحتراخ الرداعي ب ربره 

من ربه   عليه ان كب عد عن كل ما كنافي الكراعة  االب قال  ا  كدعو إلى 

الركاا  اإلعواح  تكيير المةلين ذلفه من ال لحرين  ال مركر  ا  ال ممريط 

البكاا  نحو  ل  مما ظقر على بع  اة مة في  ذا ال مان   هللا  ا  تةنع

 المت عان.
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 اعلم انه لم كةح عنه صلّى هللا عليه  سلّم انه قنت في الوتر.  إنمرا اُّذرذ  

سُّنية ال نو  من تعليم النبي صلّى هللا عليه  سلّم الحتن بن علري رضري هللا 

بيبرو  لفظرةف )قنرو  الروتر( ـ  عنقما الدعاا المأثور  كما ت دم ـ على ال رول

  لقذا ال كنب ي لإلنتان ان كدا م عليه.

قال الحافظ ابن حورف )قال الوالل عن احمدف ال كةح فيره عرن النبري صرلّى 

([   قررال اإلمررام ابررن 330هللا عليرره  سررلّم شرريا   لكررن عمررر كرران ك نررت(])

فري ال نرو   ذ كمةف ) لتت احفظ ذبرا  ثاب ا  عن النبي صلّى هللا عليه  سرلّم

 ([.331في الوتر...(])

 على  ذا فمدا مة ا مة المتاجد على ال نو  في رمكان بحيث ال ك ركونه 

 إال قليال  كح اج إلى بليل  ةنه موالف للتنة   هللا تعالى اعلم.
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 كيفية الهوي إلى السجود

ى هللا ـ َعررْن اَبرري  َُّرْكررَري رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّ  310/44

يررُّ  َ ْليََكرْع كَدَْكرهِّ قبرل »عليه  سلّمف  تُّ اْلبَعِّ ْت َكَما كَْبرُّ إ َا َسَودَ اََحدُّكُّْم  فاَلَ كَْبرُّ

 اَْذَرَجهُّ اليَّالَثَةُّ.«. ركب يه

ف كثِّ َ ا ِّلِّ ْن َحدِّ  َ  َُّو اَْقَو  مِّ

ْكبَ  311/45  َْيررهِّ ـ َراَْكررتُّ رسررول هللا صرلّى هللا عليرره  سررلّمف إ َا َسرَودَ َ َضررَع رُّ

 قَبْل كَدَْكه. اَْذَرَجهُّ اةْربَعَةُّ.

ف كثِّ ْن حدِّ دا  مِّ لِّ َشا ِّ  ف نَّ لِّألَ َّ

َ ْكَمرةَ  َ  ََكرَر،ُّ اْلبَُّوراريُّ  312/46 َحهُّ اْبرنُّ ذُّ ـ اْبنِّ عَُّمَر رضري هللا عنره َصرحَّ

علَّ ا  َمْوقُّوفا .  مُّ

 الكالم عليقا من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوقاف

 ركرررري رضررري هللا عنررره ف رررد اذرجررره ابرررو با ب فررري ك ررراح امرررا حررردكث ابررري 

( 269(  ال رمرذي )840« )كيف ككع ركب يه قبل كدكره؟»  باح «الةالي»

( من طرك  عبد الع ك  بن محمد الدرا ربي  عن محمرد 2/207 النتا ي )

بن عبد هللا بن الحتن  عن ابي ال ناب  عن اةعرج  عن ابي  ركري رضري 

 هللا عنه مرفوعا .

حه قروم   ضرعفه ِذرر ن  فممرن  ق د اذ لف العلماا فري  رذا الحردكث فةرحَّ

حه عبد الح    التريوطي   احمرد شراكر   اةلبراني]) ([  الحرافظ 332صحَّ

 «.بلوغ المرام»كما  نا في 

 ضررعفه اة مررة الكبررار اميررالف البورراري  ال رمررذي  الرردارقمني  البيق رري  

ن عبرررد هللا برررن الحترررن   اعلُّرررو، ب فررررب الررردرا ربي  عرررن شررريوه محمرررد بررر

المعررر ا بررالنفس ال كيررة   تفرررب شرريوه برره  نررصَّ علررى  لرر  الرردارقمني  

 ([.333 البيق ي  غير ما])

فأما الدرا ربي ففيه كالم ة ل العلم   اعدل اةقوال فيه انه ث ة  ف ن حردَّث 

مررن ك ابرره فقررو صررحيح   إن حرردَّث مررن حفظرره ا  مررن ك رر  غيررر، ف نرره كقررم 

([  334من ال ل   غير،   كرر  لر  اإلمرام احمرد  غيرر،])  كويا ببواطيل

  عليه فما تفرب به فقو محل نظر.

([    كررر، ابررن حبرران فرري 335 امررا محمررد بررن الحتررن ف ررد  ث رره النتررا ي])

([  لكرن قرال البوراري بعرد ان سراد حدكيره  رذاف ) ال ك رابع 336«])الي ا »

([   قرال ابرن عرديف )ال 337عليه   ال ابري اسمع من ابي ال ناب ام ال؟(])

([    كر 338ك ابع عليه  لم كتمع  سمعت ابن حماب كذكر، عن البواري(])
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([   من  رذ، صرف ه 339ابن سعد انه كان قليل الحدكث   كان كل م البابكة])

 ف نه كُّ وقف في حدكيه  فال ك بل عند ال فرب.

محمرد برن عبرد هللا ف ن قيلف إنه لم ك فرب به  ف د تابعه عبد هللا برن نرافع  عرن 

(  لفظره 2/207(  النترا ي )2/56(  ال رمرذي )841به  اذرجه ابو با ب )

دُّ احدكم في صالته فيبرت كمرا كبررت الومرل(   عند ابي با ب  النتا يف )كَْعمِّ

  عند ال رمذيف )كعمد احدكم فيبرت في صالته بَْرَت الومل(.

علرى الرركب ين مرن  رذا فالوواحف ان  ذا الحدكث ليس فيه  كر ت ردكم اليردكن 

المرك    الم ابعة فري علرم المةرملح  ري ر اكرة الحردكث بلفظره ا  معنرا،  

  ذا غير م ح   في ر اكة عبد هللا برن نرافع  ثرم إن غاكرة مرا كردل عليره  رو 

النقي عن برر ت كبرر ت الومرل   بر كره معرر ا عنره الوميرع بالمعاكنرة  

ليل انرره كينرري ذفيرره ا ال  قبررل   رو انرره ك رردم كدكرره فري البررر ت قبررل رجليرره  برد

ركب يرره  فرر  ا قرردم المةررلي كدكرره قبررل ركب يرره فرري التررووب ـ كمررا فرري ر اكررة 

 الدرا ربي ـ ف د شابه البعير.

( 627 امرررا الشرررا د الرررذي  كرررر، الحرررافظ  نرررا  ف رررد اذرجررره ابرررن ذ كمرررة )

(   كرررررر، 2/100(  البيق ررررري )1/266(  الحررررراكم )1/344 الررررردارقمني )

ف ح( من طرك  عبد الع ك  برن محمرد الردرا ربي   2/290)البواري تعلي ا  

عن عبيد هللا بن عمرر  عرن نرافع  عرن ابرن عمرر رضري هللا عنقمرا انره كران 

ككع كدكه قبل ركب يه   قالف كان النبي صلّى هللا عليه  سلّم كفعل  ل   قرال 

 الحاكمف )صحيح على شرط متلم(   سكت عنه الذ بي.

 جقينف  ذا الشا د فيه نظر من  

اة لف انه جاا من طرك  الدرا ربي   ر اكة الدرا ربي عرن شريوه عبيرد 

هللا بن عمر ضعيفة  بل منكري  كما نص علرى  لر  الحفراظ  كاإلمرام احمرد  

([   قرد ن رل المر ي عرن 340 ابي حاتم   النتا ي   ابن رجر   غيرر م])

([  341ي(])ابي با ب انه قالف )ر   عبد الع ك  عن عبيد هللا احابكث منكر

ثم إن  ذا المر ي عن ابن عمر قد ر ي عنره ذالفره  كمرا اذرجره ابرن ابري 

شيبة من طرك  ابن ابي ليلى  عن نافع  عن ابن عمر انه كان ككع ركب يره 

 ([.342إ ا سود قبل كدكه   كرفع كدكه إ ا رفع قبل ركب يه])

 رل العلرم  اليانيف ان رفرع الحردكث إلرى النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم ضرعفه ا

كررالبيق ي  غيررر،  ف نرره قررال بعررد ان  كررر حرردكث ابرري  ركررري بتررند،ف ) لعبررد 

([   بقرذا ك برين ان 343الع ك  الدرا ربي إسناب ِذرر  ال ارا، إال   مرا (])

حدكث ابي  ركري ال شا د لره  ثرم إن م نره فيره اضرمراح  ف رد ر ي براللفظ 
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 يره قبرل كدكره   ال كبررت المذكور   ر ي بلفظف )إ ا سود احردكم فليبردا بركب

 ([.344بر ت الفحل(])

( 838اما الحدكث اليانيف   و حدكث  ا ل بن حور  ف رد اذرجره ابرو با ب )

( 267 ال رمرذي )« كيف ككع ركب يه قبل كدكه؟»باح « الةالي»في ك اح 

( من طرك  ك كرد برن  رار ن  اذبرنرا 882(  ابن ماجه )2/207 النتا ي )

  عرن ابيره  عرن  ا رل برن حورر  قرالف )راكرت شرك   عن عاصرم برن كلير 

النبي صلّى هللا عليه  سلّم إ ا سود  ضع ركب يه قبل كدكره   إ ا نقر  رفرع 

 كدكه قبل ركب يه(.

ررن ضررعفه البيق رري  حه ِذررر ن  فممَّ  قررد ضررعَّف  ررذا الحرردكث قرروم   صررحَّ

([   حو قمف تفررب شررك  برن عبرد هللا 345 الدارقمني  اةلباني  غير م])

ضررري بررره   لررريس  رررو برررال وي   ممرررن صرررححه ال رمرررذي  المحرررا ي ال ا

([    ذا  رو اةظقرر إن شراا 346 الومابي  الب وي  ابن ال يم  غير م])

هللا  ف ن شرك  بن عبد هللا تكلم فيه علماا الورح  ال عردكل مرا برين مكرعف 

له   م قلرة   موثر  لره ممل را   ا  موثر  لره مرع جرواز ال لرط  الرو م عليره  

ث ة ضعيف الكبط   اةكير ن على  ذا   ذالصة مرا قيرل فيرهف انره  فيكون

ث ة صد د كقم  ف ن حدَّث من ك ابه فةحيح   إن حدث من حفظه ف ن كان 

قبل  الك ه ال كاا فةحيح اككا  إ ا لرم كُّعرنعن   إن كران بعرد ا ففري حدكيره 

([  لكرن مرا  كرر فري  رذا 347توليط  اضمراح  ةنه ت يرر  سراا حفظره])

دكث ليس مما ككيَّع  ف نه ك ربب عليه في اليوم  الليلة ذمس مررا  غيرر الح

النوافل  فميل  ذا كحفظ  على انه قد ر    ذا الحدكث عنه ك كد بن  ار ن 

الواسمي ـ كما ت دم ـ  سماعه منه قدكم قبل  الك ه ال كاا  كما صرح بذل  

مررام بررن كحيررى ([  غيررر،   قررد ر ا، بالعنعنررة  لكررن تابعرره  348ابررن حبرران])

( 99ـ  2/98(  البيق رري )839البةررري مررن ثررالث طرررد عنررد ابرري با ب )

(  المركرر  اليالررث مرسررل 1/255« )شرررح معرراني اآلثررار» المحررا ي فرري 

 صحيح.

 الحدكث لره شرا د مرن حردكث انرس رضري هللا عنره قرالف )راكرت رسرول هللا 

سرر  ر كررل صررلّى هللا عليرره  سررلّم كبررر فحررا   ب بقامرره ا نيرره  ثررم ركررع ح ررى ا

مفةل منه   انحرطَّ برال كبير ح رى سرب ت ركب را، كدكره(  اذرجره الردارقمني 

(  قررال الحرراكمف ) ررذا إسررناب 2/99(  البيق رري )1/226(  الحرراكم )1/345)

صحيح على شرط الشريوين  ال اعررا لره علرة(  سركت عنره الرذ بي   قرد 

لمذ بره ( مح وا  به في م ام المعارضة 4/129اذرجه ابن ح م في المحلى )
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ـ   و  جوح ت دكم اليدكن قبل الركب ين ـ  لم كذكر له علة   لو علمقا لبابر 

 ([.349بذكر ا  ةن  ل  كنفعه في م ام تكعيف الدليل المعارض])

 قد ضعفه بع  العلمراا بوقالرة العرالا برن إسرماعيل   قرد تفررب بره   ب يرة 

دان ِذرران رجاله رجال الةرحيح  فالحردكث فيره م رال   لحردكث  ا رل شرا 

 عن ابي  ركري  سعد بن ابي  قاص رضي هللا عنقما    ما ضعيفان.

الوجه اليانيف  ذ، اةحابكث فيقرا بيران صرفة القروي فري الترووب    ري مرن 

المتا ل ال ي كيرر فيقرا الكرالم  ح رى قرال الشروكانيف )إن الم رام مرن معرارت 

ر ترجيح احد ([   قال النو يف ) ال كظق350اةنظار   مكاك  اةفكار(])

([   قد اذ لف العلماا في  ذ، المتألة على ثالثة 351المذ بين من التنة(])

 اقوالف

اة لف ان المةلي كقوي إلى التووب ب  دكم الرركب ين ثرم اليردكن   قرد عر ا، 

ابررن المنررذر إلررى عمررر بررن الومرراح رضرري هللا عنرره  إلررى إبرررا يم النوعرري  

الشرررافعي   احمرررد   إسرررحاد  مترررلم برررن كترررار   سرررفيان اليررروري   إلرررى 

 ([   اس دلوا بحدكث  ا ل بن حور رضي هللا عنه.352 اصحاح الراي])

 ال ول اليانيف ان المةلي كقوي إلى التووب ب  دكم كدكره قبرل ركب يره    رو 

([   اسر دلوا بحردكث ابري 353قول مال    اة زاعي   ر اكرة عرن احمرد])

  ركري رضي هللا عنه.

وير في ت دكم اكقما شاا    و مر ي عن مال   كما  كر ال ول اليالثف انه م

([   قد اجمعوا على ان الةالي بكل را الةرف ين جرا  ي   إنمرا 354النو ي])

 الوالا في اةفكل.

 الذي كظقر ـ  هللا اعلم ـ  و ال ول اة ل   قد اذ ار، جمع مرن ا رل العلرم  

   بره ن رول(  قرال منقم ابن المنذر  ف نه قالف ) حدكث  ا ل برن حورر ثابرت

المحا يف )فلما اذ لف عن النبي صلّى هللا عليه  سلّم فيما كبدا بوضرعه فري 

 ل   نظرنا في  ل   فكان سبيل تةحيح معاني اآلثارف ان  ا رال  لرم كو لرف 

عنه   إنما االذ الا عن ابي  ركري رضي هللا عنه  فكران كنب ري ان ككرون 

ارتفع   ثبت ما ر    ا ل  فقذا حكم ما ر ي عنه لما تكافأ  الر اكا  فيه 

([   كرررذا اذ رررار  رررذا ال رررول 355تةرررحيح معررراني اآلثرررار فررري  لررر ...(])

([   الشررررريخ عبرررررد الع كررررر  برررررن 357([   ابرررررن ال ررررريم])356الومرررررابي])

 ([ إضافة إلى ما ت دم من انه قول اكير ا ل العلم.358باز])

   جه  ل  ما كليف
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كران فيقرا م رال فأقرل احوالقرا ان تفيرد  ـ ان الحدكث له م ابع  شوا د   إن 1

ان  ذا الحكم له اصل مع تعدب المرد  الر اي   حردكث ابري  ركرري رضري 

 هللا عنه فيه ضعف   ال م ابع له على ال ح ي .

ـ ان حرردكث  ا رل كوافرر  حردكث ابرري  ركرري الررذي فيره نقرري المةرلي عررن  2

الومل الذي ك ردم  بر ت كبر ت الومل  ةن المةلي إ ا قدم ركب يه لم كشابه

كدكه   النقي في الحدكث عرن الكيفيرة  ةنره قرالف )كمرا كبررت الومرل(   فري 

ر اكةف )كبر ت البعيرر(   البعيرر إ ا بررت ك ردم كدكره  بردليل انره كينري ذفيره 

ا ال  قبررل ركب يرره  فيبرررت م دمرره قبررل مرردذر،    ررذا مشررا د   ركب ررا البعيررر 

المراب بالحدكث نَْقَي المةلي ان ك دم  كل   ا  اةربع في اليدكن   لو كان 

ركب يه  اْمَر،ُّ بأن ك دم كدكره لكران لفظرهف )فرال كبررت علرى ركب يره الل رين فري 

رجليه كما كبرت البعير على ركب يه الل ين في كدكه(   بقذا ككون حدكث ابي 

 ركري مواف ا  لحدكث  ا ل من حيث المعنى  فكل منقما بال على النقي عرن 

لةفة  ال عرن العكرو الرذي كترود عليره   ال ركر  ان الومرع برين الكيفية  ا

الر اكررا  ا لررى مررن اذ الفقررا  تكرراب ا  امررا ِذررر حرردكث ابرري  ركررري   ررو 

قولهف ) ليكرع كدكره قبرل ركب يره( ف رد  كرر ابرن ال ريم انره ان لر  علرى بعر  

([ ح رى كوافر  ِذرر، 359الر اي   انَّ صح ه ) ليكرع ركب يره قبرل كدكره(])

 ى ك ف  الحدكيان   قد  رب بقذا اللفظ كما ت دم.ا له  ح 

ـ ان ت دكم الركب ين ارف  بالمةلي   اقررح إلرى الوضرع المناسر  للبردن   3

ف ن ا ل ما كلي اةرض منه ركب ا، ثم كدا، ثم جبق ه  انفه   النقوض بعكس 

 لرر   قررال الومررابيف ) ررذا ارفرر  بالمةررلي  احتررن فرري الشرركل   فرري راي 

 مررن الم رررر ان افعررال الةررالي   يناتقررا ال توررالف الوبلررة  ([ 360العررين(])

  ال طبيعة البدن.

ـ ان  ررذا  ررو الموافرر  للمن ررول عررن الةررحابة رضرري هللا عررنقم كعمررر بررن  4

الوماح  ابنه  عبد هللا بن متعوب   كذا جماعة من ال ابعين  كما ت دم فيمرا 

اكير ررا بأسررانيد ن لرره ابررن المنررذر   قررد ر   ابررن ابرري شرريبة شررينا  مررن  لرر   

 ([.361صحيحة])

  ذا مع ال دري على ت دكم الركب ين  ف ن كان عاج ا  لكبر ا  مررض قردَّم مرا 

  و ا ون عليه   هللا اعلم.
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 صفة اليدين حال جلوس التشهد

ـ َعررنِّ ابررنِّ عَُّمررَر رضرري هللا عنقمررا اَنَّ َرسُّرروَل هللاِّ صررلّى هللا عليرره  313/47

ْكبَ ِّرهِّ اْليُّْترَر   َ اْليُّْمنَرى  سلّم َكاَن إ َا قَعَدَ لِّ  دِّ َ َضرَع كَردَ،ُّ اْليُّْترَر  َعلَرى رُّ ل ََّشقُّ

ْتلٌم. . َرَ ا،ُّ مُّ هِّ التَّبَّابَةِّ ين  َ اََشاَر بِّ ْصبعِّ  َعلَى اْليُّْمنَى َ َع َدَ ثاَلَثَة  َ َذْمتِّ

َ اكٍَة لَهُّف َ قَبََ  اََصابِّعَهُّ كُّلََّقا   اََشاَر بِّالّ ِّي تَلِّي   اإلْبَقاَم.َ في رِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

صررفة »برراح « المترراجد  مواضررع الةررالي»ف ررد اذرجرره متررلم فرري ك رراح 

( من 115( )580« )الولوخ في الةالي   كيفية  ضع اليدكن على الفوذكن

طرك  حماب بن سلمة  عن اكوح  عن نافع  عن ابن عمر رضري هللا عنقمرا 

 ى هللا عليه  سلّم كان إ ا قعد في ال شقد... الحدكث.ان رسول هللا صلّ 

 الر اكة المذكوري من طرك  مال   عن متلم برن ابري مرركم  عرن علري برن 

عبد الرحمن المعا ي  انه قالف )رِني عبد هللا بن عمر  انا اعبث بالحةرى 

في الةالي  فلما انةرا نقاني  ف الف اصنع كما كران رسرول هللا صرلّى هللا 

سلّم كةنع  ف لتف  كيف كان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كةنع؟ عليه  

قالف كان إ ا جلس في الةالي  ضع كفه اليمنرى علرى فورذ، اليمنرى   قرب  

اصرابعه كلقرا  اشرار ب صربعه ال ري تلرري اإلبقرام    ضرع كفره اليترر  علررى 

 فوذ، اليتر (.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

ن( صرروري  ررذا الع ررد ان ك ررب  الونةررر مررع قولررهف ) ع ررد ثالثررة  ذمترري

البنةر إلى الراحة قبكا  م تا كا    كحل  حل ة بالوسمى مع اإلبقرام    رذ، 

طرك ة حتابية معر فة عند العرح  فاليالثة لقا حل ة بين اإلبقام  الوسمى  

  الومتين ك ب  لقا الونةر  البنةر.

 ي  فرر ح البرراا علررى قولررهف ) اشررار ب صرربعه الترربابة( اإلصرربعف بكتررر القمرر

المشقور   التبابةف  ي اإلصبع ال ي تلي اإلبقام  سرميت برذل  ةنقرم كرانوا 

كشير ن بقا عند الت   المواصمة   تتمى اككا ف المتبحة  التبَّاحةل ةنه 

 كشير بقا المتبح عند ال قليل إشاري إلى ال وحيد.

ب قبكرقا علرى قولهف ) قب  اصابعه كلقرا( ايف اصرابع كرد، اليمنرى   المررا

 الراحة.

قولررهف ) اشررار بررال ي تلرري اإلبقررام( ايف اإلصرربع ال رري تلرري اإلبقررام    رري 

 التبابة    ذا  صف كاشف ل ح ي  التبابة.
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الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى صررفة اليرردكن حررال جلرروخ ال شررقد   ان 

المةلي ككع كد، اليمنى على فوذ، اليمنى   كد، اليتر  على اليتر   امرا 

ة اةصابع ف ن اصابع اليمنى لقا صف ان  كما في حدكث ابن عمر رضي  ين

 هللا عنقما بر اك يهف

اة لررىف ان ك ررب  الونةررر  البنةررر   كحلرر  حل ررة بالوسررمى مررع اإلبقررام 

  كرفع التبابة كدعو بقا.

اليانيةف ان ك ب  الونةر  البنةر  الوسمى   ككم إليقرا اإلبقرام   تب رى 

 بقا.التبابة مرفوعة كدعو 

اما اصابع اليتر  ف نقرا تكرون مبتروطة مكرمومة غيرر مفرجرة   اطرافقرا 

إلى ال بلة   قد  رب في حدكث ابن عمر رضي هللا عنقما من طركر  معمرر  

عن عبيد هللا بن عمر  عن نافع  عن ابن عمرر   فري ِذرر،ف ) كرد، اليترر  

 ([.362على ركب يه اليتر  باسمقا عليقا(])

بع اليترر ف ان كعمرف اصرابعقا علرى الركبرة  لحردكث  الةفة اليانية ةصرا

عبد هللا بن ال بير قالف )كان رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم إ ا قعرد كردعو 

 ضع كد، اليمنى على فوذ، اليمنى   كد، اليتر  على فوذ، اليتر    اشار 

ب صبعه التبابة    ضع إبقامره علرى إصربعه الوسرمى   كل رم كفره اليترر  

 ([.363ه(])على ركب 

 قررد اغفررل الحررافظ  ررذ، الر اكررا  ال رري ترردل علررى صررفة اليررد اليتررر    لي رره 

 اشار إليقا كعابته في ت بع ر اكا  الحدكث  الفاظه.

الوجه الرابعف الحدكث بليل على ان المةرلي كرفرع سرباب ه كشرير بقرا   لعرل 

الحكمررة فرري  لرر  ـ  هللا اعلررم ـ ان كومررع فرري توحيررد، بررين ال ررول  الفعررل 

 االع  اب   قد ر   نافع قالف كان ابن عمر رضي هللا عنقمرا إ ا جلرس فري 

الةالي  ضع كدكه على ركب يه   اشرار ب صربعه   اشربعقا بةرر،  ثرم قرالف 

« لقري اشرد علرى الشريمان مرن الحدكرد»قال رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّمف 

 ([.364كعني التبابة])

 لفت اةحابكرث فري  رذا  ففري حردكث لكن إ ا اشار بقا  ل كحركقا ا  ال؟ اذ

 ([.365 ا ل بن حورف )ثم رفع إصبعه فراك ه كحركقا  كدعو بقا(])

 قد نص ابن ذ كمة على انه ليس في شيا من اةذبار كحركقا  إال في  ذا 

([   عليه فقو لفظ شا   انفررب بره زا ردي برن قدامرة 366الوبر  زا دي  كر،])

 ا بع  العلماا من زكابي الي ة   قد من بين اصحاح عاصم بن كلي    عد

([  367)ث ة ثبت(   مرن  ردالا اةلبراني])«ف ال  رك »قال عنه الحافظ في 

  ذا  و الذي كشعر به صنيع اإلمرام البيق ري  ف نره قرالف )كح مرل ان المرراب 
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([   معلروم ان ال أ كرل فررع 368بال حرك ف اإلشاري  ال تكركرر تحرككقرا(])

ر بالحكم عليقا بالشذ     قد اف ى بم  كرا ا الشريخ عبرد ال ةحيح   إال لباب

 ([.369الع ك  بن باز])

لكن قد ك الف إن زا دي بن قدامة قد انفرب بقذ، اللفظة من بين اصحاح عاصم 

بن كلي     م ث ا  اثبا   ك كرد ن علرى عشرري انفرس  كلقرم ك  ةرر علرى 

َم فيقا  ثم إن  كر اإلشاري بالتبابة ب ن تحرككقا  مما كدل على ان ز ا دي َ  ِّ

ر اكررر قم مدكررردي باةحابكرررث الةرررحيحة ال ررري فيقرررا اإلشررراري بالتررربابة برررد ن 

تحركررر    فررري حررردكث ابرررن ال بيررررف ) كررران كشرررير ب صررربعه إ ا بعرررا   ال 

([   كذا  رب في حردكث ابرن عمرر عنرد مترلم بلفرظف ) رفرع 370كحركقا(])

 عليره فاليابرت  رو رفرع  ([ 371إصبعه اليمنى ال ي تلي اإلبقام فدعا بقا(])

التبابة ا  اإلشاري بقا  كما في صحيح متلم   اما ال حرك  نفيا  ا  إثباتا  فلرم 

كيبت منه شيا  إال على قول من اذذ ب كابي )كحركقا( في حدكث  ا رل كمرا 

ت دم  بناا على قاعدي الميبرت م ردم علرى النرافي   علرى قاعردي اةذرذ ب كرابي 

 العدب الكيير.الي ة ممل ا    لو ذالف 

 قد قال بعدم تحرككقا الحنابلة ـ في الةحيح مرن المرذ   ـ  كرذا الشرافعية  

  و قول الحنفية   اذ ار، بع  المالكية   منقمف ابن رشد   ابرن العربري  

 ([.372 اذ ار، ابن ح م])

 ال رررول اليرررانيف مشرررر عية تحركررر  اإلصررربع    رررو قرررول بعررر  الشرررافعية 

بررره قرررال ابرررن ال ررريم   اةلبررراني   ابرررن بررراز   ابرررن  الحنابلرررة   المالكيرررة   

 ([   اس دلوا بحدكث  ا ل   اكَّد ا  ل  بأمور ثالثةف373عييمين])

ـ ان  ا ل بن حور له عناكة ذاصة بن ل صفة صالي النبي صلّى هللا عليره  1

 سلّم   ال سيما جلوخ ال شرقد  ف نره  كرر مكران المرفر  علرى الفورذ  صرفة 

  َرْفَع التبابة  غير  ل . اصابع اليد اليمنى

ـ ان زا دي بن قدامة ث ة ثبت شدكد ال يبت في ر اك ه عن شيوذه  قال عنه  2

ابن حبانف )كان من الحفاظ الم  نين   كان ال كَعُّدُّ التماع ح ى كتمعه ثالث 

مرررررا    كرررران ال كحرررردث احرررردا  ح ررررى كشررررقد عنرررره عرررردل انرررره مررررن ا ررررل 

([    رو  إن 375ن اةثبا  اة مة(])([   قال الدارقمنيف )م374التنة(])

ذالفه اةكير ف د تكون  ذ، ال كابي منه تفتيرا  لإلشاري الواربي في الر اكرا  

 اةذر .

ـ ان ال عبيررر بالمكررارع )كشررير بقررا( قررد كترر فاب منرره ال حركرر   ةنرره كفيررد  3

ال ودب  الحد ث  ثم إن اإلشاري نفتقا ال تنافي ال حرك  كما كفقم من معاجم 

 ([.376لل ة])ا
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 ال ول اليالثف جواز اةمركنف ال حرك   ا  اإلشاري بد ن تحركر   ةن كرال  

منقمررا  رب فرري اآلثررار الةررحاح المتررندي عررن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  

 ([.378([  الةنعاني])377 اذ ار  ل  ال رطبي])

بررن   الررذي تبررين مررن بحررث  ررذ، المتررألة ان تحركرر  الترربَّاحة تفرررب برره زا رردي

قدامة  فمن اذذ بقا مشى على قاعدي قبول ال كابي إ ا كانرت مرن عردل حرافظ 

م  ن ضابط  ك ا دي بن قدامة   مرن رب را مشرى علرى قاعرديف قبرولُّ ال كرابي 

([   قد ذالف ـ  نرا ـ 379 ربُّ ا م وقف على ال را ن   منقاف كيري العدب])

عاصررم بررن كليرر   فلررم زا رردي بررن قدامررة الوررمَّ ال فيررر مررن اة مررة الي ررا  عررن 

َم فيقا  على ان من كر  ال حركر   كذكر ا احد منقم  مما كدل على انه قد َ  ِّ

ك ررولف ح ررى علررى فرررض عرردم ثبررو  ر اكررة )كحركقررا( فرر ن اإلشرراري توررامع 

 تحرك  اإلصبع   هللا تعالى اعلم.

الوجه الوامسف بلَّ قولرهف )كران إ ا قعرد لل شرقد...(  ان  رذ، الةرفة فري اليرد 

نررى    رري ال ررب   ال حليرر  ذاصررة بولرروخ ال شررقد  ب ن الولتررة بررين اليم

التودتين    ذا  و الذي فقمه العلماا الم  دمون  فلم ك ل بمشر عي قا فيقرا 

احد من التلف   لم كع د لقا اي ترجمة في ك   الحدكث   لم كررب لقرا  كرر 

([    ررذا كرردل علررى انرره لررم كرررب نررصٌّ صررركح فرري 380فرري ك رر  الف رره])

 عي قا   مررا  رب مررن نةرروص عامررة فقرري مررن العررام الررذي اركررد برره مشررر

الوةوص  ا  انقا من باح حمرل المملر  علرى الم يرد   مرا احترن مرا قالره 

َشيد رحمه هللاف )إ ا اطل  في اةحابكث الولروخ فري الةرالي مرن غيرر  ابن رُّ

([   كدكد  ل  بع  ر اكا  حدكث ابرن 381ت ييد فالمراب جلوخ ال شقد(])

ر رضي هللا عنه قالف )كان إ ا جلس في اثن ين ا  في اةربع ككع كدكه ال بي

([  ف يررد اإلشرراري فرري جلتررة ال شررقد 382علررى ركب يرره  ثررم اشررار ب صرربعه(])

 اة ل  اةذير  فدل على عدم اإلشاري في غير  ل .

([   اسر دل 383 من قال بقا من الم رأذركن اََذرذَ بظرا ر كرالم البرن ال ريم])

بكث ال ي  رب فيقا تحرك  التبابة في الولوخ في الةرالي  كمرا بعموم اةحا

فرري حرردكث  ا ررل   فيررهف )ثررم جلررس  فرراف ر  رجلرره اليتررر   ثررم  ضررع كررد، 

اليتر  علرى ركب ره اليترر     راعره اليمنرى علرى فورذ، اليمنرى  ثرم اشرار 

بتباب ه   ضع اإلبقام على الوسمى  حلر  بقرا   قرب  سرا ر اصرابعه  ثرم 

 ([  هللا تعالى اعلم.384سود...(])
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 كيفية التشهد

ـ َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َمْتعُّوٍب رضي هللا عنه قَاَلف اْل َفََت إلَْينَا َرسُّولُّ هللاِّ  314/48

لََوا ُّ  »صلّى هللا عليه  سلّم فَ َاَلف  يَّا ُّ اِّ   الةَّ ف ال َّحِّ إ َا َصلَّى اََحدُّكُّْم فَْليَ ُّلِّ

مُّ َعلَْيَ  اَكَُّقا النَّبيُّ َ َرْحَمةُّ هللاِّ َ بََرَكاتُّهُّ  التَّرالَمُّ َعلَْينَرا َ َعلَرى َ المَّيِّّبَا ُّ  التَّالَ 

دا  َعْبدُّ،ُّ َ َرسُّرولُّهُّ   َحمَّ يَن  اَْشَقدُّ اَْن الَ إلهَ إالَّ هللاُّ  َ اَْشَقدُّ اَنَّ مُّ الِّحِّ بَابِّ هللا الةَّ عِّ

َن الدَُّعااِّ اَعَوبَهُّ إلْيهِّ  ّيِّ.«.   فَيَْدعُّوثمَّ ْليَ ََويَّْر مِّ ْلبَُّوارِّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيه  َ اللّْفظُّ لِّ

دُّ.  َ لِّلنََّتا ّيِّف كُّنَا نَ ُّولُّ قَْبَل اَْن كُّْفَرَض َعلَْينَا ال ََّشقُّ

دَ  َ اََمَر،ُّ اَْن كُّعَلَِّّمهُّ النَّاَخ.  َ ةْحَمدَف اَنَّ النَّبيَّ صلّى هللا عليه  سلّم َعلََّمهُّ ال ََّشقُّ

ْتررلٍمف َعررنِّ اْبررنِّ َعبَّرراٍخ رضرري هللا عنرره قَرراَلف َكرراَن َرسُّررولُّ هللاِّ  ـ 315/49 َ لِّمُّ

دَف  نَا ال ََّشقُّ لَوا ُّ المَّيِّّبَا ُّ اِّ..»كُّعَلِّّمُّ بَاَرَكا ُّ الةَّ يَّا ُّ المُّ ،ِّ.« ال َّحِّ رِّ  إلَى ِذِّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقماف

عنرره ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح امررا حرردكث ابررن متررعوب رضرري هللا 

( مرررن طركررر  402(  مترررلم )831« )ال شرررقد فررري اآلذرررري»بررراح « اة ان»

 اةعمع  عن ش ي  بن سلمة  عن عبد هللا بن متعوب به.

( بقذا اإلسناب   لفظرهف )كنرا ن رول فري 1/378 اذرجه النتا ي في الكبر  )

لترالم علرى جبركرل الةالي قبل ان كفررض علينرا ال شرقدف الترالم علرى هللا  ا

 ميكا يل  ف ال رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّمف ال ت ولوا  كرذا  فر ن هللا  رو 

   الحردكث فري الةرحيحين بقرذا اللفرظ  « التالم   لكن قولوا ال حيرا  ا...

ب ن قولهف )قبل ان كفرض علينرا ال شرقد( فقري ال ري عنرد النترا ي  كمرا قرال 

راب ررا االسرر دالل بقررا علررى فرضررية الحررافظ   لعررل غرررض الحررافظ مررن إك

 ال شقد   هللا اعلم.

( مرن طركر  ابري عبيردي برن عبرد هللا برن مترعوب  عرن 6/28 اذرجه احمد )

عبد هللا قالف )علمه رسول هللا صلّى هللا عليه  سرلّم ال شرقد  امرر، ان كعلمره 

 الناخ  ال حيا  ا...(    ذا إسناب ضعيف  الن ماعه  ف ن ابا عبيدي بن عبد

هللا ابن متعوب لم كتمع من ابيه   فيه ـ اككا  ـ ذُّةيف الور ري  قرال عنره 

 )صد د سيا الحفظ(.«ف ال  رك »في 

ال شرقد »براح « الةرالي» اما حدكث ابن عباخ  ف د اذرجه متلم في ك اح 

( من طرك  الليث بن سرعد  عرن ابري ال بيرر  عرن سرعيد 403« )في الةالي

 خ رضي هللا عنقما انه قالف فذكر،.بن جبير  عن طا خ  عن ابن عبا

 حرردكث ال شررقد مررن اةحابكررث الم ررواتري   قررد  كررر الك رراني انرره ر ي عررن 

 ([.385اربعة  عشركن صحابيا   ثم  كر م])
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 الوجه اليانيف في شرح الفاظقماف

قولهف )ال حيا  ا( جمع تحية   ال حية ال عظيم    ي كرل قرول ا  فعرل بال 

عموم   جمعت الذ الا انواعقا مرن ال حيرا  ال وليرة على ال عظيم   تفيد ال

 الفعلية  ف نه سبحانه ا لى بومع ال حيا  من كل من سوا،   الرالم فري لفرظ 

)ا( لالسر ح اد   المعنررىف ان جميررع ال عظيمررا   كرل مررا كرردل علررى التررالم 

 المل   الب اا فقو ا تعالى مو ص به ال كت ح ه سوا،   من  ل  الوكوع 

 ع  التووب  الوشوع  فكله ا تعالى  حد،. الركو

قولهف ) الةلوا ( ايف جميع الةلوا  ا تعرالى ال احرد كتر ح قا  فرضرقا 

  نفلقا.

قولهف ) الميبا ( ايف جميع اةقوال  اةفعال له تعرالى   كرل مرا طراح مرن 

صررفة ا  قررول ا  فعررل فقررو ثابررت ا تعررالى  ةن هللا طيرر   صررفاته  كلماترره 

يبة   له ـ اككا  ـ من اعمال العباب ال ولية  الفعلية المي   كما قال  افعاله ط

 ([.386«])ال ك بل هللا إال طيبا  »النبي صلّى هللا عليه  سلّمف 

فعلى المةلي ان كت حكر  ذ، المعاني   ال ك ول  ذا اللفرظ علرى انره  كرر 

  ثناا فحت .

فررة  مكررر ،    رري قولررهف )التررالم عليرر  اكقررا النبرري( ايف التررالمة مررن كررل ِ

جملة ذبركة م كمنة معنى الدعاا   لقرذا اذ يرر لفرظ الترالم الرذي  رو اسرم 

هللا الذي كذكر على اةعمال  الج ماع معاني الويرا  فيه  ان فاا عروارض 

 الشر عنه  فيكون مةدرا  بمعنى التالمة.

 اتى بلفرظ الومراح للحاضرر  تنر كال  لره بمن لرة المواجره  ل ربره مرن ال لر  

وي اس حكارت له حين الترالم عليره  كأنره حاضرر امامر  تواطبره    رذا  ق

ذاص بالنبي صلّى هللا عليه  سلّم  إال ف ن ذماح اآلبمي في الةالي مبمل 

لقا  ةن  ذ، الةالي ال كةلح فيقا شيا من كالم الناخ    ذا الدعاا شامل 

نبري صرلّى للتالمة من موا ا الدنيا  اآلذري   لقذا شرع ح ى بعرد  فراي ال

 هللا عليه  سلّم.

قولررهف ) رحمررة هللا( الرحمررة مررن صررفا  هللا الال  ررة بواللرره   مررن ِثار ررا 

إنعامرره  إحتررانه علررى مولوقاترره الررذي ال كعررد  ال كحةررى  كمررا ت رردم    ررذا 

بعاا للنبي صلّى هللا عليه  سلّم بحةول المملوح   ي الرحمة بعد الدعاا 

 له بالتالمة من المر وح.

 بركاته( جمع بركة    ي ذيراته الكييري المت مري   اصل البركةف قولهف )

النماا  ال كابي   بركاته على نبيه صلّى هللا عليه  سلّم فري حياتره مرا كبرارت 
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لرره فرري ممعمرره  مشررربه   كررل شررأن مررن شررد ن حياترره   بعررد مماترره بكيررري 

 اتباعه  ان شار شركع ه.

لحين( علينرراف اي معشررر اةمررة قولررهف )التررالم علينررا  علررى عبرراب هللا الةررا

اإلسالمية   منقم المةلي نفته  من معه من المةلين إن كان في جماعرة  

 العبررابف جمررع عبررد    ررو الم ررذلل ا تعررالى بالماعررة   الةررالحينف جمررع 

صررالح    ررو ال ررا م بمررا عليرره مررن ح ررود هللا  ح ررود عبرراب،  قررال ال رمررذي 

الذي كتلمه الول  في الةالي فليكن  الحكيمف )من اراب ان كحظى بقذا التالم

 ([.387عبدا  صالحا    إال حرم  ذا الفكل العظيم(])

قولرررهف )اشرررقد ان ال إلررره إال هللا...( ت ررردم شررررح الشرررقابتين فررري ِذرررر بررراح 

 «.الوضوا»

قولهف )ثم لي وير من الدعاا اعوبره إليره( الرالم الم اةمرر   اصرلقاف الكترر  

  ذا امر إباحة ال إكواح   المعنرىف فلي رل لكنقا تتكن بعد حر ا العمف  

ما كو ار مرن الردعاا ممرا كحبره مرن ذيرري الردنيا  اآلذرري   ظرا ر  لر  ان 

 اةمر بالدعاا قبل فرض الةالي على النبي صلّى هللا عليه  سلّم في ال شقد.

قولهف )قبل ان كفرض علينا ال شقد( اصل ال شقدف قرولف )اشرقد ان ال إلره إال 

حمرردا  عبررد،  رسرروله(  المررراب برره  نرراف ال حيررا  ا  الةررلوا ... هللا  ان م

إلررخ   اطلرر  عليرره اسررم ال شررقد مررن برراح إطررالد الرربع  علررى الكررل  لكررون 

 ال شقد ا مَّ ما فيقا  ةنه اشرا اة كار.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على  جوح ال شقد في ِذر الةالي  ل ولرهف )إ ا 

(   ذا امر   اةصل فيه الوجروح   ل رول ابرن صلّى احدكم فلي ل ال حيا ..

متعوب رضي هللا عنهف )قبل ان كفرض علينا ال شقد(   و ركرن مرن اركران 

الةالي    ذا بالنتبة لل شقد اةذير  اما اة ل فليس بركن  بدليل ان النبري 

صلّى هللا عليه  سرلّم عنردما نتريه جبرر، بترووب الترقو    رذا  رو المشرقور 

 عند الف قاا.

الوجرره الرابررعف  رب فرري التررنة صرريِ كييررري لل شررقد  عررن ابررن متررعوب  ابررن 

عباخ  عا شة  ابن عمر  غير م رضي هللا عنقم  لريس بينقرا إال اذر الا 

كتير   بأي تشقد تشقد مما صح عن النبي صلّى هللا عليه  سلّم جاز  نرص 

م فر  اإلمام احمد على  ل    قد اثنى العلماا علرى تشرقد ابرن مترعوب  ةنره 

عليه  قال الب ارف )اصح حدكث في ال شقد عندي حردكث ابرن مترعوب  ر ي 

عنه من نيف  عشركن طرك ا ...( ثم سرب اكير ا   قالف )ال اعلم في ال شقد 

اثبرت منرره  ال اصررح اسرانيد  ال اشررقر رجرراال ...(  قرال الحررافظف ) ال ذررالا 

 ([.388بين ا ل الحدكث في  ل (])
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هللا عليه  سلّم بقذا ال شرقد  علمره ابرن مترعوب  ل نره  قد اع نى النبي صلّى 

إكا، كما كل نه التوري مرن ال ررِن  كمرا  رب فري بعر  الر اكرا     لر  لمرا 

كش مل عليه من تعظيم هللا تعالى  تمويد،  اإلذالص له  الشقابي بوحداني ره 

 صدد رسوله صلّى هللا عليه  سلّم  ال تليم  ال رحم  ال بركر  عليره صرلّى 

 عليه  سلّم  ما ك كمنه مرن الترالم الوراص بالمةرلي  اةمرة اإلسرالمية هللا

  جميع عباب هللا الةالحين في التماا  اةرض.

الوجه الوامسف الحدكث بليل على ان للمةلي ان كدعو في ِذرر ال شرقد بمرا 

اح  ل ولهف )ثم لي وير من الدعاا اعوبه( فقو إطرالد للرداعي ان كردعو بمرا 

 ل  اةبعيةُّ الواربي في  ذا الموضع   له ان كدعو بمرا احر   اراب   افكلُّ 

 من ذيري الدنيا  اآلذري  ف ن الدعاا عموما  عبابي.

الوجرره التررابخف ظررا ر الحرردكث ان اةمررر بالرردعاا بعررد ال شررقد قبررل فرررض 

الةالي على النبي صلّى هللا عليه  سلّم في ال شقد  ةن اةحابكث بلت علرى 

 ى الدعاا  كما سيأتي إن شاا هللا   هللا تعالى اعلم.ان الةالي م دمة عل
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 من آداب الدعاء في التشهد

ـ َعْن فََكالَةَ ْبنِّ عُّبَْيٍد رضري هللا عنره قَراَلف َسرمَع َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى  316/50

ال  كَْدعُّو فِّي َصالَتِّهِّ  لَْم كَْحَمدِّ هللاَ  َ لَرْم كَُّةرّلِّ َعلَرى النَّبرّيِّ     هللا عليه  سلّم َرجُّ

ررَل  ررذَا»فَ َرراَلف  يرردِّ َربِّّررهِّ »ثررمَّ بََعررا،ُّ  فَ َرراَلف « َعوِّ إ َا َصررلَّى اََحرردُّكُّْم فَْليَْبرردَاْ بِّ َْحمِّ

«. َ اليَّنَاا َعلَْيهِّ  ثمَّ كَُّةلِّّي َعلى النَّبّيِّ صلّى هللا عليه  سلّم  ثمَّ كَْدعُّو بَِّمرا َشرااَ 

َحهُّ ال .َرَ ا،ُّ اَْحَمدُّ  َ اليَّالَثَةُّ  َ َصحَّ بَّاَن  َ الَحاكمُّ يُّ  َ اْبنُّ حِّ ذِّ   ِّّْرمِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

 و فكالة ـ بف ح الفاا ـ بن عبيرد اةنةراري اة سري رضري هللا عنره  اسرلم 

قدكما    ا ل مشا د، احد  ثم شقد ما بعد ا   كان ممن براكع تحرت الشروري  

اا بمش    ما  في ذالفة معا كة رضري هللا سكن الشام    ال، معا كة قك

 ([.389عنه  سنة ثالث  ذمتين  على احد اةقوال])

 الوجه اليانيف في توركوهف

 ال رمررذي « الرردعاا»برراح « الةررالي»( فرري ك رراح 1481اذرجرره ابررو با ب )

( 1960(  ابررن حبرران )39/363(  احمررد )45ـ  3/44(  النتررا ي )3477)

م مررن طركرر  عبررد هللا بررن ك كررد الم رررئ  ثنررا ( كلقرر268ـ  1/230 الحرراكم )

حيوي  اذبرني ابو  انأ حميد بن  انأ ان ابا علّيٍ عمر  بن مال  حدثنا انه 

سمع فكالة بن عبيد صاح  رسول هللا )ص( ك ولف ... فذكر،   في الفاظه 

اذ الا بين  رذ، المةرابر   قرال ال رمرذيف )حردكث حترن صرحيح(   قرال 

ح على شرط متلم   لم كورجرا،(   رذا فيره نظرر  الحاكمف ) ذا حدكث صحي

ف ن عمر  بن مال  لم كوررج لره مترلم    رو ث رة  ر   لره اصرحاح الترنن 

    حيويف  و ابن شركح بن صفوان.«اةبح المفرب» البواري في 

 الوجه اليالثف في شرح الفاظهف

ن قولهف )عول  ذا( ايف في الدعاا حيث اتى به قبل الحمد  الةالي   ح ه ا

 ككون بعد ما.

قولررهف )تحميررد ربرره  الينرراا عليرره( إمررا عمررف تفترريري  ةن الحمررد  الينرراا 

بمعنى  احد  ا  كراب باليناا مرا  رو اعرم مرن الحمرد برأي عبراري  فيكرون مرن 

 عمف العام على الواص.

قولهف )ثم كةلي( بالرفع على انه ذبرر لمب ردا محرذ ا  ايف ثرم  رو كةرلي  

بركرة علرى جملرة إنشرا ية   لريس مرن عمرف فيكون من براح عمرف جملرة ذ

 الفعل على الفعل بدليل انه لم كُّو م.
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الوجره الرابرعف الحردكث بليرل علررى ابح مرن ِباح الردعاا    رو ت ردكم الحمررد 

 اليناا على هللا تعالى   الةالي على النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم ثرم الردعاا 

كث ابن مترعوب  غيرر،  بما شاا    ذا اةبح م ح   في ال شقد  كما في حد

ف ن احابكث ال شرقد ت كرمن مرا  كرر مرن الحمرد  الينراا فري ا ل ال شرقد  ثرم 

الةالي على النبي صلّى هللا عليه  سرلّم  ثرم الردعاا بعرد  لر    الردعاا بقرذ، 

 الةفة افكل  اقرح إلى اإلجابة.

 ظررا ر سررياد الحررافظ لقررذا الحرردكث فرري  ررذا الموضررع ان  ررذا الرردعاا الررذي 

لرسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم مررن  ررذا الرجررل كرران فرري جلرروخ سررمعه ا

ال شقد  قال ابن ال يمف )ةنه ليس في الةرالي موضرع كشررع فيره الينراا علرى 

هللا ثم الةالي على رسوله  ثم الدعاا إال في ال شرقد ِذرر الةرالي  فر ن  لر  

إنمرا اراب بره ال كشرع في ال يام  ال في الركوع  ال الترووب اتفاقرا   فعلرم انره 

 ([.390ِذر الةالي حال الولوخ في ال شقد(])

 ال مررانع مررن اةذررذ بعمومرره فرري كررل بعرراا سررواا كرران  لرر  فرري الةررالي ا  

 ذارجقا   ال سيما حال التووب إ ا طال كما في صالي ال قود.

 قد  كر المورد ابرن تيميرة ان فري  رذ، اةحابكرث حورة لمرن ال كرر  الةرالي 

([  حيرث لرم كرأمر 391عليره  سرلّم فرضرا  فري ال شرقد]) على النبي صلّى هللا

تاركقا باإلعابي   كعكد، قوله ـ فري حردكث ابرن مترعوب بعرد  كرر ال شرقد ـ 

)ثم لي وير من المتألة ما شاا( لكن قد ك الف إنره ال كلر م مرن  جوبقرا اةمرر 

 ب عابي الةالي لمن تركقا   هللا اعلم.
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 كيفية الصالة على النبي )ص(

ريرُّ ْبرنُّ  317/51 ـ َعْن اَبِّري َمْترعُّوٍب اةنةراري رضري هللا عنره قَراَلف قَراَل بَشِّ

َسْعٍدف كَا َرسُّوَل هللاِّ  اََمَرنَا هللاُّ اَْن نَُّةلَِّّي َعلَْيَ   فََكْيَف نَُّةلِّّي َعلَْيرَ ؟ فََترَكَت  

رٍد  »ثمَّ قَاَلف  َحمَّ رٍد  َ َعلَرى ِلِّ مُّ َحمَّ مَّ َصرّلِّ َعلَرى مُّ َكَمرا َصرلّْيَت َعلَرى قُّولُّواف اللّقُّ

يَم فِّري  ٍد  َكَما بَاَرْكرَت َعلَرى إْبرَرا ِّ َحمَّ ٍد  َ َعلَى ِلِّ مُّ َحمَّ ْت َعلَى مُّ يَم  َ بَارِّ إْبَرا ِّ

يدٌ. َ التَّالَمُّ َكَما َعلِّْم ُّمْ  يدٌ َموِّ يَن إنََّ  َحمِّ ْتلٌِّم.«. اْلعَالَمِّ  َرَ ا،ُّ مُّ

ف فََكْيَف نَُّةلِّّ  َ ْكَمةَ فِّيهِّ نُّ َصلَّْينَا َعلَْيَ  فِّي َصالَتِّنَا؟َ َزابَ اْبنُّ ذُّ  ي َعلَْيَ   إ َا نَحُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

 رو ابرو متررعوب  ع برة برن عمررر  برن ثعلبرة اةنةرراري الو رجري البرردري  

رضي هللا عنه  شقد الع برة اليانيرة   رو صر ير   جر م البوراري بأنره شرقد 

 قيررلف لررم كشررقد ا   إنمررا ن لقررا فنترر  إليقررا   شررقد ([  392غرر  ي برردر])

غ  ي احد  ما بعد ا  ن ل الكوفة  ما  بقا في ذالفرة اميرر المردمنين علري 

 ([.393رضي هللا عنه سنة اربعين   قيلف بعد ا])

 الوجه اليانيف في توركوهف

الةرالي علرى النبري صرلّى هللا »براح « الةرالي»ف د اذرجه مترلم فري ك راح 

( مررن طركرر  مالرر   عررن نُّعرريم بررن عبررد هللا 405« )م بعررد ال شررقدعليرره  سررلّ 

([ اذبرر، عرن ابري 394المومر  ان محمد بن عبرد هللا برن زكرد اةنةراري])

متعوب اةنةاري رضي هللا عنه قالف )اتانا رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم 

  نحن في مولس سعد بن عبابي  ف ال بشير بن سعدف ...( فذكر الحدكث.

( من طرك  محمد بن إسحاد قرالف 711ا زكابي ابن ذ كمة ف د اذرجقا ) ام

) حدثني في الةالي على رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّم إ ا المررا المترلم 

صلّى عليه في صالته  محمد بن إبرا يم  عن محمد بن عبد هللا بن زكرد برن 

 عبد ربه  عن ابي متعوب ع بة بن عمر  به(.

(  احمررد 9/26(  النتررا ي فرري الكبررر  )981ابررو با ب ) اذرجرره ـ اككررا  ـ 

( 1/268(  الحراكم )1/354(  الردارقمني )1959(  ابن حبران )28/304)

( بقذا اإلسناب  منقم َمرْن  كرر  رذ، ال كرابي   مرنقم مرن لرم 2/146 البيق ي )

 كذكر ا   قال الدارقمنيف ) ذا إسناب حتن م ةل(.

ذ، ال كررررابي    ررررو تفرررررب ابررررن  قررررد بافررررع ابررررن ال رررريم عمررررا اعلررررت برررره  رررر

([   لعل الحرافظ ا رب زكرابي ابرن ذ كمرة  رذ، لمناسرب قا  نرا  395إسحاد])

حيث بلت على ان مراب الةرحابة كيفيرة الةرالي علرى النبري صرلّى هللا عليره 
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  سلّم في الةالي  لي م االس دالل بذل  على ان المراب في قعوب ال شقد.

 

 الوجه اليالثف في شرح الفاظهف

لرررهف )قرررال بشرررير برررن سرررعد(   رررو بشرررير برررن سرررعد برررن ثعلبرررة اةنةررراري قو

الو رجرري  الررد النعمرران بررن بشررير رضرري هللا عنقمررا شررقد بيعررة الع بررة  مررا 

بعررد ا   قررد  قررع الترردال مررن صررحابة ِذررركن غيررر بشررير بررن سررعد  كررأبي 

([ رضري هللا 396 ركري   كع  برن عورري   زكرد برن ذارجرة   غيرر م])

 عنقم.

هللا ان نةرررلي عليرر ( ايف فرري قولررره تعررالىف }}َصررلُّوا َعلَْيرررهِّ  قولررهف )امرنررا

ارر ]اةحرر احف  وا تَْتررلِّيم  [    كررأن  ررذا الترردال مررنقم عررن كيفيررة 56َ َسررلِّّمُّ

الةررالي عليرره حةررل بعررد نرر  ل اآلكررة  فقررم سررألوا عررن كيفيررة الةررالي عليرره 

ي  صف قا  ةنه لما ت دم لقم ان التالم بلفظ موةوص فقمروا منره ان الةرال

 ـ اككا  ـ لقا لفظ موةوص.

قولهف )فتكت( لفظ متلمف )فتكت رسول هللا ح ى تمنينا انره لرم كترأله(  فري 

ر اكررة المبرانرريف )فترركت ح ررى جرراا الرروحي(  إنمررا تمنررى الةررحابة انرره لررم 

كتأله ذشية ان ككون صلّى هللا عليه  سلّم كرر، سرداله لمرا ت ررر عنرد م مرن 

كَن َِمنُّروا الَ تَْترأَلُّوا َعرْن اَْشريَاَا إِّْن النقي عن  ل  في قوله تعالىف } }كَااَكَُّقا الَّذِّ

 [ .101تُّْبدَ لَكُّْم تَتُّْدكُّْمرر ]الما ديف 

قولهف )اللقم َصّلِّ على محمد( ايف اثنِّ عليه بالذكر الوميل في المأل اةعلى  

  ررذا احتررن مررا قيررل فرري معنررى صررالي هللا علررى نبيرره  كمررا قالرره ابررو العاليررة  

 ([.397«])صحيحه»عنه البواري في    كر،

قولهف ) ِل محمد( ايف اتباعه على بكنه   كدذل فيقم بذوال  ا ليا  اتباعه من 

 قراب ه ةنقم ِل من جق ينف من جقة االتباع   من جقة ال رابة.

قولهف )كما صليت على ِل إبرا يم( الكاا لل شبيه    رذا  رو المشرقور عنرد 

ب عليه ال اعدي البالغية    ي ان المشبه به اقو  كيير من ا ل العلم  لكن كر

من الشربه   نرا برالعكس  ةن محمردا  صرلّى هللا عليره  سرلّم  ِلره افكرل مرن 

إبرا يم  ِله   قد اجاح العلماا عن  ل  بأجوبة كييري  ا صلقا الحافظ إلرى 

([   قد  كر ا قبله ابن ال يم  زكف اكير ا  ثم قالف ) اةحتن 398عشري])

ان ك ال  و صلّى هللا عليره  سرلّم مرن ِل إبررا يم  فر برا يم ابرو،  فكأنره منه 

سنل للرسول صلّى هللا عليه  سرلّم الةرالي مررتين مرري باع برار الوةروص 

 ([.399 مري باع بار العموم(])
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 اةحتررن ان تكررون الكرراا لل عليررل   مررا مةرردركة  ايف كةررالت  علررى ِل 

[   ايف 198رُّ ،ُّ َكَمرا َ ردَاكُّْمرر ]الب رريف إبرا يم   منه قوله تعالىف }}َ اْ كُّر

لقداك ه إكاكم.  المعنىف كما انعمت بالةرالي علرى ِل إبررا يم فرأنعم بالةرالي 

علرى محمررد  ِل محمررد  فقرو مررن برراح ال وسررل إلرى هللا تعررالى بنعمرره الترراب ة 

([  400على نعمه المملوبة   مويا الكاا لل عليل م رر في ك ر  النحرو])

 ([.401لحافظ  ذا المعنى]) قد  كر ا

قولهف ) بارت على محمد  على ِل محمد(  ذا فعل بعاا  فقو بعاا بر ن ال 

 البركة على الرسول صلّى هللا عليه  سلّم  على ِله   ت دم معنى البركة.

قولررهف )فرري العررالمين( جمررع عررالم    ررو كررل مررن سررو  هللا تعررالى   المعنررىف 

ى ِله في العالمين  كما اظقرتقا علرى اظقر الةالي  البركة على محمد  عل

إبرا يم  ِله في العالمين   قد  كر ابن ال ريم بعر  ذةرا ص بيرت إبررا يم 

 عليه التالم.

قولررهف )إنرر  حميررد مويررد( الوملررة تعليليررة   حميرردف فعيررل بمعنررى فاعررل ا  

مفعول  فعلى اة لف بمعنى حامد لعباب،  ا ليا ه الرذكن قراموا برأمر،   علرى 

بمعنى محموب  فيحمرد عرّ   جرل لمرا لره مرن صرفا  الكمرال  ج كرل اليانيف 

اإلفكررال   مويرردف فعيررل بمعنررى فاعررل  ايف ماجررد   المورردف كمررال العظمررة 

  التلمان.

 مناسبة ذ م الدعاا بقذكن االسمين العظيمينف ان المملوح تكركم هللا لنبيره  

ورد  ففري  لر   ثنا،، عليه   زكابي ت ركبه    ل  مما كلر م طلر  الحمرد  الم

إشاري إلى انقما كال عليل للمملوح  ا   و كال ذكيل له   المعنرىف انر  فاعرل 

ما تت وج  به الحمد  المود من النعم الم رابفة  كرركم بكيرري اإلحتران إلرى 

 ([.402جميع عبابت])

قولهف ) التالم كما علم م( بف ح العين مبنيا  للمعلروم   بكرمقا  تشردكد الرالم 

([   المرراب بررذل  قولره فري ال شررقدف 403لمرا لررم كَُّترمَّ فاعلره]) مكتروري مبنيرا  

 )التالم علي  اكقا النبي  رحمة هللا  بركاته(.

الوجه الرابرعف الحردكث بليرل علرى كيفيرة الةرالي علرى النبري صرلّى هللا عليره 

 سلّم في الةرالي   قرد  رب فري  لر  احابكرث اشر ملت علرى صريِ م نوعرة  

تي بقذ، الةيِ  كنوع في صالته فيأتي بقذ، الةرفة ف ن امكن للمةلي ان كأ

تاري  ب ير ا تاري اذر  فقذا افكرل  لمرا ت ردم فري قاعردي العبرابا  الرواربي 

علررى  جررو، م عرردبي   إن اق ةررر علررى صرري ة  احرردي فررال بررأخ  لكررن علررى 

المتررلم ان ك  يررد بررالوارب ب ن زكررابي ا  ن ةرران   قررد ن ررل ابررن ال رريم إجمرراع 
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شر عية الةالي على النبي صلّى هللا عليه  سلّم في ال شرقد المتلمين على م

 ([.404اةذير   قالف ) و ا م مواطن الةالي  ِكد ا(])

الوجرره الوررامسف اسرر دل بقررذا الحرردكث مررن قررال بوجرروح الةررالي علررى النبرري 

صررلّى هللا عليرره  سررلّم بعررد ال شررقد اةذيررر  ل ولررهف )قولررواف اللقررم صررّلِّ علررى 

([   ر اكرة 405ةمرر للوجروح    رذا قرول الشرافعي])محمد(   ذا امرر   ا

ح بمرا 406عن احمد  اذ ار ا الورقي]) ([    و قرول ابري عوانرة حيرث بروَّ

([   قرد نةرر، ابرن 408([    رو اذ يرار ابرن العربري])407كفيد الوجوح])

([   رجحررررررره 410([  كمرررررررا اذ رررررررار  لررررررر  الةرررررررنعاني])409ال ررررررريم])

  برررن بررراز   المشرررقور فررري مرررذ   ([   الشررريخ عبرررد الع كررر411اةلبررراني])

 ([.412الحنابلة انقا ركن])

 اع رض على االس دالل بقذا الحدكث برأن فيره اةمرر بمملر  الةرالي عليره 

  ررو ك  كرري الوجرروح فرري الوملررة  فيحةررل االم يررال  لررو ذررارج الةررالي  

 اجي  عنهف بأن ر اكة ابن ذ كمة المرذكوري تعريَّن فيقرا محرل الةرالي عليره 

عليه  سلّم    و ممل  الةالي  لكن ليس فيقا ما كفيد إك اعقرا بعرد صلّى هللا 

 ال شقد.

قرد علمنرا كيرف » اجاح عن  ل  الحافظ البيق ي  ف الف ) قوله في الحدكثف 

إشاري إلى التالم على النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم فري ال شرقد  « نتلم علي 

 عرررروب اككررررا  ككررررون المررررراب برررره فرررري ال« كيررررف نةررررلي عليرررر »ف ولررررهف 

([   كذا قال ابن ال يم   مما كدكد  لر  ان اإلمرام مترلما  سراد 413لل شقد(])

 ذا الحدكث في احابكث صفة الةرالي ممرا كردل علرى ان المرراب سردالقم عرن 

كيفيررررة الةررررالي فرررري الةررررالي   لررررذا قررررال ال اضرررري عيرررراضف ) ررررذا  ررررو 

م ابلة ([    ذا الحدكث من اقو  ابلة ال ا لين بالوجوح   لق414اةظقر(])

 اذر  كلقا معلولة.

ال ررول اليررانيف ان الةررالي علررى النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم ال تورر  بعررد 

ال شرررقد  برررل  ررري سرررنة    رررذا قرررول مالررر    ابررري حنيفرررة   ر اكرررة عرررن 

([  اذ ررررار، ابررررن 416([   حكررررا، النررررو ي عررررن الومقررررور])415احمررررد])

 ([.418([   الشوكاني])417المنذر])

ترعوب الم  ردم فري بيران ال شرقد   فري ِذرر، قرالف )ثرم  اس دلوا بحدكث ابن م

لي وير من الدعاا اعوبه إليه(  لو كانت الةالي عليره صرلّى هللا عليره  سرلّم 

بعررد ال شررقد  اجبررة لعلمقررم إكا ررا   لررم ك ررركقم ح ررى كتررألوا عنقررا  ةن  ررذا 

موضع تعليم  بيان   موضع ال عليم ال كردذر فيره بيران الواجر   كمرا اشرار 

 عنى  ل  ابن المنذر.إلى م

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

124 

فرراةقوال ثالثررةف انقررا  اجبررة   قيررلف ركررن   قيررلف سررنة   معلرروم اصررمالح 

الف قاا في ال فرك  بين  اجبا  الةالي  اركانقرا   ال رول برالوجوح قروي ـ 

في نظري ـ ف نه ك حةل من موموع اةبلة اةمر بالةالي على النبي صرلّى 

ابرن ذ كمرة المبينرة للمرراب  بنراا هللا عليره  سرلّم فري الةراليل لةرحة ر اكرة 

علرى ان المرراب بالةرالي الح ي رة الشررعية   قررد ت ردم فري حردكث فكرالة بررن 

عبيد اةمر بالدعاا  الةالي على النبي صلّى هللا عليه  سلّم قبل   اةبلة إ ا 

 اج معت شد بعكقا بعكا .

 الوجه التابخف ظا ر  ذا الحدكث كردل علرى مشرر عية الةرالي علرى النبري

صلّى هللا عليره  سرلّم فري ال شرقد اة ل ـ اككرا  ـ ل رول الةرحابة رضري هللا 

عنقمف )فكيف نةلي علي  إ ا نحن صلينا علي  في صرالتنا(  ف رالف )قولروا 

 اللقم صّلِّ على محمد...( فلم كوص تشقدا  ب ن تشقد.

([    رو الةرحيح عنرد اصرحابه  كمرا صررح 419 به قال اإلمام الشافعي])

([   رجحره 421([   اذ ار، الوزكر ابن  بيرري الحنبلري])420])به النو ي

 ([.423([   اةلباني])422الشيخ عبد الع ك  بن باز])

 ال ررول اليررانيف ان الةررالي علررى النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم ال تشرررع فرري 

ال شررقد اة ل    ررو ال ررول ال رردكم للشررافعي    ررو الررذي صررححه كييررر مررن 

([   اس دلوا بما ت دم فري 424نيفة  مال   احمد])اصحابه    و قول ابي ح

حدكث ابن متعوب من عدم  كر الةالي على النبي صلّى هللا عليه  سرلّم بعرد 

 ال شقد.

 قد  رب في حدكث ابن متعوب في ال شقد   في ِذر،ف )ثم إن كان في  سط 

الةالي نق  حين كفرغ من تشقد،   إن كان في ِذر ا بعا بعد تشقد، بمرا 

 ([.425هللا ان كدعو ثم كتلم(])شاا 

 ال ول اة ل قوي  ف ن ال شقد اة ل  إن كان مبنيا  على ال وفيف  كمرا فري 

حدكث ابن متعوب رضي هللا عنه ال سيما فري حر  اإلمرام  لكرن ال وفيرف قرد 

كحةل مع االتيان بال شقد   من تركه فال حرج عليه اذرذا  ب رول الومقرور  

د اة ل قبل قيام إمامه تأكد في ح ه الةرالي علرى ف ن فرغ المأموم من ال شق

النبي صلّى هللا عليه  سلّم  ةن الةالي ليس فيقا سكو  إال فري حرال قررااي 

 اإلمام   هللا اعلم.
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 ما يستعاذ منه في الصالة

ـ َعررْن اَبرري  َُّرْكررَريَ رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  318/52

رمَّ إنري اَعُّرو ُّ إ َ »عليه  سلّمف  ف اللَّقُّ ْن اَْربَرعٍ  كَ ُّرولُّ ْذ بِّااِّ مِّ دَ اََحدُّكُّْم فَْليَْت َعِّ ا تََشقَّ

رْن َشرّرِّ  رْن فِّ ْنَرةِّ الَمْحيرا َ اْلَمَمرا ِّ  َ مِّ ْن َعذَاحِّ ال َْبرِّ  مِّ ْن َعذَاحِّ َجَقنََّم  مِّ بَِّ  مِّ

ْيحِّ الدََّجالِّ  .« فِّ ْنَةِّ اْلَمتِّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

(.َ فِّْي  يرِّ ذِّ ََ دِّ اةْ َن ال ََّشقُّ ْتلِّمف )إِّ َا فَرَغ اََحدُّكُّم مِّ َ اكَة لِّمُّ  رِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

مرا كتر عا  »  براح «المتاجد  مواضرع الةرالي»ف د اذرجه متلم في ك اح 

( مرن طركر  حتران برن عميرة  عرن محمرد برن ابري 588« )منه فري الةرالي

كري   عن كحيى بن ابي كيير  عن ابري سرلمة  عرن ابري عا شة  عن ابي  ر

  ركري رضي هللا عنه قالف )قال رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّمف... فذكر،(.

 

 ع  ، للبواري   م من الحرافظ  فر ن البوراري لرم كوررج  رذا الحردكث مرن 

قوله صلّى هللا عليه  سرلّم   إنمرا مرن فعلره  ف رد اذرجره البوراري فري ك راح 

( مرن طركر  كحيرى  عرن 1377« )ال عو  من عذاح ال بر»  باح «ا  الون»

ابي سلمة  عن ابري  ركرري رضري هللا عنره قرالف )كران رسرول هللا صرلّى هللا 

اللقم إني اعو  ب  من عذاح ال بر...( الحدكث   اذرجه »عليه  سلّم كدعوف 

اري ( بقذا اإلسناب   رذا الترياد   اذرجره البور588ـ  132متلم ـ اككا  ـ )

( مرن 589(  مترلم )832« )الدعاا قبل الترالم»  باح «الةالي»في ك اح 

طرك  عر ي بن ال بير  ان عا شة ز ج النبي صلّى هللا عليره  سرلّم اذبرتره 

 ان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كان كدعو في الةالي.

 اما الر اكة المذكوري فقي عند متلم من طرك  اة زاعي  حدثنا حتان بن 

عمية  حدثني محمد بن ابي عا شة  انه سمع ابا  ركري ك رولف )قرال رسرول 

هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّمف ...( فررذكر،   لعررلَّ غرررض الحررافظ مررن إكررراب  ررذ، 

الر اكة تفتير المراب بال شقد في الر اكة اة لى   انه ال شقد اةذير   ليس 

 اة ل.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

شرقد احردكم( ايف قررا ال شرقد    رو ال حيرا  ا... إلرخ   المرراب قولهف )إ ا ت

بهف ال شقد اةذيرر  كمرا فري ر اكرة مترلم    رذا ظرا ر  لبنراا ال شرقد اة ل 

على ال وفيف  كما ت دم   لما ت دم في حدكث ابن متعوب رضي هللا عنه عند 

 احمد ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم كان كدعو في ِذر صالته.
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هف )فليترر عذ برراا مررن اربررع( ايف فليملرر  العررو    اصررل العررو   العيررا ف قولرر

 االل واا  االع ةام.

قولرررررهف )مرررررن اربرررررع( فررررري ر اكرررررةف )اسررررر عيذ ا بررررراا مرررررن ذمرررررسف ... 

([    ررذا علرى اع بررار المحيرا  الممررا  اثن رين   فرري حرردكث 426فرذكر ا(])

 الباح  احدي.

لة بيان لما كتر عا  منره  فقري مرن قولهف )ك ولف اللقم إني اعو  ب (  ذ، الوم

 ال فةيل بعد اإلجمال.

قولهف )من عذاح جقنم( ايف النار العظيمة البعيدي ال عرر   لفرظ )جقرنم( مرن 

 اسماا النار.

  ذ، االس عا ي تشمل االس عا ي مرن اةسرباح المدبكرة إلرى عرذاح جقرنم مرن 

 التالمة. الكفر  المعاصي   االس عا ي من الع وبة  النكال  نتأل هللا

قولهف ) من عذاح ال بر( اصل ال برف مدفن الميرت   المرراب بره  نراف مرا  رو 

اعم من  ل     و ما بين المو   قيرام التراعة  إن لرم كردفن الميرت  كالرذي 

 كح رد  ككون رمابا   ا  تأكله التباع   نحو  ل .

ةرل  المراب بعذاح ال برف ما كحةل للميت في قبر، مرن الريم النكرال ممرا كح

 للبدن  الر ح معا    الر ح قد ت ةل بالبدن  قد تنفةل عنه.

قولررهف ) مررن ف نررة المحيررا  الممررا ( الف نررةف االم حرران  االبرر الا   المحيررا 

 المما ف اي الحياي  المو    كح مل زمران  لر   ةن مرا كران مع رل العرين 

المحيراف من اليالثي قد كأتي منه المةدر  ال مان  المكان بلفظ  احد   ف نة 

ما كعرض لإلنتران فري حرال الحيراي مرن فر ن  ابر الا بالشربقا  ال ري كل ربس 

عليه بتببقا الح  بالباطل  ا  بالشقوا  ال ري كنقمر  بترببقا فري حر  الردنيا 

  ال عل  بقا  ح ى ككون  ل  سببا  في زك ه  ضالله  انقماكه في الملذا .

  اما ف نة المما  ففيقا قوالنف

ند المو  ساعة االح كرار   اضريفت إلرى المرو  ل ربقرا اة لف ما ككون ع

منرره   نررص عليقررا  إن كانررت مررن ف نررة الحيرراي  لعظرريم ذمر ررا حيررث إن 

الشيمان ككون احرص على إغواا بني ِبم فري تلر  التراعة الحرجرة  ةنقرا 

 ذاتمة الحياي   عليقا مدار سعابته ا  ش ا ه.

حةل للميت بعد موته حرين كترأل ال ول اليانيف ان المراب بف نة المما ف ما ك

في قبرر، عرن ربره  بكنره  نبيره   علرى  لر  مردار تنعريم الميرت فري قبرر، ا  

 تعذكبه.

قولررهف ) مررن شررر ف نررة المترريح الرردجال( المررراب بف نررة المترريح الرردجالف صررد، 

الناخ عن شرع هللا تعالى بما كأتي به من اسباح الف نة   ذةَّقا بالذكر  إن 
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يررا  ةنقرا اعظررم ف نرة علررى  جره اةرض  كمررا  رب عررن كانرت مررن ف نرة المح

مرا »عمران بن حةين رضي هللا عنره ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم قرالف 

 ([.427«])بين ذل  ِبم إلى قيام التاعة امر اكبر من الدجال

 المترريح الرردجالف رجررل اعررور كورررج فرري ِذررر ال مرران كرردَّعي الربوبيررة  

كرافر  ك ر، را المردمن  إن لرم ككرن قار را   مك وح بين عينيرهف ت ا ر  اي 

َي متيحا ف ةنه ممتوح العين  ا  ةنه كمتح اةرض بتير، فيقا.  سُّّمِّ

 سُّمي بجاال ف لكيرري بجلره  فقري صري ة مبال رة   الردجلف الكرذح  ال موكره  

 قد  رب  اةذبار الةحيحة بور جه في ِذر ال مان من ناحيرة المشررد  

 العظام  نتأل هللا ان كعيذنا  كعةمنا منه.  ذر جه من اشراط التاعة

الوجه اليالثف الحدكث بليرل علرى ان المةرلي مرأمور باالسر عا ي براا تعرالى 

من  ذ، اةربع في ال شقد اةذير من كل صالي فرضا   نفال    قد كان النبري 

صلّى هللا عليه  سلّم كت عيذ من  رذ، اةربرع   اََمرَر اةمرة بقرا  فراج مع فيقرا 

 ل ول  الفعل.ا

 اةمر بالدعاا باالس عا ي منقا في الةالي بليل العناكة بقا  فر ن  قاكرة العبرد 

منقا سب  للفالح في الدنيا  اآلذري  ف نقا امور عظيمة كش د البالا   كعظرم 

 الومر في  قوعقا.

 الومقور من ا رل العلرم علرى اسر حباح  رذا الردعاا  فيكرون اةمرر للنردح  

 عليرره  سررلّم قررد علررم اةمررة بعرروا  كييررري كرردعون بقررا بعررد  النبرري صررلّى هللا

 ال شقد اةذير.

([   برره قررال طررا خ بررن كيترران اليمررانيل 428 قالررت الظا ركررة بررالوجوح])

صرلوا كمرا راك مروني »لفعل النبي صلّى هللا عليه  سلّم  امر، بره   قرد قرالف 

إن ال رول    اذ رار  رذا ال رول الشريخ عبرد الع كر  برن براز   قرالف )« اصلي

 بالوجوح قول قوي لألمر بقا(.

 قد اذرج متلم من طرك  ابي ال بير  عن طا خ  عن ابرن عبراخ رضري 

هللا عنقماف )ان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كران كعلمقرم  رذا الردعاا كمرا 

قولررواف اللقررم إنررا نعررو  برر  مررن عررذاح »كعلمقررم الترروري مررن ال رررِن  ك ررول 

تررلم بررن الحورراجف )بل نرري ان طا سررا  قررال البنررهف الحرردكث(  قررال م« جقررنم...

ابعو  بقا في صالت ؟ ف الف ال  قالف اعرد صرالت   ةن طا سرا  ر ا، عرن 

 ([.429ثالثة ا  اربعة ا  كما قال(])

 ظا ر  ل  ان طا سا  كع  د  جوح  ذا الدعاا   كأنه تمت  بظرا ر اةمرر 

ت ليظرا  عليره  لرنال ك قرا ن به  كما ت دم   كح مل ان ككون امر ابنه باإلعابي 

 ب ل  الدعوا  في ركقا  فيحرم فا دتقا  ثوابقا   هللا تعالى اعلم.
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 بيان شيء من أدعية الصالة

ك  رضري هللا عنره اَنرهُّ قَراَل لَِّرسُّرولِّ هللاِّ صرلّى  319/53 دِّّ ـ َعْن اَبِّي بَْكٍر الّةِّ

مَّ إنِّّي َظلَْمتُّ »تِّي قَاَلف قْلف هللا عليه  سلّمف َعلِّّْمنِّي بَُّعاا  اَْبعُّو بِّهِّ فِّي َصالَ  اللقُّ

َت   ْنردِّ رْن عِّ رَري  مِّ ي ظُّْلما  َكيِّيرا   َ الَ كَْ فِّررُّ الرذُّنُّوَح إالَّ اَْنرَت  فَراْغفِّْر لِّري َمْ فِّ نَْفتِّ

ْيمُّ  حِّ .«. َ اْرَحْمنِّي  إنََّ  اَْنَت اْل َفُّورُّ الرَّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 ي ترجمة الرا يفالوجه اة لف ف

 و ابو بكر عبد هللا بن عيمان بن عامر ال رشي ال يمي رضي هللا عنره   لرد 

بعد الفيل بتن ين  س ة اشقر  ا ل ذلفاا  ذ، اةمة بعد نبيقا صرلّى هللا عليره 

 سلّم   صاحبه قبل البعية  بعد ا  سرب  إلرى اإلكمران برسرول هللا صرلّى هللا 

م رره فرري مكررة    رراجر بةررحب ه   شررقد عليرره  سررلّم   كرران معرره طررول إقا

غ  اته كلقا   مناقبه كييري  باكعه الةرحابة رضري هللا عرنقم بالوالفرة ف رام 

بقا ذير قيام  من النةح  الح م  الود  الوقاب  ح ى اتا، الي ين بعد ان اترم 

في الوالفة سن ين  ثالثة اشقر  عشرري اكرام  ف روفي فري المدكنرة سرنة ثرالث 

 ين سررنة   بفررن مررع النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري عشررري  عررن ثررالث  سرر

حوري عا شة ابن ه رضي هللا عنقا ذلف النبي صلّى هللا عليه  سلّم   راسره 

 ([.430بحذاا صدر النبي صلّى هللا عليه  سلّم])

 الوجه اليانيف في توركوهف

( 834« )الدعاا قبرل الترالم»  باح «اة ان»ف د اذرجه البواري في ك اح 

( من طرك  الليث  عن ك كد بن ابي حبي   عرن ابري الويرر  2705م ) متل

عن عبد هللا بن عمر   عن ابي بكرر رضري هللا عنقمرا  انره قرال لرسرول هللا 

 صلّى هللا عليه  سلّمف ... فذكر،.

 فرري  ررذا الحرردكث ر اكررة صررحابي عررن صررحابي   ظررا ر ر اكررة الليررث عررن 

ذررالف عمررر  بررن الحررارث ك كررد انرره مررن متررند الةرردك  رضرري هللا عنرره   

( من 48( )2705الليث  فوعله من متند عبد هللا بن عمر .. اذرجه متلم )

طركر  عبررد هللا برن   رر   اذبرنري رجررل سرما،   عمررر  برن الحررارث  عررن 

ك كد بن ابي حبي   عن ابي الوير انره سرمع عبرد هللا برن عمرر  برن العراص 

 عليره  سرلّمف )علمنري كرا ك ول إن ابا بكر الةردك  قرال لرسرول هللا صرلّى هللا

رسول هللا بعاا ابعو به في صالتي...(  ال ك دح  رذا االذر الا فري صرحة 

 الحدكث.

 الوجه اليالثف في شرح الفاظهف

 قولهف )علمني...( امر بمعنى االس رشاب.
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قولهف )ابعو به في صالتي( ظا ر، عموم الةالي في التووب ا  في جلوخ 

ن المرررابف الرردعاا فرري ِذررر ال شررقد  ف نرره ال شررقد   ظررا ر صررنيع البورراري ا

بوح عليه ب ولهف )باح الدعاا قبل الترالم( ـ كمرا ت ردم ـ   رو ظرا ر صرنيع 

 الحافظ  نا.

قولررهف )إنرري ظلمررت نفترري( اصررل الظلررمف  ضررع الشرريا فرري غيررر موضررعه  

 المعنىف ن ةت نفتي ح قا بالذنوح    و إما ت ةير في اباا ما اُّمر به ا  

 عنه. ارتكاح ما نُّقي

 قولهف )ظلما  كييرا ( ايف عدب،   في ر اكة لمتلم )كبيرا ( ايف قدر،.

 قولهف )فاغفر لي م فري( امر بمعنى الدعاا   المعنى فاس ر  توا ز.

 قولهف )م فري( بال نكير ل رض ال عظيم.

قولهف )من عندت(  صفت بذل  لل كابي في تعظيمقرا  ةن الرذي مرن عنرد هللا 

صرف  ا  لبيران محر  فكرل هللا تعرالى بقرذ، الم فرري  عظيم ال كحريط بره  

  انقا تفكل من هللا تعالى  إن لم ككن العبد ا ال  بعمل  ال غير،.

 قولهف ) ارحمني( ايف ابذلني في رحم  .

قولهف )إن  انت ال فرور الررحيم(  رذ، الوملرة تعليرل لمرا قبلقرا  ثنراا علرى هللا 

 تعالى بما كناس  المملوح.

الحدكث بليل على مشر عية الدعاا بقرذا الردعاا فري الةرالي   الوجه الرابعف

إما في التووب  ا  في ِذر ال شقد قبل التالم    و بعاا عظيم علَّمه النبري 

 صلّى هللا عليه  سلّم الةدك  رضي هللا عنه.

  و بعاا شامل جرامع ةنرواع اةبعيرة  ففيره االع رراا بالرذن   ان جميرع 

ثررم إظقررار االف  ررار إلررى هللا بترردال الم فررري  الولرر  عرراج  ن عررن م فرترره 

  الرحمة منه  ثم اليناا عليه تعالى بما كناس  المملوح    ذا كمال الدعاا.

 مع كون الةدك  رضي هللا عنه افكل الةحابة رضي هللا عرنقم  اكملقرم 

علما   عمال     رو مرن العشرري المشرقوب لقرم بالونرة  مرع  لر  ك رال لره قرلف 

مت نفتي ظلمرا  كييررا (  فقرذا كردل علرى انره كنب ري للمردمن ان )اللقم إني ظل

كع را بال  ةير  ظلمه لنفته  ان ك وم م ام الذل  االنكتار بين كدي ربه  

ف ن  ذا من اعظم اةسباح في قبول بعا ه  توبة هللا عليه  نواتره  إصرالح 

 قلبه   هللا تعالى اعلم.
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 كيفية السالم من الصالة

ْوٍر رضري هللا عنره قَراَلف َصرلَّْيتُّ َمرَع النَّبرّيِّ صرلّى ـ َعْن  َ  320/54 ا ِّلِّ ْبنِّ حُّ

ف  ينِّهِّ   «التَّالمُّ َعلَرْيكُّْم َ َرْحَمرةُّ هللاِّ َ بََرَكاتُّرهُّ »هللا عليه  سلّم  فََكاَن كَُّتلِّّمُّ َعْن كَمِّ

ف  َمالِّهِّ بَ «. التَّالَمُّ َعلَْيكُّْم َ َرْحَمةُّ هللاِّ »َ َعْن شِّ يحٍ. َرَ ا،ُّ اَبُّو بَا ُّ  بتنٍد َصحِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

( مرن 997« )فري الترالم»  براٌح «الةرالي»ف د اذرجره ابرو با ب فري ك راح 

طرك  موسى بن قيس الحكرمي  عن سلمة بن كقيل  عن عل مة بن  ا ل  

عررن ابيرره رضرري هللا عنرره قررالف )صررليت مررع النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم...( 

 ث.الحدك

 قد اذ لفت كلمة العلماا في ثبو  لفظةف ) بركاته( في ال تليمة اليانية  فلرم 

([   ليترت فري طبعرة محمرد 431كذكر ا عبد الح   ابن اةثير  ال كلعري])

محيي الدكن لتنن ابي با ب   ثب ت في النتوة القندكة   في طبعة الدعاخ  

  قد تكون عن القندكة.

([ ـ 432ـ فري بعر  المبعرا ])« البلوغ»في  قد ع ا ا ةبي با ب الحافط 

  كمرا ع ا را لره ابرن بقير  العيرد   ابرن عبرد القرابي  فكرل «ال لويص» في 

 ([.433 دالا ع  ا الحدكث ةبي با ب ب ثبا  اللفظة])

 قد  رب  ـ اككا  ـ في حردكث ابرن مترعوب رضري هللا عنره عنرد ابرن ماجره  

مرد فرداب عبرد البراقي    كرر ([   ليتت في طبعرة مح434كما  كر الحافظ])

([ انقررا ثاب ررة فرري 435للب رروي])« شرررح التررنة»اةرنررد ط فرري تعلي رره علررى 

نترروة ذميررة لتررنن ابررن ماجرره فرري بار الك رر  الظا ركررة   قررد حكررم اةلبرراني 

 (.1/359([    رب  ـ اككا  ـ عند ابن ذ كمة )436عليقا بالشذ  ])

 ترليمة اة لرى   إثباتقرا ( ب س اطقا مرن ال5/333 ر   الحدكث ابن حبان )

موارب الظم ن إلى ز ا د ابرن »في اليانية  لكنقا ثب ت في كل ا ال تليم ين في 

 ([.437«])حبان

( موقوفررا  2/219 اذرررج حرردكث ابررن متررعوب رضرري هللا عنرره عبررد الرررزاد )

( عرن عمرار برن كاسرر موقوفرا  عليره 2/220عليه ب ثباتقا   اذرج ـ اككا  ـ )

كررر الحررافظ طرقررا  عرردي ل كررابي ) بركاترره( ربا  علررى النررو ي ب ثباتقررا   لمررا  

الذي قرالف )إنقرا زكرابي فرربي(  قرالف )فقرذ، عردي طررد ثبرت فيقرا ) بركاتره( 

 ([.438بوالا ما كو مه كالم الشيخ ـ كعني النو ي ـ إنقا ر اكة فربي(])

ان عل مرة « ال  ركر »  ذا الحدكث صححه الحافظ ـ  نا ـ مرع انره  كرر فري 

ا رررل لرررم كترررمع مرررن ابيررره   قرررد نَ َرررَل  لررر  عرررن العتررركري عرررن ابرررن برررن  
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([  فيكررون فرري  ررذا التررند ان مرراع   صررححه النررو ي   قررالف 439معررين])

 ([.440) اشار بعكقم إلى تكعيفه(])

 الةواح تةحيحه   اما قول الحرافظف )إن عل مرة لرم كترمع مرن ابيره( ففيره 

([   الدليل على 441])نظر  ف د نص البواري  ال رمذي على انه سمع منه

صررحيح » لرر  تةررركحه بال حرردكث فرري احابكررث ر ا ررا عررن ابيرره  منقررا فرري 

([   لرررذا 442(])2/194« )فررري سرررنن النترررا ي»(  1680( )401« )مترررلم

 صروح « ال  ركر »عل  الشيخ عبد الع ك  برن براز علرى كرالم الحرافظ فري 

 ([.443سماعه من ابيه])

ى هللا عليره  سرلّم كران كترلم تترليم ين الوجه اليانيف بلت التنة على انره صرلّ 

عن كمينه  عن شماله    ذا مر ي عن جماعة من الةحابة  ال ابعين  كما 

([    رررو قرررول ابرررن المبرررارت  اإلمرررام احمرررد 444 كرررر  لررر  ابرررن المنرررذر])

  إسحاد.

 قررد بل ررت اةحابكررث فرري إثبررا  ال تررليم ين مبلررِ ال ررواتر  حيررث ر    لرر  

([  سرررب 445«])نظررم الم نرراثر» كررر  لرر  فرري  تتررعة عشررري صررحابيا   كمررا

إلررررررى تتررررررعة « سرررررربل التررررررالم»اسررررررماا م   ا صررررررلقا المعلرررررر  علررررررى 

([   من  ل  حدكث ابرن مترعوب رضري هللا عنره عرن النبري 446 عشركن])

الترالم علريكم »صلّى هللا عليه  سلّم انره كران كترلم عرن كمينره  عرن كترار،ف 

 ([«.447 رحمة هللا  التالم عليكم  رحمة هللا])

 عن سعد بن ابي  قاص رضي هللا عنه قرالف )كنرت ار  رسرول هللا صرلّى 

 ([.448هللا عليه  سلّم كتلم عن كمينه  عن كتار، ح ى ار  بياض ذدكه(])

 عنرد المبرانري مررن حردكث الم يررري   فيرهف )..  كرران كترلم عررن كمينره ح ررى 

كرررررر  بيررررراض ذرررررد، اةكمرررررن   عرررررن كترررررار، ح رررررى كرررررر  بيررررراض ذرررررد، 

([   المشرقور فري مرذ   الحنابلرة ان ال ترليم ين مرن اركران 449اةكتر(])

 الةالي.

 ال رررول اليرررانيف ان ال ترررليمة اليانيرررة ليترررت بواجبرررة    رررذا قرررول المالكيرررة  

الشرح » الشافعية   ر اكة عن احمد  اذ ار ا الموف  ابن قدامة   صاح  

مراع علرى ([   قد ن ل ابرن المنرذر اإلج450عبد الرحمن بن قدامة])« الكبير

 ([.451ان صالي من اق ةر على تتليمة  احدي انقا جا  ي])

 اس دلوا بأحابكث عرن عا شرة  سرلمة برن اةكروع  سرقل برن سرعد  غيرر م 

رضي هللا عنقم فيقرا االق ةرار علرى تترليمة  احردي   قرد طعرن العلمراا فري 

([    ي ال تةل إلى برجة احابكث ال تليم ين  452بع   ذ، اةحابكث])

  اتقا اكير عدبا  ـ كما ت دم ـ   ي اصح سندا .ف ن ر
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فال ول بأن المةلي كتلم تتليم ين احوط  ابرا للذمة  ف ن من سلم تترليم ين 

فةالته جا  ي على جميع اةقروال   النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم قرد  اظر  

   قد تكرون احابكرث ال ترليمة « صلوا كما راك موني اصلي»عليقما   قالف 

محمولرررة علررى بيررران الوررواز   احابكرررث ال تررليم ين لبيررران اةكمرررل الواحرردي 

 ([.  هللا اعلم.453 اةفكل  كما قال النو ي])

الوجرره اليالررثف صرري ة التررالمف )التررالم علرريكم  رحمررة هللا  التررالم علرريكم 

 رحمة هللا(   ذا  و المحفوظ الذي ن له عدب من الةرحابة رضري هللا عرنقم 

 ضي هللا عنه.كما ت دم عن ابن متعوب ر

 عن جابر بن سمري رضي هللا عنه قالف )كنا إ ا صلينا مع رسول هللا صلّى 

هللا عليرره  سررلّم قلنرراف التررالم علرريكم  رحمررة هللا  التررالم علرريكم  رحمررة هللا.. 

الحدكث(   في ر اكة عنه قالف )صليت مع رسول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم 

 ([.454م عليكم  التالم عليكم... الحدكث(])فكنا إ ا سلمنا قلنا بأكدكناف التال

  ذا فيه بليل على جواز االق ةرار علرى قرولف )الترالم علريكم(    رو قرول 

الومقرور مررن ا رل العلررم   جراا فرري حردكث البرراح زكرابيف ) بركاترره(   فيقررا 

 قوالنف

اة لف ان اةفكل عدم زكابتقا    ذا  و المشقور من مذ   اإلمام احمرد  

ر اي لم كذكر  ا  كابن متعوب  جابر بن سمري  غير ما رضي ةن اكير ال

 هللا عنقما.

اليانيف انه كووز زكابتقا  بنراا علرى ثبوتقرا فري ر اكرة ابري با ب مرن حردكث 

  ا ل   هللا تعالى اعلم.

 الذكر بعد الصالة

يررَريِّ ْبررنِّ شُّررْعبَةَ رضرري هللا عنرره اَنَّ النّبِّرريَّ صررلّى هللا عل 321/55 يرره ـ َعررنِّ المُّ ِّ

كَ  لَهُّ  » سلّم َكاَن كَ ُّولُّ فِّي بُّبُّرِّ كُّّلِّ َصالَيٍ َمْك ُّوبٍَةف  الَ إلهَ إالَّ هللا َ ْحدَ،ُّ الَ َشرِّ

رمَّ الَ َمرانَِّع لَِّمرا اَْعَمْيرَت   كٌر  اللَّقُّ ْل ُّ  َ لَهُّ اْلَحْمدُّ  َ  َُّو َعلَى كُّّلِّ َشرْيٍا قَردِّ لَهُّ المُّ

َي لَِّما َمنَْعَت  َ ال كَ  ْعمِّ ْنَ  اْلَودُّ َ الَ مُّ .«. ْنفَعُّ  َا اْلَودِّّ مِّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

الذكر بعرد »باح « اة ان»ف د اذرجه البواري في مواضع  ا لقا في ك اح 

اب كاترر  الم يررري بررن شررعبة 593(  متررلم )844« )الةررالي ( مررن طركرر   رَّ

بن شعبة فري ك ابره إلرى معا كرة ان النبري صرلّى هللا قالف )املى عليَّ الم يري 

عليه  سلّم كان ك ول في ببر كرل صرالي مك وبرة...( ثرم  كرر الحردكث   عنرد 

 متلمف )ان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم إ ا فرغ من الةالي  سلم..(.
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 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

   كووز إسكانقا  كعُّشُّر قولهف )في ببر كل صالي مك وبة( بكم الدال  الباا

 عُّْشر    رذا  رو المشرقور  اعنري ضرم الردال   الردبر مرن كرل شريا ع بره 

 مرردذر،  طرفرره   كملرر  علررى مررا لرره صررلة بالشرريا بعررد،   لفظررةف )ببررر 

الةالي( قد كراب به ِذر ج ا من الةالي    و ما قبل التالم   قرد كرراب بره 

م  فر ن كران ببرر الةرالي ما كلي ِذرر جر ا مرن الةرالي    رو مرا بعرد الترال

صررالحا  آلذر ررا ف فتررير، برره ا لررى   إال فقررو لمررا بعررد التررالم   المررراب  نرراف 

الياني  بدليل ر اكة متلم الم  دمةف )كان إ ا فرغ مرن الةرالي  سرلم قرالف ال 

إلره إال هللا...(  إال فرردبر الةرالي مررا قبرل التررالم  كمرا فرري ببرر الحيرروان ف نرره 

 ([.455ا منه   كر  ل  شيخ اإلسالم ابن تيمية])م ةل به  إ   و ِذر ج 

قولررهف )ال إلرره إال هللا  حررد، ال شرررك  لرره( ت رردم معنررى  لرر  فرري ِذررر برراح 

 «.الوضوا»

قولهف )له المل ( ايف مل  جميع اةشياا في   اتقا  صفاتقا  ال ةرا فيقا 

 ذل ا   تردبيرا    قردم الوبرر )لره( علرى المب ردا إلفرابي الحةرر  االذ ةراص 

  المعنىف ان المل  ا  حد،.

قولهف ) له الحمد( ايف له الوصف بالكمال حبا   تعظيما  لعلو صفاته  ج كل 

  باته.

زاب المبرانرري مررن طركرر  اذررر  عررن الم يررري )كحيرري  كميررت   ررو حرري ال 

([   قرررد سررر مت جملرررة )كحيررري  كميرررت( مرررن 456كمرررو  بيرررد، الويرررر...(])

([ فري ن لره عرن المبرانري بالترند 457)   اثب قا ابن حور]«المعوم الكبير»

([   الظررررا ر انقررررا زكررررابي غيررررر 458نفترررره   قررررالف )ر اترررره موث ررررون(])

 ([.459محفوظة])

قولهف )  و على كل شيا قدكر( صي ة عموم  تشمل كرل شريا فري الترماا 

  اةرض   معنى )قدكر( ايف    قدري كاملة ال كع ركقا عو .

( ت رردم معنررى  لرر  فرري بعرراا الرفررع مررن قولررهف )اللقررم ال مررانع لمررا اعميررت...

 (.296الركوع  حدكث )

 قد  قع بعد قولهف )ال مانع لمرا اعميرت( زكرابيف ) ال راب لمرا قكريت( عنرد 

([   قرد  كر را الحرافظ ابرن حورر 461([   المبراني])460عبد بن حميد])

بتند،  عن شيوه ابري الفكرل برن الحترين الحرافظ  ثرم قرالف )سرمعت شريونا 

([   قال الشريخ عبرد الع كر  462ا حدكث صحيح  ر اته ث ا (])ك ولف ) ذ

بررن بررازف ) ررذا سررند جيررد(  قررد فاتررت  ررذ، ال كررابي اةلبرراني  فلررم كررذكر ا مررع 

([  إال إن كان ال كرر  صرح قا   قرد  كرر 463ال كابي اة لى ال ي ت دمت])

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

134 

الحافظ ابن حور ان  ذ، اللفظة اش قر  في  ذا الذكر   لم ت ع فري المررد 

 ([.464المشقوري])

([  لكرن قرال الحرافظ ابرن رجر ف 465 قد جاا فري ر اكرةف )ثرالث مررا (])

 ([.466) ذ، زكابي غركبة(])

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى مشررر عية  كررر هللا تعررالى بعررد الةررالي 

المك وبة بقذا الذكر   ظا ر الحدكث انه ال كأتي به إال مري  احدي  لكن بلت 

ة عنررد احمررد  النتررا ي  ابررن ذ كمررة انرره ك ررول  لرر  ثررالث الر اكررة الم  دمرر

مرا    قد كشكل على  رذا إعرراض الشريوين عنقرا مرع ر اك قمرا للحردكث  

 فالظا ر انقا غير محفوظة  كما افاب، الحافظ ابن رج .

 من الذكر بعد الةالي ما جاا في حدكث ابي ال بيرر قرالف )كران ابرن ال بيرر 

الي حين كتلمف )ال إله إال هللا  حد، ال شررك  رضي هللا عنه ك ول ببر كل ص

له  له المل    له الحمد    و على كل شيا قدكر  ال حول  ال قوي إال باا  

ال إله إال هللا  ال نعبد إال إكا،  له النعمة   لره الفكرل   لره الينراا الحترن  ال 

هللا صلّى إله إال هللا مولةين له الدكن  لو كر، الكافر ن(  قالف كان رسول 

 ([(.467هللا عليه  سلّم كقلِّّل بقنَّ ببر كل صالي(])

 للذكر بعد الةالي شأن عظيم  حثَّ عليه النبي صلّى هللا عليه  سلّم  رغَّ  

رر  وبِّ فيه قوال   فعال    قد بل على  ل  مومرل قولره تعرالىف }}َ اَْببَراَر التُّروُّ

كتررربح فررري اببرررار [   قرررال ابرررن عبررراخ رضررري هللا عنرررهف )امرررر، ان 40]دف 

َ 468الةلوا  كلقرا(]) رالَيَ فَراْ كُّرُّ ا  َّ ([   قرال تعرالىف }}فَر ِّ َا قََكرْي ُّمُّ الةَّ

نُّرروبِّكُّْمرر ]النتررااف  ررا َ قُّعُّرروب ا َ َعلررى جُّ [     ررذا الررذكر جرراا بيانرره 103قِّيَام 

بالتررنة   قررال النررو يف )اجمررع العلمرراا علررى اسرر حباح الررذكر بعررد الةررالي  

([    كر ابن 469كث كييري صحيحة في انواع منه م عدبي(]) جاا فيه احاب

([   هللا 470رج  ان ما بعد الةالي من المواضع ال ري ك أكرد فيقرا الرذكر])

 تعالى اعلم.
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 بيان نوع من األدعية في أدبار الفريضة

ـ َعْن َسْعدِّ ْبنِّ اَبي َ قَّاٍص رضي هللا عنه قَالف إنَّ رسُّوَل هللاِّ صلّى  322/56

نَّ بُّبَُّر الةَّالَيِّف هللا رَن اْلبُّْورلِّ  » عليه  سلّم َكاَن كَ َعَوَّ ُّ بِّقِّ مَّ إنِّّي اَعُّو ُّ بِّرَ  مِّ اللَّقُّ

ْن  رِّ  َ اَعُّو ُّ بَِّ  مِّ ْن اَْن اَُّربَّ إلَى اَْر َل اْلعُّمُّ ْبنِّ  َ اَعُّو ُّ بَِّ  مِّ َن اْلوُّ َ اَعُّو ُّ بَِّ  مِّ

ْن عَ  .«. ذَاحِّ اْل َْبرِّ فِّ ْنَةِّ الدُّْنيَا  َ اَعُّو ُّ بَِّ  مِّ يُّ  َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

َُّ ْيرر  ال رشرري ال  ررري المكرري  ابررو، مالرر  مشررقور   ررو سررعد بررن مالرر  بررن ا

بكني رره  احررد الترراب ين اة لررين  شررقد برردرا   مررا بعررد ا    ررو احررد العشررري 

الترر ة مررن ا ررل الشررور  الرررذكن  المبشررركن بالونررة   ِذررر م موتررا    احررد

اذ ار م عمر رضي هللا عنه   كان جيد الرمري    رو ا ل مرن رمرى بترقم 

في سبيل هللا  قال رضي هللا عنهف )ما جمع رسول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم 

كرا سرعدُّ ارمِّ فردات ابري  امري   إنري »ابوكه ةحد قبلي  ل د راك ره ك رول لريف 

 ([.471الحدكث(])« بتقم... ة ل المتلمين رمى المشركين

 مناقبرره كييررري   كرران مورراح الرردعوي   قةرر ه فرري  لرر  مررع ا ررل الكوفررة 

 مشقوري    ي في الةحيحين.

  و قا د ال ابسية   الذي بنى الكوفة   سما ا باسمقا   اف  ح مدا ن فارخ  

 طرب اةعاجم  ما  سنة ذمس  ذمتين على الراجح  بالع ي  في قةر،  

 ([ رضي هللا عنه  ارضا،.472دكنة   بفن في الب يع]) حمل إلى الم

 الوجه اليانيف في توركوهف

  «الوقراب»  ا لقرا ك راح «صرحيحه»ف د اذرجه البوراري فري مواضرع مرن 

( قالف )حدثنا موسى بن اسماعيل  حدثنا 2822« )ما كُّ عو  من الوبن»باح 

اة بي ابرو عوانرة  حرردثنا عبرد الملرر  برن عميررر  سرمعت عمررر  برن ميمررون 

قالف كران سرعد كعلرم بنيره  ردالا الكلمرا   كمرا كعلرم المعلرم ال لمران الك ابرة  

  ك ولف إن رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كان ك عو  منقن ببر الةالي...(

(  امررا لفظرره فرري 6370لفررظ البلرروغ  ررو لفررظ البورراري فرري ك رراح الرردعوا  )

 فليس فيه الوملة اة لى.« الوقاب»

 ف في شرح الفاظهفالوجه اليالث

 )منقن(.«ف الوقاب»قولهف )ك عو  بقن( لفظ البواري في 

قولهف )ببر كل صالي( بالنة  على الظرفية   كراب بره ِذرر ال شرقد  ا  مرا 

بعد الترالم   اة ل  رو المرراب  نرا   كران اة لرى بالمةرنف ان كرورب  رذا 

م يرري ح رى الحدكث في ابعيرة ِذرر ال شرقد الم  دمرة  في دمره علرى حردكث ال
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ككون مع الدعوا  الماضية  كحدكث ابي بكر رضي هللا عنه  المدلف جمع 

اةحابكرث فري  ررذا البراح    ري احابكررث اةبعيرة  اة كرار لكنرره لرم كرتبقررا  

  لعله قةد جمعقا ف ط   هللا اعلم.

َل ـ بالكرم ـ  قولهف )اعو  ب  من البول( بكم الباا  إسكان الواا مةدر بَوُّ

حَ »باح بُّْوال   من    رو فري الل رةف منرع الفكرل  اإلمترات عرن البرذل  « قَررُّ

 ك ابلرره الورروب   فرري الشرررعف منررع الواجرر   ايف منررع الرجررل ال ررابر العمرراا 

 بالمعر ا من ماله.

قولهف ) اعو  ب  من الوبن( بكم الويم  إسكان الباا  مةدر َجبَُّن ـ بالكم 

صاحبه مرن اإلقردام فري    و َضْعٌف في ال ل  كمنع« قرح»ـ جبنا   من باح 

المواضع الشركفة  كالوقاب   النم  بكلمة الح    اةمر بالمعر ا  النقي 

 عن المنكر   نحو  ل  مما فيه ع  اإلسالم  ا له.

قولهف ) اعو  ب  من ان ارب إلى ار ل العلرم( ك رالف َر َُّل الشريا ـ بالكرم ـ 

غ القرررررم ر الررررة   الوصررررف ار ل  بمعنررررى اربا   ار ل العمررررر  ررررو بلررررو

. فيكون بمن لة المفل  ضعيف البنية  سويف الع ل  قليل اإلبرات.   الَوَراِّ

قولهف ) اعو  ب  من ف نة الدنيا( المراب بقاف اإلنقمات فري شرقواتقا  ملرذاتقا 

بحيث ككون  مه جمعقا  الحرص عليقرا  ح رى تلقيره عرن ال يرام بالواجبرا  

 فيه سعابته  فالحه. ال ي ذل  لقا   تةد، عن  كر هللا تعالى  ما

الوجه الرابعف الحدكث بليل على فكل الدعاا  االس عا ي باا تعالى من  ذ، 

اةذررالد الذميمررة  اةحرروال التررينة    رري البوررل  الورربن  الرررب إلررى ار ل 

العمر  ف نة الدنيا  عذاح ال بر    ي امور عظيمة في التالمة منقرا سرعابي 

 العبد  فالحه.

الةالي   المراب  ناف ما قبل التالم  ةن ببر الشيا مرا  ككون  ل  في ببر 

ثرم »اتةل به ـ كما ت دم ـ  ةن  ذا  و اةلير  ب ولره صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

  فكل نص في الدعاا م يد بدبر الةالي ف نره « لي وير من الدعاا اعوبه إليه

نبري كحمل على ِذر را قبرل الترالمل ليكرون الردعاا فري المحرل الرذي ارشرد ال

 صلّى هللا عليه  سلّم إلى الدعاا فيه.

  ذا  و اةظقر إن شراا هللا    رو ان مرا  رب مرن الردعاا فري ببرر الةرالي 

فيراب به ما قبل الترالم  ةن  رذا  رو الال ر  بحرال المةرلي ف نره م برل علرى 

ربه كناجيه.  ك كرع إليه   ال سريما قررح إنقراا  رذ، العبرابي العظيمرة ال ري 

الينراا علرى ربره بكلمرا  ال حيرة  ثرم اتبراع  لر  بالةرالي علرى شرع لره فيقرا 

النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  ثررم اُّمررر بالرردعاا بمررا كحرر  مررن ذيررري الرردنيا 

  اآلذري.
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اما ما بعد التالم فقو حال انةرراا  فالينراا  الرذكر ا لرى فري  رذ، الحرال  

ررالَيَ فَرراْ كُّرُّ  ررا َ قُّعُّرروب ا َ َعلررى كمررا قررال تعررالىف }}فَرر ِّ َا قََكررْي ُّمُّ الةَّ َ قِّيَام  ا  َّ

نُّرروبِّكُّْمرر ]النتررااف  [   فكررل نررص فرري الررذكر م يررد برردبر الةررالي ف نرره 103جُّ

 كحمل على ما بعد ال ليماب  اآلكة الكركمة.

([   ن لرره عنرره تلميررذ، ابررن 473  ررذا مررا قرررر، شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة])

 ([   اذ ار، الشيخ عبد الع ك  بن باز.474ال يم])

لكن كت ينى من  ل  ما  رب من اةبعية معيَّنا  بعد الترالم    رذا قليرل  فقرذا 

 كعمل به في محله  ميل االس  فار ثالثا   ف نه بعاا بمل  الم فري.

 ميل مرا  رب عرن البرراا رضري هللا عنره قرالف )إ ا صرلينا ذلرف رسرول هللا 

ا بوجقرره  قررالف صررلّى هللا عليرره  سررلّم احببنررا ان نكررون عررن كمينرره ك بررل علينرر

  فر ن ([«475رّحِّ قني عذاب  كوم تبعث ا  تومرع عبرابت])»فتمع ه ك ولف 

ظررا ر، ان  ررذا الرردعاا بعررد التررالمل ل ولررهف )ك بررل علينررا بوجقرره(  لكررن حكررم 

اةلباني علرى  رذ، الر اكرة بالشرذ    ةن الحردكث بوميرع طرقره  رب فيره ان 

  ذا الدعاا عند النوم.

ثابت بن عبيد  عن عبيد بن البراا  عن البرراا بره    ذ، الر اكة من طرك  

 ([   هللا تعالى اعلم.476 عبيد  ذا ليس بالمشقور])

 ما ك وله المةلي بعد انةرافه من الةالي

ـ َعرْن ثَْوبَراَن رضري هللا عنره قَراَلف َكراَن َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  323/57

رْن َصررالَتِّهِّ اْسر َ ْ  رمَّ اَْنرَت التَّررالمُّ »فََر هللاَ ثاَلَثرا   َ قَرراَلف  سرلّم إ َا اْنَةرَرَا مِّ اللقُّ

ْنَ  التَّالمُّ  تَبَاَرْكَت كَا  َا اْلَوالَلِّ َ اإلْكَرامِّ  ْتلٌم.«َ مِّ    َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

اسر حباح »  براح «المتراجد  مواضرع الةرالي»ف د اذرجه متلم في ك راح 

( مرن طركر  الوليرد برن مترلم  عرن 591« )الةرالي  بيران صرف هالرذكر بعرد 

اة زاعي  عن ابي عمار ـ اسمه شداب بن عبد هللا ـ عن ابي اسماا الرحبي  

عن ثوبران رضري هللا عنره  قرالف )كران رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم...( 

فررذكر،   فرري ِذررر،  قررال الوليرردف )ف لررت لأل زاعرري كيررف االسرر  فار؟( قررالف 

  ولف اس  فر هللا  اس  فر هللا(.)ت

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولهف )إ ا انةرا من صالته( ايف سلم منقا   قد بل حدكث عا شة رضري 

 هللا عنقا اآلتي على ان  ذا الذكر محله بعد التالم.
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قولررهف )اسرر  فر هللا ثالثررا ( االسرر  فارف طلرر  الم فررري    لرر  بليررل الشررعور 

 ر   االس  فار  نا في غاكة المناسبة  كما سيأتي إن شاا هللا.بالومأ  ال  ةي

قولهف )اللقم انت التالم(  ذا اسم من اسماا هللا تعالى  كما  رب فري ال ررِن  

 معنرررا،ف الرررذي سرررلم مرررن كرررل عيررر    برررريا مرررن كرررل ِفرررة  ن رررص كلحررر  

المولوقين  فقرو الرذي سرلمت  اتره  صرفاته مرن كرل عير   ن رص   سرلمت 

 ل شر  ظلم    و التالم الح  من كل  جه.افعاله عن ك

قولهف ) من  الترالم( ايف الترالمة   المعنرىف منر  كرجرى الترالم  كتر فاب  

 ةن   ا    ل  في الدنيا  اآلذري.

 (.272قولهف )تباركت( ت دم في شرح بعاا االس ف اح  عند الحدكث )

ت  ا الورالل قولهف )كا  ا الوالل  اإلكرام( في حردكث عا شرة اآلتريف )تباركر

َظرمُّ   اإلكرام(  الوالل مةدر الوليل  ك الف جليٌل بَيِّّنُّ الواللرة   الوراللف عِّ

ال رردر  ال نرررا ي فررري  لررر    المعنرررىف ان هللا تعرررالى  رررو المتررر ح  ان كَُّورررلَّ 

  ككرم  فال كوحد  ال ككفر به.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على انه كشررع للمةرلي إ ا سرلم مرن صرالته ان 

)اس  فر هللا  اس  فر هللا  اس  فر هللا  اللقم انت التالم  من  الترالم   ك ولف

تباركت كا  ا الوالل  اإلكررام(.  ظرا ر الحردكث ان  رذا الرذكر  رو ا ل مرا 

كبدا به المةلي بعد االنةراا    ذا الذكر بعرد الترالم فري غاكرة المناسربة  

ةنه ال كولو غالبا  مرن  ف ن فيه إشاري إلى ان المةلي لم ك م بح  عبابي ربه 

الوسا خ  الورواطر فري صرالته  فشررع لره االسر  فار بعرد ان قراا صرالته  

 تداركا  لما فاته من الوشوع   جبرا  لما حةل فيقا من الولل.

 قد بلت التنة على ان اإلمام ك ول  ل  قبل ان كتر  بل المرأمومين  كمرا فري 

 صلّى هللا عليه  سلّم إ ا حدكث عا شة رضي هللا عنقا قالتف )كان رسول هللا

اللقم انت التالم   من  التالم  تباركرت  ا »سلم لم ك عد إال م دار ما ك ولف 

 ([(.477«])كا  ا الوالل  اإلكرام»   في ر اكةف « الوالل  اإلكرام

 اما زكابي لفظف ) تعاليت( بعرد لفرظف )تباركرت(  فقري  إن كانرت مرن الفراظ 

رب  في احابكث اذر  ـ كما ت دم في بعاا ال نرو  اليناا على هللا تعالى   

 ـ إال انه ال اصل لقا في  ذا الموضع   هللا اعلم.
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 بيان نوع من األذكار بعد الفريضة

ـ َعرْن اَبرري  َُّرْكرَريَ رضرري هللا عنره َعرْن َرسُّررولِّ هللاِّ صرلّى هللا عليرره  324/58

رردَ هللاَ ثاَلَثررا   َمررْن َسرربََّح هللاَ بُّبُّررَر كُّررّلِّ َصررالَيٍ » سررلّم قَرراَلف  ثاَلَثررا  َ ثاَلَثِّرريَن  َ َحمِّ

ف الَ   ثاَلَثِّيَن  َ َكبََّر هللاَ ثاَلَثا  َ ثاَلَثِّيَن  فَ ِّْلرَ  تِّْترٌع َ تِّْترعُّوَن  َ قَراَل تََمراَم الما َرةِّ

ْلرر ُّ  َ لَررهُّ اْلَحْمرردُّ  َ  ُّررَو َعلَررى كررّلِّ َشرريْ  كَ  لَررهُّ  لررهُّ المُّ ٍا إلررهَ إالَّ هللا َ ْحرردَ،ُّ الَ َشرررِّ

يْررَل َزبَرردِّ اْلبَْحرررِّ  ررَرْ  لَررهُّ َذَماكَررا،ُّ   إن َكانَررْت مِّ كٌر  غُّفِّ ْتررلٌم  َ فِّرري «. قَرردِّ َرَ ا،ُّ مُّ

ُّوَن.  رَ اكٍة اُّْذَر ف اَنَّ ال ّْكبِّيرا  اَْربٌَع َ ثاَلَث

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

« بعرد الةرالي اس حباح الذكر»  باح «المتاجد»ف د اذرجه متلم في ك اح 

وّيِّ  عن عماا بن ك كرد اللييري  عرن ابري 597) ( من طرك  ابي عبيٍد الَمْذحِّ

  ركري رضي هللا عنه به.

 اما الر اكة المذكوري فليتت من حدكث ابي  ركرري  كمرا  رو ظرا ر صرنيع 

الحافظ   إنما  ي في حدكث كع  بن عوري رضي هللا عنره عرن رسرول هللا 

مع بررا  ال كويرر  قررا لقن ا  فرراعلقن ببررر كررل ف »صررلّى هللا عليرره  سررلّم قررال

صررالي مك وبررةف ثررالث  ثالثررون تترربيحة   ثررالث  ثالثررون تحميرردي   اربررع 

 ([.478«]) ثالثون تكبيري

  معنى )مع با ( ايف تفعل مري بعد اذر  في اع اح الةالي.

الوجررره اليرررانيف الحررردكث بليرررل علرررى مشرررر عية  رررذا الرررذكر بعرررد الةرررالي 

الحرررردكث اإلطررررالد  لكنرررره محمررررول علررررى الةررررالي  المفر ضررررة   ظررررا ر

المفر ضة  بدليل حدكث كع  بن عوري من باح حمل الممل  علرى الم يرد  

 صف ه ان ك رولف سربحان هللا ثالثرا   ثالثرين   الحمرد ا ثالثرا   ثالثرين   هللا 

اكبر ثالثا   ثالثين   تمام الما ةف ال إله إال هللا  حد، ال شرك  لره  لره الملر   

 له الحمد    و على كل شيا قدكر. 

الةفة اليانيةف ان ك ول سبحان هللا ثالثرا   ثالثرين   الحمرد ا ثالثرا   ثالثرين  

  هللا اكبر اربعا   ثالثين    اتان في صحيح متلم.

 الةفة الياليةف  رب  في حدكث ابي  ركري رضي هللا عنه في قةة ف رراا 

 تحمررد ن ببررر كررل صررالي ثالثررا  المقرراجركن   فيررهف )تترربحون   تكبررر ن  

 ([.479 ثالثين مري.. الحدكث(])

 الةررفة الرابعررةف مررا  رب فرري حررردكث ابرري  ركررري رضرري هللا عنرره  فيرررهف 

)تترررربحون فرررري ببررررر كررررل صررررالي عشرررررا    تحمررررد ن عشرررررا    تكبررررر ن 

([   في حدكث عبد هللا بن عمر  رضي هللا عنقما قالف )قالف 480عشرا (])
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ذلَّ ران ال كحةريقما رجرل مترلم إال بذرل »عليره  سرلّمف  رسول هللا صلّى هللا

الونة  اال   ما كتير   مرن كعمرل بقمرا قليرلف كتربح هللا فري ببرر كرل صرالي 

  قرالف فأنرا راكرت رسرول هللا صرلّى « عشرا    كحمد، عشرا    ككبرر، عشررا  

ف ل  ذمترون  منرة باللتران   الرف  ذمرس »هللا عليه  سلّم كع د بيد،  قالف 

 ([.481الحدكث])«( في المي ان...منة 

 معنى )ذل ان( ذةل ان   معنى )ذمتون  منة باللتان( ايف في كوم  ليلة 

) الف  ذمس منة في المي ان( ايف ل ولره تعرالىف }}َمرْن َجراَا بِّاْلَحَترنَةِّ فَلَرهُّ 

 [ .160َعْشرُّ اَْميَالَِّقارر ]اةنعامف 

رضي هللا عنه قالف اُّمر ا   الةفة الوامتةف ما  رب في حدكث زكد بن ثابت

ان كتبحوا ببر كل صرالي ثالثرا   ثالثرين   كحمرد ا ثالثرا   ثالثرين   ككبرر ا 

ُّتي رجل من اةنةار في منامه ف يل لهف )امركم رسول هللا  اربعا   ثالثين  فأ

صلّى هللا عليه  سلّم ان تتبحوا ببرر كرل صرالي ثالثرا   ثالثرين   تحمرد ا هللا 

 تكبررر ا ثالثررا   ثالثررين؟ قررالف نعررم  قررالف فاجعلو ررا ذمتررا  ثالثررا   ثالثررين  

 عشركن   اجعلوا فيقا ال قليل  فلما اصبح اتى النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم 

 ([.482فذكر  ل  له(  ف الف )اجعلو ا كذل (])

 اةفكل ان كأتي المةلي بقذ، الةفة تاري   بقذ، تاري اذر ل لما ت دم في 

 ى صفا  م عدبي   هللا تعالى اعلم.العبابا  الواربي عل

 بيان نوع من اةبعية في اببار الةالي

عَا ِّ ْبرنِّ َجبَرٍل رضري هللا عنره انَّ َرسُّروَل هللاِّ صرلّى هللا عليره  325/59 ـ َعْن مُّ

نِّّ » سلّم قَاَل لَهُّف  مَّ اَعِّ عَا ُّف الَ تَدََعنَّ بُّبَُّر كُّّلِّ َصالَيٍ اَْن تَ ُّوَلف اللَّقُّ يَ  كَا مُّ ي اُّ صِّ

بَابَترر َ  ْتررنِّ عِّ َت َ حُّ َت َ شُّررْكرِّ ْكرررِّ بَ  َ النََّتررا يُّ «. َعلَررى  ِّ َرَ ا،ُّ اَْحَمرردُّ  َ اَبُّررو بَا ُّ

 بَِّتنٍَد قَوّيٍ.

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

براح « الةرالي»( فري ك راح 1522(  ابو با ب )36/429ف د اذرجه احمد )

مرن طركر  ع برة برن مترلم  حردثني ابرو  (3/53 النترا ي )« في االس  فار»

نابحي  عن معا  بن جبل رضي هللا عنه به. بُّلي  عن الةُّ  عبد الرحمن الحُّ

([  484([   الحررافظ ابررن حوررر])483 إسررناب، صررحيح  صررححه النررو ي])

  الشيخ عبد الع ك  بن باز.

 الحدكث له شا د من حدكث ابي  ركري رضي هللا عنه عرن النبري صرلّى هللا 

اتحبررون ان تو قررد ا فرري الرردعاا؟ قولررواف اللقررم اعنررا علررى » سررلّم قررالف عليرره 
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(  من طرك ه ابو 13/360  اذرجه احمد )«  كرت  شكرت  حتن عبابت 

 (   إسناب، صحيح.9/223نعيم في الحلية )

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

 قولررهف )ال ترردعن( ايف ال ت ررركن  ك ررالف  بع الشرريا كدعرره  بعررا  إ ا تركرره 

 المشقور عند النحاي ان العررح امراتوا ماضري )كردع(  مةردر،   اسر  نوا 

لين قررين »عنرره بررـ)ترت(  لكررن  رب فرري الحرردكث عنرره صررلّى هللا عليرره  سررلّمف 

اقرروام عررن  بعقررم الومعررا  ا  ليورر من هللا علررى قلرروبقم  ثررم ليكررونن مررن 

 رب في  ([  فيحمل قول النحاي على قلة االس عمال   إال ف د485«])ال افلين

 ([.486 ذا الحدكث مةدر الفعل])

قولهف )على  كرت(  ذا شامل لوميع انواع الذكر  من قررااي ال ررِن  الينراا 

على هللا تعالى  االش  ال بالعلم النافع  نحو  ل    قردم الرذكر علرى الشركر  

كُّْم ةن العبد إ ا لم ككن  اكرا  لم ككن شاكرا   قرال تعرالىف }}فَراْ كُّرُّ نِّي اَْ كُّررْ 

 [ .152َ اْشكُّرُّ ا لِّي َ الَ تَْكفُّرُّ نِّ مرر ]الب ريف 

قولهف ) شكرت( الشكرف ان تظقر ِثار نعمة هللا تعالى على لتان عبد، ثناا   

 علررى قلبرره اع رافررا    علررى جوارحرره ان يررابا    كةرررا نعمرره فيمررا كحبرره 

  كرضا،   كت عين بقا على طاع ه   كحذر من صرفقا في معةي ه.

) حترررن عبابتررر ( العبرررابي الحترررنة  ررري العبرررابي الوالةرررة ا تعرررالى قولرررهف 

 المواف ة للشرع.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على مشر عية  ذا الدعاا في ببر الةالي    و 

بعاا جامع شامل مرع إكوراز،  قلرة الفاظره  فر ن مرن رزقره هللا اإلعانرة علرى 

باح سرعابته  ةن الردكن  كر،  شكر،  حتن عبابته ف د تَمَّ امر،   كملت اسر

م كمن  ل  كله  ف نره  كرٌر ا تعرالى   ثنراٌا عليره   شركر إلنعامره  ج كرل 

 إفكاله   من تمام  ل  ان كحتن عبابي ربه  كدبكقا على الوجه اةكمل.

 الدبر في  ذا الحدكث كح مل ان ككون مررابا  بره مرا قبرل الترالم  ا  مرا بعرد 

 التالم ةمركن.التالم   اةفكل ان ككون ما قبل 

اة لف ما ت دم ان الدبر  و ِذر الشيا  طرفه  مدذرتره   طررا الةرالي 

  و ال شقد اةذير ما قبل التالم.

اليررانيف ان مررا قبررل التررالم موضررع بعرراا  كمررا ت رردم فرري حرردكث ابررن متررعوب 

رضي هللا عنه  فيكون اةنت  لقذا الدعاا ما قبل التالم   كدكد  ل  ر اكرة 

 تدع ان ت ول في كل صالي...( ف ن نتريه قبرل الترالم  اترى بره النتا يف )فال

 بعد، فال بأخل ةن كال  منقما كتمى ببرا   كما ت دم.
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الوجه الرابعف في الحدكث فكيلة  من برة لمعرا  رضري هللا عنره حيرث ذةره 

 هللا إنرري »الرسررول صررلّى هللا عليرره  سررلّم بقررذا الرردعاا   قبررل  لرر  قررال لررهف 

م كد تشركف منه صلّى هللا عليه  سلّم لمعا   ترغي  له فري   ففيه « ةحب 

 ما كركد ان كل ي عليه من  ذا ال وجيه.

  صية النبي صلّى هللا عليه  سلّم لواحرد مرن الةرحابة  صرية لألمرة كلقرا  

ةن شركع ه عامة   لكن  ل  كدل على م كة لقذا الشوص حيث ذةه بقذا 

 ناخ   هللا تعالى اعلم.العلم ح ى كعمل به  كحمله  كبل ه ال
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 فضل آية الكرسي بعد المكتوبة

ـ َعْن اَبِّي اَُّماَمةَ رضي هللا عنه قَاَلف قَاَل َرسُّولُّ هللا صلّى هللا عليره  326/60

ولِّ اْلَونَّةِّ » سلّمف  ْن بُّذُّ ّيِّ بُّبَُّر كُّّلِّ َصالَيٍ َمْك ُّوبٍَة لَْم كَْمنَْعهُّ مِّ َمْن قََراَ ِكَةَ اْلكُّْرسِّ

بَّاَن.«. َمْو ُّ إِّالَ الْ  َحهُّ اْبنُّ حِّ  َرَ ا،ُّ اْلنََّتا يُّ  َ َصحَّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

 ررو ابررو امامررة  إكرراخ بررن ثعلبررة الحررارثي اةنةرراري الو رجرري  مشررقور 

بكني ه  مو لف في اسمه   الةحيح ما  كرر  علرى مرا قررر، ابرن عبرد البرر  

را   ةن امرره قرد مرضررت  فرررب، النبري صررلّى هللا عليرره   كرر انرره لررم كشرقد بررد

 سلّم  فلما رجع النبي صلّى هللا عليه  سلّم  جد ا قرد ماترت  فةرلى عليقرا  

 إ ا اُّطلر  ابرو امامرة فررالمراب بره  رذا   إن اركرد البررا لي قُّيِّّرد بره  كمرا صررنع 

حيرررث « المقررراري»الحرررافظ  نرررا حيرررث اطلررر    فررري ثالرررث احابكرررث ك ررراح 

 ([.487قيد،])

 الوجه اليانيف في توركوهف

« ال رغير »(  ع ا، المنذري في 9/44« )الكبر »ف د اذرجه النتا ي في 

المفرررب   لررم كورجرره فرري « الةررالي»( إلررى ابررن حبرران فرري ك رراح 2/453)

ْميَررر  حررردثني محمررد برررن زكررراب « صررحيحه»   رررو مررن طركررر  محمررد برررن حِّ

 اةلقاني  قالف )سمعت ابا امامة ك ولف...( فذكر،.

 الحرردكث تفرررب برره النتررا ي مررن بررين اصررحاح الك رر  الترر ة   لررم كررذكر، فرري 

 محمد بن حميرف  ث ه ابن معرين   قرال النترا ي  الردارقمنيف « الة ر »

)ال بأخ به(   قال ابو حاتمف )كك   حدكيه   ال كح ج به(   قال كع روح برن 

 ([.488سفيانف )ليس بال وي(])

عرردي طرررد   لرره شرروا د  كر ررا  الحرردكث مررر ي عررن محمررد بررن حميررر مررن 

([   ابرررررررن عبرررررررد 490([   قرررررررد صرررررررححه المنرررررررذري])489اةلبررررررراني])

([   اةلبراني   ضرعفه ابرن 492([   ابرن ال ريم   ابرن كييرر])491القابي])

([   لعلَّ من ضعفه نظرر إلرى 494([   عبد الرحمن المعلمي])493تيمية])

 تفرب محمد بن حمير به   ان شوا د، معلولة.

([ فأذمررأ 495«])الموضرروعا »ابررن الورروزي  ررذا الحرردكث فرري  قررد  كررر 

 ([.496ذمأ فاحشا    لذا ان  د، العلماا كابن حور   ابن عبد القابي])

( مررن طركر  محمرد برن إبرررا يم  8/114« )الكبيرر» اذرجره المبرانري فري 

ُّ اََحرردٌ مرر ]اإلذررالصف  [ 1حرردثنا محمررد بررن حميررر برره   زابف }}قُّررْل  ُّررَو  َّ

ابي منكري تفرب بقا محمد بن إبرا يم الحمةي ـ كمرا  كرر المبرانري   ي زك
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« الم  نررى»([   497البررن عرردي])« الكامررل»ـر   ررو مرر قم  كمررا كترر فاب مررن 

([   غير مررا.  امررا قررول المنررذريف ) إسررناب، بقررذ، ال كررابي 498للررذ بي])

 ([ فقو مرب ب  لما ت دم.500([   كذا قول القييمي])499جيد(])

لثف الحدكث بليل علرى فكرل قررااي ِكرة الكرسري ببرر كرل صرالي  الوجه اليا

يمُّرر  ُّ الَ إِّلَهَ إِّالَّ  َُّو اْلَحيُّ اْل َيُّومُّرر إلى قولهف }}َ  َُّو اْلعَلِّيُّ اْلعَظِّ   يف }} َّ

[    ان قرااتقا سب  من اسرباح بذرول الونرة   مرع ان الردبر 255]الب ريف 

تالم ـ كما ت دم ـ إال ان المرراب  نرا مرا بعرد كح مل ما قبل التالم ا  ما بعد ال

التالم  ةن ما قبل التالم ليس محال  لل رِن   إنما محله ال يرام  فقرذ، قركنرة 

 على ان المراب ما بعد التالم.

[   1 كررذا كشرررع قرررااي المعررو تين }}قُّررْل اَعُّررو ُّ بِّررَرّحِّ اْلفَلَرر ِّ مرر ]الفلرر ف 

[   لحردكث ع برة برن عرامر رضري 1ر ]النراخف }}قُّْل اَعُّو ُّ بَِّرّحِّ النَّراخِّ مر

هللا عنه قالف )امرني رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم ان اقرا بالمعو ا  ببر 

 ([.501كل صالي(])

قال العينيف ) الحكمة في  ذا ان الشيمان ـ عليه اللعنة ـ لم ك ل كوسوخ به 

برل إليره   و في الةرالي   مرا قردر علرى قمعره عرن الةرالي  ثرم لمرا فررغ ك 

إقباال  كليا  ح ى كرفعه في معةميه  فأمر عند  ل  ان كت عيذ بالمعو ا  من 

 ([ 502الشيمان ح ى ال كظفر عليه   ال ك مكن منه(])

 )المعّوِّ ا ( بالكتر جمع معّوِّ ي بةي ة اسم الفاعرل  ايف محةرنة   نتربة 

رَّ ـ ال حةررين إليقررا مورراز   المرررابف سرروري الفلرر   سرروري النرراخ  ـ كمررا مرر

فالمراب بالومع ما فود الواحد  ا  جمعقمرا باع برار ان مرا كتر عا  منره كييرر 

([  ا  باع برررار ِكرررا  الترررورتين  امرررا علرررى ر اكرررة ال رمرررذيف 503فيقمرررا])

 )بالمعو تين( فال إشكال   هللا تعالى اعلم.
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 وجوب االقتداء به )ص( في صالته

ثِّ رضي 327/61 َوْكرِّ هللا عنه قَاَلف قَاَل َرسُّولُّ هللا صرلّى  ـ َعْن َمالِّ ِّ ْبنِّ اْلحُّ

ونِّي اَُّصلِّّي»هللا عليه  سلّمف     ر ا، البواري.«َصلُّوا َكَما َراَْك ُّمُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

(   قرد اذرجره 196الحردكث )« اة ان» ذا الحدكث ت ردم توركوره فري براح 

لوملررة المررذكوري  نررا انفرررب بقررا اصررحاح الك رر  الترر ة  احمررد  لكررن  ررذ، ا

ـ  34/157البورراري عررن ب يررة اصررحاح الك رر  الترر ة   جرراا  عنررد احمررد )

 ( بلفظف ) صلوا كما تر ني اصلي(.158

الوجه اليانيف الحدكث بليل على  جوح االق داا به صلّى هللا عليه  سرلّم فري 

اتررم صررالته   اننررا نةررلي ميررل مررا كرران كةررلي فرري اةفعررال  اةقرروال  ةنقررا 

 ينا  الةالي   كل فعل فعله صلّى هللا عليه  سلّم في محل مرا مرن الةرالي 

فقو المشر ع في  ل  المحل   ال كووز إحداث شيا في الةالي كوالف مرا 

 فعله صلّى هللا عليه  سلّم.

 اةصل في اة امر الوجوح   ال كورج عن  رذا اةصرل إال مرا بل الردليل 

ليه بل على انه  اج    ما تركه في بع  على انه غير  اج   فما با م ع

 اةحيان بل على انه غير  اج .

 كدكد  جوح االق داا به صلّى هللا عليه  سرلّم كرون صرالته صرلّى هللا عليره 

رالَيَرر ]الب رريف  روا الةَّ [     رو 43 سلّم بيانرا  لمومرل قولره تعرالىف }}َ اَقِّيمُّ

اجرر   كمررا ت رررر فرري امررر قرِنرري كفيررد الوجرروح   بيرران المومررل الواجرر   

« صررفة الةررالي»اةصررول   ت رردم شرريا مررن  لرر  عنررد ا ل حرردكث فرري برراح 

 فارجع عليه.

 ظررا ر الحررردكث انرره ذررراص بمررا شرررا د ، مررن اةفعرررال  كال يررام  الركررروع 

 التووب  نحو  ل   ةنه قالف )كما راك موني(  إال ان تفتَّر الر،كرة برالعلم  

 ايف صلوا كما علم موني اصلي.

لّى هللا عليرره  سررلّم قررد اشرر ملت علررى افعررال  ا كررار   ككررون  صررالته صرر

المعنررىف افعلرروا  قولرروا مررا علمرر م انرري افعلرره  اقولرره  بررأي طركرر  مررن طرررد 

العلررم  ةن مررن اةقرروال مررا ال كعلمونرره بالةررالي ذلفرره  كرراةقوال التررركة مررن 

لّم ا  ال رااي  اة كار  ةن  لر  ال كعلرم إال برال عليم منره صرلّى هللا عليره  سر

 من غير، من الةحابة الذكن ن لوا لألمة  ل .
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 قد بيَّن النبي صلّى هللا عليه  سلّم صفة الةالي لألمة بال ول  كمرا ت ردم فري 

إنما صنعت  رذا »احابكث الباح  بالفعل  ف د صلى مري على المنبر ثم قالف 

 ([.504«])ل أتموا بي   لِّ َعَلَّموا صالتي
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 صفة صالة المريض

َةْيٍن رضي هللا عنقما قَاَلف قَاَل لِّي اْلنَّبيُّ صلّى  328/62 ْمَراَن بِّْن حُّ ـ َعْن عِّ

ْع فَعَلَررى »هللا عليرره  سررلّمف  رردا   فَرر ِّْن لَررْم تَْترر َمِّ ْع فَ َاعِّ َصررّلِّ قَا ِّمررا   فَرر ِّْن لَررْم تَْترر َمِّ

ي.«َجْن ٍ     َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

إ ا لرم كمر  قاعردا  »  براح «ت ةرير الةرالي» د اذرجه البواري في ك اح ف

( مرن طركر  الحترين المك ر   عرن ابرن بركردي  1117  )«صلى علرى جنبره

عررن عمررران بررن حةررين رضرري هللا عنقمررا قررالف كانررت برري بواسررير  فتررألت 

 الحدكث.« َصّلِّ قا ما ...»النبي صلّى هللا عليه  سلّم عن الةالي ف الف 

زكابيف )... فعلى جن   إال فأ مأ(  « بلوغ المرام»قع في بع  نتخ  قد  

  ال اصل لقا من ر اكة البواري   إنما  ي في ر اكا  اذر .

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى صررفة صررالي المرررك   ان لقررا ثررالث 

 مرات ف

اة لىف ان كةلي قا ما  إن قدر عليه  لو كقينة الراكع ا  مع مدا  على عةرا 

 جدار  نحو ما. ا 

اليانيةف ان كعو  عن ال يام ا  كلح ه مش ة شدكدي  كأن ك ألم الما  شدكدا  كردبي 

إلى فوا  الوشوع  عدم الممأنينة  فيةلي قاعدا  كومأ بالركوع  التووب  

 كوعررل سررووب، اذفرر  مررن ركوعرره   لررم كبررين صررفة ال عرروب فرردل علررى انرره 

كأ ا  اح بى   اس ح  الف قراا ان كيفما قعد جاز  سواا تربع ا  اف ر  ا  ات

ككون م ربعا  على الي يه   ككف ساقيه إلى فوذكه  لما ت دم من حدكث عا شة 

رضررري هللا عنقرررا قالرررتف )راكرررت رسرررول هللا صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم كةرررلي 

 ([.505م ربعا (])

 ةن ال ربع في ال ال  اكير ارتياحرا  مرن االف ررا    ليحةرل ال فركر  برين 

 يام   ال عوب الذي في محله.قعوب ال 

ف ن قدر على الةالي قا ما  منفربا   جالتا  مع الوماعة  ف يرلف كويَّرر بينقمرا  

([   قيررلف صررالته فرري الوماعررة ا لررى   قيررلف 506 مررال إليرره ابررن قدامررة])

([  507) ررو الةررواح(])«ف اإلنةراا»كةرلي منفررربا  قا مرا   قررال صرراح  

ال بررره مرررع ال ررردري عليررره    رررذا قرررابر  ةن ال يرررام ركرررن ال تةرررح الةرررالي إ

  الوماعة  اجبة تةح الةالي بد نقا.

 اةظقر  رو ال رول اليراني    رو انره كحكرر الوماعرة  كةرلي جالترا   ةن 

مةالح حكور الوماعرة ال كوازكقرا شريا مرن المةرالح   اككرا  إ ا  صرل 
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إلررى محررل الوماعررة  صررار عرراج ا  عررن ال يررام لررم ككررن  اجبررا  عليرره   كرران 

رررَل مةرررلحة ج لوسررره فررري ح ررره بمن لرررة ال يرررام فررري حررر  ال رررابر  فيكرررون َحةَّ

 ([.508الوماعة   لم تف ه مةلحة ال يام   هللا اعلم])

المرتبة الياليرةف إ ا عور  عرن ال عروب صرلّى مكرموعا  علرى جنبره   إطرالد 

الحدكث كدل على انه موير بين الون  اةكمرن  اةكترر   اةفكرل ان كفعرل 

ف ن تتا كا فاةكمن افكل   ككون  جقه إلى ال بلة   إن لرم  ما  و اسقل له 

ككن عند، من كوجقه إلى ال بلة صلّى على حتر  حالره   كرومأ براسره إلرى 

 صدر، قليال  للركوع   كومأ اكير للتووب.

المرتبة الرابعةف ان كةلي مت ل يا  على ظقر،  رجال، إلى ال بلة   اةفكرل 

إلى ال بلة  ةن في  لر  نروع اسر  بال   ةن  رذا ان كرفع راسه قليال   لي وه 

اقرررح مررا ككررون إلررى صررفة ال ررا م  إ  لررو قررام تكررون ال بلررة امامرره   بليررل  ررذ، 

َ َمررا اْسرر ََمْع ُّْمرر ]ال  ررابنف  [   16الةررفة عمرروم قولرره تعررالىف }}فَرراتَّ ُّوا  َّ

إ ا امررررررتكم برررررأمر فرررررأتوا منررررره مرررررا » قولررررره صرررررلّى هللا عليررررره  سرررررلّمف 

([  فر  ا اسر ماع شرينا  ممرا كفعرل فري الةرالي  جر  عليره  509«]) ماس مع

 ةنه مت ميع له.

 قد  رب في  ذ، الةفة حردكث علري رضري هللا عنره  فيرهف )فر ن لرم كتر مع 

 ([.510صلى مت ل يا   رجال، إلى ال بلة(])

المرتبررة الوامتررةف إ ا لررم كترر مع اإلكمرراا براسرره فالمررذ   عنررد الحنابلررة انرره 

فه  في م  عينه قليال  للركوع  ف  ا قالف )سمع هللا لمن حمد،(  كوميا بمر

([   بلرريلقم عبرراري  رب  فرري 511فرر ح طرفرره  فرر  ا سررود اغمرر  اكيررر])

حدكث علي الم  دمف )ف ن لم كت مع ا مأ بمرفه(    ذ، الوملة ال  جروب لقرا 

في حدكث علي رضي هللا عنه ال عند الدارقمني  ال عند البيق ي   الظرا ر 

 انقا ال تيبت   الحدكث ضعيف  كما ت دم.

 ال ول اليانيف انه إ ا عور  عرن اإلكمراا سر مت عنره الةرالي لعور ، عنقرا  

  ذا ر اكة عن اإلمام احمرد    رو قرول ابري حنيفرة   اذ رار، شريخ اإلسرالم 

ابن تيمية   قالف ) ذا ال ول اصرح فري الردليل  ةن اإلكمراا برالعين لريس مرن 

ك مي  فيه الركوع من التووب  ال ال يام مرن ال عروب  برل  اعمال الةالي   ال

 ررو نرروع مررن العبررث الررذي لررم كشرررعه هللا تعررالى   امررا اإلكمرراا بررالراخ فقررو 

 ([.512ذفكه    ذا بع  ما امر هللا به المةلي(])

 ال ررول اليالررثف انرره تترر ط عنرره اةفعررال لعورر ، عنقررا ب ن اةقرروال ل درترره 

َ َما اْس ََمْع ُّْمرر ]ال  ابنف عليقا   هللا تعالى ك ولف  [    علرى 16}}فَاتَّ ُّوا  َّ

 ذا كنوي ال يام ب لبه فيكبر  ك را  ثم كنوي الركوع فيكبرر  كتربح  ثرم كنروي 
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ال يررام  ك ررولف )سررمع هللا لمررن حمررد،... إلررخ(    ررذا ال ررول  كررر، صرراح  

 ([    و  جيه جدا .513«])اإلنةاا»

اإلصبع فقذا ال اصل له فري الترنة   لرم ك رل بره  اما قول العامةف إنه كومأ ب

 احد من ا ل العلم فيما اعلم   هللا اعلم.
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 حكم المريض العاجز عن السجود

ـ َعررْن َجررابٍِّر رضرري هللا عنرره اَنَّ اْلنَّبرريَّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم قَرراَل  329/63

َسررابَيٍ  فََرَمررى بَِّقررا ـ َ قَرراَلف  كٍ  ـ َصررلَّى َعلَررى  ِّ ّلِّ َعلَررى اةَْرضِّ إِّْن َصرر»لَِّمرررِّ

رر َ  كُّوعِّ ررْن رُّ وبََت اَْذفَررَ  مِّ َرَ ا،ُّ «. اْسرر ََمْعَت  َ إِّال فَررأَْ مِّ إِّكَمرراا   َ اْجعَررْل سُّرروُّ

َح اَبُّو َحاتٍِّم َ ْقفَهُّ. ْن َصحَّ ّيٍ  َ لَكِّ  اْلبَْيَق ِّيُّ بَِّتنٍَد قَوِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

معرفررة التررنن »(  فرري 2/306« )التررنن الكبررر »ي ف ررد اذرجرره البيق رري فرر

مو ةر ال  ا د( من طرك  ابري بكرر  1/275(  الب ار )3/225« ) اآلثار

 الحنفي  حدثنا سفيان اليوري  عن ابي ال بير  عن جابر رضي هللا عنه به.

قال الب ارف )ال نعلم ر ا، احد عن اليوري إال الحنفي   ذا اإلسناب صحيح(  

ف ) ذا الحدكث كُّعَدُّ في افراب ابي بكر الحنفي عن اليوري(   ذا  قال البيق ي

([ بالوقف على جابر رضي هللا عنره ف نره سرنل 514الحدكث اعله ابو حاتم])

عنه ف ال عن رفعهف ) ذا ذمأ  إنمرا  روف عرن جرابر رضري هللا عنره  قولرهف 

ف يل لرهف فر ن ابرا اسرامة قرد ر   عرن اليروري  رذا « إنه بذل على مرك »

 الحدكث مرفوعا   ف الف ليس بشيا   و موقوا(.

([ م ابعررا  ثاليررا  عنررد البرر ار    ررو عبررد الو رراح بررن 515 قررد  كررر الحررافظ])

(   لقرذا 2/306« )الترنن الكبرر »عماا  ثنا سفيان به   ر ا، البيق ي في 

)  ذا الحدكث كعد في افراب ابي بكر الحنفي   قد تابعره «ف المعرفة»قال في 

([  للحردكث طركر  اذرر  عنرد 516ح بن عمراا عرن اليروري(])عبد الو ا

( قالف )حدثنا حفرص برن ابري با ب  عرن محمرد 2/329ابي كعلى في متند، )

بن عبد الرحمن  عن عماا  عن جابر رضي هللا عنره قرالف عراب رسرول هللا 

صررلّى هللا عليرره  سررلّم مرككررا   انررا معرره...   كررر الحرردكث بمعنررا،(  إسررناب، 

ةن فيه حفص بن ابي با ب    رو حفرص برن سرليمان اةسردي ضعيف جدا   

 صاح  عاصم    و حوة في ال رااي  لكن م ر ت الحدكث.

 للحدكث شا د من حدكث ابن عمر رضري هللا عنقمرا اذرجره المبرانري فري 

(  قرررال اةلبرررانيف ) رررذا إسرررناب صرررحيح رجالررره كلقرررم 12/169« )الكبيرررر»

 ([.517ث ا (])

( قرال عنره القييمريف 8/42« )اة سرط»براني في  له طرك  اذر  عند الم

 ([.518)رجاله موث ون  ليس فيقم كالم ككر   هللا اعلم(])
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 قد اعل حدكث الباح بعنعنرة ابري ال بيرر  ف نره كران مدلترا    قرد اعلره برذل  

([  تبعه علرى  لر  اةلبراني   قرالف ) الرذي ال شر  فيره ان 519عبد الح ])

 ([.520)الحدكث بموموع طرقه صحيح(]

ح الحرردكث فررذل  لمررا لرره مررن المرررد  الشرروا د   قررالف إن إعاللرره  فمررن صررحَّ

بالوقف ليس ب رابح فيره  فر ن ميرل  لر  لره حكرم الرفرع  كمرا قرال الشريخ عبرد 

الع كرر  بررن برراز  فيكررون الموقرروا مدكرردا  للمرفرروع  ثررم إن اةصررل ان الرفررع 

 زكابي من ث ة  ف  بل في ميل  ل .

برري ال بيررر عررن جررابر ففيرره نظررر  فرر ن الةررواح فيقررا  امررا إعاللرره بعنعنررة ا

االتةال إال في احابكث قليلة   الرذي كظقرر انقرا صرحيفة ك بقرا سرليمان برن 

قرريس اليشرركري عررن جررابر  سررمع بعكررقا ابررو ال بيررر   حرردث ببعكررقا عررن 

جابر مباشري   سليمان بن قريس ث رة  فعلرى ال ترليم بعردم سرماع ابري ال بيرر 

« صرحيحه»ليمان    و ث ة   لقذا اذررج مترلم فري من جابر فالتاقط  و س

ي قبررول ر اك رره انرره اعرررا  احابكررث ابرري ال بيررر عررن جررابر بالعنعنررة   ك ررّوِّ

بكبط احابكث جابر  اثنى عليه العلماا برذل    امرا مرن اع مرد تكرعيفه ف رد 

لُّ المرفوع   ال ككون مدكدا  له.  مشى على قاعديف الموقوا كُّعِّ

بليررل علررى ان المرررك  العرراج  عررن التررووب علررى الوجرره اليررانيف الحرردكث 

اةرض كترود فرري القررواا   ككررون سررووب، اذفرر  مررن ركوعرره   ال حاجررة 

إلى ان ككع شينا  كترود عليره مرن  سرابي ا  غير را    رذا  رو الرراجح مرن 

قولي ا ل العلم اذذا  بقذا الدليل  كما انه إ ا لم كت مع التووب علرى اةرض 

   إنمررا ككررعقما علررى ركب يرره كقينررة جلرروخ فررال ككررع كدكرره علررى اةرض

الةالي  لحدكث ابن عمر رضري هللا عنقمرا رفعره قرالف )إن اليردكن تترودان 

كمرررا كترررود الوجررره  فررر  ا  ضرررع احررردكم  جقررره فليكرررع كدكررره   إ ا رفرررع 

 ([   هللا تعالى اعلم.521فليرفعقما(])
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 باب سجود السهو وغيره

بكث سووب التقو   احابكرث سرووب  ذا الباح  كر فيه الحافظ رحمه هللا احا

 ال ال ي  الشكر.

 إضافة التووب إلى التقو  ما  كر معه من إضرافة الشريا إلرى سرببه  ايف 

برراح التررووب الررذي سررببه التررقو  ا  الرر ال ي  ا  الشرركر   اإلضررافة بمعنررى 

)سرقا «ف ال راموخ»الالم   التقو ل ةف نتيان الشريا  ال فلرة عنره  قرال فري 

  غفل عنه(   المراب  ناف نتيان شيا من الةالي. في اةمرف نتيه

قال ابن اةثيرف )التقو في الشياف تركه عن غير علرم   الترقو عنرهف تركره 

ْم َسرررا ُّوَن مرر(  كَن  ُّرررْم َعرررْن َصرررالَتِّقِّ مرررع العلرررم   منررره قولررره تعرررالىف }}الَّرررذِّ

 ([.522[ ])5]الماعونف 

ل فري صرالته سرقوا   سووب التقوف سرودتان كرأتي بقمرا المةرلي لوبرر الولر

 ب كابي ا  ن ةان ا  ش .

 قد  رب في سووب التقو احابكث كييري   ا مقاف حدكث عبد هللا ابن بحينة  

 حرردكث ابرري  ركررري   حرردكث ابرري سررعيد   حرردكث عمررران   حرردكث ابررن 

 متعوب رضي هللا عنقم   كلقا مذكوري  نا    ي اربعة انواعف

  ابن بحينة  ا ل احابكث الباح.اة لف في الن ص   في  ل  حدكث عبد هللا

اليانيف في ال كابي   في  ل  حدكث ابن متعوب رضي هللا عنه  مرن ال كرابي 

ان كتلم قبل تمام صالته  ثم كذكر في مقرا   فيره حردكث ابري  ركرري  حردكث 

 عمران بن حةين رضي هللا عنقما.

    رذا فري اليالثف الش  في ال كابي ا  الن ةران إ ا لرم ك ررجح عنرد، احرد ما

 حدكث ابي سعيد الودري رضي هللا عنه.

الرابعف الش  في ال كابي  الن ةان إ ا ترجح عند، احد ما    ل  في حردكث 

 ابن متعوب ـ اككا  ـ.

 مشر عية سووب التقو من محاسن  ذ، الشركعة  ف ن النتيان ال كتلم منره 

النبي صلّى هللا احد   ال بد من  قوعه في  ذ، العبابي العظيمة   قد  قع من 

عليرره  سررلّم  ففيرره جبررر للن ةرران الررذي حةررل فرري الةررالي   فيرره إرضرراا 

للرحمن ب تمام عبابته  تدارت طاع ه   فيه إرغام للشريمان الرذي  رو سرب  

النتيان  التقو   قد اشرار النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم إلرى  لر  فري حردكث 

 ابي سعيد رضي هللا عنه كما سيأتي إن شاا هللا.
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 حكم من نسي التشهد األول في الصالة

ـ َعررْن َعْبرردِّ هللا ابررن بَُّحْينَررةَ رضرري هللا عنرره اَنَّ النبرريَّ صررلّى هللا عليرره  330/1

ْكعَ َْينِّ اةُّ لَيرْينِّ  َ لَرْم كَْولِّرْس  فَ َراَم النَّراخُّ  مُّ الظُّْقَر  فَ َاَم فِّي الرَّ  سلّم صلَّى بِّقِّ

يَ  َ اْن ََظَر النَّاخُّ تَْتلِّيَمهُّ  َكبََّر   ُّو َجالٌِّس. َ َسَودَ َمعَهُّ  َح َّى إِّ َا قََكى الةَّال

ّيِّ.  َسْودَتَْين  قَْبَل اَْن كَُّتلَِّّم  ثُّمَّ َسلََّم. اَْذَرَجهُّ التَّْبعَةُّ  َ َ ذَا لَْفظُّ اْلبَُّوارِّ

ْتلٍِّمف كَُّكبِّّرُّ فِّي كُّّلِّ َسْودَيٍ َ  َُّو َجالٌِّس  َ َسَودَ ال َ اكَةِّ مُّ نَّراخُّ َمعَرهُّ  َمَكراَن َ فِّي رِّ

. لوخِّ َن الوُّ َي مِّ  َما نَتِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

  «اة ان»  ا لقا في ك اح «صحيحه»ف د اذرجه البواري في مواضع من 

مررن لررم كررر ال شررقد  اجبررا ل ةن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم قررام مررن »برراح 

(  ال رمرذي 1034(  ابرو با ب )570(  مترلم )829« )الركع ين  لم كرجع

( كلقررم مررن 38/7(  احمررد )1206(  ابررن ماجرره )3/19(  النتررا ي )391)

طرك  مال   عن ابن شقاح  عن اةعرج  عن عبرد هللا ابرن بحينرة اةسردي 

 به.

مرن »  براح «الترقو» اما زكابي متلم فقي عند البواري ـ اككا  ـ في ك راح 

( مررن طركرر  86( )570عنررد متررلم )(   1230« )ككبررر فرري سررودتي التررقو

 الليث عن ابن شقاح به   لعل غرض الحافظ من إكراب ا امرانف

اة لف بالل قررا علررى ان اإلمررام ككبررر فرري كررل سررودي    رري تكبيررري االن  ررال  

 بوالا اللفظ اة ل ف نه ال كدل على  ل .

 اليانيف ان فيقا بيان ان التووب ذاص بالتقو  كما سيأتي إن شاا هللا.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولهف )ف ام  لم كولس( زاب الكحات بن عيمران  عرن اةعررجف )فتربحوا بره 

 ([.523فمكى ح ى فرغ من صالته(])

قولهف ) لم كولس( لفظ الةحيحين )فلم كولس(   في ر اكة للبوراريف )ف رام 

 في الركع ين اة ليين لم كولس(   ذا تأكيد ل ولهف )ف ام(.

بر   و جالس( جملرة حاليرة م عل رة ب ولرهف )كبرر( ايف انشرأ ال كبيرر قولهف )ك

   و جالس.

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى ان مررن نترري ال شررقد اة ل ح ررى قررام إلررى 

اليالية انه ال كرجع إليه   كوبر، بتووب الترقو قبرل الترالم  ل ولرهف )قبرل ان 

ـ علرى ان اإلمرام ال  كتلم(  قد بلت زكابي ابن ذ كمة ـ عند من كر  صح قا

كرجع  لو سربح بره المرأموم    رذا كلره إ ا  كرر ال شرقد بعرد ان اسر  م قا مرا   
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سواا شرع في ال ررااي ام ال  ةنره ان  رل إلرى الرركن الرذي كليره   رو ال يرام  

لكررن إن  كررر، قبررل ان كررنق   ايف قبررل ان تفررارد فوررذا، سرراقيه ف نرره كولررس 

  ك شقد   ليس عليه شيا.

ف قرراا ـ رحمقررم هللا ـ سررووب التررقو فرري برراح الررن ص  بررن ص  قررد ذررص ال

الواجبا    اما ن ص اةركان كنتيان سودي فال توبر بتووب التقو  برل ال 

 بد من اإلتيان بقا على تفةيل في ك   الف ه.

 اما ترت التنن كاالس ف اح  ال عو   نحو ما ا  رفرع اليردكن  فر ن كران مرن 

كتررود علررى احررد ال ررولين  لعمررومف )فرر  ا نترري  عابترره ان كررأتي برره سُّررنَّ لرره ان

([   إن لررم ككررن مررن عابترره اإلتيرران برره  لررم 524احرردكم فليتررود سررودتين(])

 كومر بباله فال كتود ل ركه  إ  ال موج  لقذ، ال كابي   هللا اعلم.

الوجه الرابعف الحدكث بليل على ان المرأموم ك رابع إمامره إ ا قرام عرن ال شرقد 

 كولس   إن لم ككن المأموم ناسيا .اة ل ناسيا   ال 

الوجه الوامسف اس دل بقرذا الحردكث مرن قرالف إن ال شرقد اة ل  اجر   ةن 

النبي صلّى هللا عليره  سرلّم لمرا تركره سرود لره   لريس برركن  ةن الرركن ال 

كوبر، سووب التقو    ذا قول اإلمام احمد في ظرا ر مذ بره   طا فرة مرنقم 

 با ب   حكرررررى المحرررررا ي ميلررررره عرررررن إسرررررحاد  اليررررروري  ابرررررو ثرررررور 

 ([.525مال ])

 عكرس ِذرر ن  ف رالواف إن الحردكث بليرل علرى عردم  جروح ال شرقد اة ل  

([    رذا 526ةنه لو كان  اجبا  لرجرع إليره   قرد اشرار البوراري إلرى  رذا])

 فيه نظر   الةواح اة ل  اذذا  بظا ر الحدكث.

مررن النبري صرلّى هللا عليرره الوجره الترابخف الحردكث بليررل علرى  قروع الترقو 

 سلّم ةنه من النتيان   النتيان من طبيعة البشر   لذا قرال النبري صرلّى هللا 

  « إنما انا بشر ميلكم انتى كما تنترون  فر  ا نتريت فرذكر ني»عليه  سلّمف 

 م ف  عليه من حدكث ابن متعوب رضي هللا عنه  سيأتي.

 

مام نعمة هللا على ام ره   إكمرال قال ابن ال يمف ) كان سقو، في الةالي من ت

 ([.527بكنقم  لي  د ا به فيما شرعه لقم عند التقو(])

([) ُّنَتَّرى ةَسُّرنَّ ([  ف رد جراا عرن مالر  انره 528 اما حدكثف )إني ةنتى ا  ا

 بل ه ان الرسول صلّى هللا عليه  سلّم قالف ... فذكر،.

م توجد موصرولة    و حدكث ال اصل له   إنما  و من بالغا  مال  ال ي ل

كمرررا نرررص علرررى  لررر  الحفررراظ  كرررابن عبرررد البرررر  العراقررري  ابرررن حورررر 

([    رري ضررعيفةل ةنقررا معكررلة ا  من معررة  ثررم إن ظررا ر، 529 غيررر م])
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معارض لحدكث ابن متعوب اليابت في الةحيحين  ةنه كدل على انه صرلّى 

 الةرواح  هللا عليه  سلّم ال كنتى بباعرث البشرركة  إنمرا كنتريه هللا ليشررع 

انه كنتى ةنه بشر   ال كنافي  ذا انه ك رت  على نتيانه فوا رد  احكرام كمرا 

  كر  ل  ابن ال يم   هللا تعالى اعلم.
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 حكم من سلَّم ناسياً قبل تمام صالته

ـ َعْن اَبِّري  َُّرْكرَريَ رضري هللا عنره قَراَلف صرلَّى النَّبريُّ صرلّى هللا عليره  331/2

ررّيِّ َرْكعَ َرْينِّ  ثُّررمَّ َسررلََّم  ثُّررمَّ قَراَم إِّلررى َذَشرربٍَة فِّرري مُّ َرردَّمِّ   سرلّم إِّْحرردَ  َصررالَتَي العَشِّ

َمررا،ُّ   دِّ  فََوَضررَع كَرردَ،ُّ َعلَْيَقررا  َ فِّرري اْل َررْوم اَبُّررو بَْكررٍر َ عَُّمرررُّ  فََقابَررا اَْن كَُّكلِّّ اْلَمْترروِّ

رٌل كَر ُّ  َ َرجُّ رالَي رَر ِّ الةَّ ْدعُّو،ُّ النَّبريُّ صرلّى  َذَرَج َسَرَعانُّ النَّاخِّ  فَ َرالُّواف قُّةِّ

َر ؟ فَ َراَلف  لَرْم »هللا عليه  سلّم  َا اْليَدَْكنِّ  فَ َاَلف كَا َرسُّوَل هللا  اَنَتْيَت؟ اَْم قُّةِّ

رريَت  فََةرلَّى َرْكعَ َرْينِّ ثُّرمَّ َسرلَّْم  ثُّرمَّ َكبَّررر  «اَْنرَس َ لَرْم تُّْ َةرر   فَ َراَلف بَلَرى قَرْد نَتِّ

،ِّ  اَ  وبِّ يَل سُّوُّ ْ  اَْطَوَل  ثرمَّ َرفَرَع َراَْسرهُّ فََكبَّرَر  ثُّرمَّ َ َضرَع َراَْسرهُّ  فََكبَّرَر  فََتَودَ مِّ

،ِّ  اَ  اَْطررَوَل ثُّررمَّ َرفَررَع َراَْسررهُّ َ َكبَّررر. مُّ َّفَررٌ  َعلَْيررهِّ  َ اللَّْفررظُّ  وبِّ يْررَل سُّرروُّ فََتررَودَ مِّ

ّيِّ. ْلبَُّوارِّ  لِّ

. ْتلٍِّمف َصالَيَ اْلعَْةرِّ َ اكٍَة لِّمُّ  َ فِّي رِّ

بَ  فَ َاَلف َ ةَبِّي بَ  ؟»ا ُّ    فَأَْ َمأَ اف اَْي نَعَْم.«اََصدََد  ُّ  اْليَدَْكنِّ

َي فِّي  يَحْين»َ  ِّ ف فَ َالُّوا.« اْلةَّحِّ ن بِّلَْفظِّ  لكِّ

ْد َح َّى كَ َّنَهُّ هللا  لَِّ . َ اكٍَة لَهُّف َ لَْم كَْتوُّ  َ فِّي رِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

  ا لقرررا فررري ك ررراح «صرررحيحه»فررري مواضرررع مرررن  ف رررد اذرجررره البوررراري

   فررري ك ررراح «تشررربي  اةصرررابع فررري المترررود  غيرررر،»  بررراح «الةرررالي»

( مرن 573(   مترلم )1229« )من ككبر في سودتي الترقو»باح « التقو»

طركرر  اكرروح بررن ابرري تميمررة التررو ياني  عررن محمررد بررن سرريركن  عررن ابرري 

حين  غير مرا   قرد  ركري بره   لره طررد كييرري  الفراظ عدكردي فري الةرحي

 اشار الحافظ  نا إلى شيا من  ل .

( مررن طركرر  با ب بررن الحةررين  عررن ابرري سررفيان 99( )573 ر ا، متررلم )

مولى ابن ابي احمد انه قالف )سمعت ابرا  ركرري ك رولف صرلَّى لنرا رسرول هللا 

 صلّى هللا عليه  سلّم صالي العةر فتلم في ركع ين...( الحدكث.

( من طركر  حمراب برن زكرد  عرن اكروح بره   لفظرهف 1008 ر ا، ابو با ب )

اصررردد    »)فأقبرررل رسرررول هللا صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم علرررى ال ررروم ف رررالف 

  فأ مأ ا  ايف نعم...( قال ابو با بف  لرم كرذكر )فأ مرأ ا( إال حمراب «اليدكن؟

( مررن طركرر  573(  متررلم )1228بررن زكررد    ررذ، الر اكررة عنررد البورراري )

اصردد    »بلفظ قال رسول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف مال   عن اكوح به  

   ف ال الناخف )نعم(.« اليدكن؟
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( مررن طركرر  محمررد بررن كييررر  عررن 1012 فرري ر اكررة اذررر  ةبرري با ب )

اة زاعي  عن ال  ري  عن سعيد بن المتي   عن ابي سلمة  عبيد هللا بن 

تي الترقو ح رى عبد هللا  عن ابي  ركري بقذ، ال ةة  قالف ) لرم كترود سرود

 ك نه هللا  ل (.

  ذا حردكث منكرر بقرذ، ال كرابي  ةن محمرد برن كييرر برن ابري عمراا كرر ي 

 ([.530المناكير ذاصة عن اة زاعي    ذا منقا])

 اعلم ان  ذا الحدكث له طرد كييري بألفاظ م عردبي   قرد اشر مل علرى فوا رد 

طرقره  الفاظره كييري  ا صلقا بعكقم إلرى ما رة  ذمترين فا ردي   قرد جمرع 

نظرم الفرا رد لمرا تكرمنه حردكث  ي » تكلم عليقا الحافظ العال ي في ك ابرهف 

 ([.531  و ممبوع   قد اثنى عليه الحافظ ابن حور])« اليدكن من الفوا د

  سأق ةر ـ  نا ـ على الفوا د الم عل ة بقذا الباح ب ن غير ا ذشية اإلطالة.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

إحد  صالتي العشي( بف ح العين المقملة  كتر الشين  تشدكد الياا  قولهف )

اصله من العََشااِّ    و الظلمة    و من ز ال الشمس إلرى غر بقرا   قيرلف 

 من ز ال الشمس إلى الةباح    و اةقرح.

 قد جاا في ر اكة الةحيحينف )صلَّى بنا النبي صلّى هللا عليه  سلّم الظقرر 

الش    فري ر اكرة للبوراري بلفرظف )الظقرر( ب يرر شر   ا  العةر...( بلفظ 

 عنرد مترلمف )العةرر(  الظرا ر ان  ررذا االذر الا مرن الرر اي  ا  مرن ابرري 

 ركري رضي هللا عنه  كدل لذل  ر اكة النتا ي مرن طركر  ابرن عرون  عرن 

ابن سريركن  عرن ابري  ركرري رضري هللا عنره بلفرظف )صرلّى النبري صرلّى هللا 

([  532التي العشي  قال ابو  ركريف لكني نتي قا...(])عليه  سلّم إحد  ص

 في ر اكة ان الذي نتي  رو ابرن سريركن   ميرل  رذا ال كردثر فري الحردكث  

ّيٍ.  ةن الم ةوب انقا رباعية   كلقا صالي َعشِّ

قولهف )ثم قام إلى ذشبة(  ري مرا غلرظ مرن العيردان   فري ر اكرة لمترلمف )ثرم 

 اتى جذعا  في قبلة المتود(.

لهف )فوضع كرد، عليقرا( فري ر اكرة )فاتكرأ عليقرا كأنره غكربان( ايف كشربه قو

ال كرربان فرري ان باضرره  تشررو  فكررر،   كررأن  ررذا ـ  هللا اعلررم ـ مررن اجررل 

ن ةان صالته  ا  انره كران فري حرال صرالته مشر ول البرال برأمر ا جر  لره 

([   لعل الةرحابة 533 ل  ال ك    حمله على ان صلى ركع ين  سلم])

 عنقم عبر ا بال ك  عما ظقر عليه   إال فال موج  له في  رذا رضي هللا

 الوقت.
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قولهف )فقابا ان ككلما،( القيبةف إجالل  موافة ناشنة عن إعظام  ك رالف رجرل 

مقيرر   مقرروح  ايف كقابرره النرراخ   إنمررا  رراح ابررو بكررر  عمررر تكلرريم النبرري 

لمعرفرة توجر  صلّى هللا عليه  سلّم لشدي معرف قما بعظم ه  ح وقره   قروي ا

 ([.534القيبة])

قولرررهف ) ذررررج َسرررَرَعانُّ النررراخ( بفررر ح الترررين  الرررراا   رررم اة ا رررل الرررذكن 

كترعون الور ج من المترود بعرد ان كراا الةرالي   كوروز إسركان الرراا  

([   كووز ضم التين  إسكان الراا  فيكون 535كما ن له ال اضي عياض])

 جمع سركع ك كي   قكبان  كيي   كيبان.

لهف )قُّةر  الةالي( بكم ال اا  كترر الةراب  بلفرظ الوبرر  ايف ان هللا قو

تعررالى قةررر ا  علررى اع  رراب  قرروع قةررر ا إلررى ركع ررين  ةنقررم فرري زمرران 

الرروحي  النتررخ   الررذي فرري البورراري ـ  نررا ـ )اقةررر  الةررالي؟( بلفررظ 

االس فقام  اما لفظ الك اح فقو ر اكة للبواري من طرك  ابن عون  عن ابن 

([   كووز في ضبمقا ف ح ال اا  ضم الةراب  كمرا  كرر، 536ركن به])سي

 ([.537النو ي])

قولررهف ) ا اليرردكن(  فرري ر اكررة )ك ررال لررهف    اليرردكن(   قررد جرراا فرري بعرر  

ر اكا  الةحيحينف ) في ال وم رجل في كدكه طول  ك رال لره    اليردكن...( 

 سليم. المشقور انه الورباد بن عمر     و سُّلميٌّ من بني 

قولررهف )انترريت ام قةررر ؟( ايف ا  لررت فتررلَّمت قبررل تمررام الةررالي  ام ان 

 الةالي قةر   رب  إلى ركع ين؟

فذ  اليدكن غل  عليه حرصه علرى تعلرم العلرم  اع نا ره برأمر الةرالي   ابرو 

بكر  عمر غلر  عليقمرا اح ررام النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم  تعظيمره  مرع 

  قع. علمقما بأنه سيبين امر ما

قولهف )لم انس  لم ت ةر( نفى صلّى هللا عليه  سرلّم النتريان بنراا علرى ظنره 

انه اتم صالته   نفى ال ةر بناا على ك ينه ان حكم إتمام الةالي لرم ك  يرر  

فلما ان فى ال ةر عن ك ين تعين ان ككون ناسيا    لقذا قرال    اليردكنف بلرى  

 قد نتيت.

قرول  ي اليردكن  حرد،  لكرن  رب ر اكرا    ظا ر  ذا التياد انه رجرع إلرى

اذررر ف )ف ررالف اكمررا ك ررول    اليرردكن؟ قررالواف نعررم(   فرري ر اكررة ابرري با ب 

المذكوريف )ف رالف اصردد    اليردكن؟(   إنمرا لرم كأذرذ النبري صرلّى هللا عليره 

 سلّم ب ول  ي اليدكن  ةنه كعارض ما كان كظنه مرن إتمرام الةرالي  فملر  

 ليه  سلّم ما كرجح قوله.النبي صلّى هللا ع
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قولررهف ) لررم كتررود ح ررى ك نرره هللا  لرر ( ايف لررم كتررود صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

سررودتي التررقو ح ررى ك نرره هللا تعررالى انرره سررلم مررن ركع ررين  إمررا برروحي ا  

ب ذكير، إكا، لما سأل ال وم عما قاله    اليدكن   علم ابو  ركري  لر  إمرا مرن 

ى هللا عليره  سرلّم    رذ، زكرابي منكرري  كمرا قرا ن اةحوال  ا  ب ذبرار، صرلّ 

 ت دم.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على ان من سلم ناسريا  قبرل تمرام صرالته ثرم  كرر 

ا   ُّّكر قركبا   ج  عليره إتمامقرا فرورا    ال كمنرع مرن  لر  كالمره ا  ان  الره 

من موضعه  ةن  ل  مبني على اع  اب، تمام صالته  ل ولهف )ف رالف اصردد 

    اليدكن؟؟ ف الواف نعم( فقو كالم عمد  لكنه إلصالح الةالي.

 اما ر اكةف )فأ مأ ا( فيح مل انقا من تةّرا بع  الرر اي  ةنره ظرن انره 

ال كرر كلم ةنرره فرري صررالي   ر اكررةف )ف ررالوا( ال غرابررة فيقررا  ةنقررم ظنرروا ان 

 الةالي قد ان قت ا  انقم تكلموا لمةلح قا.

ام قد سقا  ان الةالي لم ت م ف نه كب ى في محل الولوخ اما من ك ي ن ان اإلم

  ال ك كلم  ال كنةرا.

  كررذا لررو زاب اإلمررام  نبقررو،  لررم كرجررع فرر نقم ال ك ابعونرره فرري ال كررابي  بررل 

كولتون  كن ظر ن ح ى كتلِّّم بقم ا  كترلِّّمون قبلره   االن ظرار احترن  كمرا 

رضري هللا عرنقم ال ربس  ([  لكرن الةرحابة538قال شيخ اإلسالم ابن تيمية])

علرريقم اةمررر فوشرروا ان ككررون قررد جرراا ت ييررر فرري الحكررم  فلررذا سررلموا معرره 

 ذرج من ذرج  ةن ال مان زمن  حي  نتخ   اما اآلن ف د ان قرى اةمرر 

 فلم كب  إال التقو.

الوجرره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى ان اإلمررام ال كرجررع إلررى قررول  احررد مررن 

فره ح رى ك يبرت مرن غيرر،  ةن النبري صرلّى هللا المأمومين إ ا كران كظرن ذال

عليه  سلّم لم ك بل قول  ي اليدكن  حد،   إنما اقبرل علرى الةرحابة فترألقم  

 لوال انه سيرجع إلى قولقم لمرا سرألقم   كرذا كردل عليره حردكث ابرن مترعوب 

اآلتي لما صلّى النبي صلّى هللا عليه  سلّم ذمتا  ف رالواف )احردث فري الةرالي 

   قالواف )صليت ذمتا ...( الحدكث.«  ما  ات؟»قالف  شيا؟(

ين به  و قول مال   احمرد   قرد نرص   ال ول برجوع اإلمام إلى قول المدتّمِّ

الف قاا على انه لو سبح به اثنان ل مره الرجروع مرا لرم كور م بةرواح نفتره. 

 ف ن ج م بةواح نفته لم كرجع إلى قول من ذالفه  لو كير ا.

نه إن سبح به  احد  غل  على ظنه صدقه اذذ ب ولره  علرى  ال ول اليانيف ا

ال ول بوواز البناا على غلبة الظنل ةنه ذبر بكني في بل فيه ذبر  احد ث ة  
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كوقت الةالي  طقاري الماا  نواس ه    ذا قول ابي حنيفة  إسرحاد    رو 

 ([   هللا اعلم.539 جه في مذ   الحنابلة في ال كابي ف ط])

ف الحدكث بليرل علرى ان مرن سرلَّم ناسريا  قبرل تمرام صرالته ف نره الوجه الوامس

كتود سودتي التقو بعرد الترالم  فيكبرر عنرد الترووب  الرفرع منره  ثرم كترلم 

 بعد ما   اما ال شقد ففيه ذالا سيأتي إن شاا هللا.

الوجه التابخف الحدكث بليل على ان اةفعال الكييرري ال ري ليترت مرن جرنس 

وا  ا  مررع ظررن تمررام الةررالي ال تفتررد بقررا الةررالي  بررل الةررالي إ ا  قعررت سررق

كنبني بعكقا على بع   ال كتر أنفقا   قرد جراا فري حردكث عمرران رضري 

 ([.540هللا عنهف )انه قام فدذل الحوري(])

قال الحافظ ابرن رجر ف ) رذ، الر اكرة تردل علرى ان الورر ج مرن المترود ال 

 [   هللا تعالى اعلم.(541كمنع البناا على الةالي لمن سلم عن ن ص(])
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 حكم التشهد بعد سجدتي السهو

 

َةررْيٍن رضري هللا عنرره اَنَّ النَّبريَّ صررلّى هللا عليرره  332/3 ْمرَراَن ْبررنِّ حُّ ـ َعررْن عِّ

بَ   دَ  ثُّررمَّ َسررلََّم. َرَ ا،ُّ اَبُّررو بَا ُّ ررْم  فََتررَقا فََتررَودَ َسررْودَتَْينِّ  ثُّررمَّ تََشررقَّ  سررلّم صررلَّى بِّقِّ

يُّ  َ  ذِّ َحهُّ.َ اْل ِّّْرمِّ مُّ َ َصحَّ  َحتَّنَهُّ  َ اْلَحاكِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

سرودتي الترقو »  براح «الةرالي»( فري ك راح 1039ف د اذرجره ابرو با ب )

( مرن طركر  محمرد 1/323(  الحاكم )395 ال رمذي )« فيقما تشقد  تتليم

حمد بن سيركن  عرن بن عبد هللا بن المينى اةنةاري  حدثني اشعث  عن م

ذالررد ـ كعنرري الحررذاا ـ عررن ابرري قالبررة  عررن ابرري المقلرر   عررن عمررران بررن 

 حةين به.

  ذا إسناب صحيح  قال الحاكمف ) ذا حدكث صحيح على شرط الشيوين  لم 

كورجا،   إنما اتف ا على حدكث ذالد الحذاا  عن ابي قالبة   ليس فيره  كرر 

 ي.ال شقد لتودتي التقو(  سكت عنه الذ ب

  ذا فيه نظر  ف ن اشعث   و ابن عبد المل  الحمراني  إن كان ث ة إال انه 

ْج لرره فرري الةررحيحين  كمررا  كررر الررذ بي نفترره]) ([   قررد تفرررب 542لررم كَُّورررَّ

اشعث بذكر ال شقد  ذالف غير، من الي را   ف رد ر ا، جماعرة ِذرر ن عرن 

قذ، ال كرابي موالفرة ذالد الحذاا   لم كذكر ا ال شقد  كما  كر  ل  البيق ي  ف

للي ا  الحفراظ الم  نرين  اميرال شرعبة    ير  برن ذالرد  إسرماعيل برن عليرة 

 غيرر م   اشررعث لرريس م ا مررا  لقرردالا  بررل  ررو ب نقررم فرري اإلت رران  الحفررظ 

بكييررر   ممررا كدكررد  لرر  ان محمررد بررن سرريركن قيررل لررهف )فال شررقد؟( قررالف )لررم 

 اسمع في ال شقد شينا (.

( من طرك  ذالد الحذاا  عن ابي قالبة  574الحدكث ) قد اذرج متلم  ذا 

عن ابي المقل   عن عمران بن حةين ان رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّم 

صلّى العةر  فتلم في ثالث ركعا   ثم بذرل من لره  ف رام إليره رجرل ك رال 

لهف )الورباد(   كان في كدكه طول  ف الف كرا رسرول هللا  فرذكر لره صرنيعه  

ن كوررر رباا، ح ررى ان قررى إلررى النرراخ  ف ررالف )اصرردد  ررذا؟(  ذرررج غكرربا

 قالواف )نعم(  فةلى ركعة ثم سلم  ثم سود سودتين  ثم سلم.

 ليس في  رذا الترياد  كرر ال شرقد   عليرهف فقري زكرابي شرا ي  كمرا قرال ابرن 

 ([.543المنذر   البيق ي   ابن حور])
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ان بعرد الترالم ف نره الوجه اليانيف الحردكث بليرل علرى ان سرووب الترقو إ ا كر

ك شرررقد لررره ثرررم كترررلم    رررذا  رررو المشرررقور مرررن مرررذ   الحنابلرررة  المالكيرررة 

 ([.544 الحنفية])

 ال ول اليانيف انه إ ا سود بعد التالم  سرلم بعرد سرووب، برد ن تشرقد    رذا 

([  545قررول اة زاعرري  الشررافعي   ررو اذ يررار شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة])

ركعة ثم سلم  ثم سود سرودتين  ثرم سرلم(  لحدكث عمران عند متلمف )فةلى

 ت دم ب مامه  فلرم كرذكر ال شرقد   لرو فعلره النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم لن رل 

إلينا   اما إثبا  ال شقد في حدكث الباح فقو زكابي شا ي  قال ابن عبرد البررف 

)اما ال شقد في سودتي التقو فال احفظه من  جره صرحيح عرن النبري صرلّى 

([   قال النرو يف )إنره لرم كةرح عرن النبري صرلّى هللا 546سلّم(])هللا عليه  

 ([    ذا  و الراجح   هللا تعالى اعلم.547عليه  سلّم منه شيا(])
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 حكم من شك ولم يترجح عنده شيء

ّيِّ رضي هللا عنره قَراْلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى  333/4 ْدرِّ يٍد اْلوُّ ـ َعْن اَبِّي َسعِّ

ا َشرر َّ اََحرردُّكُّْم فِّرري َصررالَتِّهِّ  فَلَررْم كَررْدرِّ َكررْم َصررلَّى اَثاَلَثررا  اَْم إ َ »هللا عليرره  سررلّمف 

ْد َسْودَتَْينِّ قَْبَل اَْن كَُّترلَِّّم   اَْربَعا ؟ فَْليَْمَرحِّ الشَّ َّ َ ْليَْبن َعلَى َما اْس َْي ََن  ثُّمَّ كَْتوُّ

يمرا   فَ ْن َكاَن َصلَّى َذْمتا  َشفَْعَن لَرهُّ َصرالَتَهُّ  َ إْن َكرانَ  َصرلَّى تمامرا  َكانَ َرا تَْرغِّ

ْتلٌِّم.« لِّلشَّْيَمانِّ   َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

التررقو فري الةررالي »  براح «المتراجد»( فري ك رراح 571ف رد اذرجره متررلم )

من طرك  زكد بن اسلم  عن عمراا برن كترار  عرن ابري سرعيد «  التووب له

 قالف قال رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّمف ... فذكر،.الودري رضي هللا عنه 

الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان المةلي إ ا ش  في صرالته  لرم ك ررجح 

عند، احد اةمركن ف نه كمرح الش   كعمل بالي ين    و اةقل  فير م صرالته 

 كتود للتقو قبل ان كتلم ثم كتلم    ذا قول الومقور مرن ا رل العلرم   قرد 

 ([.548 ل النو ي اإلجماع على  ل ])ن

  رب ـ اككا  ـ عن عبد الرحمن بن عوا رضي هللا عنه ان النبي صلّى هللا 

إ ا سقا احدكم في صالته  فلم كردر  احردي  صرلّى ا  اثن رين »عليه  سلّم قالف 

فليبن على  احدي  ف ن لم كدر ثن ين صلى ا  ثالثا  فليبن علرى ثن رين   إن لرم 

صرررلّى ا  اربعرررا  فليررربن علرررى ثرررالث   ليترررود سرررودتين قبرررل ان كررردر ثالثرررا  

 ([.549«])كتلم

ف  ا ش  في الركعة اليانية  ل  ري اليانيرة ا  الياليرة  لرم ك ررجح عنرد، شريا 

 جعلقا اليانية  ثم اكمل صالته  سود للتقو.

 قد بيَّن النبي صلّى هللا عليه  سلّم الحكمة مرن  لر    رو انره إن كران صرلّى 

ن التررودتين كشررفعن لرره صررالته  ايف تكررون صررالته شررفعا  بقرراتين ذمتررا  فرر 

التودتين  ةن المملوح بالظقر  العةر  العشاا الشرفع فكأنقمرا قامرا م رام 

 ركعة   لو زاب  ل  على اربع.

 إن كان صلّى تماما   لم كحةل له ن ص كان ا إرغاما  للشيمان  ايف إغاظة 

الته  اراب إفتراب ا  فوعرل هللا تعرالى  إ الال  له  ةنه لبَّس على المةرلي صر

 اتين التودتين طرك ا  إلى جبرر صرالته   ربّا  للشريمان ذاسرنا   لريال  مبعردا  

عن مراب،   كملت صالي العبد  ام يل امر هللا تعالى بالترووب الرذي عةرى 

 به إبليس ربه.
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غررام ـ بررالف ح ـ   ررو ال رراح  ك ررالف )ارغررم هللا انفرره(  ايف   اإلرغرام مررن الرَّ

 الة ه بال راح    و كناكة عن الذل  القوان.

الوجه اليالثف بل  ذا الحدكث مع حدكث ابن بحينة ـ الم  دم ـ على ان سووب 

 التقو قبل التالم محفوظ في حالينف

اة لىف إ ا كان عن ن ص  كما في حدكث ابن بحينة لما قرام النبري صرلّى هللا 

 م.عليه  سلّم عن ال شقد اة ل قبل التال

 اليانيةف إ ا كان عن شّ ٍ لم ك رجح فيه احد اةمركن   هللا تعالى اعلم.
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 حكم من زاد أو شك وترجح عنده أحد األمرين

ـ َعرْن اْبرنِّ َمْترعُّوٍب رضري هللا عنره قَراَلف َصرلَّى َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا  334/5

ا َسلََّم قِّيَل لَرهُّف كَرا َرسُّروَل هللاِّ  اََحر رالَيِّ َشرْيٌا؟ قَراَلف عليه  سلّم. فَلَمَّ دََث فِّري الةَّ

ْبلَررةَ  فََتررَودَ « َ َمررا  َلررَ ؟» ْجلَْيررهِّ َ اْسرر َْ بََل اْل ِّ قَررالواف َصررلَّْيَت َكررذَا  قَرراَلف فَيَنَررى رِّ

هِّ فَ َاَلف  إنَّهُّ لَْو َحدََث فِّي الةَّالَيِّ َشرْيٌا »َسْودَتَينِّ  ثُّمَّ َسلََّم  ثمَّ اَْقبََل َعلَْينَا بَِّوْجقِّ

رُّ ني  َ إ َا اَنْ  ريتُّ فَرذَّكِّ ْن إنََّما اَنَا بََشٌر اَنَتى َكَمرا تَْنتُّروَن  فَر  َا نَتِّ ُّكُّْم بِّهِّ  َ لَكِّ بَأْت

ْد َسرْودَتَْينِّ  رَواَح  فَْليُّر ِّمَّ َعلَْيرهِّ  ثُّرمَّ ْليَْتروُّ «. َش َّ اََحدُّكُّْم فِّري َصرالَتِّهِّ فَْليَ ََحررَّ الةَّ

.  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

َ اكٍَة لِّ  ّيِّف َ فِّي رِّ دْ »ْلبَُّوارِّ ْترلٍِّمف اَنَّ النَّبريَّ صرلّى «فَْليُّ ِّمَّ  ثُّمَّ كَُّترلِّّْم  ثُّرمَّ كَْتروُّ   َ لِّمُّ

.  هللا عليه  سلّم َسَودَ َسْودَتَي التَّْقوِّ بَْعدَ التَّالَمِّ َ اْلَكالَمِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

ال وجه نحرو »  باح «الةالي»ف د اذرجه البواري في مواضع  ا لقا ك اح 

( من طركر  منةرور  عرن إبررا يم  572(  متلم )401« )ال بلة حيث كان

عن عل مة قالف قال عبد هللاف... فذكر،    ذا لفظ متلم   اما ر اكة البواري 

ال ي  كر الحافظ فقي بقذا اإلسناب فري البراح المرذكور   لعلره  كر را  ةنقرا 

م  بورالا اللفرظ اة لف )فليرر م عليره  ثررم صرركحة فري ان التررووب بعرد التررال

 ليتود سودتين( فليس فيه موضع التووب.

( من طرك  اةعمرع  عرن إبررا يم بره   فيرهف )ان 95( )572 ر ا، متلم )

النبررري صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم سرررود سرررودتي الترررقو بعرررد الترررالم  الكرررالم(  

الم  قبررل  غرررض الحررافظ مررن  ررذ، ال كررابي بيرران ان الكررالم الررذي بعررد الترر

التووب ال كدثر  ةنه من مةلحة الةالي    لر  انقرم قرالواف )كرا رسرول هللا 

   قالواف )صليت كذا(.«  ما  ل ؟»احدث في الةالي شيا؟(  قالف 

الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان المةلي إ ا زاب في صالته ركعة فةلى 

ته صرحيحة    رذا الظقر ـ ميال  ـ ذمتا  انه كتود للتقو بعد الترالم   صرال

مبني على ما إ ا لم كذكر ال كابي ح ى فرغ منقا   الةحابة رضي هللا عنقم 

لم كنبقوا النبي صلّى هللا عليره  سرلّم لقرذ، ال كرابي مرع علمقرم بقرا  لظرنقم ان 

الةالي قد طرا عليقا ت يير بال كابي   لقذا لما سرلم قرالوا لرهف )كرا رسرول هللا 

 احدث في الةالي شيا؟(.

 ا  كر المةلي ال كابي في اثنا قا  ج  عليه الرجوع عنقا    جر  عليره ف 

 سووب التقو   صالته صحيحة.

  ميل زكابي الركعة ال يام ا  ال عوب ا  التووب   نحو  ل .
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الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى ان المةررلي إ ا شرر  فرري صررالته  ترررجح 

رر  الةرواح باةذرذ ب الر  عند، احد اةمركن ف نه ك حر  الةرواح   قرد فُّّتِّ

الظن  ان ك حر  ما  و اةرجرح    رو اةقررح إلرى فقمره  ضربمه  فيبنري 

عليه  سواا اكان زكابي ام ن ةانا   ثم كتود للتقو بعد التالم  كأن كش  في 

 عدب الركعا  اصلى ثالثا  ام اربعا  في م  كتود للتقو.

فرربا     رذا ر اكرة  ظا ر الحدكث انه كبني على غال  ظنه إماما  كران ا  من

 ([.550عن احمد])

     ِذر ن إلى ان اإلمام كبني على غالر  ظنره  ةن عنرد، مرن كنبقره إ ا 

([   اة ل 551اذمأ   اما المأموم  المنفرب فيبني على الي ين   و اةقرل])

 اظقر لداللة الحدكث.

ب الوجه الرابعف بلَّ  ذا الحدكث مع حدكث ابي  ركرري الم  ردم علرى ان سروو

 التقو بعد التالم ككون في حالينف

اة لىف إ ا سلم قبل تمام صالته ثم اتمقا  كما في حدكث ابي  ركري لما سرلم 

عن ركع ين   كما في حدكث عمران لما سلم عرن ثرالث   كرذا إ ا كران عرن 

 زكابي  كما في حدكث ابن متعوب  ذا.

بي  ةنره زاب سرالما   قد اع بر العلماا التالم قبل إتمام الةالي من باح ال كرا

 في اثناا صالته.

اليانيةف إ ا كان التووب عن شّ ٍ ترجح فيه احد اةمرركن  كمرا بل علرى  لر  

 حدكث ابن متعوب  ذا.

الوجرره الوررامسف بل قولررهف )إ ا شرر  احرردكم فرري صررالته(  كررذا غيررر، مررن 

اةحابكث الم  دمة على ان سووب التقو مشر ع في صالي النافلرة  كمرا  رو 

في صالي الفرككة  ةن الوبران  إرغرام الشريمان كح راج إليره فري  مشر ع

صررالي النفررل  كمررا كح رراج إليرره فرري صررالي الفرررض   قررد ترررجم البورراري فرري 

 ([.552«])التقو في الفرض  ال موع»ب ولهف باح « التقو»ك اح 

  كر عن ابن عباخ انه سود سودتين بعد  ترر،    كرر حردكث ابري  ركرري 

ث عبرد هللا برن جعفرر    رذا قرول الومقرور   قرد ذرالف اآلتي في شرح حدك

بعر  التررلف  كمرا  كررر الحرافظ  ف ررالواف ال كترود فرري صرالي ال مرروع   هللا 

 اعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

168 

 ما جاء في السجود للشك بعد السالم

كثِّ َعْبررردِّ هللاِّ ْبرررنِّ َجْعفَرررٍر  335/6 رررْن َحررردِّ بَ  َ النََّترررا ِّّيِّ مِّ ـ َ ةْحَمررردَ  َ اَبررري بَا ُّ

ْد َسرْودَتَْينِّ بَْعردَ َمرا كَُّترلِّّمُّ »َمْرفُّوعا ف  َحهُّ «َمْن َشر َّ فِّري َصرالَتِّهِّ  فَْليَْتروُّ   َ َصرحَّ

َ ْكَمةَ.  اْبنُّ ذُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

مررن قررال بعررد »  برراح «الةررالي»( فرري ك رراح 1033ف ررد اذرجرره ابررو با ب )

د   اذرجرره احمررد ( مررن طركرر  حورراج بررن محمرر3/30 النتررا ي )« ال تررليم

( مررن طركرر  1033(  ابررن ذ كمررة )3/30(  النتررا ي ـ اككررا  ـ )3/275)

ر ح بن عبابي كال ما عن ابن جرركج قرالف اذبرنري عبرد هللا برن مترافع  ان 

مةع  بن شيبة اذبر،  عن ع برة برن محمرد برن الحرارث  عرن عبرد هللا برن 

 جعفر به.

الحوبي  ر   له ابو با ب   ذا إسناب ضعيف  عبد هللا بن متافع  و المكي 

 النتررا ي  ال رمررذي  ررذا الحرردكث ال غيررر   قررد  كررر، البورراري   ابررو حرراتم 

 المررر ي  مرررن بعرررد م الحرررافظ ابرررن حورررر  لرررم كرررذكر ا فيررره جرحرررا   ال 

([.   كر الشيخ احمد شاكر ان تةحيح 554([   كذا الذ بي])553تعدكال ])

كر، البوراري  النترا ي فري ابن ذ كمة لحدكيه  ذا توثي  له   قرالف ) لرم كرذ

 ([.555الكعفاا(])

اما مةع  بن شيبة فقو ضعيف  قال احمدف )ر   احابكث منراكير(   قرال 

ابو حاتمف )ال كحمد نه   ليس برال وي(  قرال النترا يف )منكرر الحردكث(  قرد 

 ([.556 ث ه ابن معين  العولي])

ف رد قرال  اما شيخ مةع   ع بة برن محمرد برن الحرارث برن نوفرل القاشرمي 

([ 557«])الي ررا »عنرره النتررا يف )لرريس بمعررر ا(    كررر، ابررن حبرران فرري 

م برول   قررد ن ررل ابررن قدامرة عررن اةثرررم ان  ررذا «ف ال  ركرر » قرال عنرره فرري 

 ([.559([   قد ضعفه اةلباني])558الحدكث ال كيبت])

ثررم إن الحرردكث فرري سررند،  م نرره اضررمراح  امررا سررند، ف ررد اذرجرره النتررا ي 

رك  ابن المبارت   الوليد بن متلم  عن ابن جركج  عن عبرد ( من ط3/30)

 هللا بن متافع  عن ع بة به   لم كذكر فيه مةع  بن شيبة.

 اما اضمراح م نه  ف د ر يف )فليتود سودتين بعد ما كتلم( كما  رو لفرظ 

البلوغ   ر ي عند احمدف )فليتود سودتين   و جالس( ب ن قولهف )بعد مرا 

 ه قبل ال تليم.كتلم(   ظا ر، ان
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 قد  رب في معنى  ذا الحدكث  حدكث ابي  ركري رضي هللا عنه ان رسول 

إن احدكم إ ا قرام كةرلي جراا الشريمان فلربس »هللا صلّى هللا عليه  سلّم قالف 

عليه ح ى ال كدري كرم صرلّى  فر  ا  جرد  لر  احردكم فليترود سرودتين   رو 

 ([.560«])جالس

ان سرووب الترقو للشر  ككرون بعرد الترالم   الوجه اليانيف الحدكث بليل علرى

 قد ت دم ما كعارض  ل  في حدكيي ابي سعيد  ابن متعوب رضي هللا عنقما 

 فيقما ان التووب للش  قبل التالم إن بنى على الي ين   بعرد، إن بنرى علرى 

 غال  ظنه.

 قررال بعرر  العلمررااف ال معارضررة بررين  ررذ، اةحابكررثل ةن اةمررر فرري  لرر  

 جا  . اسع  الكل 

ثم إن ظا ر  ذا الحردكث ان المةرلي إ ا شر  فلريس عليره إال سرودتان   قرد 

اذذ بذل  طا فة من التلف   منقم الحتن البةري   قال الومقور من ا ل 

العلمف إن من ش  في صالته  لرم ك ررجح عنرد، شريا بنرى علرى الي رين   رو 

لذي بل على اةقل   اكمل صالته ثم سود للتقو  لحدكث ابي سعيد الم  دم ا

 ان الواج  على التا ي امرانف

 اة لف البناا على اةقل.

 اليانيف سووب التقو.

 على  ذا فليس في حدكث ابي  ركري  حدكث عبد هللا بن جعفر اكير من ان 

رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم امر بتودتين عند التقو في الةرالي   لريس 

نما  ذا متر فاب مرن احابكرث اذرر  فيقما بيان ما كةنعه من  قع له  ل    إ

 بينت الواج  على من حةل له ش    هللا تعالى اعلم.

 حكم رجوع من قام عن ال شقد اة ل

يَريِّ ْبنِّ شُّْعبَةَ رضي هللا عنه اَنَّ َرسُّوَل هللاِّ صرلّى هللا عليره  336/7 ـ َعنِّ المُّ ِّ

ْكعَ َيْ » سررلّم قررالف  نِّ  فَاْسرر َ َمَّ قَا ِّمررا   فَْلرريَْم ِّ  إ َا َشرر َّ اََحرردُّكُّْم  فَ َرراَم فِّرري الرررَّ

ْد َسررْودَتَْينِّ  َ إْن لَررْم كَْترر َ ِّمَّ قَا ِّمررا  فَْلرريَْولِّْس َ الَ َسررْقَو َعلَْيررهِّ    َرَ ا،ُّ اَبُّررو «َ ْليَْترروُّ

يٍف. بَ  َ اْبنُّ َماَجْه   الداَرقُّْمنيُّ َ اللّْفظُّ لَهُّ بَِّتنٍَد َضعِّ  بَا ُّ

 الكالم عليه من  جقينف

  لف في توركوهفالوجه اة

مررن نترري ان »  برراح «الةررالي»( فرري ك رراح 1036ف ررد اذرجرره ابررو با ب )

( من طركر  1/378(  الدارقمني )1208   ابن ماجه )«ك شقد   و جالس

جابر ـ كعني الوعفي ـ قالف ثنا الم يري بن شبيل اةحمتي  عن قيس بن ابري 

 حازم  عن الم يري بن شعبة مرفوعا .
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([ ـ كمرررا ضررررعفه 561مررررا قرررال الحرررافظ ـ  نررررا])  رررذا إسرررناب ضرررعيف ك

([  ةن فيه جابر بن ك كد الوعفي    و رافكي م ر ت  كما 562النو ي])

قال الدارقمني  غير،   قال البيق يف )ال كح ج به(   قال ابرو با بف ) لريس 

في ك ابي عن جابر الوعفي إال  ذا الحدكث(   لعله كشرير برذل  إلرى ضرعف 

 ([.563الحدكث مدار، عليه])جابر الوعفي    ذا 

 قد  كر اةلباني م ابعا  لوابر الوعفري  عنرد المحرا ي  مرن طركر  إبررا يم 

بن طقمان  عن الم يري بن شربيل  عرن قريس برن ابري حرازم قرالف صرلّى بنرا 

 ([.564الم يري بن شعبة...   كر تمام الحدكث])

ةلبراني   إال   ذا اإلسناب إن كان على ظا ر، فقو م ابع صحيح  كما  كر ا

فيح مل انه س ط بعد ابن طقمان اسم شريوه    رو جرابر الوعفري  ةن مردار 

الحدكث عليه  كما ت دم    و َسرْ ٌط إمرا مرن الناسرخ  ا  المرابع  ا  مرن شريخ 

المحا ي إبرا يم بن مرز د  فر ن الردارقمني قرال عنرهف )ث رة  إال انره كران 

ح شرعي  اةرنرد ط  مرن ([   قرد صرر565كومأ  في ال له  فرال كرجرع(])

([ف ان اسررم جررابر الوعفرري قررد سرر ط مررن 566«])المتررند»معرره فرري تح يرر  

  ليس فيه إثبا  جابر.« إتحاا المقري»ممبوع المحا ي  ثم رجعت إلى 

 مما كدكرد  لر  ان ك ر  الرجرال ترذكر جرابرا  فري شريوم ابرن طقمران   فري 

طقمران   ال ابرن  تالميذ الم يري بن شبيل  ال ترذكر الم يرري مرن شريوم ابرن

([  كمررا  ررو ظررا ر  ررذا اإلسررناب   لقررذا 567طقمرران مررن تالميررذ الم يررري])

   لرم كرذكر لره طرك را  «ال لوريص»ضعَّف الحافظ  ذا الحدكث ـ  نرا ـ  فري 

 اذر    كذا ضعفه العالمة الشيخ عبد الع ك  بن باز.

ف رام  الوجه اليانيف الحدكث بليل علرى ان مرن سرقا عرن ال عروب لل شرقد اة ل

 اس  م قا ما  انه كمكي  ال كعوب إليه  الش  اله بفررض ال يرام   كرأتي مكران 

 ل  بتووب التقو   ت دم  ل  في حدكث ابن بحينة ا ل الباح   لم كبين فري 

  ذا الحدكث محل سودتي التقو  لكن ت دم ان محلقما قبل التالم.

بال شرقد  سرواا   إن  كر قبرل ان كن ةر  قا مرا  فر ن عليره الرجروع  اإلتيران

كان إلى ال يام اقرح ا  إلى ال عوب ـ على احد ال ولين ـ   و ظا ر الحردكث  

 ([.568 رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية انه ال كرجع ممل ا ])

 ظا ر الحدكث انه ال سووب عليه إ ا رجع  ةنه اس درت الواج  فرأتى بره  

ه  ََكررَر كييررر مررن   ررذا مبنرري علررى صررحة الحرردكث بالم ابعررة الم  دمررة   عليرر

الف قرراا ـ  مررنقم ف قرراا الحنابلررة ـ الحرراال  الرريالث لمررن قررام عررن ال شررقد 

 ([.569اة ل])
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ال ول اليانيف انه كو  عليه سرووب الترقو لقرذ، ال كرابي    ري مفارقرة محرل 

الولوخ إلى ال يام   كدكد  ل  ِثار عن الةحابة كرأنس رضري هللا عنره كمرا 

 ([.570 كر الحافظ])

ح الشيخ عبد الع ك  بن باز  جروح الترووب فري  رذ، الحرال   قرالف  قد رج

)إن  ذا كدل على ضعف حدكث الم يري  رذا  ةن الترقو الزم لمرن قرام  لرو 

 رجع  اتى بال شقد(.

([    ررذا كلرره فرري حرر  571  ررذا  ررو الةررحيح مررن المررذ   عنررد الحنابلررة])

لس إمامه   ج  عليه اإلمام  المنفرب  اما المأموم فلو ترت ال شقد ناسيا   ج

الرجوع ممل ا   سواا اس  م قا ما  ام ال؟ لوجوح م ابعة اإلمرام كمرا ت ردم ا ل 

 الباح   هللا تعالى اعلم.
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 سهو المأموم يتحمله اإلمام

ـ َعررْن عَُّمررَر رضرري هللا عنرره َعررنِّ النّبِّررّيِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم قررالف  337/8

«. ٌو  فَر ْن َسرَقا اإلَمرامُّ فَعَلَْيرهِّ َ َعلَرى َمرْن َذْلفَرهُّ لَْيَس َعلَى َمْن َذْلَف اإلَمامِّ َسقْ »

يٍف. ار َ اْلبَْيَق ِّيُّ بَِّتنٍَد َضعِّ  َرَ ا،ُّ الب َّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

( مرن طركر  ذارجرة برن مةرع   عرن ابري 1/377ف د اذرجه الدارقمني )

مر  عن ابيره  عرن عمرر رضري الحتين المدكني  عن سالم بن عبد هللا بن ع

لريس علرى مرن ذلرف اإلمرام »هللا عنه  عن النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم قرالف 

سقو  ف ن سقا اإلمام فعليه  على من ذلفه التقو   إن سقا من ذلف اإلمام 

 «.فليس عليه سقو   اإلمام كافيه

   ذا إسناب ضعيف جدا   ةن فيه ذارجة بن مةع   قال عنه اإلمام احمردف

([   قال عنه الحافظ 572)ال كك   حدكيه(   قال ابن معينف )ليس بشيا(])

)م رر ت   كران كردلس عرن الكرذابين   ك رالف إن ابرن معرين «ف ال  رك »في 

 كذبه(.

([   اما ع   الحردكث للبر ار 573 فيه ابو الحتين المدكني    و موقول])

 اما عر  ، للبيق ري   «ال لويص»فلم اقف عليه فيه   ال ع ا، الحافظ له في 

 ف نه لم كر ، متندا   كما عند الدارقمني   إنما  كر، معل ا    َضعَّفَهُّ.

« محمرررد حامرررد الف ررري» قرررد  قرررع عررر   الحررردكث إلرررى ال رمرررذي فررري طبعرررة 

   الظا ر ان  ل  من النتام  ف ن «سبل اإلسالم»   كذا في نتخ «للبلوغ»

([   قررال 574ف ررط]) إلررى الرردارقمني« ال لورريص»الحررافظ نفترره عرر ا، فرري 

)اذرجه البيق ي  الب ار  كما في بلروغ «ف ال علي  الم ني»المي  ِبابي في 

 المرام( فلم كذكر ال رمذي.

الوجه اليانيف الحدكث بليل علرى ان اإلمرام ك حمرل عرن المرأموم الترقو  فر  ا 

سقا المأموم ب ن إمامه  كأن كولس في قيام ا  ك وم في جلوخ سرقوا   نحرو 

 سررووب عليرره    ررذا قررول الومقررور مررن ا ررل العلررم  بررل حكررى ابررن  لرر   فررال

 ([.575المنذر عن إسحاد انه إجماع ا ل العلم])

  ذا الحدكث  إن كان ضعيفا  في سند،  لكن معنا، صحيح   معلوم من سنة 

النبي صلّى هللا عليه  سلّم   دكه في صالته  ف نره َعلَّرَم الةرحابة رضري هللا 

ترقو   لرم كرأمر المرأمومين إ ا سرقوا ان كترود الواحرد عنقم احكرام سرووب ال

منقم  مع ان  قوع التقو منقم امر ال كمكن ةحد إنكار،   مع  ل  فلم كن رل 

ان احرردا  مررنقم سررود بعررد سررالمه صررلّى هللا عليرره  سررلّم   لررو كرران مشررر عا  
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 لفعلو،   لو فعلو، لن لو،  فلما لم كن ل بل على انه لم كشرع   لرم ك رع   كردل

إنمررا جعررل اإلمررام ليرردتم برره  فررال »لررذل  عمرروم قولرره صررلّى هللا عليرره  سررلّمف 

([  فقذا كدل علرى ان المرأموم ك رابع إمامره  ح رى إن 576«])تو لفوا عليه...

 م ابعة اإلمام م دمة على اإلتيان بال شقد اة ل إ ا قام عنه اإلمام  كما ت دم.

كة ـ ان المرأموم إ ا سرقا فري  قد حكى الةنعاني عن القابي ـ من ا مة ال كد

صررالته ف نرره كتررود للتررقو  ذالفررا  للومقررور ـ  مررنقم إمامرره زكررد بررن علرري ـ 

([    ررو قررول ضرعيف  ال كعررول عليرره  577 رجرح الةررنعاني  ررذا ال رول])

 كرب، ما ت دم   به كأذذ بع  الوافدكن  كما نشا د م فري الحررم المكري إ ا 

ف  ا سنل عن  ل  قالف إنره سرقا   هللا  سلم اإلمام اتى الواحد منقم بتودتين 

 المت عان.

رلِّ الترقو عرن المرأموم  الوجه اليالثف اس ينى العلماا ـ رحمقرم هللا ـ مرن تََحمُّ

متألة    ي ما إ ا كان المأموم متربوقا  بركعرة فرأكير ف نره كترود للترقو إ ا 

سررقا مررع اإلمررام ا  سررقا فيمررا انفرررب برره    لرر  ليوبررر صررالته  ةن لرره حكررم 

االنفراب بتب  الركعة ا  الركعا  ال ي فات ه   ةنره إ ا سرود بعرد قكراا مرا 

 فاته ال كحةل منه موالفة إلمامه.

امرا المرأموم الرذي بذررل مرع إمامره مرن ا ل صررالته  فةرالته تامرة  منوبررري 

 بةالي إمامه.

الوجه الرابعف بل الحدكث على ان سقو اإلمام كوجر  الترووب علرى المرأموم 

المررأموم    ررذا بلررت عليرره اةحابكررث الةررحيحة   حكرري فيقررا   لررو لررم كتررهُّ 

 اإلجماع.

 ظررا ر الحرردكث ان المررأموم ك ررابع إمامرره فرري سررووب التررقو  لررو كرران بعررد 

التالم    ذا ظا ر إ ا كان المأموم قد بذل مع إمامره مرن ا ل الةرالي ف نره 

 كتود معه  لو بعد التالم.

التالم فالمشرقور عنرد الف قراا انره  ف ن كان المأموم متبوقا   سود اإلمام بعد

كتود مع إمامه  لو بعد الترالم  ح رى قرالواف )إ ا قرام  لرم كتر  م قا مرا  ل مره 

 الرجوع ليتود مع إمامه(.

 ال ول اليانيف ان اإلمام إ ا سود للتقو بعد التالم ال كل م المرأموم م ابع ره  

لبملت الةالي لوجوب ةنقا م عذري  ةن اإلمام سيتلم   لو تابعه في التالم 

الحا ل ب نقا   و الترالم  فر  ا اترم المرأموم قكراا مرا فاتره سرود للترقو بعرد 

التالم إ ا كان التقو فيما ابركه مع اإلمام   اما إ ا كران الترقو فيمرا مكرى 

من صالي اإلمام قبل ان كدذل معره المرأموم لرم كور  عليره الترووب فري  رذ، 

 الحال   هللا تعالى اعلم.
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 يتكرر بتكرر السهو السجود

ـ َعررْن ثَْوبَرراَن رضرري هللا عنرره َعررْن النّبِّررّيِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم قَرراَلف  338/9

يٍف.«. لِّكُّّلِّ َسْقٍو َسْودَتَانِّ بعدما كَُّتلِّّمُّ » بَ  َ اْبنُّ َماَجْه بَِّتنٍَد َضعِّ  َرَ ا،ُّ اَبُّو بَا ُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

مررن نترري ان »  برراح «الةررالي»( فرري ك رراح 1038ابررو با ب ) ف ررد اذرجرره

( مرن طركر  إسرماعيل برن عيرا   1219 ابرن ماجره )« ك شقد   رو جرالس

([  عرن ز يرر برن سرالم العنتري  عرن 578عن عبيد هللا بن عبيد الَكالعري])

 عبد الرحمن بن جبير بن نفير  عن ابيه  عن ثوبان  به.

([  عبرد الحر  579 ضرعفه البيق ري])   ذا إسناب ضعيف  كما قال الحافظ 

([   قرال النرو يف ) رذا حردكث 580 قالف )ليس إسناب، مما ت وم به حوة(])

 ([.581ضعيف ظا ر الكعف(])

 علرررة الحررردكث انررره مرررن ر اكرررة ز يرررر برررن سرررالم العنتررري   قرررد قرررال عنررره 

الدارقمنيف )حمةي منكر الحدكث  ر   عن ثوبان  لم كتمع منره(   قرال 

 )صد د فيه لين   كان كرسل(.«ف ل  رك ا»الحافظ في 

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل بظررا ر، علررى ان سررووب التررقو ك كرررر ب كرررر 

 التقو في الةالي   ان كل سقو له سودتان.

 الحدكث ضعيف ـ كما مكى ـ  موالف لظروا ر اةبلرة فري  رذا البراح مرن 

د ع ر  الترقو  ان التووب ال ك عدب  لو تعدب التقو  ةنه لو لم ك رداذل لترو

َر التووب إلى نقاكة الةالي بل على انه إنما اذر ليومع كل سقو في  ُّّذِّ فلما ا

إ ا نترري احرردكم »الةررالي   كدكررد  لرر  عمرروم قولرره صررلّى هللا عليرره  سررلّمف 

([   ةن النبي صلّى هللا عليه  سرلّم فري حردكث  ي 582«])فليتود سودتين

 ذل  سووبا   احدا .اليدكن سقا فتلم  تكلم بعد صالته   سود ل

فلو ترت المةلي قول )سبحان ربي العظيم(   قام عن ال شقد اة ل   ترت 

قول )سبحان ربي اةعلى( فقذ، ثرالث اسرباح توجر  سرووب الترقو  فيكفري 

 سودتان.

 قيل إن الحدكث كراب به العموم   المعنرى ان كرل مرن سرقا فري صرالته برأي 

بالمواضع ال ي سقا فيقا النبي  سقو كان كشرع له سودتان   ال كو ص  ل 

 صلّى هللا عليه  سلّم.

لكن إ ا اج مع سببان احد ما ك كي ان ككون التووب قبل التالم كما لو قرام 

عن ال شقد اة ل   الياني ك  كي ان ككون التووب بعد التالم  كما لرو زاب 

في  ذ، الةالي ركعة  ا  ركرع فري ركعرة ركروعين  فالمرذ   عنرد الحنابلرة 
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([  ةن المبرابري بوبرر الةرالي 583ه ك ل  ما قبل الترالم علرى مرا بعرد،])ان

قبل إتمامقا ا لى من تأذير الورابر   ككرون الترووب قبرل الترالم ِكرد    رذا 

  و ال ول اة ل.

  ال ول اليانيف انه كنظر إلى اةكير في ل  جانبه.

ق كى التووب  ال ول اليالثف انه ك ل  اسب قما  قوعا   ةنه بمورب  جوب، ا

 ما بعد، تابع له    ذا كله مبني على ال ول بأنه كو  ه سودتان  لو اذ لرف 

 محلقما    ذا  و المذ  .

 ال ول الرابعف لكل سقو سودتان   كتود لكل سقو فري محلره  صرححه فري 

([   عرر ا، الموفَّرر  إلررى اة زاعرري 584«])المحرررر»   قدمرره فرري «الفررا  »

 ([.585الحدكث]) جماعة   اس دل لقم بقذا 

 مرا بام ان المتررألة لرريس فيقرا نررص   االذرر الا فيقرا مبنرري علررى االج قرراب  

فيكون اةمر فيه سعة   ان من سود بعد التالم ا  قبله فال بأخ إن شاا هللا  

  هللا تعالى اعلم.
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 ما جاء في سجود التالوة في المفصل

َوْدنَا َمرَع َرسُّرولِّ هللاِّ صرلّى ـ َعْن اَبي  َُّرْكَريَ رضري هللا عنره قَراَلف َسر 339/1

هللا عليه  سلّم فيف }}إِّ َا التََّمااُّ اْنَش َّْت مرر   }}اْقَراْ بِّاْسمِّ َربِّّرَ رر  َرَ ا،ُّ 

ْتلٌِّم.  مُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

  «المتراجد  مواضرع الةرالي»( فري ك راح 108( )578ف د اذرجره مترلم )

من طرك  اكوح بن موسى  عن عماا بن ميناا  عن «  يسووب ال ال»باح 

 ابي  ركري رضي هللا عنه به مرفوعا .

الوجه اليانيف الحدكث بليل على مشر عية سووب الر ال ي عنرد  جروب سرببه  

 سيأتي حكمره إن شراا هللا   بليرل ـ اككرا  ـ علرى ثبرو  سرووب الر ال ي فري 

ل الومقررور مررن ا رررل المفةررل   منرره سرروري االنشررر اد  العلرر     ررذا قرررو

 ([.586العلم])

     مال  فري الر اكرة المشرقوري عنره   الشرافعي فري قولره ال ردكم إلرى ان 

المفةرررل ال سرررووب فيررره  انررره منتررروم    رررذا قرررول جماعرررة مرررن الةرررحابة 

 ال ررررابعين  كمررررا  كررررر ابررررن عبررررد البررررر  ان  لرررر  ثابررررت عررررنقم بأسررررانيد 

ان عرر ا م التررووب )اةمررر عنرردنا «ف الموطررأ»([  جرراا فرري 587صررحيحة])

 ([.588إحد  عشري سودي  ليس في المفةل منقا شيا(])

 اس دلوا على  ل  بحدكث ابي قدامة  عن ممرر الروراد  عرن عكرمرة  عرن 

ابن عباخ رضي هللا عنقما ان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم لرم كترود فري 

([   حردكث زكرد برن ثابرت 589شيا مرن المفةرل منرذ تحرول إلرى المدكنرة])

قررالف )قرررا  علررى رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم الررنوم فلررم كتررود فيقررا( 

  سيأتي.

 ال ول اة ل  و الةواح  ةن اةصل ب اا الحكم  عدم النتخ   كدكد  لر  

حدكث ابي رافع قالف )صليت مع ابري  ركرري صرالي الع مرة ف ررا إ ا الترماا 

د  بقررا ذلرف ابرري انشر ت فترود فيقررا  ف لرت لررهف مرا  ررذ، الترودي؟ قررالف سرو

([  فرري 590ال اسررم صررلّى هللا عليرره  سررلّم فررال ازال اسررود بقررا ح ررى ال ررا،(])

ر اكةف )قلتف كرا ابرا  ركرري  رذ، سرودي مرا كنرا نترود ا  قرالف سرود بقرا ابرو 

ال اسررم صررلّى هللا عليرره  سررلّم  انررا ذلفرره  فررال ازال اسررود بقررا ح ررى ال ررى ابررا 

 ([.591ال اسم صلّى هللا عليه  سلّم(])

 ظا ر قولهف )ما  ذا؟( انه اس فقام إنكار من ابي رافع   ميله  رب عن ابي 

سلمة مع ابي  ركري رضي هللا عنه في الةحيحين ـ اككا  ـ   و كشعر برأن 
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َت الترووب فيقرا    رذا فيره نظرر   العمل مت مر على ذالا  ل    انه قد تُّرِّ

ازعرا ابرا  ركرري  برل ([ف ف ن ابا سلمة  ابرا رافرع لرم كن592كما قال الحافظ])

سك ا  ةن الحوة قد ل م قما  لما اعلمقما بالتنة   لم كح وا عليه بأن العمل 

على ذالا  ل     و كر  ان الحوة في التنة ال فيما ذالفقا   ان موالفقرا 

محووج بقا   مرا احترن قرول ابرن عبرد البررف )فرأيُّ عمرل كردعى فري ذرالا 

 ([.593ولفاا الراشدكن بعد،؟(])رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم  ال

 قد اجمع العلماا على ان إسالم ابري  ركرري رضري هللا عنره كران سرنة سربع 

من القوري  فدل على ان التووب في المفةل بعد القورري   امرا حردكث ابرن 

 عباخ فعنه جوابانف

اة لف انرره حرردكث ضررعيف  ضررعفه البيق رري   عبررد الحرر    النررو ي   ابررن 

م  ةن فرري إسررناب، ابررا قدامررة   اسررمه الحررارث بررن ([   غيررر 594حوررر])

 عبيد    و ال كح ج به.

قال اإلمام احمدف )ابو قدامة مكمرح الحدكث(   فيره اككرا  ممرر الروراد  

)صرد د كييرر الومرأ   حدكيره «ف ال  ركر »  و ضرعيف  قرال الحرافظ فري 

عن عماا ضعيف(  فاةكير ن على تكعيفه من جقة حفظه   لذا قرال ابرن 

 ([.595د البرف ) ذا عندي حدكث منكر  كرب، حدكث ابي  ركري(])عب

اليانيف على فرض صح ه  فقذا الحردكث نراٍا   حردكث ابري  ركرري ميبرت  

 الميبررت م رردم علررى النررافي  ةن مررع الميبررت زكررابي علررم  في رردم قولرره   امررا 

 حدكث زكد فتيأتي الوواح عنه إن شاا هللا تعالى.
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 حكم سجدة سورة )ص(

رْن َعرَ ا ِّمِّ  340/2 ـ َعْن اْبنِّ َعبَّاٍخ رضي هللا عنقما قَاَلف }}صرر لَْيَترْت مِّ

دُّ فِّيَقرررا  َرَ ا،ُّ  وبِّ  َ قَرررْد َراَْكرررتُّ رسررروَل هللاِّ صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم كَْتررروُّ التُّررروُّ

. يُّ  اْلبَُّوارِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

سررودي »  برراح «سررووب ال رررِن»( فرري ك رراح 1069ف ررد اذرجرره البورراري )

 من طرك  اكوح  عن عكرمة  عن ابن عباخ رضي هللا عنقما به.« ص

الوجه اليانيف الحدكث بليل علرى مشرر عية الترووب فري سروري )ص(  انقرا 

سررودي متررنونة باقيررة   لكنقررا ليتررت مررن عرر ا م التررووب  ايف ليتررت مررن 

ي  ا  حررث التررودا  المدكرردا  ال رري  رب فرري التررووب فيقررا امررر ا  تحكرر

ك ير ررا مررن سررودا  ال رررِن   إنمررا  رب  بةرري ة اإلذبررار عررن با ب عليرره 

الةالي  التالم انه سود ا   سرود ا نبينرا صرلّى هللا عليره  سرلّم اق رداا بره  

 قد  رب عن موا د انه سرأل ابرن عبراخ مرن اكرن سرود  فري )ص(؟ ف رالف 

كَّ ِّررهِّ بَا ُّ بَ َ سُّررلَْيمَ  ررْن  ُّّرِّ كَن )ا  مررا ت ررراف }}َ مِّ اَنرر إلررى قررولف }}اُّ لَنِّررَ  الَّررذِّ

ْ،رر ]اةنعرامف  دَا ُّمُّ اْق َردِّ ُّ فَبِّقُّ رَر نبريكم 90ـ  84َ دَ   َّ [   فكران با ب ممرن اُّمِّ

صلّى هللا عليه  سلّم ان ك  دي به  فترود ا با ب  فترود ا رسرول هللا صرلّى 

 ([.596هللا عليه  سلّم(])

صرلّى هللا عليره  سرلّم سرود فري  عن ابن عبراخ رضري هللا عنقمرا ان النبري 

([   معنرررى 597«])سرررود ا با ب توبرررة   نترررود ا شررركرا  »)ص(  قرررالف 

)نتود ا شكرا ( ايف علرى قبرول ال وبرة   توفير  هللا تعرالى إكرا، عليقرا  قالره 

 التندي.

الوجررره اليالرررثف اذ لرررف العلمررراا فررري سرررودي )ص( باذرررل الةرررالي   سرررب  

 كر؟الوالاف  ل  ي سودي تال ي ا  سودي ش

فعند الشافعية في اصح الوجقين   الحنابلة علرى الةرحيح مرن المرذ   انقرا 

([   لو سرود فيقرا بملرت صرالته  598سودي شكر  فال تشرع في الةالي])

 ةنه زاب في صالته فعال  ميله كبمل الةالي.

ال ول اليانيف انقا سرودي ترال ي  كترا ر الترودا  فري ال ررِن  ف ترود باذرل 

  و قول الحنفية   المالكية   قول فري مرذ   الشرافعية   الةالي  ذارجقا 

([   اذ ررار، ابررن 599  كررر، ابررن قدامررة اح مرراال  فرري مررذ   اإلمررام احمررد])

 ([.600ح م])
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  رررذا  رررو الرررراجح إن شررراا هللا  ةن سرررب  الترررووب فيقرررا ال ررررااي الم عل رررة 

  بن بالةالي   قد رجح  ل  الشيخ عبد الرحمن التعدي   الشيخ عبد الع ك

 ([.601باز عليقما رحمة هللا])

 كواح عن حدكث ابن عباخ بأن كونقا توبرة  شركرا  ال كنرافي كونقرا سرودي 

تال ي  ع كمة  ةن العبابا  كلقا شركر ا تعرالى  فرال كتر ل م كونقرا شركرا  

 اال تكون لل ال ي   هللا تعالى اعلم.
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 حكم السجود في سورة النجم

.ـ َ َعْنهُّف  341/3 يُّ  اَنَّ النَّبيَّ صلّى هللا عليه  سلّم َسَودَ بِّالنَّْومِّ  َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ

ـ َ َعْن َزْكدِّ ْبنِّ ثَابٍت رضي هللا عنه قَاَلف قََراْ ُّ َعلَى النَّبّيِّ صرلّى هللا  342/4

. ْد فِّيَقا. مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ  عليه  سلّم النَّْوَم فَلَْم كَْتوُّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و زكد بن ثابت برن الكرحات اةنةراري الو رجري رضري هللا عنره   لرد 

قبل م ردم النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم إلرى المدكنرة ب حرد  عشرري سرنة  فلمرا 

 اجر النبي صلّى هللا عليه  سلّم اسلم زكد  فأمر، النبي صلّى هللا عليه  سرلّم 

تعلم لي ك اح كقوب  ف ني  هللا ما ِمنقم على »   قال لهف ان ك علم ذطَّ اليقوب

  قالف فما مكى لي نةف شقر ح ى حذق ره   كنرت اك ر  للرسرول «ك ابي

 ([.602صلّى هللا عليه  سلّم إ ا ك   اليقم])

شقد زكد غ  ي الونردد    ري ا ل م ازكره   قيرلف شرقد غر  ي احرد.  كران 

 عليه  سلّم   قال له ابو بكرف )إن  ممن جمع ال رِن في عقد النبي صلّى هللا

رجٌل شاح عاقل ال ن قم  قد كنت تك   الروحي لرسرول هللا صرلّى هللا عليره 

([(.  عقد عيمان رضي هللا عنره إليره مرع 603 سلّم  ف  بع ال رِن فاجمعه])

 ([.604ثالثة نفر من قركع لومع ال رِن ل وحيد، في مةحف  احد])

 ([.605ربعين])توفي في المدكنة سنة ذمس  ا

 الوجه اليانيف في توركوقماف

  براح «سرووب ال ررِن»اما حدكث ابن عباخ ف د اذرجه البواري فري ك راح 

( من طرك  اكروح  عرن عكرمرة  1071« )سووب المتلمين مع المشركين»

عن ابن عباخ رضي هللا عنقما ان النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم سرود برالنوم 

 ون  الون  اةنس. سود معه المتلمون  المشرك

 امرا حرردكث زكررد بررن ثابرت ف ررد اذرجرره البورراري فري الك رراح المررذكور  برراح 

( مرن طركر  577(  مترلم )1073( )1072« )من قرا التودي  لرم كترود»

ك كد برن ذةريفة عرن ابرن قتريط  عرن عمراا برن كترار  عرن زكرد برن ثابرت 

 رضي هللا عنه به.

الترووب فري سروري )الرنوم(  الوجه اليالثف حدكث ابن عباخ بليل على ثبو 

 ت دم  ل   اما حدكث زكد برن ثابرت ف رد اسر دل بره مرن ال كرر  الترووب فري 

سوري )النوم( كما ت دم   كواح عنه بأن تركه صلّى هللا عليه  سلّم للترووب 

في  ذ، الحالة ال كدل على تركه ممل ا   الح مال ان ككون لبيان الوواز  قال 
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([   مرن قبرل 606اال    بره جر م الشرافعي(])الحافظف )  ذا ارجح االح مر

 ([.607ابن حور قال النو ي بميل  ذا االح مال])

 قيلف كح مل ان ترت التووب فيقا ةن زكدا   و ال ارئ  لم كتود  لرو سرود 

([ 608لتود النبي صلّى هللا عليره  سرلّم   قرد  كرر  رذا الورواح ابرو با ب])

([   هللا 610اإلسرالم ابرن تيميرة]) ([    كر، ـ اككا  ـ شيخ609 ال رمذي])

 تعالى اعلم.
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 حكم سجدتي سورة الحج

343/5  . رلَْت سُّروَريُّ الَحرّجِّ بَِّترْودَتَْينِّ ـ َعْن َذالِّدِّ ْبنِّ َمْعدَاَن رحمه هللا قَاَلف فُّّكِّ

بَ فِّي   «.المراسيل»َرَ ا،ُّ اَبُّو بَا ُّ

رر 344/6 رروال  مِّ يُّ َمْوصُّ ررذِّ ٍر  ـ َ َرَ ا،ُّ اَْحَمرردُّ   ال ِّّْرمِّ كثِّ عُّْ بَررةَ ْبررنِّ َعررامِّ ْن َحرردِّ

ْد ما  فاَلَ كَْ َراَْ ا»َ َزابَف  يٌف.« فََمْن لَْم كَْتوُّ  َ َسنَدُّ،ُّ َضعِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  ررو ابررو عبررد هللا ذالررد بررن معرردان ـ بفرر ح المرريم  سرركون العررين ـ الشررامي 

ا رل حمرص  ث رة   كرر، ابرن حبران فري  الَكالعي ـ بفر ح الكراا ـ ترابعي مرن

 قررالف )ل رري سرربعين رجررال  مررن اصررحاح النبرري صررلّى هللا عليرره « الي ررا »

 سرررلّم...  كررران مرررن ذيرررار عبررراب هللا(  مرررا  سرررنة اربرررع  ما رررة رحمررره هللا 

 ([.611تعالى])

 الوجه اليانيف في توركوقماف

 كرة برن ( مرن طركر  معا76« )المراسريل»اما اة ل ف رد ر ا، ابرو با ب فري 

ي   عن ذالد برن معردان  ان رسرول هللا صرلّى هللا  صالح  عن عامر بن َجشِّ

 عليه  سلّم قالف )فكلت سوري الحج على ال رِن بتودتين(.

([ 612قال ابو با ب ع برهف ) قرد اُّسرند  رذا  ال كةرح(  ن لره عنره البيق ري])

ظ   و مرسل حتن رجاله ث ا   إال معا كة برن صرالح  ف رد قرال عنره الحراف

)صد د له ا  رام(   ك ةرد ابرو با ب بالمترند حردكث ع برة «ف ال  رك »في 

 الذي كليه.

( فرري 1402(  ابررو با ب )28/593امررا الحرردكث اليرراني ف ررد اذرجرره احمررد )

( من طركر  578 ال رمذي )« تفركع ابواح التووب»باح « الةالي»ك اح 

شرح بن  اعان  عن ع بة بن عامر قالف )قلرت ف كرا رسرول ابن لقيعة  عن مِّ

نعرم   مرن لرم كترود فرال »هللا فكلت سوري الحج بأن فيقا سرودتين؟(  قرالف 

  قررال ال رمررذيف ) ررذا حرردكث لرريس إسررناب، بررال وي(   قررد ضررعفه « ك را مررا

 ([.613   من قبله النو ي])«البلوغ»الحافظ ـ  نا ـ في 

  سب  ضعفه امرانف

بتب  اح راد ك بره  اة لف انه من ر اكة ابن لقيعة   و ضعيف  الذ الطه

 ـ( على ما  كر، البوراري  غيرر،   ل دليتره كمرا قرال ابرن حبران 170سنة )

 غير،   لكنه صرح بال حدكث كما عند احمد  غير،   قد ر ا، عنه عبد هللا 

بن     كما عند ابي با ب    و ممن ر   عنه قبرل االذر الط   لقرذا فر ن 

رمرذي الم  ردم  قرالف ) فري  رذا ابن كيير لما  كر  ذا الحدكث   كر قرول ال 
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رررروا عليرررره  نظررررر  فرررر ن ابررررن لقيعررررة قررررد صرررررح بالتررررماع   اكيررررر مررررا نَ َمُّ

([   اة مة قد اذ لفوا في ر اكة ابن لقيعة  فمنقم من ضعفقا 614تدليته(])

ممل ا    منقم من قبلقا ممل ا    منقم مرن اسر ينى ر اكرة العبابلرة ف بلقرا  ربَّ 

 ([.615عنه قبل اح راد ك به])ما عدا ا  بحوة انقم ر  ا 

شرح بن  اعان   قد  ث ه ابن معرين  كمرا ن لره عنره عيمران  اليانيف ان فيه مِّ

([  616الدارمي  ثم اربا  ل  ب ولهف ) مشرح ليس بذات    و صد د(])

([   قال اككرا ف )كرر ي عرن ع برة 617 قال ابن حبانف )كومأ  كوالف(])

يقا   الةواح فري امرر، تررت مرا كنفررب بن عامر احابكث مناكير ال ك ابع عل

([   مع انه كرر ي 618به من الر اكا    االع بار بما  اف  الي ا  منقا(])

احابكث منراكير إال ان البيق ري كرر  ان حدكيره كع كرد بالمرسرل الرذي قبلره  

 ان كال  منقما ك وي اآلذر  ف نه قالف ) ذا المرسل إ ا انكم إلى ر اكة ابن 

([  قال الشيخ عبد الع ك  بن باز عن كالم البيق يف 619ا (])لقيعة صار قوك

([  كمرا كع كرد بحردكث عمرر  برن العراص عنرد ابري با ب 620) ذا جيرد(])

( من طرك  الحارث بن سعيد العُّ َ ري عرن عبرد 1057(  ابن ماجه )1401)

نررين  عررن عمررر  بررن العرراص ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم اقرررا،  هللا بررن مُّ

ي سودي في ال ررِن  منقرا ثرالث فري المفةرل   فري سروري الحرج ذمس عشر

 سودتان.

([ 623([  الحرافظ])622([   ضعفه عبرد الحر ])621 قد حتَّنه النو ي])

نين    و موقول كما قرال ابرن ال مران   الررا ي عنره  ةن فيه عبد هللا بن مُّ

  ررو الحررارث بررن سررعيد الع  رري    ررو موقررول اككررا   كمررا قررال ابررن ال مرران 

  الذ بي.

كما كدكد الحدكث ِثار عن الةحابة رضي هللا عنقم   من  لر  مرا  رب عرن 

عبد هللا بن ثعلبة انه صلى مع عمر رضري هللا عنره الةربح فترود فري الحرج 

 ([.624سودتين])

 اذرج عبد الرزاد  عن مال   عن عبد هللا بن بكنار قالف )راكت ابن عمرر 

 ([.625كتود في الحج سودتين(])

([  ا  تكرون الحورة 626باح ِثار اذر    كلقا تدكرد حردكث البراح]) في ال

 في مرسل ذالد بن معدان  مع عمل الةحابة رضي هللا عنقم.

  ثم رجع عن  لر   ضرعفه «المشكاي» الحدكث صححه اةلباني في توركج 

 ([.627«])ضعيف ال رمذي»في 

لكرن فري قولرهف  قال الشيخ عبد الع ك  بن بازف )إن الحدكث ك  و  بما  كر  

([    كرذا حتَّرن الحردكث شرعي  628) من لم كتود فرال ك ر، مرا نكراري(])

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

184 

ب ن قولهف )فمن لم كتود فال « المتند»اةرند ط  من معه في ال علي  على 

([   لعررل  جرره النكرراريف موالفررة  ررذ، الوملررة لحرردكث زكررد 629ك ر، مررا(])

 الم  دم   حدكث عمر اآلتي بعد  ذا.

 رذا الحردكث  مرا  كرر معره مرن احابكرث  ِثرار بليرل علرى ان الوجه اليالثف 

سرروري الحررج فكررلت علررى غير ررا مررن سررور ال رررِن بررأن فيقررا سررودتين   ال 

ذررررالا بررررين العلمرررراا فرررري ثبررررو  التررررودي اة لررررى فيقررررا  علررررى مررررا ن لرررره 

 ([  غير ما.631([  ابن حور])630النو ي])

كَن َِمنُّرروا  إنمررا الوررالا فرري التررودي اليانيررة   رري قولرره تعررالىف }} كَااَكَُّقررا الَّررذِّ

روَن مرر ]الحرجف  دُّ ا َ اْعبُّردُّ ا َربَّكُّرْم َ اْفعَلُّروا اْلَوْيرَر لَعَلَّكُّرْم تُّْفلِّحُّ اْرَكعُّوا َ اْسروُّ

77. ] 

فررذ   مالرر  فرري ر اكررة عنرره  الشررافعي   احمررد   إسررحاد   ابررن المنررذر 

 ([.632 جماعة ِذركن إلى انقا من مواضع التووب  لألبلة الم  دمة])

     ابو حنيفة   مال  في ر اكرة عنره    ري المرذ     احمرد فري ر اكرة 

([ إلى انقا ليتت من مواضرع الترووب  ةن 633عنه   ابن ح م  جماعة])

كَن َِمنُّرروا اْرَكعُّرروا  هللا تعررالى جمررع بينقررا  بررين الركرروع ف ررالف }}كَااَكَُّقررا الَّررذِّ

دُّ ارر ]الحررجف  ه تعالىف}}كَرراَمْركَمُّ اْقنُّ ِّرري [   فلررم تكررن سررودي  ك ولرر77َ اْسرروُّ

يَن مرر ]ِل عمرررانف  عِّ اكِّ رري َمررَع الرررَّ ي َ اْرَكعِّ دِّ بِّرر ِّ  اْسرروُّ [    اةصررل 43لِّرَّ

 برااي الذمة  لم كيبت التووب فيقا من طرك  صحيح.

 ال ررول اة ل ارجررح  ل رروي ابل رره  كمررا ت رردم    كررر الركرروع فرري اآلكررة ال 

ررَر البكرراا د ا  ك  كرري ترررت التررووب  كمررا  ُّكِّ فرري قولرره تعررالىف }}َذرررُّ ا سُّرروَّ

ي ررارر ]مررركمف  [    قررد سررود النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري سرروري 58َ بُّكِّ

النوم  مع انه قُّرن التووب فيقا بالعبابي  كما قرنه بالعبابي فري سروري الحرج  

 ([.634 الركوع لم ك ب، إال توكيدا ])

ر ب را بلفرظ اةمرر    ر ب ثم إن التووب فيقا ا كرد مرن الترودي اة لرى  لو

دُّ لَرهُّ َمرْن فِّري  َ كَْتروُّ اة لى بلفرظ اإلذبرار    رو قولره تعرالىف }}اَلَرْم تَرَر اَنَّ  َّ

رر ]الحجف  [ ف كون التودي اليانية ا لى   هللا 18التََّماَ ا ِّ َ َمْن فِّي اةَْرضِّ

 اعلم.
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 حكم سجود التالوة

وبِّ  فََمرْن ـ َعْن عَُّمر رضي هللا عنه قَاَلف كَ  345/7 رُّ بالتُّروُّ ا اَكُّقا النَّاخُّ إنَّا نَمُّ

. يُّ . َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ ْد فاَلَ إثَْم َعلَْيهِّ  َسَودَ فَ َْد اََصاَح  َ َمْن لَْم كَْتوُّ

وبَ إالَّ ان نََشااَ » فيهف  ض التُّوُّ وطَّ »  َ  َُّو فِّي «إنَّ هللاَ تَعَالَى لَْم كَْفرِّ  «.المُّ

 نفالكالم عليه من  جقي

 الوجه اة لف في توركوهف

مرن را  ان هللا عرّ  »  براح «سووب ال ررِن»ف د اذرجه البواري في ك اح 

( من طرك  ابن جركج  قالف )اذبرني ابرو 1077« ) جل لم كوج  التووب

بكر بن ابي مليكة  عن عيمان بن عبد الررحمن ال يمري  عرن ربيعرة برن عبرد 

رردكر ال يمرري قررالف قرررا عمررر برر ن الومرراح كرروم الومعررة علررى المنبررر هللا برن القُّ

بتوري النحل  ح ى إ ا جاا التودي قالف كرا اكقرا النراخ  إنمرا نمرر بالترووب  

فمن سود ف د اصاح   من لم كتود فال إثم عليه   لم كتود عمر رضري هللا 

عنه  زاب نافع عن ابن عمر رضي هللا عنقمرا إن هللا لرم كفررض الترووب إال 

 ان نشاا(.

( من طرك   شام بن عرر ي  عرن ابيرهف 1/206« )الموطأ»  ر   مال  في

)ان عمر بن الوماح قرا سودي   رو علرى المنبرر كروم الومعرة فنر ل فترود 

 سود الناخ معه  ثم قرا ا كوم الومعة اةذر  ف قيأ الناخ للترووب  ف رالف 

)علررى رسررلكم  إن هللا لررم كك بقررا علينررا إال ان نشرراا  فلررم كتررود   مررنعقم ان 

 (.كتود ا

  ذا اإلسناب رجاله ث ا   إال انه من مع بين عر ي بن ال بير  بين عمر بن 

 ([.635الوماح])

الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان سووب ال ال ي ليس بواج   بل  و سنة  

  ذا قول الومقور من ا ل العلرم   مرنقم اة مرة اليالثرةف مالر    الشرافعي  

 ([.636 احمد في المشقور عنه])

 جه الداللة من  جقينف  

اة لف ان قولهف ) من لم كتود فال إثم عليه(  اضح في عردم الوجروح  ةن 

نفي اإلثم عن ترت الفعل مو ارا  كدل على عدم  جوبه   كرذل  قولره )إال ان 

 نشاا(.

اليررانيف ان  ررذا كرران بحكررري الومررع الكييررر مررن الةررحابة مررن المقرراجركن 

ر  ل  عليه احد   ال نُّ َِّل ذالفه  فقذا كدل  اةنةار رضي هللا عنقم فلم كنك

 باللة ظا ري على إجماع الةحابة رضي هللا عنه على انه ليس بواج .
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 مررن اةبلررة ـ اككررا  ـ علررى عرردم  جرروح سررووب الرر ال ي حرردكث زكررد الم  رردم 

عندما قرا سوري النوم على النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم فلرم كترود فيره   لرم 

هللا عليره  سرلّم بالترووب   لرو كران  اجبرا  ةمرر، بره  ةن كأمر، النبي صرلّى 

 تأذير البيان عن  قت الحاجة ال كووز.

ال ول اليرانيف ان سرووب الر ال ي  اجر     رذا مرذ   الحنفيرة   ر اكرة عرن 

([   عن احمد ر اكة انه 637اإلمام احمد  اذ ار ا شيخ اإلسالم ابن تيمية])

 ([.638 اج  في الةالي  سنة ذارجقا])

 بليل الوجوح حدكث ابي  ركري رضي هللا عنه قالف قرال رسرول هللا صرلّى 

إ ا قرا ابن ِبم التودي فتود اع  ل الشيمان كبكي  ك رولف »هللا عليه  سلّمف 

كررا  كلرره   فرري ر اكررةف )كررا  كلرري( اُّمررر ابررن ِبم بالتررووب فتررود فلرره الونررة  

 ([.639«]) امر  بالتووب فأبيت فلي النار

لةف ان قولرهف )اُّمرر ابرن ِبم( بليرل علرى ان سرووب الر ال ي مرأمور   جه الدال

برره  كمررا كرران التررووب آلبم  ةن كليقمررا فيرره امررر  فمررن سررود كرران م شرربقا  

بالمال كة   من ابى تشبه ب بليس  بل  ذا سووب ا  فقو اعظرم مرن الترووب 

صرلّى  آلبم   قولهف )اُّمر ابرن ِبم(  إن كران حكاكرة ل رول إبلريس  لكرن النبري

 هللا عليه  سلّم اذبر بذل   لم كنكر،.

 ال ول اة ل  و الراجح  ل وي ابل ه  صراح قا في المراب   ضعف ما كرب 

 عليقا من اع راض.

 اما حدكث ابي  ركري فقو غيرر نرا   علرى ال رول برالوجوح  ةنره إذبرار 

([  ثم إن اةمر إما  جروح 640عن التووب الواج   كما قال ابن العربي])

ا  اس حباح   قد صرا عن الوجوح بما  رب في حدكث عمر  زكد رضي 

 هللا عنقما   هللا اعلم.
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 حكم التكبير لسجود التالوة

ـ َعررنِّ ابررنِّ عَُّمررَر رضرري هللا عنقمررا قَرراَلف َكرراَن النّبِّرريُّ صررلّى هللا عليرره  346/8

َر  َ َسرَودَ   َسرَوْدنَا َمعَرهُّ. َرَ ا،ُّ  سلّم كَْ َراُّ َعلَْينَا ال ُّْرَِن  ف ِّ َا َمرَّ بِّالتَّْودَيِّ  َكبَّر

. بَ بَِّتنٍَد فِّيهِّ لِّينُّ  اَبُّو بَا ُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

فري الرجرل كترمع الترودي »  براح «الةرالي»ف د اذرجه ابو با ب فري ك راح 

( مرن طركر  عبرد الررزاد  اذبرنرا 1413« )  و راكر   فري غيرر الةرالي

 عمر  عن نافع  عن ابن عمر رضي هللا عنقما به. عبد هللا بن

قال ابو با ب ع بهف )قال عبد الرزادف  كان اليوري كعوبه  ذا الحدكث  قال 

 ابو با بف كعوبه ةنه كبَّر(.

([  ةنه من ر اكة عبد هللا العمري   قد تفرب بقذا 641  ذا إسناب فيه لين])

ف  ضرعفه ابرن المردكني   كران اللفظ    و قولهف )كبر(  عبرد هللا  رذا ضرعي

كحيى بن سعيد ال كحدث عنه  قال ابن حبانف )كان ممن غل  عليه الةرالح 

 العبابي  ح ى غفل عن حفظ اةذبار   جوبي الحفرظ لآلثرار  فوقرع المنراكير 

([   ب يرة رجرال الترند 642في ر اك ه  فلما فحرع ذمرد، اسر ح  ال ررت(])

 ث ا .

)ر ا، البوراري  مترلم  إال قولرهف )كبرر(  قد ضعف الحدكث النو ي  قرالف 

 لرررريس فرررري ر اك قمررررا    ررررذ، اللفظررررة فرررري ر اكررررة ابرررري با ب   إسررررناب ا 

 ([.643ضعيف(])

( مرن ر اكررة عيتررى برن كررونس  ثنررا 1/222 لره طركرر  اذرر  عنررد الحرراكم )

عبيد هللا بن عمر به  بلفظف )كنا نولس عند النبي صلّى هللا عليه  سرلّم في ررا 

مرَّ بتودي فيتود  نتود معه(    ذا إسناب صحيح  عبيرد هللا  ال رِن  فربما

 ذا  و المة ر    و اذرو عبرد هللا المكبرر    رو ث رة  لكرن لريس فيره لفرظف 

)ال كبير(   و موضع الشا د مرن الحردكث    رو كردل علرى ان  كرر ال كبيرر 

في ر اكة عبد هللا المكبر منكر  كما تردل علرى  لر  ر اكرة الةرحيحين  كمرا 

 دم.ت 

الوجه اليانيف اس دل بقذا الحدكث من قال بمشر عية ال كبير لترووب الر ال ي 

إ ا سود  في ولف هللا اكبر  ثم كتود   ظا ر، انه ال ككبر للرفع من التووب  

ةنرره لررم كررذكر فرري الحرردكث    ررذا قررول ابرري حنيفررة فرري ر اكررة عنرره   بعرر  

 ([.644الشافعية   بع  الحنابلة])
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نرررره ككبررررر للتررررووب  ككبررررر للرفررررع منرررره    ررررذا قررررول  ال ررررول اليررررانيف ا

([  لقررذا الحرردكث   ةنرره سررووب منفرررب  فشرررع ال كبيررر فرري 645الومقررور])

 اب دا ه  الرفع منه  كتووب التقو بعد التالم.

 ال ول اليالثف انه ال كشرع في سووب ال ال ي تكبير ممل ا     ذا قال به ابرو 

 ر اذ يررار شرريخ اإلسررالم ابررن حنيفررة   مالرر  فرري ر اكررة عنقمررا    ررو ظررا

 ([.646تيمية])

  ررذا  ررو الررراجح إن شرراا هللا  لعرردم الرردليل الةررركح الةررحيح فرري  لرر   

 حدكث ابن عمر المذكور ضعيف  ال ت وم به حوة لما ت دم  ثم إنه لم كرذكر 

 فيه ال كبير للرفع    م ك ولون به.

 ا سود ال ارئ  الوجه اليالثف الحدكث بليل على مشر عية سووب المت مع إ

  و سنة على الراجح من قولي ا ل العلرم   قرد ثبرت  رذا الحكرم فري حردكث 

ابن عمر في الةرحيحين  قرالف كران النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم ك ررا علينرا 

الترروري فيقررا التررودي فيتررود  نتررود معرره  ح ررى مررا كوررد احرردنا موضررعا  

 ([.647لوبق ه])

ند سرووب الر ال ي  ةن المرأمور بره  رو الوجه الرابعف ال كشرع رفع اليدكن ع

التووب   لم كرب عن الرسول صلّى هللا عليه  سلّم انره رفرع كدكره  فرال كر اب 

على التووب شيا بمورب الراي   قياسا  على سرودا  الةرالي ف نره ال رفرع 

فيقا   ال كش رط فيه تتليم  ف نه لم كن ل عن النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم انره 

 وب.سلم بعد التو

 كووز التووب في كل  قت ح ى ا قرا  النقري  ةن الترووب لريس بةرالي  

  اةحابكث الواربي في النقي مو ةة بالةالي.

 كووز التووب على غير طقاري  إ  ال بليل على اش راطقا إال على اع برار 

سووب ال ال ي صالي    ذا فيه نظر  ف ن الترودي ال تترمى صرالي فري لتران 

تود مع النبي صلّى هللا عليه  سلّم من حكر تال ته   لم الشرع   قد كان ك

 كن ل انه امر احدا  منقم بالوضوا.

 كل  ذ، ال فركعا   غير ا من مترا ل سرووب الر ال ي مبنيرة علرى انره لريس 

بةررالي    ررو الةررواح   مررن قررالف إنرره صررالي  ا جرر  ال تررليم  االسرر  بال 

 ا . عدم التووب ا قا  النقي  غير  ل  من ال فركع

 ال ركر  ان سرووب الر ال ي بشرر ط الةررالي افكرل  اكمرل  كمرا  كرر شرريخ 

 ([.648اإلسالم ابن تيمية])

الوجه الوامسف إ ا سود لل ال ي قال في سووب، ما ك وله في سووب الةرالي  

  إن اضاا بع  الوارب فحتن   من  ل ف
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 سرلّم  ما ر ته عا شة رضي هللا عنقا قالتف كران رسرول هللا صرلّى هللا عليره

سود  جقي للذي ذل ه  ش  سمعه  بةرر، »ك ول في سووب ال رِن بالليلف 

ته  ([.649«])بحوله  قوَّ

 الحدكث فيه م ال  لكن كشقد له حدكث علي رضي هللا عنه الموكرل الم  ردم 

فرري ابعيررة االسرر ف اح فرري  صررف صررالي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  فيررهف 

  ِمنرت   لر  اسرلمت  سرود  جقري  إ ا سود قالف اللقرم لر  سرود    بر»

 «.للذي ذل ه  صور،  ش  سمعه  بةر،  تبارت هللا احتن الوال ين

 لرره شررا د ِذررر عنررد ابررن ابرري شرريبة مررن طركرر  ابررن فكرريل  عررن عمرراا بررن 

 ([.650التا     إسناب، ضعيف])

 لررذا حتَّررن الحرردكث الحررافظ  قررالف ) إنمررا قلررتف حتررن  ةن لرره شررا دا  مررن 

 ([.651م   إن كان في ممل  التووب   هللا اعلم(])حدكث علي كما ت د

 عن ابن عباخ رضي هللا عنقما قالف جاا رجرل إلرى النبري صرلّى هللا عليره 

 سلّم ف الف راك ني الليلة  انا نا م  كأني كنت اصرلي ذلرف شروري  فترود  

الشوري لتووبي  فتمع قا ت رولف )اللقرم اك ر  لري بقرا عنردت اجررا    ضرع 

   اجعلقا لي عندت  ذرا    ت بَّلقا مني  كما ت بَّل قا من عبدت عني بقا  زرا  

با ب(  قررالف قررال ابررن عبرراخف فراكررت رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم قرررا 

التررررودي فتررررمع ه   ررررو سرررراجد ك ررررول ميررررل مررررا قررررال الرجررررل عررررن كررررالم 

 ([   هللا تعالى اعلم.652الشوري])
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 مشروعية سجود الشكر عند وجود سببه

ـ َعْن اَبِّي بَْكَريَ رضي هللا عنه اَنَّ النَّبِّيَّ صلّى هللا عليه  سلّم َكاَن إ َا  347/9

. دا  ا. َر ا،ُّ اْلَوْمتةُّ إالَّ النّتا يَّ ،ُّ َذرَّ َساجِّ  َجاَا،ُّ اَْمٌر كَتُّرُّ

ْحمنِّ ْبنِّ َعْوٍا رضي هللا عنه قَاَلف َسَودَ النَّبيُّ صلّى  348/10 ـ َعْن َعْبدِّ الرَّ

وبَ  ثُّررمَّ َرفَررَع َراَْسرره   قَرراَلف هللا  كررَل اَتَررانِّي  »عليرره  سررلّم  فَأََطرراَل التُّرروُّ ْبرِّ إنَّ جِّ

مُّ.«. فَبَشََّرنِّي  فََتَوْد ُّ اِّ شُّْكرا   َحهُّ الَحاكِّ  َرَ ا،ُّ اَْحَمدُّ  َ َصحَّ

ٍح رضري هللا عنقمرا اَنَّ النّبِّريَّ صرلّى هللا عليره  349/11 ـ َعنِّ اْلبََرااِّ ْبنِّ َعازِّ

كَث ـ قَراَلف فََك َرَ  َعلريٌّ رضري هللا عنره   يّا  إلى اْليََمنِّ ـ فَذََكَر الَحدِّ سلّم بَعََث َعلِّ

دا   َرَ ا،ُّ  ا قََراَ َرسُّولُّ هللاِّ صلّى هللا عليه  سلّم اْلكِّ َاَح َذررَّ َسراجِّ ْم  فَلَمَّ قِّ بِّ ْسالَمِّ

.  اْلبَْيق ِّيُّ

ّيِّ.  َ اَْصلُّهُّ فِّي اْلبَُّوارِّ

  جقينف الكالم عليقا من

 الوجه اة لف في توركوقاف

فرري »برراح « الوقرراب»امررا حرردكث ابرري بكررري ف ررد اذرجرره ابررو با ب فرري ك رراح 

(  احمررد 1394(  ابررن ماجرره )1578(  ال رمررذي )2774« )سررووب الشرركر

( من طرك  بكار بن عبد الع ك  بن ابي بكري  عن ابيه  عن ابري 34/106)

 بكري  به.

ركرر   ال نعرفرره إال مررن  ررذا الوجرره مررن قررال ال رمررذيف ) ررذا حرردكث حتررن غ

حدكث بكار بن عبد الع كر    بكرار برن عبرد الع كر  م رارح الحردكث(   رذا 

([   علّرة 654([  ابرن عبرد القرابي])653اإلسناب ضعيف  ضعفه النو ي])

الحدكثف بكار بن عبد الع ك   ف نه م كلم فيه  كما  كر ابن عبد القابي  قال 

ي ر اكة عنهف )صرالح(   قرال البر ارف )لريس بره ابن معينف )ليس بشيا(  ف

 ([.655بأخ(  قال مريف )ضعيف(  كذا قال كع وح بن سفيان])

 اما  الد، عبد الع ك  ف رد ر   عنره جمرع    كرر، ابرن حبران  العولري فري 

 )صد د(.«ف ال  رك »([   قال الحافظ في 656الي ا ])

( مرن طركر  1/550 اما حدكث عبد الرحمن بن عوا ف د اذرجره الحراكم )

سليمان بن بالل  عن عمر  بن ابي عمر   عن عاصرم برن عمرر برن ق رابي  

عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الررحمن برن عروا  عرن عبرد الررحمن برن 

عرروا...  رجالرره ث ررا  غيررر عبررد الواحررد بررن محمررد  فلررم كوث رره سررو  ابررن 

 ([.657حبان])

([   قرد  كرر، البورراري 658 اعلَّره اةلبراني بوقالرة حررال عبرد الواحرد  ررذا])

 ([.659 ابن ابي حاتم  لم كذكرا فيه جرحا   ال تعدكال ])
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( من طرك  سرليمان برن برالل بره  ب ن  كرر عاصرم 3/201 اذرجه احمد )

 بن عمر.

( من طركر  ك كرد برن القراب  عرن عمرر  برن ابري 3/200 اذرجه ـ اككا  ـ )

عن عبرد الررحمن عمر   عن ابي الحوكرث  عن محمد بن جبير بن ممعم  

 بن عوا به.

ابا الحوكرث    رو عبرد الررحمن برن معا كرة  ف رد قرال « ث ا  عدا» رجاله 

)صررد د سرريأ الحفررظ(   محمررد بررن جبيررر ال «ف ال  ركرر »عنرره الحررافظ فرري 

كةررح سررماعه مررن عبررد الرررحمن بررن عرروا   ر ا، سررعيد بررن ابرري سررلمة 

برد الررحمن  الدرا ربي عن عمر  بن ابي عمر   عن عبرد الواحرد  عرن ع

 ([.660بن عوا])

 

 قررد اعررّل اةلبرراني الحرردكث ـ اككررا  ـ برراالذ الا فرري إسررناب، علررى الوجرره 

المذكور   الظا ر انه ال ككر ـ إن شاا هللا ـ ةن عمرر  برن ابري عمرر  قرد 

ككون ر ا، من طرك  ابي الحوكرث   من طرك  عاصم بن عمر  عن عبرد 

، عن عبد الواحد مباشرري  فحردث الواحد بن محمد  فحدث به عنقما  ثم ر ا

([   قررد رجررح الرردارقمني ان الةررواح ر اكررة مررن قررالف عررن 661برره عنرره])

 ([.662عمر  بن ابي عمر  عن عبد الواحد])

( مرن طررك ينف 2/369 اما حدكث البراا برن عرازح  ف رد اذرجره البيق ري )

احررد ماف صررحيح  عررن ابرري عبيرردي بررن ابرري التررفر قررالف سررمعت إبرررا يم بررن 

بن ابي إسحاد  عن ابيره  عرن ابري اسرحاد  عرن البرراا قرالف )بعرث  كوسف

رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم ذالد برن الوليرد إلرى ا رل الريمن كردعو م إلرى 

اإلسرالم  فلرم كويبرو،  ثرم إن النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم بعرث علري برن ابري 

ا   فك ر  طال  ـ فذكر، بموله إلى ان قال في ِذر، ـف فأسرلمت  مردان جميعر

علي رضي هللا عنه إلى رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم ب سرالمقم  فلمرا قررا 

رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم الك رراح ذرررَّ سرراجدا   ثررم رفررع راسرره ف ررالف 

 التالم على  مدان  التالم على  مدان(.

  إسناب، حتن  ابو عبيدي بن ابي التفر ـ بف ح الفاا ـ  اسمه احمد بن عبد هللا

)صد د كقم(  «ف ال  رك »بن محمد بن عبد هللا بن ابي التفر  قال عنه في 

 ميله شيوه إبرا يم بن كوسف   ابو إسحاد   رو التربيعي قيرلف إنره اذر لط 

 ([.663بأذري    كر  ل  الذ بي ف الف )شام  نتي   لم كو لط(])

 ( من طرك  شرركح برن4349 قد اذرج البواري  ذا الحدكث في صحيحه )

متلمة  حدثنا إبرا يم برن كوسرف برن إسرحاد برن ابري إسرحاد  حردثني ابري  
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عن ابي إسحاد  سمعت البراا رضري هللا عنرهف )بعينرا رسرول هللا صرلّى هللا 

عليه  سلّم مع ذالد بن الوليد إلى اليمن  قالف ثم بعث عليا  بعد  ل  مكانره... 

م  لرذا لرم كررب فيره الحدكث(    و سياد مو ةر ليس فيه تمام الحدكث الم  د

 كررر سررووب الشرركر  لكررن قررال البيق رريف ) سررووب الشرركر فرري تمررام الحرردكث 

 صحيح على شرطه(.

 الم ةرروب ان  ررذ، اةحابكررث فرري  ررذا البرراح ك رروي بعكررقا بعكررا    فيرره 

 احابكث اذر   ِثار عن الةحابة رضي هللا عنقم ت وم بقا الحوة.

ة سررووب الشركر  انرره سررنة الوجره اليررانيف  رذ، اةحابكررث تردل علررى مشرر عي

كت ح  فعلقا عند  جوب سببه    و تودب نعمة ا  انردفاع ن مرة  سرواا اكران 

 ل  ذاصا  بالتاجد كما كأتي  ام عاما  لوميع المترلمين  كان ةرار المترلمين 

    كمة اعدا قم.

  و إنما شرع عند النعم الم ودبي  اما النعم المت مري كنعمة اإلسالم  نعمة 

ال نى عن الناخ  نحو  ل  فقذ، ال كشرع التووب لقرا  ةن نعرم هللا العافية  

با مرررة ال تن مرررع  فلرررو شررررع الترررووب لرررذل  السررر  رد اإلنتررران عمرررر، فررري 

 التووب   إنما ككون شكر  ذ، النعم  غير ما بالعبابي  الماعة ا تعالى.

لم ـ  ال كل م ان تكون النعمة عامة بل كووز ـ على الراجح من قولي ا ل الع

التووب عند حد ث نعمة ذاصة ا  اندفاع ن مرة عنره  كرأن كرزقره هللا  لردا   

 ا  كود ضال ه  ا  كنويه هللا تعالى من  لكة   نحو  ل .

 قد  رب في الةحيحين ان كع  بن مال  رضي هللا عنه سود شركرا  ا لمرا 

ه  سرلّم ([   كان  ل  في عقد النبي صلّى هللا علير664بُّشر ب وبة هللا عليه])

  ال رِن كن ل  فدل على مشر عي ه.

 سررووب الشرركر مررن التررنن المقورروري بررين النرراخ فرري  ررذا ال مرران  فينب رري 

 للمتلم إحيا، ا عند حةول سببقا.

 الراجح مرن قرولي ا رل العلرم ان سرووب الشركر ال تشر رط لره المقراري إ  ال 

 مقرر  بليل علرى  لر    ةن سرب  الترووب قرد كرأتي فورأي  اإلنتران غيرر م

 كتود اإلنتان على حاله من قيام ا  جلوخ  ف ن كان قا مرا  َذررَّ سراجدا  مرن 

قيام   إن كان جالتا  سود على حاله   ال كل مه ان ك وم فيتود   هللا تعرالى 

 اعلم.
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 باب صالة التطوع

صالي ال موعف مرك  إضافي  من إضافة الشيا إلى نوعه  ةن الةالي قد 

 تموعا . تكون فرضا    قد تكون

 ال موع ل ةف تكلف الماعة  ال برع بمرا ال كلر م مرن الويرر ا  ال كرابي ال ري 

َع إال في باح الوير  البر.  ليتت الزمة   ال ك ال تََموَّ

 شرعا ف كل طاعة ليتت بواجبة   المراب ب ولنراف )ليترت  اجبرة( ايف بحر  

وع  اجبرة اإلسالم  كالةلوا  الومرس الواجبرة   إال ف رد تكرون صرالي ال مر

بأسبابقا  كدذول المتود سب  لوجوح تحيرة المترود ـ علرى احرد ال رولين ـ 

   جوح الوفاا بالنذر سب  لوجوح الةالي المنذ ري    كذا.

  الحكمة من مشر عية ال موعف

ـ جبررر مررا قررد ككررون فرري اباا الفرككررة مررن ذلررل  ت ةررير  فرر ن الفرررا    1

ا   اجباتقا   قرد بل علرى  لر   كع ركقا الن ص  إما في شر طقا ا  اركانقا

حدكث ابي  ركري رضي هللا عنه قالف قال رسول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

إن ا ل ما كحاس  النراخ بره كروم ال يامرة مرن اعمرالقم الةرالي  ك رول ربنرا »

جل  ع َّ لمال ك ه ـ   و اعلم ـ انظر ا فري صرالي عبردي  اتمقرا ام ن ةرقا؟ 

امة   إن كران انر  ص منقرا شرينا  قرالف انظرر ا  رل ف ن كانت تامة ك بت له ت

لعبدي من تموع  ف ن كان له تموع قالف اتموا لعبدي فركك ه من تموعره  

 ([.665«])ثم تدذذ اةعمال على  اكم

ـ تقينة المترلم لل رقري فري برجرا  ال ررح مرن هللا تعرالى ح رى كةرل إلرى  2

ابي  ركرري رضري هللا برجة محبة هللا عّ   جل له   قد جاا في  ل  حدكث 

ك ول هللا تبرارت  تعرالىف مرا ت ررح »عنه ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم قالف 

إلي عبدي بأفكل مما اف رض ه عليه   ال ك ال عبردي ك  ررح إلريَّ بالنوافرل 

 ([.666الحدكث])« ح ى احبَّه...

ان ـ  من فوا د صالي ال موع ما اشار إليه اإلمام الشراطبي رحمره هللا مرن  3

المنرررد با  بمن لرررة الحمرررى  الحرررارخ للواجبرررا  إ   ررري ركاضرررة للرررنفس  

كترر دعى ال يررام بقررا اباا الفرررا    فمررن اب  النوافررل ف نرره ال محالررة كرردبي 

الواجرر    مررن قةررر فرري اباا النوافررل  فقررو عرضررة ةن ك ةررر فرري اباا 

 ([    ذا بيِّّن مشا د.667الواجبا ])

ح  اةجرررر المرتررر  علرررى فعرررل ـ  مرررن فوا رررد ال مررروعف تحةررريل اليررروا 4

 الةلوا   كما بلت التنة على  ل   مما سيأتي بعكه إن شاا هللا.
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ـ  من فوا د ال موعف توطين النفس  تمركنقا على العبابي ل ع اب على  لر   5

 كتررقل عليقررا فعررل الماعررة ف ل ررذ بقررا   كحةررل لقررا الوشرروع  الوكرروع  

 ف تقل عليقا الفرا    ت قيأ لقا.

ناكررة بالنوافررل مررن اعظررم اةسررباح فرري صررالح ال لرر   اسرر  ام ه ـ ان الع 6

  طقارته   بذل  تةلح امور،  تت  يم احواله.

ـ  مررن فوا ررد اف شرر ل الوقررت بأفكررل الماعررا   اجررل ال ربررا     رري  7

 الةالي.

ـ االق رررداا برررالنبي صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم برررأباا النوافرررل   كرررذا التررراب ين  8

مة الذكن  م في اعلى المرات  عند هللا تعالى.  هللا الم ربين من سلف  ذ، اة

 تعالى اعلم.
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 فضل صالة التطوع

ّيِّ رضري هللا عنره قَراَلف قراَل لِّري النبري  350/1 ـ َعْن َربيعَرة ْبرنِّ كعر  اةَْسرلَمِّ

َرافَ َ َرَ  فِّري الَونَّرةِّ  فَ َراَلف «َسرلْ »صلّى هللا عليه  سلّمف  ف اََسرأَلَُّ  مُّ اََ  »  ف ُّْلرتُّ

ف  َُّو  َاَت  قَاَلف «َر  لَِّ ؟َغيْ  وبِّ »  قُّْلتُّ َ  بَِّكيَْريِّ التُّروُّ نِّّي َعلَى نَْفتِّ َرَ ا،ُّ «. فَأعِّ

تلم.  مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

 و ربيعة بن كع  برن مالر   ابرو فرراخ اةسرلمي  صرح  النبري صرلّى هللا 

رفَّة  عليه  سلّم قدكما    الزمره حكررا   سرفرا      ذدمره   كران مرن ا رل الةُّ

 ب رري فرري ذدمررة النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم إلررى ان قُّررب   ثررم ذرررج مررن 

المدكنة  فن ل في بالب اَْسلََم على بركد منقا   ما  سنة ثالث  س ين   لريس 

([   قرررد نرررص علرررى  لررر  668لررره فررري الك ررر  الومترررة إال  رررذا الحررردكث])

([   قرد  قرع فري 670كورج لره شرينا ]) ([   اما البواري فلم669المنذري])

بع  نتخ البلوغف )ربيعرة برن مالر (  ف مرا ان ككرون   مرا  مرن الحرافظ  ا  

 من بع  النتام   هللا اعلم.

 الوجه اليانيف في توركوهف

فكرل الترووب  الحرث »براح « الةرالي»( في ك اح 489ف د اذرجه متلم )

بري كييرر  حردثني ابرو من طرك  اة زاعي قرالف )حردثني كحيرى برن ا« عليه

سلمة  حدثني ربيعة بن كع  اةسلمي قالف كنت ابيت مرع رسرول هللا صرلّى 

 الحدكث(.« سل...»هللا عليه  سلّم فأتي ه بوضو ه  حاج ه  ف ال ليف 

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى فكررل صررالي ال مرروع   انقررا مررن اعظررم 

عيم   المراب بالتووب الماعا    اقو  اةسباح لعلو الدرجا  في جنا  الن

 ناف صالي ال موع   لقذا  كر الحافظ  ذا الحدكث في ا ل  ذا الباح   كأن 

الذي صرا اللفظ عن ظا ر،  و ان التووب ب ير صالي ا  ل ير سب  غير 

مرغَّ  فيه على انفراب،   التووب  إن كان كةدد على صالي الفرض لكرن 

نمرا ارشرد، النبري صرلّى هللا عليره اإلتيان برالفرا   ال برد منره لكرل مترلم   إ

  سلّم إلى شيا كو ص به  كنال به ما طلبه.

 ال عبيررر بالتررووب عررن الركعررة  قررع فرري بعرر  اةحابكررث  كمررا ت رردم فرري 

 كما سيأتي  نا   قد كعبر عن الشيا ببعكه  ال سيما إ ا كران « المواقيت»

ن كمررال  ررذا الرربع  ا ررم مررا فيرره   التررووب ا ررم مررا فرري الةررالي  لمررا فيرره مرر

الوكرروع  الررذل  االسرر كانة ا تعررالى   ال رررح منرره  ةنرره غاكررة ال واضررع 
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 العبابي ا تعالى   فيه تمكين اع  اعكاا اإلنتان  اعال ا   و  جقه من 

 ال راح الذي كداخ  كم قن.

ّوِّ نفررس ربيعررة رضرري هللا عنرره  علررى  الوجرره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى سُّررمُّ

الردنيا الفانيرة   شرقواتقا ال ا لرة  فلرم كملر  شرا مملبه   علرو  م ره عرن 

جا ا   ال ماال    إنما تاقت نفته إلى اعلى المرات   حيث سأل مراف ة النبري 

صلّى هللا عليه  سلّم فري الونرة  فةرار   م ره م عل رة بالمنرازل العاليرة فري 

الرردار اآلذررري  ال بالرردنيا  شررقواتقا  لررذاتقا العاجلررة   قررد  كررر ال رطبرري ان 

مررراب بررذل ف ال كررابي مررن ال رررح  رفعررة الرردرجا   ح ررى ك رررح مررن من لررة ال

 ([.671النبي صلّى هللا عليه  سلّم  إن لم كتا ، فيقا])

 ميل  ذا الحدكث حدكث ثوبران رضري هللا عنره عنردما سرأل النبري صرلّى هللا 

علير  »عليه  سلّم عن عمل كدذله هللا به الونة  ف ال صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

ي التووب  ف ن  ال تتود ا سودي إال رفع  هللا بقرا برجرة   َحرطَّ عنر  بكير

 ([.672«])بقا ذمينة

فعلي  اذي المترلم باالسر كيار مرن الماعرا    ال سريما نوافرل الةرالي  فر ن 

 اح َّ الول  إلى هللا تعالى اعظمقم اس كيارا  من طاع ه.

ي  فأنت ت رع براح قال عبد هللا بن متعوب رضي هللا عنهف )ما بمت في صال

 ([.673المل    من ك رع باح المل  كف ح له(])
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 بيان السنن الراتبة التابعة للفرائض

رَن النَّبرّيِّ صرلّى هللا  351/2 ـ َعنِّ ابرنِّ عَُّمرَر رضري هللا عنقمرا قَراَلف َحفِّْظرتُّ مِّ

دََ ا  َ َرْكعَ َرْينِّ عليه  سلّم َعْشَر َرَكعَراٍ ف َرْكعَ َرْينِّ قَْبرَل الظُّْقررِّ  َ َرْكعَ َرْينِّ بَْعر

رْبحِّ   َشااِّ فِّي بَْي ِّرهِّ  َ َرْكعَ َرْينِّ قَْبرَل الةُّ حِّ فِّي بَْي ِّهِّ  َ َرْكعَ َْينِّ بَْعدَ اْلعِّ بَْعدَ الَمْ رِّ

.  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

. معَةِّ فِّي بَْي ِّهِّ َماف َ َرْكعَ َْينِّ بَْعدَ اْلوُّ َ اكٍة لَقُّ  َ فِّي رِّ

ْتلٍِّمف َكاَن إ َ  352/3  ا َطلََع اْلفَْورُّ الَ كَُّةلِّّي إالَّ َرْكعَ َْينِّ َذفِّيفَ َْين.ـ َ لِّمُّ

ـ َ َعْن َعا َِّشةَ رضي هللا عنقماف اَنَّ النَّبيَّ صلّى هللا عليره  سرلّم َكراَن  353/4

. يُّ  الَ كَدَعُّ اَْربَعا  قَْبَل الظُّْقرِّ  َ َرْكعَ َْينِّ قَْبَل اْل َدَايِّ. َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ

 قا من  جو،فالكالم علي

 الوجه اة لف في توركوقاف

» امررا حرردكث ابررن عمررر رضرري هللا عنقمررا ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح

صرالي »(  مترلم فري ك راح 1180« )الرركع ين قبرل الظقرر»  براح «ال قود

فكرررل الترررنن الراتبرررة قبرررل الفررررا    بعرررد ن  بيررران »  بررراح «المترررافركن

  عن ابن عمر به    ذا لفرظ ( من طرك  عبيد هللا  عن نافع729« )عدب ن

 البواري.

الةرالي بعرد »  براح «الومعرة» الر اكة المرذكوري عنرد البوراري فري ك راح 

( من طرك  مالر   729(   متلم في الباح المذكور )937« )الومعة  قبلقا

عررن نررافع عررن ابررن عمررر   لفررظ البورراريف ) كرران ال كةررلي الومعررة ح ررى 

...  بعررد الومعررة سررودتين  فأمررا كنةرررا فيةررلي ركع ررين(   لفررظ متررلمف )

الم رح  العشاا  الومعة فةليت مع النبي صلّى هللا عليه  سرلّم فري بي ره(  

 بقذا ك بين ان الحافظ ساد  ذ، الر اكة بالمعنى   لعل الحافظ  كر را ةنقرا 

 افاب  فا دتينف

 اة لىف انقا افاب  سنة الومعة البعدكة    ي زا دي على العشر.

 صلّى هللا عليه  سلّم كان كةليقا في بي ه. اليانيةف انه

 على  ذا فيكون قولهف )حفظت عشر ركعا ( منظورا  فيه إلى ال كرار كرل 

 كوم.

( مرن طركر  زكرد برن محمرد 88( )723 اما الحدكث الياني ف رد ر ا، مترلم )

قالف سمعت نافعا  كحدث عن ابرن عمرر  عرن حفةرة رضري هللا عنقرا قالرتف 

ى هللا عليره  سرلّم إ ا طلرع الفورر ال كةرلي إال ركع رين )كان رسرول هللا صرلّ 

( بلفظف )انه كران إ ا 1181( )1173ذفيف ين(    و عند البواري ـ اككا  ـ )

 ا ن المد ن  طلع الفور صلّى ركع ين(.
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 لعررل الحررافظ ا رب  ررذ، الر اكررة مررن حرردكث حفةررة ةنقررا افرراب  توفيررف 

عرد طلوعره سروا ما   إال فقمرا ركع ي الفور ـ كما سيأتي ـ  انره ال كةرلي ب

 معد بتان في العشر في حدكث ابن عمر رضي هللا عنقما كما ت دم.

  بررراح «ال قورررد» امرررا حررردكث عا شرررة ف رررد اذرجررره البوررراري فررري ك ررراح 

( مرن طركر  شرعبة  عرن إبررا يم برن محمرد 1182« )الركع ين قبل الظقر»

 بن المن شر  عن ابيه  عن عا شة رضي هللا عنقا به.

الحدكث ال كماب  تبوكر  البوراري  لكرن كح مرل انره اراب برذكر، فري   ظا ر

 ررذا البرراح بيرران ان الررركع ين قبررل الظقررر ليترر ا ح مررا  بحيررث تم نررع ال كررابي 

عليقما   قد  كر قبله حدكث ابن عمرر الم  ردم فري انره صرلّى هللا عليره  سرلّم 

 كان كةلي قبل الظقر ركع ين.

شررر عية ال نفررل بقررذ، الر اترر     رري الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى م

ركع ان قبل الظقر   ركع ان بعد ا   ركع ان بعد صالي الومعة   ركع ان 

بعررد صررالي الم رررح   ركع رران بعررد صررالي العشرراا   ركع رران ذفيف رران قبررل 

 صالي الفور.

فالر اترر  عشررر  كمررا عررد ا ابررن عمررر رضرري هللا عنقمررا فرر ن راتبررة الومعررة 

ثرم  ري ال ت كررر كرل كروم   قرد حفظقرا ابرن عمرر تحل محرل راتبرة الظقرر  

رضي هللا عنقما من مشا دي النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم فري المترود ا  فري 

بيررت اذ رره حفةررة رضرري هللا عنقررا ز ج النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم ا  فرري 

مواطن اذر   ةن ابن عمر ليس في بيت النبي صلّى هللا عليه  سرلّم  إنمرا 

 عمر رضي هللا عنه.  و في بيت ابيه

 قد  رب في حدكث عا شة رضي هللا عنقا لما سنلت عن تموع النبري صرلّى 

هللا عليرره  سررلّم قالررتف )كرران كةررلي فرري بي رري قبررل الظقررر اربعررا   ثررم كورررج 

 ([.674فيةلي بالناخ  ثم كدذل فيةلي ركع ين... الحدكث(])

م حبيبرة اآلتريف   ذا كفيد ان الر ات  ثن ا عشري ركعرة   كدكرد  لر  حردكث ا

)مرررن صرررلَّى اثن ررري عشرررري ركعرررة فررري كررروم  ليلرررة بُّنررري لررره بقرررن بيرررت فررري 

 ([.675الونة(])

فابن عمر  كر ما اطلع عليه   و عشري ركعا    حدكث عا شة فيه زكابي  

 كذا حدكث ام حبيبة  فمن فعل  لر  حةرل علرى ذيرر كييرر  ثرواح عظريم  

 يه  سلّم.مع ما في  ل  من ال أسي بالنبي صلّى هللا عل

 كح مل انه صلّى هللا عليه  سلّم كان كةلي مري عشررا  علرى مرا فري حردكث 

ابن عمر   اثن ي عشري على ما في حدكث عا شة    ذا قرك   ةن عا شرة 

رضي هللا عنقا إنما تملع على ما كفعله النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم إ ا كران 
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ام منرذ   برت سروبي كومقرا في بي قا    و ليس عند ا إال كومان من تتعة اكر

لعا شة رضي هللا عنقما   ابن عمر قد كملع على ب ية اةكام فري المترود ا  

 في بيت حفةة ا  في مواضع اذر  كما ت دم.

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى ان اةفكررل فرري راتبررة الومعررة  الم رررح 

لر   العشاا ان تةلى في البيت   قد سكت عن مكران راتبرة الفورر   لعرل  

لشررقري كونرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم كةررليقا فرري بي رره   قررد  قررع فرري ر اكررة 

للبواري عن ابن عمر قالف ) حدث ني اذ ي حفةة ان النبي صلّى هللا عليره 

 سررلّم كرران كةررلي سررودتين ذفيف ررين بعررد مررا كملررع الفوررر   كانررت سرراعة ال 

 ابذل على النبي صلّى هللا عليه  سلّم فيقا(.

مكان راتب ي الظقرر   قرد بل حردكث عا شرة الم  ردم انره   قد سكت عن بيان

 صلّى هللا عليه  سلّم كان كةليقا في بي ه.

 قد  رب في الحث على صالي النافلة في البيت  بيان فكلقا احابكث كييري  

منقاف حدكث عبد هللا برن عمرر  رضري هللا عنقمرا عرن النبري صرلّى هللا عليره 

 ([.676«])ن صالتكم  ال ت وذ  ا قبورا  اجعلوا في بيوتكم م» سلّم قالف 

 عررن زكررد بررن ثابررت رضرري هللا عنرره ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم قررالف 

« صلوا اكقا الناخ في بيوتكم  ف ن افكل صالي المرا في بي ه إال المك وبة»

 ـ إن شاا هللا ـ حيث  كر، الحافظ  نات.« اإلمامة»   سأ كر، ب مامه في 

إ ا »عنره قرالف قرال رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف   عن جابر رضري هللا

قكى احردكم الةرالي فري مترود، فليوعرل لبي ره نةريبا  مرن صرالته  فر ن هللا 

 ([.677«])جاعل في بي ه من صالته ذيرا  

  صالي النافلة في البيت فيقا فوا د عظيمة  منقاف

 ـ تمام الوشوع  اإلذالص  البعد عن الركاا. 1

يركة الموعوب بقا   من  ل  ن  ل الرحمة   طررب الشريمان  ـ تح ي  الو 2

 مكراعفة اةجرر    جروب ال رد ي الةرالحة   تربيرة ا رل البيرت مرن النتراا 

  الة ار.

 ـ ان فعلقا في المن ل كورج البيت عن كونه كالم بري. 3

ـ ام يال امر الرسول صلّى هللا عليه  سلّم الذي حينا على صالي النافلة في  4

 .  هللا تعالى اعلم.البيت
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 بيان ما تختص به راتبة الفجر

رَن  354/5 ـ َ َعْنَقا قَالَْتف )لَرْم كَكُّرنِّ النَّبريُّ صرلّى هللا عليره  سرلّم َعلَرى َشرْيٍا مِّ

. (. مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ ْنهُّ َعلَى َرْكعَ َيِّ اْلفَْورِّ  النََّوافِّلِّ اََشدَّ تَعَا ُّدا  مِّ

ْتلٍِّمف  355/6 َن الدُّْنيَا َ َما فِّيَقاَرْكعَ َ »ـ َ لِّمُّ  «.ا اْلفَْورِّ َذْيٌر مِّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقماف

تعا ررد ركع رري »  برراح «ال قوررد»امررا اة ل ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

( مرن طركر  ابرن جرركج  عرن عمراا  94( )724(  مترلم )1169« )الفور

 عنقا به   اللفظ للبواري.عن عبيد بن عمير  عن عا شة رضي هللا 

( مررن طركرر  ابرري عوانررة  عررن 725 امررا حرردكيقا اليرراني ف ررد اذرجرره متررلم )

ق ابي  عن زراري بن ا فى  عن سعد بن  شام  عن عا شرة رضري هللا عنقرا 

 به.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظقماف

قولهف )على شيا من النوافل( ايف نوافل الةالي   النفرلف ال كرابي   المرراب 

  ناف الر ات  ال ابعة للفرا    سميت بذل  ةنقا زا دي على الفرا  .

قولهف )اشد تعا دا ( ايف اقو   اكير محافظة    رو كفيرد انره صرلّى هللا عليره 

  سلّم كان ك عا د النوافل  كحافظ عليقا  لكن راتبة الفور اكير تعا دا .

ة ليتررت مررن قولررهف )علررى ركع رري الفوررر( ايف راتبررة الفوررر  ةن الفرككرر

 النوافل.

قولهف )ذير من الدنيا( ايف اكير غنيمة من كل شريا قبرل كروم ال يامرة   فري 

 ر اكة لمتلمف )لقما اح  إلي من الدنيا جميعا (.

قولرهف ) مرا فيقرا( ايف مرا فري الرردنيا مرن المرال  اة رل  البنرين  غير را مررن 

 زكنة الدنيا  ز رتقا.

اص راتبة الفور بشدي محافظة النبري الوجه اليالثف الحدكث بليل على اذ ة

صلّى هللا عليه  سلّم عليقا  انقا ذير من الدنيا  ما فيقا   قد اج مع في  رذ، 

الراتبة ال ول منه صلّى هللا عليه  سلّم في ال رغي  فيقرا   الفعرل منره صرلّى 

هللا عليه  سلّم في المحافظة عليقا   لقذا كان النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم ال 

([ بوالا الر ات  اةذرر  فكران ال كةرليقا 678عقا حكرا   ال سفرا ])كد

 في التفر   هللا اعلم.
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 ثواب من صلى في اليوم والليلة من النوافل اثنتي عشرة ركعة

ْعتُّ النبرريَّ  356/7 نِّيَن رضرري هللا عنقررا قَالَررْتف َسررمِّ ررْدمِّ ُّّمِّ المُّ ُّّمِّ َحبِّيبَررةَ ا ـ َعررْن ا

ف صلّى هللا عليه  سلّم كَ ُّ  َمْن َصلَّى اثْنَ َْي َعَشَريَ َرْكعَة  فِّي كَوٍم َ لَْيلَرٍة بُّنِّرَي »ولُّ

نَّ بَْيٌت فِّي اْلَونَّةِّ  ْتلٌِّم.«. لَهُّ بِّقِّ  َرَ ا،ُّ مُّ

َ اكٍَةف  عا  »َ فِّي رِّ  «.تََموُّ

،ُّ  َ َزابَف  357/8 ي نَْحرروُّ ررذِّ اَربَعررا  قَبررَل الظُّْقرررِّ  َ َرْكعَ َررْينِّ بَْعرردََ ا  »ـ َ لِّل ِّّْرمِّ

َشااِّ  َ َرْكعَ َْينِّ قَْبَل َصالَيِّ اْلفَْورِّ  حِّ  َ َرْكعَ َْينِّ بَْعدَ العِّ  «.َ َرْكعَ َْينِّ بَْعدَ الَمْ رِّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

 ي رملة بنت ابي سفيان ـ صور بن حرح ـ ام المدمنين  تكنرى برأم حبيبرة  

قبرل البعيرة بتربعة عشرر عامرا     ري مرن   ي بقا اشقر من اسرمقا   لرد  

الترراب ا  إلررى اإلسررالم  اسررلمت بمكررة    رراجر  مررع ز جقررا عبيررد هللا بررن 

جحع إلى الحبشة  ثم تنةر ز جقا  ارتد عن اإلسالم ففارق ه  ثم ت  جقرا 

النبي صلّى هللا عليه  سلّم   ي بالحبشة  ذمبقا له النواشي   اصدققا عنه 

سنة ست ا  سربع مرن القورري   لعرل الرسرول صرلّى  بعيقا إليه   كان  ل  

 هللا عليه  سلّم ت  جقا ةمركنف

ـ تأليف ابيقا ابي سفيان  ترغيبه في الدذول في اإلسالم   توفيرف اة    1

عن المتلمين   لذا اف ور ابو سفيان بالرسول صلّى هللا عليه  سلّم  لم كنكر 

 كفااته له إلى ان  دا، هللا لإلسالم.

ركم ام حبيبة على إكمانقا   ورتقا   جبرر ذاطر را   إنقراا  حشر قا ـ تك 2

 بتب  فراد ز جقا   ي في تل  البالب.

ر   عررن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم احابكررث   ر   عنقررا بن قررا حبيبررة  

 اذوا ررا عنبتررة  معا كررة  ماتررت بالمدكنررة سررنة اربررع  اربعررين رضرري هللا 

 ([.679عنقا])

 ركوقمافالوجه اليانيف في تو

  «صرالي المترافركن»( فري ك راح 101( )728اما اة ل ف د اذرجه مترلم )

من طرك  النعمان بن سالم  عن عمر  بن ا خ « فكل التنن الراتبة»باح 

قالف )حدثني عنبتة بن ابي سفيان في مرضه الذي مرا  فيره بحردكث كَ َترارُّ 

ف قالررت ام ([  قررال سررمعت ام حبيبررة ت ررولف فذكرترره   فرري ِذررر،680إليرره])

حبيبةف فما ترك قن منذ سمع قن من رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم   قرال 

عنبتةف فمرا تررك قن منرذ سرمع قن مرن ام حبيبرة   قرال عمرر  برن ا خف مرا 

ترك قن منرذ سرمع قن مرن عنبترة   قرال النعمران برن سرالمف مرا تررك قن منرذ 
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في كوم ثن ري (ف )من صلى 102سمع قن من عمر  ابن ا خ(.  في ر اكة )

 عشري سودي تموعا ...(.

(ف )مرا مررن عبرد متررلم كةرلي ا كررل كروم اثن رري 103 فري ر اكرة ـ اككرا  ـ )

 عشري ركعة تموعا  غير فرككة إال بنى هللا له بي ا  في الونة(.

 قولهف )تموعا ( تميي  لالثن ي عشري  زكابي في البيران   إال ف نره معلروم ان 

 المراب ال موع ال الفرككة.

  باح «الةالي»( في ابواح 415 اما الحدكث الياني  ف د اذرجه ال رمذي )

ما جاا فيمن صلّى في كوم  ليلة ثن ي عشرري ركعرة مرن الترنة  مرا لره مرن »

( من طرك  سرفيان اليروري  عرن ابري إسرحاد  3/262   النتا ي )«الفكل

 عن المتي  بن رافع  عرن عنبترة برن ابري سرفيان  عرن ام حبيبرة رضري هللا

مرن صرلى فري كروم  ليلرة »عنقا قالتف قال رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّمف 

الحدكث   قال « ثن ي عشري ركعة بُّنَِّي له بيت في الونةف اربعا  قبل الظقر...

 ال رمذيف )حدكث حتن صحيح(.

  كر الحافظ حدكث ال رمذيل ةن فيه تفةيال  لما اجمل ه ر اكة متلم  حيث 

 فل.بين ا قا   ذ، النوا

الوجه اليالثف الحردكث بليرل علرى عظرم ثرواح مرن صرلى فري كروم  ليلرة مرن 

النوافررل ثن رري عشررري ركعررة   ان  لرر  مررن اسررباح بذررول الونررة  النورراي مررن 

النررار مررع اباا الفرررا    ترررت المحررارم    رري اربررع قبررل الظقررر   اثن رران 

 بعد ا   ركع ان بعد الم ررح   ركع ران بعرد العشراا   ركع ران قبرل صرالي

الةبح. كما  رب تفةيل  ل  في ر اكة النتا ي  ال رمذي    ري ال ري كران 

النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم كةررليقا كمررا مررر فرري حرردكث ابررن عمررر  عا شررة 

 رضي هللا عنقم  فاج مع فيقا ال ول  الفعل من النبي صلّى هللا عليه  سلّم.

ع عشررري فرر  ا اضرريف إليقررا قيررام الليررل إحررد  عشررري ركعررة مررع الفرررا   سررب

ركعة فقذ، اربعون ركعة  من حافظ عليقا حاز ذيرا  كييرا   فكال  عظيمرا   

 ما اسرع اإلجابة  اعول ف ح الباح لمن ك رعه كل كوم  ليلة اربعين مرري  

 نتأل هللا من فكله.  هللا اعلم.
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 فضل األربع قبل الظهر وبعدها

ْلَوْمَترة َعْنَقراف  358/9 ْقررِّ َ اَْربَرعٍ بَْعردََ ا َمرْن َحرافََظ َعلَرى اَ »ـ َ لِّ
ْربَرعٍ قَْبرَل الظُّ

َمهُّ هللاُّ َعلَى النَّارِّ   «.َحرَّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

اةربع قبل الظقر »  باح «الةالي»( في ك اح 1269ف د اذرجه ابو با ب )

(  احمرد 1160(  ابن ماجه )3/266(  النتا ي )427 ال رمذي )«  بعد ا

( مررن طركرر  عنبتررة بررن ابرري سررفيان  قررالف قالررت ام حبيبررة 358ـ  44/347)

ز ج النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم  قرال رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف ... 

 فذكرته    ذا الحدكث له طرد    و حدكث صحيح.

الوجه اليانيف الحدكث بليل على فكل اربع ركعا  قبل صالي الظقر  اربع 

مع اباا الفرا    اج نراح المحرارم مرن اسرباح النوراي مرن بعد ا   ان  ل  

َض نفته عليقا.  النار   ما اَذفَّقا  اسقلقا إ ا اع اب ا المتلم  َر َّ

 اةربع ال ي قبل الظقر ت دم ما كدل على فكلقا ـ اككرا  ـ  ان النبري صرلّى 

ع هللا عليه  سلّم كان كةليقا كمرا ر تره عا شرة رضري هللا عنقرا   امرا اةربر

ال ري بعرد ا فاثن ران مرن الترنة المدكردي كمرا مرر   اةذركران غيرر مدكرردتين. 

  هللا تعالى اعلم.
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 حكم األربع قبل صالة العصر

ـ َعررْن ابررنِّ عَُّمررَر رضرري هللا عنقمررا قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  359/10

رَم هللاُّ اْمرَراا  َصرلَّى اْربَعرا  قَْبرَل اْلعَْةر»عليه  سلّمف    َرَ ا،ُّ اَْحَمردُّ  َ اَبُّرو «رِّ َرحِّ

َحهُّ. َ ْكَمةَ َ َصحَّ يُّ َ َحتَّنَهُّ  َ اْبنُّ ذُّ ذِّ بَ َ ال ِّّْرمِّ  بَا ُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

براح « الةرالي»( فري ك راح 1271(  ابو با ب )10/188ف د اذرجه احمد )

( مرن طركر  1193(  ابن ذ كمرة )430 ال رمذي )« الةالي قبل العةر»

سليمان بن با ب الميالتي  قالف حدثنا محمرد برن مترلم برن مقرران ال رشري  

 قالف حدثني جدي ابو المينى  عن ابن عمر رضي هللا عنقما به.

قال ال رمذيف ) ذا حدكث غرك  حتن(  فري بعر  النترخ )حترن غركر ( 

برن ([    ذا الحدكث مو لف فيه  ف رد صرححه ا681  و الذي ن له الم ي])

(  حترنه ال رمرذي  لكنره 6/206ذ كمة ـ كمرا  كرر الحرافظ ـ   ابرن حبران )

 ([.683([   اةلباني])682قالف )غرك (   صححه ـ اككا  ـ النو ي])

 اعلَّه غيرر م  ف رد قرال ابرن ابري حراتمف سرمعت ابري ك رولف سرألت ابرا الوليرد 

ر  عن الميالتي عن حدكث محمد بن متلم بن المينى  عن ابيه  عن ابن عم

  « رحم هللا امراا  صلّى قبل العةر اربعرا  »النبي صلّى هللا عليه  سلّم قالف 

ف ررالف بع  ا  ف لررتف إن ابررا با ب قررد ر ا،  ف ررال ابررو الوليرردف كرران ابررن عمررر 

ك ررولف )حفظررت عررن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم عشررري ركعررا  فرري اليرروم 

ن ك رولف حفظرت اثن ري عشرري  الليلة( فلو كان  ذا لعدَّ،  قرال ابريف كعنري كرا

 ([.684ركعة])

 قد  كرر ابرن ال ريم اّن  رذا لريس بعلرةل ةن ابرن عمرر رضري هللا عنقمرا إنمرا 

اذبررر عررن فعررل النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم  لررم كوبررر عررن غيررر  لرر    لررذا 

اذبر  عا شة انه كان كةلي قبل الظقرر اربعرا    لرم كرذكر  لر  ابرن عمرر  

 ([.685نافي بين الحدكيين الب ة])فكذا  نا   عليه فال ت

  ذا الحدكث جاا من ر اكة محمد بن متلم بن مقران عرن ابرن عمرر    رو 

([    كرر، 686م كلم فيه  ف د قال عنه ابرو زرعرةف  اٍ،   ليَّنره ابرن مقردي])

([  قالف )كومأ(   قال ابن عرديف )لريس لره 687«])الي ا »ابن حبان في 

ر مرا لره مرن الحردكث ال ك برين فيره صردقه مرن من الحردكث إال اليترير   م ردا

([   قرال 689([   قال ابن معرين  الردارقمنيف )ال برأخ بره(])688كذبه(])

 )صد د كومأ(.«ف ال  رك »الحافظ في 
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 اما جد، ابو المينى    و متلم برن المينرى  ف رد ر   عنره جمرع   قرال ابرو 

 ([.690«])الي ا »زرعةف )ث ة(    كر، ابن حبان في 

ظا ر ـ  هللا اعلم ـ انره ال ك برل تفررب محمرد برن مترلم بقرذا الحردكث  فر ن  ال

إعررالل ابرري الوليررد  جيرره  ثررم اكررن سررالم  نررافع ـ ر اي ابررن عمررر ـ عررن  ررذا 

 الحدكث؟   ال رمذي لما حتنه اس  ربه  كما ت دم.

الوجرره اليررانيف اسرر دل بقررذا الحرردكث مررن قررالف باسرر حباح اربررع ركعررا  قبررل 

ه كنب رري المحافظررة عليقررا رجرراا الرردذول فرري بعرروي النبرري صررالي العةررر  انرر

صلّى هللا عليه  سلّم على ال ول برأن قولرهف )رحرم هللا امررا ( بعراا  ا  كردذل 

في ضمن من رحمقم هللا على ال ول بأنه ذبر  كما  كر  ل  العراقي رحمره 

 هللا.

عليرره   لرم تكررن اةربررع مررن التررنن المدكرردي  ةنره لررم كررر  ان النبرري صررلّى هللا

  سلّم  اظ  عليقا   لقذا لم كذكر ا ابن عمر  ال عا شة رضي هللا عنقما.

 قد جاا في حدكث علري رضري هللا عنره فري  صرف تمروع النبري صرلّى هللا 

عليه  سلّم بالنقرار قرال فيرهف ) اربعرا  قبرل العةرر  كفةرل برين كرل ركع رين 

لمتررررلمين بال تررررليم علررررى المال كررررة الم ررررربين  النبيررررين  مررررن ترررربعقم مررررن ا

 ([.691 المدمنين(])

 علررى  ررذا الحرردكث تكررون اةربررع قبررل العةررر  رب  فيقررا التررنة ال وليررة 

 الفعلية   لقذا     بع  ا ل العلرم إلرى انقرا مرن الر اتر   كمرا ن رل  لر  

([    ي مرن المترا ل ال ري انفررب 692ابن قدامة عن ابي الوماح الحنبلي])

([   صرررح 694جقررين للحنابلررة])([   ن ررل الموررد ابررن تيميررة  693بقررا])

مررن الشررافعية بأنقررا مررن الر اترر     اف رره علررى  لرر  « المقررذح»صرراح  

 ([.695النو ي])

     ِذر ن من ا ل العلرم إلرى ان حردكث علري رضري هللا عنره ال كةرح  

([    رذا 696 ان النبي صلّى هللا عليه  سرلّم لرم ككرن كةرلي قبرل العةرر])

ييرة  فر ن تفررب عاصرم بقرذا الحردكث ـ   رو  و الذي ت  كيه الةرناعة الحدك

م كلم فيه ـ مع موالف ه لألحابكث الةحيحة   للمالزمرين مرن صرحاب ه  كرل 

  ذ، قرا ن على ضعف الحدكث   العلم عند هللا تعالى.

قال ابن ال يمف ) اما اةربع قبل العةر فلم كةح عنه عليه الترالم فري فعلقرا 

... ثم  كر،   قالف سرمعت شريخ شيا  إال حدكث عاصم بن ضمري عن علي

اإلسررالم ابررن تيميررة كنكررر  ررذا الحرردكث  كدفعرره جرردا    ك ررولف إنرره موضرروع  

([   قد  كرر ابرن حورر 697 كذكر عن ابي إسحاد الووزجاني إنكار،...(])
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كرررررالم الووزجررررراني   رب عليررررره   بافرررررع عرررررن « تقرررررذك  ال قرررررذك »فررررري 

 ([.698عاصم])

ةربرع قبرل العةرر   امرا الفراظ الحردكث  الظا ر انه انكر، لرذكر الركعرا  ا

اةذر  ال ي فيقا نوافل الظقر... إلخ  فلقا شوا د في الةرحيحين  غير را  

 كما ت دم.

([   قررد حكررم 699 قررد  رب عنررد ابرري با ب بلفررظف )ركع ررين قبررل العةررر(])

اةلباني عليقا بالشذ  ل ةن جميع الر اكا  اتف ت علرى اةربرع   هللا تعرالى 

 اعلم.
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 م الركعتين قبل صالة المغربحك

َ نِّّيِّ رضي هللا عنه َعْن النّبرّيِّ صرلّى هللا  360/11 ـ َعْن َعْبدِّ هللاِّ بنِّ مُّ َفَّلِّ المُّ

حِّ »عليره  سررلّمف قَراَلف  حِّ  َصررلُّوا قَْبرَل الَمْ رررِّ   ثُّرمَّ قَرراَل فِّرري «َصررلُّوا قَْبرَل الَمْ رررِّ

ف  يَةَ اَْن كَ َّ « لَِّمن َشااَ »اليَّالِّيَةِّ .َكَرا ِّ يُّ ذََ ا النَّاخُّ سُّنَّة . َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ  وِّ

حِّ  بَّرراَنف اَنَّ النَّبرريَّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم َصررلَّى قَْبررَل الَمْ رررِّ َ فرري ر اكَررةِّ اْبررنِّ حِّ

.  َرْكعَ َْينِّ

ْتررلٍِّم َعرنِّ انررس رضرري هللا عنره قَرراَلف كنَّررا نَُّةرلِّّي َرْكعَ َررْين بَْعرردَ  361/12 ـ َ لِّمُّ

ْرنَا َ لَْم كَْنَقنَا.غُّرُّ حِّ الشَّمْ   سِّ  فََكان صلّى هللا عليه  سلّم كََرانَا  فَلَْم كَأمُّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه ة لف في ترجمة الرا يف

  و عبد هللا بن م فل ـ بالمعومة  الفاا المشدبي ـ بن َغْنم الم ني  باكع بيعة 

هللا صرلّى  الرضوان تحت الشوري   كان كمت  بأغةانقا عن  جره رسرول

هللا عليرره  سررلّم   كرران احررد العشررري الررذكن بعرريقم عمررر رضرري هللا عنرره إلررى 

البةري ليف قوا الناخ  سكن المدكنة  ثم تحول إلى البةرري   بقرا مرا  سرنة 

 ([.700تتع  ذمتين رضي هللا عنه])

 الوجه اليانيف في توركوقماف

فرري ك رراح ( 1183امررا حرردكث عبررد هللا بررن م فررل  ف ررد اذرجرره البورراري )

مررن طركرر  عبررد الرروارث  عررن « الةررالي قبررل الم رررح»  برراح «ال قوررد»

الحتين  عن ابن بركدي قالف حدثني عبد هللا الم ني عن النبي صلّى هللا عليه 

صلوا قبل صالي الم رح ـ قرال فري الياليرة ـ لمرن شراا  كرا يرة » سلّم قالف 

ن ك ورذ ا النراخ ذشية ا(ف »7368   في ر اكة له )« ان ك وذ ا الناخ سنة

 «.سنة

( بلفررظف )ان رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم 4/457 اذرجرره ابررن حبرران )

«( صررلوا قبررل الم رررح ركع ررين...»صررلى قبررل الم رررح ركع ررين  ثررم قررالف 

 إسناب، صرحيح علرى شررط مترلم    رذا الترياد فيره الفعرل مرع ال رول   قرد 

آلتي  فر ن ظرا ر، اعرض متلم عن حكاكة الفعل   كشكل عليه حدكث انس ا

 ان الرسول صلّى هللا عليه  سلّم لم ككن كةليقما   هللا اعلم.

  «صرالي المترافركن»( فري ك راح 836 اما حدكث انسف ف د اذرجه مترلم )

مرن طركر  محمرد برن فكريل  « اس حباح ركع ين قبل صالي الم ررح»باح 

ف رالف عن مو ار بن فلفل قالف سألت انس بن مال  عن ال موع بعد العةر  

كان عمر ككرح اةكردي علرى صرالي بعرد العةرر   كنرا نةرلي علرى عقرد 

النبي صلّى هللا عليه  سلّم ركع ين بعد غر ح الشمس قبرل صرالي الم ررح  
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ف لت لرهف اكران رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم صرال ما؟ قرالف )كران كرانرا 

 نةليقما فلم كأمرنا  لم كنقنا(.

حبان مع حدكث انس في موضوع الةالي قبرل   لعل الحافظ ا رب ر اكة ابن

الم رررح لبيرران ان  رراتين الررركع ين اج معررت فيقمررا التررنة ال وليررة  الفعليررة 

  ال  ركركة   هللا تعالى اعلم.

الوجررره اليالرررثف الحررردكث بليرررل علرررى اسررر حباح صرررالي ركع رررين قبرررل صرررالي 

الم رح   الذي صرا اةمر في قولرهف )صرلوا( عرن الوجروح قولرهف )لمرن 

اا(   لذا قال الرا يف )كرا ية ان ك وذ ا الناخ سرنة( ايف طرك رة الزمرة ش

ا  سررنة راتبررة ككررر، تركقررا   قررد كرران كييررر مررن الةررحابة رضرري هللا عررنقم 

 كةلون  اتين الركع ين  كما حكى  ل  انس رضي هللا عنه.

برين كرل ا انرين صرالي  »  ما باذل ان في عموم قوله صلّى هللا عليه  سلّمف 

 ([.701«])ل ا انين صالي  )ثم قال في اليالية( لمن شاابين ك

 المراب بـ)اة انين(ف اة ان  اإلقامة  ةن الكل إعالم  فاة ان إعالم بدذول 

 الوقت   اإلقامة إعالم بالةالي  الدذول فيقا.

 الركع رران قبررل الم رررح ليترر ا مررن التررنن الر اترر   فررال تترر ح  المدا مررة 

 م الر ات    هللا تعالى اعلم.عليقمال لنال تأذذا حك
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 تخفيف راتبة الفجر وما يقرأ فيها

َكرراَن النَّبرريُّ صررلّى هللا عليرره »ـ َعررْن َعا َِّشررةَ رضرري هللا عنقررا قَالَررْتف  362/13

ُّّمِّ  رْبحِّ  َح َّرى إنِّّري اَقُّرولف اَقَرَراَ بِّرأ  َرْين قَْبرَل َصرالَيِّ الةُّ
ْكعَ َْينِّ اللَّ  سلّم كَُّوفِّّرفُّ الررَّ

.«. ؟الكِّ َاحِّ   مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

اَنَّ النَّبيَّ صلّى هللا عليه  سرلّم »ـ  عْن اَبي  َُّرْكَريَ رضي هللا عنهف  363/14

ُّ اََحرردٌ  ف }}قُّررْل كَااَكَُّقررا اْلَكررافِّرُّ َن مرر  ف }}قُّررْل  ُّررَو  َّ قَررَراَ فِّرري َرْكعَ َرري الفَْورررِّ

ْتلٌِّم.مرر«    َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 ه ة لف في توركوقمافالوج

مرا كُّ ررا »  براح «ال قود»( في ك اح 1171اما اة ل ف د اذرجه البواري )

( من طرك  محمرد برن عبرد الررحمن  عرن 724   متلم )«في ركع ي الفور

عمري بنت عبد الرحمن  عن عا شة رضي هللا عنقا قالتف )كان النبي صلّى 

الي الةبح ح ى إني ةقولف  ل هللا عليه  سلّم كوفف الركع ين الل ين قبل ص

 قرا بأّمِّ الك اح؟(    ذا لفظ البواري.

  براح «صرالي المترافركن»( فري ك راح 726 اما اليراني ف رد اذرجره مترلم )

مررن طركرر  « اسرر حباح ركع رري الفوررر...  بيرران مررا كترر ح  ان ك رررا فيقمررا»

مر ان بن معا كرة  عرن ك كرد ـ  رو ابرن كيتران ـ عرن ابري حرازم  عرن ابري 

 ري رضي هللا عنه به. رك

الوجه اليانيف الحردكث اة ل بليرل علرى اسر حباح توفيرف راتبرة الفورر  فرال 

كميررل ال رررااي فيقررا   ال كميررل ـ اككررا  ـ الركرروع  التررووب  قررال ال رطبرريف 

)ليس معنى  ذا انقا شكت في قرااته صلّى هللا عليه  سلّم فيقا بأّمِّ ال رِن... 

ير را مرن النوافرل ك ررا بالتروري كرتلقرا ح رى  إنما معنى  ل  انه كران فري غ

تكون اطول من اطول منقا  بوالا فعلره فري  رذا  ف نره كران كوفرف افعالقرا 

 قرااتقررا  ح رررى إ ا نُّتررربت إلررى قرااتررره فررري غير رررا كانررت كأنقرررا لرررم ك ررررا 

([    ررذا اةمررر اة ل الررذي اذ ةررت برره راتبررة الفوررر    ررو 702فيقررا...(])

ـ  هللا اعلم ـ المبرابري لةرالي الةربح ا ل  ق قرا   توفيفقا   الحكمة في  ل 

 ([.703 به ج م ال رطبي])

 قيلف ليت ف ح صرالي النقرار برركع ين ذفيف رين  كمرا كران كتر ف ح قيرام الليرل 

 بركع ين  لل فرغ للفرض ا  ل يام الليل الذي  و افكل النوافل الممل ة.

« الكرافر ن»اي سروري الوجه اليالثف الحدكث الياني بليل على اسر حباح قررا

في اليانية من ركع ي الفور    ذا « اإلذالص»في الركعة اة لى   سوري 

اةمررر اليرراني الررذي اذ ةررت برره راتبررة الفوررر   الحكمررة مررن قرررااي  رراتين 
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 ُّ التورتين ـ  هللا اعلم ـ انقما تكرمن ا نروعي ال وحيرد  فتروري }}قُّرْل  ُّرَو  َّ

ا تعرالى   نفري كرل ن رص عنره سربحانه اََحدٌ مرر تكمنت إثبا  كرل كمرال 

 تعالى  ف ن فيقا  صف هللا تعرالى بالوحدانيرة  الةرمدكة   نفري الكفرد عنره 

  الميل    ذا  و توحيد الربوبية   توحيد اةسماا  الةفا .

 سوري }}قُّْل كَااَكَُّقا اْلَكافِّرُّ َن مرر تكمنت إكوراح عبابتره  حرد، ال شررك  

ما سوا،    ذا  و ال وحيد الملبي اإلرابي    رو  له   ال برئ من عبابي كل

 توحيد اةلو ية   توحيد العبابي.

 كل من التورتين مشر مل علرى النروع المرذكور نةرا    علرى النروع اآلذرر 

 ل  ما .

 إ ا اضيف إلى  ل  اس حباح قرااتقما في الروتر ـ كمرا سريأتي ـ اتكرح ان 

 يد فاتحة عمل العبد  ذاتم ه.من م اصد  ل  ـ  هللا اعلم ـ ان ككون ال وح

كما كت ح  ان ك را في الركعة اة لى باآلكة من سوري الب ريف }}قُّولُّوا َِمنَّا 

َل إِّلَْينَرارر اآلكرة ]الب رريف  ُّْنر ِّ ِّ َ َما ا [    ك ررا فري اليانيرة ال ري فري ِل 136بِّاهَّ

مُّ اْلكُّْفررَر قَرراَل َمررْن اَ  ررْنقُّ يَتررى مِّ ررا اََحررسَّ عِّ ِّ قَرراَل عمرررانف }}فَلَمَّ ي إِّلَررى  َّ ْنَةررارِّ

وَن مرر ]ِل عمررانف  ْترلِّمُّ ِّ َ اْشَقْد بِّأَنَّرا مُّ ِّ َِمنَّا بِّاهَّ كُّوَن نَْحنُّ اَْنَةارُّ  َّ اْلَحَوارِّ

52([]704. ]) 

فينب ي للمتلم ان ك را بقذا احيانرا    بقرذا احيانرا   ليكرون عرامال  بالترنة  فر ن 

 مقووري   هللا تعالى اعلم.ال رااي اليانية اشبه ما تكون بال
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 حكم االضطجاع بعد ركعتي الفجر

َكرراَن النَّبرريُّ صررلّى هللا عليرره »ـ َعررْن َعا َِّشررةَ رضرري هللا عنقررا قَالَررْتف  364/15

.«.  سلّم إ َا َصلَّى َرْكعَ َي اْلفَْورِّ اْضَمَوَع َعلَى شِّ ِّّهِّ اةَْكَمنِّ  يُّ  َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ

َرْكرَريَ رضري هللا عنره قَرالف قَراَل َرسُّرولُّ هللا صرلّى هللا ـ َ َعْن اَبي  ُّ  365/16

ْع َعلَرى »عليه  سلّمف  رْبحِّ  فَْليَْكرَموِّ ى اَحدُّكُّْم الرْكعَ َْينِّ قَْبَل َصالَيِّ اْلةُّ
إ َا َصلَّ

َحهُّ.«. َجْنبِّهِّ اةَْكَمنِّ  ي َ َصحَّ ذِّ بَ  َ ال ِّّْرمِّ  َرَ ا،ُّ اَْحَمد  َ اَبُّو بَا ُّ

 جو،فالكالم عليقما من  

 الوجه اة لف في توركوقماف

  براح «ال قورد» ( فري ك راح1160اما حدكث عا شة ف رد اذرجره البوراري )

رروعة علررى الشرر  اةكمررن بعررد ركع رري الفوررر» مررن طركرر  عبررد هللا بررن « الّكِّ

ك كد  حدثنا سرعيد برن ابري اكروح  قرالف حردثني ابرو اةسروب  عرن عرر ي برن 

 ال بير  عن عا شة رضي هللا عنقا به.

(   ابرو 15/217اما حدكث ابي  ركري رضري هللا عنره ف رد اذرجره احمرد ) 

  «االضمواع بعد ركع ي الفورر»  باح «الةالي»( في ك اح 1261با ب )

( مرن طركر  عبرد الواحرد برن زكراب  ثنرا اةعمرع  عرن ابري 420 ال رمذي )

 صالح  عن ابي  ركري رضي هللا عنه به مرفوعا .

كررري حرردكث حتررن صررحيح غركرر  مررن  ررذا  قررال ال رمررذيف )حرردكث ابرري  ر

الوجه(    رذا اإلسرناب ظرا ر، الةرحة    رو علرى شررط الشريوين  لكرن لره 

 عل انف

إحدا ماف ان عبد الواحد تكلم فيه بع  الحفراظ  ف رد تفررب بقرذا الحردكث عرن 

ا به في الةحيحين  إال ان في حدكيه عن  اةعمع    و  إن كان ث ة  اح وَّ

ر  ل  الحافظان الذ بي  ابن حورر   غير مرا   لمرا اةعمع م اال   كما  ك

ترررجم لرره الررذ بي عرردَّ  ررذا الحرردكث مررن منرراكير، ال رري نُّ مررت عليرره   تونبقررا 

 ([.705الشيوان])

العلررة اليانيرررةف ان اةعمررع مررردلس   صررفه بال ررردليس النتررا ي  الررردارقمني 

 الرررذ بي  العال ررري  غيرررر م   قرررد اح مرررل العلمررراا تدليتررره إ ا كررران فررري 

« ال ردليس»ةحيحين  كما نص على  ل  الحافظ ابن حور في رسال ه في ال

ةن الشيوين اع نيا بر اك ه  ان  يرا منقرا مرا ثبرت سرماعه   امرا غير مرا فلرم 

كع ن بذل   فلذا تُّعلُّ ر اك ه إ ا لم كةرح بالتماع   لكن  كر الذ بي انه إ ا 

م لره اكيرر عرنقم  قال في ر اك ه )عن( تمرد اح مال ال دليس  إال فري شريو

كرر برا يم  ابرري  ا ررل  ابرري صررالح التررمان فرر ن ر اك رره عررن  ررذا الةررنف 

([   قد صحح الحدكث جماعرة مرن الم  ردمين  706محمولة على االتةال])
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( 6/220(  ابن حبان )1120منقم ال رمذي كما  كر الحافظ   ابن ذ كمة )

([  كمررررا صررررححه 708«])الفرررر ح»([  ابررررن حوررررر فرررري 707 النررررو ي])

 ([.709ةلباني])ا

 قد حكم الحافظ البيق ي على  ذا الحدكث بالشذ    ف نه لما  كر حردكث ابري 

 ركري حكاكة  عن فعل النبي صلّى هللا عليه  سلّم قالف )  ذا ا لى ان ككرون 

([  710محفوظرررا   لمواف  ررره سرررا ر الر اكرررا  عرررن عا شرررة  ابرررن عبررراخ(])

علرروم الحرردكث   قررد  كررر  معلرروم ان م ابررل المحفرروظ  ررو الشررا  كمررا فرري 

التيوطي  ذا الحدكث  جعله مياال  للشا  حيث انفرب به عبرد الواحرد مرن برين 

 ([.711ث ا  اصحاح اةعمع])

 قررال ابررو الميرر  محمررد شررمس الحرر ف )إن  ر ب، مررن فعلرره صررلّى هللا عليرره 

 سلّم ال كنافي كونه  رب من قولره  فيكرون عرن ابري  ركرري حردكيان  حردكث 

 ([.712دكث ثبوته من فعله...(])اةمر به   ح

 قد ضعف الحدكث ـ اككا  ـ شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما ن له عنه ابرن ال ريم  

حيث قال ابن تيميةف ) ذا باطل  ليس بةحيح   إنما الةحيح عنه الفعرل ال 

([  713اةمررر بقررا   اةمررر تفرررب برره عبررد الواحررد بررن زكرراب  غلررط فيرره...(])

 ([.714) ممن ضعفه ابن العربي]

 على  ذا فالحدكث معلرول    رو الرذي رجحره الشريخ عبرد الع كر  برن براز  

 لكن على فرض صح ه فاةمر فيه لالس حباح  كما سيأتي إن شاا هللا.

الوجرررره اليررررانيف حرررردكث عا شررررة رضرررري هللا عنقررررا بليررررل علررررى مشررررر عية 

االضمواع على الش  اةكمن بعرد ركع ري الفورر   كرذا حردكث ابري  ركرري 

  عنه ف ن فيه اةمر بذل   على ال ول بةح ه.رضي هللا

 حكمة  ذا االضمواع الراحة  النشاط لةالي الةبح   على  رذا ف ور ص 

بالم قود   قيلف الفةل بين ركع ري الفورر  صرالي الةربح   علرى  رذا فرال 

 تو ص.

 قد جاا في بع  الر اكا  لحدكث عا شة قالرتف )إن النبري صرلّى هللا عليره 

ا صررلى سررنة الفوررر فر ن كنررت مترر ي ظة حرردثني   إال اضررموع  سرلّم كرران إ 

([  فرردل  لرر  علررى عرردم  جوبقررا  انقررا سررنة 715ح ررى كُّررد ََّن بالةررالي(])

مت حبة   انه إ ا تركقا بع  اةحيان فال بأخ  كما كان الرسول صرلّى هللا 

عليه  سلّم ك ركقا إ ا تحدث مع عا شة   ككون اةمر في حدكث ابي  ركرري 

 عنه لالس حباح لقذ، ال ركنة   ظا ر الحدكث ان االضمواع سنة رضي هللا

ممل رررررا   سرررررواا اقرررررام الليرررررل ام ال    رررررذا  رررررو المرررررذ   عنرررررد الشرررررافعية 

([   قد ر   ابن ابي شيبة فعله عن ابري موسرى  رافرع برن 716 الحنابلة])
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ذدكج  انس بن مال    عبد هللا بن عمر  ابي  ركري   ابن سريركن  عرر ي 

 ([.717ر])بن ال بي

 ال ول اليانيف ال فةيل بين مرن ك روم الليرل  فيتر ح  لره االضرمواع  ةنره 

كح رراج إلررى راحررة ح ررى كنشررط لةررالي الفوررر  ب ن غيررر،   برره جرر م ابررن 

([    ذا االضمواع لم كرب فيه إال الفعرل الموررب  بنراا  علرى 718العربي])

فيره اةصرل ان حدكث ابري  ركرري فري اةمرر بره شرا     رذا الفعرل تعرارض 

 الظا ر  إ  اةصل عدم ال شركع في ميرل  لر    لقرذا   ر  بعر  العلمراا 

 ([.719إلى ال ول باإلباحة  منقم مال   جماعة])

 الظا ر ان فعله صلّى هللا عليه  سرلّم م ةروب بره ال شرركع لةرل ه بالعبرابي  

 ةن ال ال  على افعاله ال شرركع  إ   رو مبعروث لبيران الشررعيا    ك روي 

ذا الظررا ر مواظبررة النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم علررى  ررذ، الكرروعة إن لررم  رر

ك حرردث مررع عا شررة رضرري هللا عنقررا كمررا ت رردم  كمررا ك رروي  لرر  حرردكث ابرري 

  ركري رضي هللا عنه عند من ك ول بيبوته.

 فررري االضرررمواع اقررروال اذرررر    الظرررا ر ـ  هللا اعلرررم ـ اسررر حباح  رررذ، 

كيررررر ا ررررل العلررررم  مررررنقم النررررو ي  ([   برررره قررررال ا720الكرررروعة ممل ررررا ])

([    ري ت أكرد فري حر  721 الةنعاني   ابو المي  محمد شرمس الحر ])

 من صلى بالليل اكير من غير،.

 الحكمة من كونقا على الون  اةكمن ما قاله العالمة ابن ال يم من ان ال لر  

معل  في الون  اةكتر  ف  ا نرام الرجرل علرى الونر  اةكترر اسر ي ل نومرا   

ةنه ككون فري بعرة  اسر راحة فيي رل نومره  فر  ا نرام علرى شر ه اةكمرن ف نره 

ك ل   ال كت  رد في النوم  ل ل  قلبه   طلبه مت  ر،  ميله إليه   كمكرن ان 

ككاا إلى  ل  انه صرلّى هللا عليره  سرلّم كران كحر  ال يرامن فري شرأنه كلره. 

 ([.722 العلم عند هللا تعالى])

م من طرك  مال   عن ابن شقاح  عن عر ي  عرن الوجه اليالثف ر   متل

عا شررة رضرري هللا عنقرراف )ان رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم كرران كةررلي 

بالليل إحد  عشري ركعة كوتر منقرا بواحردي  فر  ا فررغ منقرا اضرموع علرى 

 ([(.723ش ه اةكمن ح ى كأتيه المد ن  فيةلي ركع ين ذفيف ين])

د صرالي الليررل  ال بعررد راتبرة الفوررر   قررد   رذا كرردل علرى ان االضررمواع بعرر

ذالف مال  جميرع اصرحاح ال  رري اميرال معمرر  ع يرل  كرونس برن ك كرد 

 شرررعي  برررن ابررري حمررر ي  ابرررن ابررري   ررر   اة زاعررري  غيرررر م فررري  كرررر 

 االضمواع  فقم كذكر نه بعد راتبة الفور    و كذكر، بعد صالي الليل.
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ثبت اصحاح ال  ري  احفظقم  فمن ا ل العلم من رجح ر اكة مال   ةنه ا

 منقم من قالف بل الةواح في  رذا مرع مرن ذرالف مالكرا    ان االضرمواع 

 بعد راتبة الفور  و المحفوظ   اما بعد صالي الليل فقو من ا  ام مال .

قال البيق ي بعد  كر الر اك ينف ) العدب ا لى بالحفظ من الواحد   قد كح مل 

([  724احرد ما   ن رل البراقون اآلذرر...(])ان ككونا محفوظين  فن ل مالر  

 كح مل ان ككون المراب باالضرمواع بعرد صرالي الليرل فري ر اكرة مالر   رو 

نومه صلّى هللا عليه  سلّم بين صالي الليل  صالي الفور  الواربي في حردكث 

 ([.725ابن عباخ رضي هللا عنقما])

سلّم كان ككموع في الوجه الرابعف ظا ر الحدكث ان النبي صلّى هللا عليه  

بي رره  ةنرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم كرران كةررلي راتبررة الفوررر فيرره   كدكررد  ررذا 

حدكث عا شة رضي هللا عنقرا الم  ردمف )ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم كران 

إ ا صلى سنة الفورر فر ن كنرت متر ي ظة حردثني   إال اضرموع ح رى كرد ن 

تود إن صلى فيه راتبة الفورر  بالةالي(   على  ذا فال كشرع فعلقا في الم

ف ن صال ا في بي ه اس ح  لره االضرمواع   لرم كيبرت عرن النبري صرلّى هللا 

عليه  سلّم  ال عن احد مرن اصرحابه انقرم فعلو را فري المترود  برل قرال ابرن 

حورف )إنه َصحَّ عن ابن عمر رضي هللا عنقمرا انره كران كحةر  مرن كفعلره 

 ([(.726في المتود])

لعلمف إن  ذ، الكوعة تابعةٌ لركع ي الةربح  فر ن ركعقمرا  قال بع  ا ل ا

فرري البيررت اضررموع فيرره    ررذا افكررل  اكمررل   إن ركعقمررا فرري المتررود 

اضررموع فيرره   إن ذررالف ال ككررر،  ةنرره لرريس فيقررا تحدكررد بموضررع ب ن 

 ([.727موضع])

 الذي كظقر لي ـ  هللا اعلم ـ انه ال كشرع االضمواع في المتود  لما ت ردم 

نه لم كيبت عن الرسول صلّى هللا عليه  سلّم  ال عرن احرد مرن اصرحابه من ا

انقررم فعلو ررا فرري المتررود   ةن النرراخ فرري المتررود ك مررون الةررف اة ل 

فاة ل  ك  اربون ح ى قبرل إقامرة الةرالي  فيكرون االضرمواع فري المترود 

 في ميل  ذ، الحال غير ال     هللا تعالى اعلم.
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 بيان كيفية صالة الليل

ـ َعررن ابررنِّ عَُّمررَر رضرري هللا عنقمررا قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  366/17

رْبَح َصرلَّى َرْكعَرة  »عليه  سلّمف  َي اََحدُّكُّمُّ الةُّ ُّ اللَّيلِّ َميْنَى َميْنَى  فَ  َا َذشِّ َصالَي

دَي   تُّوتِّرُّ لَهُّ َما قَْد َصلّى .«. َ احِّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

ْلَوْمَتررر 367/18 بَّررراَنف ـ َ لِّ َحهُّ اْبرررنُّ حِّ ُّ اللَّْيرررلِّ َ النََّقرررارِّ َميْنَرررى »ةِّ َ َصرررحَّ َصرررالَي

ف  ذَا َذَمأٌ.«. َميْنَى  َ قَاَل النََّتا يُّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقماف

مرا »  باح «الوتر»( في ك اح 990اما الحدكث اة ل ف د اذرجه البواري )

( مررن طركرر  مالرر   عررن نررافع  عبررد هللا بررن 749 متررلم )« جرراا فرري الرروتر

بكنار  عن ابن عمر ان رجال  سأل رسول هللا )ص( عرن صرالي الليرل  ف رال 

   فري ر اكرة « صالي الليل مينى مينرى... الحردكث»رسول هللا عليه التالمف 

لمتلم من طرك  ع بة بن حركث قالف )سمعت ابن عمرر...( فرذكر الحردكث  

 ف )ما مينى مينى؟ قالف ان تتلم في كل ركع ين(. في ِذر،ف ف يل البن عمر

فري »  براح «الةرالي»( فري ك راح 1295 اما الياني ف رد اذرجره ابرو با ب )

( 1322(  ابرن ماجره )3/227(  النترا ي )597 ال رمرذي )« صالي النقرار

( من طرك  شعبة  عن كعلرى برن عمراا  عرن علري برن عبرد 8/410 احمد )

 ضي هللا عنقما مرفوعا .هللا البارقي  عن ابن عمر ر

 جاا الحدكث ـ اككا  ـ من طرك  إسحاد بن إبرا يم الحنيني  عن العمري  

شرررح معرراني »عررن نررافع  عررن ابررن عمررر مرفوعررا   اذرجرره المحررا ي فرري 

(   الحنينرري ضررعيف كييررر الررو م  الومررأ   كررذا العمررري  1/334« )اآلثررار

 . كما ت دم.([728  و عبد هللا بن عمر  ف نه ضعيف ليس بحوة])

 قررال النتررا ي بعررد  كررر، الحرردكثف ) ررذا الحرردكث عنرردي ذمررأ( كعنرري  كررر 

)النقار(  قد اذ لف العلماا في  ذا الحدكث بقذ، ال كرابي اذ الفرا  شردكدا   ف رد 

صححه جماعة منقم البواري  فيمرا ن لره عنره البيق ري   ابرن ذ كمرة   ابرن 

يخ عبد الع ك  بن باز  بناا ([   الشيخ اةلباني   الش729حبان   النو ي])

 ([.730على انقا زكابي من ث ة ف  بل])

 ضعفه ِذر ن  منقم النتا ي  كما  كر الحافظ   اإلمام احمد   قد  كر ان 

« العلررررل»([   الرررردارقمني فرررري 731شررررعبة كرررران ك قيرررر   ررررذا الحرررردكث])

« شررح المعراني»([   المحا ي في 732(   الحاكم   ابن معين])13/35)

 ([.733   شيخ اإلسالم ابن تيمية])(1/334)

  لعل  دالا كت دلون على ضعف  ذ، ال كابي بما كليف
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ـ ان الحردكث ر ا، عرن ابرن عمرر اكيررر مرن ذمترة عشرري نفترا    اغلرربقم  1

جبال في الحفظ  سرب منقم ابن عبرد البرر تترعة  مرنقمف سرالم   نرافع   عبرد 

نقم  ررذ، ال كررابي سررو  ([   لررم كررذكر  احررد مرر734هللا بررن بكنررار   غيررر م])

([   لررم 735البررارقي اةزبي  كمررا ت رردم    ررو صررد د كمررا قررال الررذ بي])

كش قر في الحفظ  اإلت ان  كما قال شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة  مرع قلرة حدكيره 

كما قال ابن عدي   قرد اذررج لره مترلم حردكيا   احردا  فري الردعاا إ ا اسر و  

زكرابي شرا ي  ك رول شريخ المفترركن على الراحلة للترفر  ف كرون  رذ، ال كرابي 

الحافظ محمد بن جركر المبريف )الحفاظ الي ا  إ ا ت رابعوا علرى ن رل شريا 

بةفة  فوالفقم  احد منفررب لريس لره حفظقرم كانرت ر اكرة الوماعرة اةثبرا  

([    رذا معنرى 736اح َّ بةحة ما ن لوا من الفرب الذي لريس لره حفظقرم(])

 م رر في علوم الحدكث.

 رب عرن ابرن عمرر انره كران ال كرر  بأسرا  ان كةرلي بالنقرار اربعرا    ـ انه 2

    رب عن ابرن عمرر انره كران «متا له عن اإلمام احمد» كر، ابو با ب في 

([   لررو كرران ابررن عمررر حفررظ ان صررالي 737كةررلي بالنقررار اربعررا  اربعررا ])

فردل النقار مينى مينى لم ككن كر  ان كةلي بالنقار اربعا  مع شردي اتباعره  

([. قال المحا يف ) قد ر ي عرن ابرن 738على انه عمل بمفقوم ما ر  ])

عمر رضي هللا عنقما من فعله بعد رسول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم مرا كردل 

 ([  ك ةد حدكث اةزبي  الحنيني.739على فتاب  ذكن الحدكيين...(])

أله عن صرالي ـ ان  ذ، ال كابي ال تناس  سياد الحدكث  ةن التا ل إنما س 3

الليل   النبي صلّى هللا عليه  سلّم  إن كان قرد كوير  عرن التردال  زكرابي ـ 

كمررا ت رردم فرري ا ل حرردكٍث فرري  ررذا الك رراح ـ لكررن  ررذ، ال كررابي ال كنرر ظم بقررا 

الكالم  ةنه  كر فيه قولهف )فر  ا ذفرت الةربح فرأ تر بواحردي(  فقرذا كناسر  

ار اككا    كر  ل  شيخ اإلسالم ابرن تفركعه على  كر الليل قبله  ال  كر النق

 ([.740تيمية])

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولهف )مينى مينى( بف ح المريم   إسركان اليراا الميليرة ايف اثنرين اثنرين    رو 

ممنوع من الةرا  للوصفية  العدل   ال كرار لل أكيد.  قد جاا في ر اكرة 

ركث... ف يل البن عمرف  ما مينى مينرى؟ قرالف )ان تترلم متلم عن ع بة بن حُّ

 في كل ركع ين(.

قولهف )ف  ا ذشي احدكم الةبح( على حذا مكاا  ايف فر  ا ذراا احردكم 

 طلوع الةبح  ايف طلوع الفور.
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الوجه اليالثف الحدكث بليل علرى ان صرالي الليرل مينرى مينرى  كترلم مرن كرل 

في ر اكرة ركع ين ـ كما  رب تفتير الحدكث عن ابن عمر رضي هللا عنقما  

متررلم ـ  كو مقررا بركعررة  احرردي ترروتر لرره مررا صررلى إ ا ذشرري طلرروع الفوررر  

 سيأتي إن شاا هللا ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم ا تر بومس  بتبع  ب يرر 

 ل    قد اذذ العلماا  منقم مال  بحدكث الباح مت دال  به على تَعَيُّنِّ الفةل 

 ر الترياد  لحةرر المب ردا فري بين كل ركع ين من صالي الليل  ةن  ذا ظا

الوبر  فقو في قويف ما صالي الليل إال مينى مينى  لكرن كررب علرى  لر  فعرل 

النبي صلّى هللا عليه  سلّم كما سيأتي       الومقور من ا ل العلم إلى ان 

 ل  ال كل م   إنما الحدكث لبيان اةفكل  لما سيأتي من فعله صلّى هللا عليه 

ك الف إنه مراب به اإلرشاب إلى اةذف  ةن الترالم مرن كرل  سلّم بوالفه  ا  

ركع ين اذف على المةلي من اةربع فما فوققا  لما فيه مرن الراحرة غالبرا   

 قكرااِّ مرا كعررض مررن امرر مقرم   لررو كران الوصرل لبيرران الورواز ف رط لمررا 

  اظ  عليه الرسول صلّى هللا عليه  سلّم   قد صح عنه الفةل  الوصل.

فقومرره علررى ان صررالي النقررار ليتررت كررذل    انرره كورروز ان تَُّةررلَّى  كرردل بم

اربعا   كما فعل ابن عمر رضي هللا عنقما   رو قرول ابري حنيفرة  صراحبيه  

([   اذ رررررررار، 741«])الم نررررررري» إسرررررررحاد   صرررررررححه الموفررررررر  فررررررري 

([   كأنقم قرالوا برذل  لالذر الا فري ثبرو  لفظرةف )صرالي 742الةنعاني])

 ى مينى(.مين«  النقار»الليل 

([  743   رر  الومقررور إلررى ان صررالي النقررار كةررالي الليررل مينررى مينررى])

اذررذا  بقررذ، ال كررابي   ةنرره ابعررد مررن التررقو   اشرربه بةررالي الليررل  تموعررا  

النبي صلّى هللا عليه  سلّم  ف ن الةحيح في تموعاتره ركع ران  قرالواف  كرل 

 نى.حدكث  رب فيه  كر اةربع فالمراب ان كةليقا مينى مي

 الذي كظقر ـ  هللا اعلرم ـ ان صرالي النقرار موسَّرع فيقرا  فر ن صرلى اةربرع 

احيانا  بتالم  احد جاز   إن سلم من كل ركع ين فقو افكل  لما ت دم   اما 

صالي الليل فقي مينى مينى  لكن لرو سررب ذمترا  ا  سربعا  جراز  كمرا سريأتي 

 إن شاا هللا.

ان  قرت الروتر كن قري بملروع الةربح  الوجه الرابعف في الحدكث بليرل علرى 

ل ولررهف )فرر  ا ذشرري احرردكم الةرربح صررلى ركعررة  احرردي( ايف طلرروع الفوررر  

  سيأتي لذل  م كد بيان.  هللا تعالى اعلم.
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 فضل صالة الليل

ـ َعررْن اَبِّرري  َُّرْكررَريَ رضرري هللا عنرره قَررالف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  368/19

ُّ اللَّْيلِّ اَْفَكلُّ الةَّ »عليه  سلّمف  كَكةِّ َصالَي ْتلٌِّم.«. الَيِّ بَْعدَ اْلفَرِّ  اَْذَرَجهُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« فكل صروم المحررم»باح « الةيام»( في ك اح 1163ف د اذرجه متلم )

من طرك  ابي عوانة  عن ابي بشر  عن حميد برن عبرد الررحمن الحميرري  

عنره قرالف قرال رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف  عن ابي  ركرري رضري هللا

افكل الةيام بعد رمكان شقر هللا المحرم   افكل الةالي بعد الفرككة »

 «.صالي الليل

الوجه اليانيف الحدكث بليل على فكل صالي الليل  انقا افكرل الةرالي بعرد 

 الةالي المفر ضة    ي افكل من صرالي النقرار    لر  ـ  هللا اعلرم ـ لمرا

فيقررررا مررررن صررررفاا المناجرررراي   تواطررررد ال لرررر   اللترررران   قلررررة الشررررواغل  

 اإلذررالص   البعررد عررن الركرراا  ةنقررا فرري  قررت الراحررة  الترركون  محبررة 

النوم  فقو شادٌّ  إال على الواشرعين  الرذكن كظنرون انقرم مالقرو ربقرم  انقرم 

 إليه راجعون  قيام الليل كما ك ول المنابيف

دُّ ا حَّ باعٍ ال كُّربُّ    كا رجاَل الليل جِّ  رُّ

دُّ     ما ك ومُّ الليَل إال  من له َعْ ٌم  جِّ

 

قيام الليل  لو كان قليال  من ا م المولدا  اإلكمانية  بما ككفي علرى صراحبه 

من نور الوجه   ك ظة ال ل    حال ي اإلكمان    و سب  من اسباح بذول 

م عن عبراب، الةرالحين الونة كما ثبت في التنة   قد  كر هللا في ك ابه الكرك

رررَن اللَّْيرررلِّ َمرررا كَْقَوعُّررروَن مرر  ررريال  مِّ تقورررد م بالليرررل  قرررال تعرررالىف }}َكرررانُّوا قَلِّ

كَن كَبِّي ُّرروَن 17]الررذاركا ف  [    قررال تعررالى فرري صررفة عبرراب الرررحمنف }}َ الَّررذِّ

را مرر ]الفرقرانف  د ا َ قِّيام  ْم سُّروَّ نُّروبُّ 64لَِّربِّّقِّ ْم [    قرال تعرالىف }}تَ ََورافَى جُّ قُّ

ْم َذْوف ا َ َطَمع ارر ]التوديف  عِّ كَْدعُّوَن َربَّقُّ  [ .16َعنِّ اْلَمَكاجِّ

 عن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه قالف لما قدم رسول هللا صلّى هللا عليره 

 سررلّم المدكنررة انوفررل النرراخ إليرره   قيررلف قرردم رسررول هللا )ص(  فونررت فرري 

 صلّى هللا عليره  سرلّم عرفرت الناخ ةنظر إليه  فلما اس بنتُّ  جه رسول هللا

كا اكقا الناخ  »ان  جقه ليس بوجه كذاح   كان ا ل شيا تكلم به ان قالف 

افشررروا الترررالم   اطعمررروا المعرررام   صرررلُّوا  النررراخ نيرررام  تررردذلون الونرررة 

 ([.744«])بتالم
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فينب ي للمدمنين ان ككون لقم نةي  من قيام الليل  ةن بقا   الليرل غاليرة  

َذصُّ بال فلرة  قرال ابرن عبرد البررف )قيرام الليرل سرنة مترنونة  ال كنب ري فال تُّرْ 

َر لقرا   اُّعريَن عليقرا  فر ن رسرول هللا صرلّى هللا عليره  تركقا  فموبى لمن كُّّتِّ

 ([.745 سلّم قد عمل بقا   ندح إليقا(])
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 حكم الوتر

ّيِّ رضي هللا عنه اَنَّ َرسُّولَ  369/20 هللاِّ صلّى هللا  ـ َعْن ابي اكُّوَح اةَْنَةارِّ

ْتررلٍِّم  َمررْن اََحرر َّ اَْن كُّرروتَِّر بَِّوْمررٍس »عليرره  سررلّم قَرراَلف  تْرُّ َحرر ٌّ َعلَررى كُّررّلِّ مُّ اْلرروِّ

رردَيٍ  فَْليَْفعَررْل  َ َمررْن اََحرر َّ اَْن كُّرروتَِّر بِّررياَلٍَث فَْليَْفعَررْل  َ َمررْن اََحرر َّ اَْن كُّرروتَِّر بَِّواحِّ

ررَح النََّتررا يُّ َرَ ا،ُّ اةْربَعَررةُّ إالَّ «. فَْليَْفعَررلْ  بَّرراَن  َ َرجَّ َحهُّ اْبررنُّ حِّ يَّ  َ َصررحَّ ررذِّ ال ِّّْرمِّ

 َ ْقفَهُّ.

تْرُّ بَِّحر ٍْم »ـ  َعْن َعلِّّيِّ ْبنِّ اَبي َطالٍِّ  رضي هللا عنه قَراَلف  370/21 لَرْيَس اْلروِّ

ررْن سُّررنَّةٌ َسررنَّقا َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم ا،ُّ َر َ «. َكَقْينَررةِّ الَمْك ُّوبَررةِّ  َ لكِّ

َحهُّ. مُّ َ َصحَّ يُّ َ َحتَّنَهُّ   الَحاكِّ ذِّ  النََّتا يُّ  ال ِّّْرمِّ

ـ  َعررْن َجررابِّرِّ اَنَّ َرسُّرروَل هللاِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم قَرراَم فِّرري َشررْقرِّ  371/22

ْج  َ قَراَلف  رَن اْل َابِّلَرةِّ فَلَرْم كَْوررُّ ريتُّ اَْن كُّْك َرَ  »َرَمَكاَن  ثُّمَّ اْن ََظررُّ ، مِّ إنِّّري َذشِّ

تْرُّ َعلَ  بَّاَن.«. ْيكُّمُّ اْلوِّ  َرَ ا،ُّ اْبنُّ حِّ

 الكالم عليقا من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقاف

  «الةرالي»( فري ك راح 1422اما حدكث ابي اكروح  ف رد اذرجره ابرو با ب )

(  ابرن ماجره 3/238من طرك  بكر بن  ا ل   النترا ي )« كم الوتر؟»باح 

اعي  كال ما عن ال  رري  ( من طرك  اة ز6/170(  ابن حبان )1190)

عن عمراا برن ك كرد اللييري  عرن ابري اكروح اةنةراري رضري هللا عنره  بره 

 مرفوعا .

عَْيٍد   من طركر  الحرارث 239ـ  3/238 ر ا، النتا ي ) ( من طرك  ابي مُّ

 بن متكين  عن سفيان  كال ما عن ال  ري موقوفا .

( قرالف 441ـ  1/440مرفوعرا   موقوفرا  )« الكبرر » لما ساقه النتا ي فري 

)الموقرروا ا لررى بالةررواح   هللا اعلررم(    ررذ، العبرراري ليتررت موجرروبي فرري 

   مع انه ساد الحدكث فيه مرفوعا   موقوفا .«المو بى»

  ذا الحدكث رجاله ث ا   ر ا، عن ال  ري جماعرة مرن الي را   مرنقم مرن 

عيينة  رفعه   منقم من  قفه  منقمف اة زاعي   بكر بن  ا ل   سفيان بن 

ررلَّ بررالوقف.  قررد  كررر  عَْيررٍد ـ حفررص بررن غرريالن ـ  غيررر م  لكنرره اُّعِّ  ابررو مُّ

الدارقمني االذ الا فري رفعره   قفره   رجرح  قفره  قرال الحرافظف )صرحح 

 البيق رري   غيررر  احررد  قفرره  « العلررل»ابررو حرراتم  الررذ لي  الرردارقمني فرري 

 مترررح ([  قررال الةررنعانيف ) لرره حكررم الرفررع  إ  ال746  ررو الةررواح(])

([    اف رره علررى  لرر  الشرريخ عبررد 747لالج قرراب فيرره  ايف فرري الم ررابكر(])

الع ك  بن باز   قد رجح اةلباني الرفع  قالف )ترجيح البيق ي  غير،  قفره 
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مما ال  جه له  ةنه قد رفعه جماعة من الي ا    الرفع زكابي كور  قبولقرا  

مرن جقرة الةرناعة  ([   الوقرف  رو الرراجح748كما ت رر في المةملح(])

 الحدكيية.

قيام »( في ك اح 3/229اما حدكث علي رضي هللا عنه ف د اذرجه النتا ي )

( 454ـ  453 ال رمرررذي )« اةمرررر برررالوتر»  بررراح «الليرررل  تمررروع النقرررار

( من طرك  ابي إسحاد  عن عاصم بن ضمري  عرن علري 1/300 الحاكم )

 حتن(. بن ابي طال   به موقوفا    قال ال رمذيف )حدكث

 قرد ر ا، عررن ابري إسررحاد ـ   ررو الترربيعي ـ سررفيان اليروري  عنررد النتررا ي 

 ال رمذي   سماعه منه قدكم    و احفظ من كل من ر ا، عن ابي إسرحاد  

كما ر ا، عنه ابو بكر بن عيا  عند الحاكم   ر ا، عنره ـ اككرا  ـ إسررا يل 

النراخ فري (   رو مرن اثبرت 89برن كرونس برن ابري إسرحاد  عنرد الميالتري )

 جد،.

 قد ر ا، زكركا بن ابي زا دي   ابو بكر بن عيا  كال مرا عرن ابري إسرحاد 

  سيأتي.« ا تر ا كا ا ل ال رِن»مرفوعا  بلفظف 

 قد ت دم الكالم على ابي إسحاد   عاصم بن ضمري قركبا   فالحدكث حترن  

 ([.749 قد صححه اةلباني])

«ف الروتر»( فري براح 170ـ  6/169اما حدكث جابر ف د اذرجه ابرن حبران )

) كر الوبر الدال على ان الوتر ليس بفرض( من طرك  كع وح بن عبرد هللا 

ي قالف حدثنا عيتى بن جاركة  عن جرابر برن عبرد هللا رضري هللا عنقمرا  ال ُّّمِّ

قررالف صررلى بنررا رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري شررقر رمكرران ثمرران 

معنرا فري المترود   رجونرا ان كورررج ركعرا   ا ترر  فلمرا كانرت ال ابلرة اج 

إلينررا  فلررم كنرر ل ح ررى اصرربحنا  ثررم بذلنررا ف لنرراف كررا رسررول هللا اج معنررا فرري 

المتود  رجونا ان تةلي بنا  ف الف )إني ذشيت ا  كر ت ان كك   علريكم 

 الوتر(.

 إسررناب، ضررعيف ةن فيرره عيتررى بررن جاركررة   عليرره مرردار الحرردكث    ررو 

ريُّ  عنبترة  ضعيف  قرال ابرن معرينف )عنرد، منراكير  حردث عنره كع روح ال ُّّمِّ

قاضي الري(.  قال النتا يف )منكر الحدكث(   جاا عنرهف )م رر ت(   قرال 

ابن عديف )احابكيه غير محفوظة(   قال ابرو زرعرةف )ال برأخ بره(    كرر، 

 ([.750«])الي ا »ابن حبان في 

ْوعَررةَ  قررال الةررنعاني عررن حرردكث جررابر رضرري هللا عنررهف )ابعررد المةررنف النُّ 

 الحررررردكث فررررري البوررررراري إال انررررره بلفرررررظف )ان تفررررررض علررررريكم صرررررالي 

([   ذا فيه نظر  ف ن الحدكث الذي في البواري ليس فيه  كر 751الليل((])
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الوتر   ليس  و من حدكث جابر رضي هللا عنه  إنما  و من حدكث عا شرة 

 رضي هللا عنقا.

ح الرروتر    ررو اسررم الوجرره اليررانيف حرردكث ابرري اكرروح بليررل لل ررا لين بوجررو

للركعة المنفةلة عما قبلقا   اسم لليالث  الومس  التبع  ال تع إ ا جمعن 

بتررررالم  احررررد  فرررر ن كانررررت الرررريالث بتررررالمين كرررران الرررروتر اسررررما  للركعررررة 

 ([.752المنفةلة])

 ال ول بوجوبه  و قول ابي حنيفة في المشقور عنره  بعر  اصرحابه   بره 

لة ان قولهف )الوتر ح ( بمعنى ثابت ([    جه الدال753قال بع  التلف])

 فيفيد الوجوح.

 من اةبلة ـ اككا  ـ حدكث بركدي رضي هللا عنه قالف )قال رسرول هللا صرلّى 

قررال  لرر  ثالثررا   «( الرروتر حرر   فمررن لررم كرروتر فلرريس منررا»هللا عليرره  سررلّمف 

 حدكث ابي  ركري بنحو،    جه الداللة منقماف ان  ذا التياد  عيرد شردكد  

 ككون ميله إال ل رت فرض ا   اج   ال سيما  قد تأكد بال كرار   منقاف  ال

حرردكث علرري رضرري هللا عنرره قررالف قررال رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّمف 

    كلقا س أتي إن شاا هللا تعالى.« ا تر ا كا ا ل ال رِن..»

ر      الومقور من ا ل العلم   مرنقم الشرافعية  المالكيرة  الحنابلرة   اكير

([   اسر دلوا 754الحنفية إلى ان الوتر ليس بواج    إنما  و سنة مدكردي])

بحدكث علي المذكور  ف نه نص في محل الن اع    و صالح لالس دالل به  

 كما ت دم.

كما اس دلوا بحدكث جابر ـ اككا  ـ مع ما فيه من ضعف  كما اس دلوا بحدكث 

ل من ا ل نود ف  ا  و كترأل طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه قالف جاا رج

  ف رالف  رل « ذمس فري اليروم  الليلرة»عن اإلسالم  ف ال رسول هللا )ص(ف 

   سأله عن ال كاي  الةيام   قال في « ال إال ان تموع»عليَّ غير ا؟ قالف 

افلرح إن »ِذر،ف  هللا ال ازكرد  ال ان رص  ف رال النبري صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

صرركح فري عردم  جروح الروتر   انره ال كور  ([ . فقذا نص 755«])صدد

 إال ما بل عليه منمود الحدكث    ي الومس   ما زاب عليقا فقو تموع.

  ذا ال ول  رو الرراجح ل روي بليلره   ةنره فيره جمعرا  برين اةبلرة كلقرا    رو 

ا لى م ى امكن   اما ابلة ال را لين برالوجوح  فيوراح عنقرا برأن حردكث ابري 

  قفه ـ كما ت دم ـ  على ال ول بةرحة رفعره فليترت اكوح مو لف في رفعه 

بالل ه على الوجوح بةركحة  ةن لفظة )ح ( ال كفقرم منقرا الوجروحل ةن 

كل حكم ثابت بأصل الشرع فقرو حر   فيردذل فيره الواجر   المترنون   لرو 
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سررلمنا بالل رره علررى الوجرروح فقررو مةررر ا باةبلررة اةذررر    امررا ابلرر قم 

 عنقا في مواضعقا اآلتية قركبا  إن شاا هللا. الباقية فتيأتي الوواح

الوجرره اليالررثف حرردكث ابرري اكرروح رضرري هللا عنرره بليررل علررى جررواز اإلك ررار 

بركعة  احدي   كدكد  ل  حدكث ابن عمر الم  دم )صرالي الليرل مينرى مينرى  

ف  ا ذشي احدكم الةبح  صلى ركعة  احدي توتر له ما قد صلى(   ظرا ر، 

 احدي  لو لم ك  دمقا شفع  كرأن كةرلي شروص العشراا  جواز اإلك ار بركعة

 بعرررد ا كرررأتي بركعرررة  احررردي  ةن الحررردكث قرررد ذيرررر المكلرررف برررين الررريالث 

انه قيل البن عباخف « صحيحه» الواحدي  الومس   قد اذرج البواري في 

) ررل لرر  فرري اميررر المرردمنين معا كررة ف نرره مررا ا تررر إال بواحرردي  قررالف إنرره 

 ([(.756ف يه])

 ررو الررراجح  اعنرري انرره ال كشرر رط ت رردم شرريا مررن صررالي النافلررة قبررل   ررذا 

الركعة  لكن اةفكل ان ك  دمقا شفع   اقله ركع ان  تأسيا  بالنبي صرلّى هللا 

 عليه  سلّم كما سيأتي إن شاا هللا.

الوجه الرابعف الحدكث بليل على جواز اإلك ار بيالث ركعا  ال كتلم إال فري 

ركع ررين  كرروتر بواحرردي  لمررا  رب عررن ابررن عمررر  ِذر ررا   لرره ان كتررلم مررن

رضي هللا عنقما انه كان كفةل بين شفعه   ترر، ب ترليمة   اذبرر ان النبري 

 ([.757صلّى هللا عليه  سلّم كان كفعل  ل ])

 عرن عا شررة رضري هللا عنقررا قالررتف )كران رسررول هللا صرلّى هللا عليرره  سررلّم 

 ([.758كوتر بيالث ال كتلم إال في ِذر ن(])

 ظا ر قولرهف ) مرن احر  ان كروتر بريالث فليفعرل( انره معرارض ل ولرهف )ال 

ترررررروتر ا برررررريالث   ا تررررررر ا بومررررررس ا  بترررررربع   ال تََشرررررربَّقُّوا بةررررررالي 

 ([.759الم رح(])

 الومع بينقما ان كحمرل النقري فري حردكث ابري  ركرري رضري هللا عنره علرى 

ي الم ررح  صالي اليالث ب شقدكن  ةنه فري  رذ، الةروري كشربه الروتر صرال

 اما إ ا سرب ا  لم ك عد إال في ِذر ا فال مشابقة   اةبعد عن المشابقة ان 

كةلي الركع ين  ثم كتلم  ثم كةلي  احدي   قد اشار الحافظ ابن حورر إلرى 

 ([.761([   اس حتنه الةنعاني])760 ذا المعنى])

 الوجره الورامسف بل الحردكث ـ اككرا  ـ علرى جرواز اإلك رار بومرس ركعررا  

  لر  بررأن تكررون م ةررلة ال كولرس إال فرري ِذررر ن   قررد ثبرت  لرر  مررن فعررل 

النبي صلّى هللا عليه  سلّم  كما فري حردكث عا شرة اآلتري إن شراا هللا تعرالى  

  هللا اعلم.
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 وقت الوتر

ذَافَةَ رضي هللا عنه قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى  372/23 َجةَ ْبنِّ حُّ ـ َعْن َذارِّ

ْمررِّ الرنَّعَمِّ » هللا عليه  سلّمف رْن حُّ رَي َذْيرٌر لَكُّرْم مِّ   قُّْلنَراف «إنَّ هللاَ اَمردَّكُّْم بَِّةرالَيٍ  ِّ

ررَي كَررا َرسُّرروَل هللاِّ؟ قَرراَلف  رروعِّ »َ َمررا  ِّ
َشررااِّ إِّلررى طُّلُّ تْرُّ  َمررا بَررْيَن َصررالَيِّ اْلعِّ اْلرروِّ

مُّ.«. اْلفَْورِّ  َحهُّ الَحاكِّ  َرَ ا،ُّ الومتة إالَّ النََّتا يَّ  َ َصحَّ

،ِّ نَْحَو،َ. ـ 373/24  َ َرَ   اَْحَمدُّف َعْن َعْمر  ْبنِّ شُّعَْيٍ   َعْن اَبِّيهِّ  َعْن َجدِّّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

اما اة ل فقو ذارجة بن حذافرة برن غرانم ال رشري العرد ي رضري هللا عنره  

ال كراا فري كان احد فرسان قركع  ك الف إنه كان كُّعردل برألف فرارخ   لري 

مةر لعمر  بن العاص   قيلف بل كان على شرطة عمر     و معد ب في 

المةركين  ةنه شقد ف ح مةر   لم ك ل فيقا إلى ان ق ل فيقا سنة اربعين  

ق له احد الووارج اليالثة الذكن كانوا ان دبوا ل  ل علري  معا كرة  عمرر  برن 

دمين علري رضري هللا عنره العاص رضي هللا عنقم  ف م امر هللا في امير المر

ب ن اآلذررركن  حيررث ق ررل الوررارجيُّ ذارجررةَ  ررذا كظنرره عمررر  بررن العرراص  

  ل  انه اس ولفه عمر  على صالي الةبح  ل  اليوم   اما معا كة فكرربه 

 الوارجي فواا  الكربة في  ركه فورحت الي ه.

 ([.762له حدكث  احد    و الحدكث الذي معنا])

ن شعي  بن محمد بن عبرد هللا برن عمرر  برن العراص اما الياني فقو عمر  ب

 رـ(  سرمع مرن 118التقمي ال رشي    و من ال ابعين الة ار  ما  سنة )

عَّوِّ    زكنر  بنرت ابري سرلمة   لقمرا صرحبة   را  ابرن عمرر  بَيِّّعِّ بنت مُّ الرُّ

  ابن عباخ رضي هللا عنقم.

العلررم   حرردكث عمررر  بررن شررعي  عررن ابيرره  عررن جررد، فيرره ذررالا بررين ا ررل 

 اةظقر صرحة االح وراج بحدكيره إ ا سرلم مرن االن مراع  اإلرسرال   ر   

عنه الي ا    اما المناكير فري حدكيره فقري مرن جقرة الكرعفاا الرذكن كرر  ن 

عنه  كما قرر  ل  ابو زرعة الرازي  كع وح بن شريبة  الرذ بي  غيرر م  

 عنقمرا   احابكيه صحيفة  مما ك به عبد هللا بن عمر  بن العاص رضري هللا

 حدكيه ليس من الةحيح لذاته  ال مرن الكرعيف  برل  رو مرن الحترن لذاتره 

 الذي كح ج به  عدا ما ت دم   الكمير في )ابيه( كعوب إلى شعي  بال ذالا.

 اما الكمير في )جد،( فالراجح انه كعوب على شعي  ـ اككا  ـ  جرد شرعي  

ما   قد  رب ال ةركح  و الةحابي الوليل عبد هللا بن عمر  رضي هللا عنق

([   قررد صررح 763باسررم جررد، فرري بعرر  مر كاترره كمررا فرري المتررند  غيررر،])
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سماع عمر  بن شعي  من ابيه شعي    صح سماع شعي  من جد، عبد هللا 

 ([.764بن عمر  رضي هللا عنقما])

 الوجه اليانيف في توركوقماف

  براح «الةالي»( في ك اح 1418اما حدكث ذارجة  ف د اذرجه ابو با ب )

(  احمرررررد 1168(  ابرررررن ماجررررره )452 ال رمرررررذي )« اسررررر حباح الررررروتر»

( من طرك  الليث بن سعد  عرن ك كرد برن ابري 1/306(  الحاكم )39/444)

حبي   عن عبد هللا بن راشد ال َّ في  عن عبد هللا بن ابي مري ال  في  عرن 

 ذارجة بن حذافة به مرفوعا .

د  عبرد هللا برن ابري مرري فري عرداب   ذا إسناب ضعيف  ف ن عبد هللا برن راشر

)ال كعرررا «ف عبررد هللا بررن راشررد»الموقررولين  قررال البورراريف فرري ترجمررة 

([   قررال فرري 765سررماعه مررن ابررن ابرري مررري   لرريس لرره إال حرردكث الرروتر(])

)ال كعرا إال فري حردكث الروتر   ال كعررا «ف عبد هللا بن ابي مري»ترجمة 

ـ اككرا  ـ علرى ان فري الترند  ([   كردل  رذا766سماع بعكقم من بع (])

ان ماعا    الحدكث قال عنه الحاكمف )صحيح اإلسناب(   سركت عنره الرذ بي  

مع انه قال في ترجمةف )عبد هللا بن راشرد( لمرا  كرر حدكيره  رذاف )ر ا، عنره 

ك كد بن ابي حبي   ذالد بن ك كد  قيلف ال كعرا سماعه من ابن ابري مرري  

([   قرال فري 767«(])الي را »برن حبران فري قلتف  ال بالمعر ا    كرر، ا

 ([.768)له عن ذارجة في الوتر  لم كةح(])« ابن ابي مري»ترجمة 

لكن للحدكث شروا د   منقرا حردكث عمرر  برن العراص رضري هللا عنره قرالف 

)اذبرني رجل من اصحاح النبي صلّى هللا عليه  سرلّم ك رولف إن رسرول هللا 

 عّ   جرل زابكرم صرالي  فةرلوا فيمرا برين إن هللا»صلّى هللا عليه  سلّم قالف 

 ([.769الحدكث(])« صالي العشاا إلى صالي الةبح  الوتَر الوتَر...

( 532ـ  531  11/292امررا حرردكث عمررر  بررن شررعي   ف ررد اذرجرره احمررد )

قررالف )حرردثنا ك كررد بررن  ررار ن  اذبرنررا الحورراج بررن ارطرراي  عررن عمررر  بررن 

إن »هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف شعي   عن ابيه  عرن جرد، قرالف قرال رسرول 

 «(.هللا عّ   جل قد زابكم صالي  ي الوتر

 إسناب، ضعيف  ةن فيه الحواج بن ارطاي    و مردلس  كمرا  صرفه برذل  

اة مررة الم  رردمون    كررر، كررل مررن صررنف فرري ال رردليس   قررد ر   الحرردكث 

ا بالعنعنررة  قررال ابررن المبررارتف )كرران حورراج بررن ارطرراي كرردلس   كرران كحرردثن

بالحرردكث عررن عمررر  بررن شررعي  ممررا كحدثرره محمررد العرزمرري   العرزمرري 

([   للحردكث طررد اذرر ف  كر را اةلبراني  كلقرا 770م ر ت ال ت ربره(])
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([   الحاصرررل ان حررردكث ذارجرررة فيررره موا يرررل  ان مررراع  771ضرررعيفة])

  حدكث عمر  بن شعي  فيه من كدلس عن القلكى  الم ر كين.

اا بقذا الحدكث على مشر عية الروتر   ال رغير  الوجه اليالثف اس دل العلم

فيرره  حيررث برريَّن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم ان هللا تعررالى انعررم برره علررى  ررذ، 

اةمة  لي باب ثوابقا   ضرح الميرل لرذل  بحمرر الرنعم    ري اإلبرل الحمرر  

ةنقا اعر  امروال العررح   صرالي الروتر اعظرم ذيررا  منقرا   إنمرا قرال  لر  

لألفقرام   إال فرالوتر ذيرر مرن الردنيا  مرا فيقرا  ةن م راع الردنيا زا رل ت ركبا  

  قليل بوان  نعيم اآلذري.

الوجه الرابعف اس دل بقرذ، اةحابكرث مرن قرالف إن مرا برين الفرراغ مرن صرالي 

العشاا إلى طلوع الفور الياني  قت للوتر    ذا امر مومرع عليره  قرال ابرن 

مررا برين صررالي العشرراا إلررى طلرروع الفوررر  المنرذرف )اجمررع ا ررل العلررم علررى ان

ا ترر ا »([   في حدكث ابي سعيد رضي هللا عنه اآلتيف 772 قت للوتر(])

 « .قبل ان تةبحوا

 اما نقاكة  ق ه فالومقور على انه طلوع الفور  ف  ا طلع الفور ان قى  قت 

([   كع مد في  ل  على المد ن إ ا كران ممرن ك حرر  الةربح  773الوتر])

لوا باةحابكررث الم  دمررة   رري صررركحة فرري  لرر   فرر ن مررا بعررد )إلررى(  اسرر د

كوالف ما قبلقا  قال ابن رشدف )ال ذالا بين ا ل اةصول ان ما بعد )إلى( 

([   قررد ت رردم ضررعفقا  لكررن ت رردم 774بوررالا مررا قبلقررا  إ ا كانررت غاكررة..(])

حدكث ابن عمرر رضري هللا عنقمراف )فر  ا ذشري احردكم الةربح صرلى ركعرة 

 دي..(. اح

 ال ررول اليررانيف انرره كم ررد إلررى صررالي الةرربح  فيكررون مررا بعررد طلرروع الفوررر 

 صالي الةبح  ق ا  للوتر    و قرول المالكيرة  الشرافعية فري احرد الروجقين  

([   كع بر نرره  قررت ضررر ري  ال  قررت اذ يررار  775 ر اكررة عررن احمررد])

عرد طلروع  اس دلوا ب ثرار عرن الترلف مرن الةرحابة  ال رابعين انقرم ا ترر ا ب

الفوررر كعبررابي بررن الةررامت   ابرري الرردرباا   حذكفررة   ابررن عمررر   ابررن 

([   لعلقا محمولة على مرن نرام 776متعوب   ابن عباخ رضي هللا عنقم])

([  ال ان ك عمررد اإلنترران  لرر   لحرردكث ابرري سررعيد 777عررن  تررر، ا  نترريه])

 اآلتيف )من نام عن  تر، ا  نتيه فليةلِّّه إ ا  كر،(.

نةررف ) الرذي اتفر  عليره ا رل العلرم ان مرا برين صرالي العشراا إلرى قال ابرن 

طلوع الفور  قت للوتر   اذ لفوا فيما بعرد  لر  إلرى ان كةرلي الفورر   قرد 

ر ي عررررن النبرررري صررررلّى هللا عليرررره  سررررلّم انرررره امررررر بررررالوتر قبررررل طلرررروع 
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([   سيأتي زكابيُّ بياٍن لحكم من طلع عليه الفور  لم كروتر إن 778الفور(])

 هللا. شاا

 من صلى العشاا مع الم رح جمع ت ردكم بذرل  قرت الروتر بالنتربة لره بعرد 

فراغه من صالي الومرع    رو قرول الشرافعي  احمرد    رو الرراجح إن شراا 

([   هللا تعرالى 779هللا  ةن  قت الةالي الموموعة  قت لمرا كومرع إليقرا])

 اعلم.
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 حكم من لم يوتر

بَُّرْكردَيَ  َعرْن اَبِّيرهِّ قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا ـ َعرْن َعْبردِّ هللاِّ ْبرنِّ  374/25

نَّرا»عليه  سلّمف  تْرُّ َحر ٌّ  فََمرْن لَرْم كُّروتِّْر فَلَرْيَس مِّ بَ بَِّترنٍَد «اْلروِّ   اَْذَرَجرهُّ اَبُّرو بَا ُّ

مُّ. َحهُّ الَحاكِّ  لَيٍِّّن  َ َصحَّ

ْندَ  375/26 يٌف َعْن اَبي  َُّرْكَريَ عِّ دٌ َضعِّ  اَْحَمدَ.ـ َ لَهُّ َشا ِّ

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و عبد هللا بن بركدي ـ بكم الباا ـ ابرن الحةري  ـ بكرم الحراا ـ اةسرلمي 

اذرو سرليمان   كانررا تروامين  ر   عررن ابيره بركرردي  ابرن عبرراخ  ابرن عمررر 

 ابررن متررعوب  صررحابة ِذررركن رضرري هللا عررنقم   ر   عنرره ابنررا، سررقل 

ر   ق ابي  محارح بن بثار   ابو المني  عبيرد هللا الع كري  ِذرر ن   صو

([  مترلم    رو ا ثر  مرن اذيره سرليمان  780  و ث ة اذرج له البواري])

 الراجح انه سمع من ابيه ذالفا  لمن نفى  ل   قال الذ بيف )الحافظ اإلمرام  

ث ة(  حدث عن ابيه فأكير(  قالف )ر   عن ابيه  عمران بن حةين    و 

 ([.781 ـ( رحمه هللا])115  ما  سنة )«ال  رك » ميله في 

 (.152 اما ابو، بركدي بن الحةي  ف د ت دمت ترجم ه عند الحدكث )

 الوجه اليانيف في توركوقماف

( فرري ك رراح 1419امررا حرردكث بركرردي رضرري هللا عنرره ف ررد اذرجرره ابررو با ب )

( مرن طركر  ابري 306ـ  1/305 الحراكم )« فيمن لم كوتر»باح « الةالي»

المنيرر  عبيررد هللا بررن عبررد هللا الع كرري  عررن عبررد هللا بررن بركرردي  عررن ابيرره  برره 

 مرفوعا .

 الميبت في ابي با ب  غير، انه قال  لر  )ثالثرا (  قرال الحراكمف ) رذا حردكث 

صحيح   ابو المني  الع كي مر زي  ث ة كُّومع حدكيه   لم كورجرا،(   رذا 

 لذا تع   الذ بي الحراكم  ف رالف )قرال البوراريف فيه نظر  فقو مو لف فيه  

َعرررردَّ  ررررذا الحرررردكث مررررن « الميرررر ان»عنرررد، منرررراكير(  لمررررا ترررررجم لرررره فررري 

 ([.782مناكير،])

([ عن ابيه انه قرالف ) رو صرالح الحردكث(   انكرر 783 ن ل ابن ابي حاتم])

([.  قرد  ث ره كحيرى برن معرين فري 784على البواري إبذالره فري الكرعفاا])

 ([.785 قال ابن عديف ) و عندي ال بأخ به(])ر اكة  

)صررد د كومررأ(   علررى  ررذا فقررو حتررن «ف ال  ركرر » قررال الحررافظ فرري 

 الحدكث بالم ابعا   الشوا د.
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( قرالف 15/447 اما حدكث ابي  ركري رضري هللا عنره  ف رد اذرجره احمرد )

حدثنا  كيع قالف حدثني ذليل بن مري  عن معا كة بن قري  عرن ابري  ركرري 

من لم كوتر فلريس »ضي هللا عنه قالف قال رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّمف ر

     ذا إسناب ضعيف  فيه عل انف« منا

اة لىف ضعف الوليرل برن مرري  قرال البوراريف )منكرر الحردكث(   قرال فري 

موضع ِذرف )ال كةح حدكيه(   قال ابو حاتمف )ليس ب وي(   قال النتا يف 

 ([.786)ضعيف(])

ةف االن ماع  ةن معا كة بن قري لم كتمع من ابي  ركري  كما قرال  لر  الياني

 ([.787اإلمام احمد])

الوجه اليالثف ت دم ان الحدكيين من ابلة ال را لين بوجروح الروتر   ت ردم بيران 

  جه الداللة   اجي  عن  ل  بووابينف

 اة لف ان في إسناب كل  احد من الحدكيين م اال   كما ت دم.

على فرض صح ه  فقو محمول على تأكيرد سرنية الروتر  جمعرا  بينره  اليانيف

 برين اةحابكررث الدالررة علرى عرردم الوجرروح    رري اصرح منرره سررندا   اصرررح 

 باللة   هللا تعالى اعلم.
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 كيفية صالة النبي )ص( في الليل

ـ َعْن َعا َِّشرةَ رضري هللا عنقرا قَالَرْتف َمرا َكراَن َرسُّرولُّ هللا صرلّى هللا  376/27

،ِّ علَى إْحدَ  َعْشرَريَ َرْكعَرة   كَُّةرلِّّي ع كدُّ فِّي َرَمَكاَن َ الَ فِّي َغْيرِّ ليه  سلّم كَ ِّ

نَّ  ثررمَّ كَُّةررلِّّي اَْربَعررا   فَررالَ تَْتررأَْل َعررْن  نَّ َ طُّررولِّقِّ ْتررنِّقِّ اْربَعررا   فَررالَ تَْتررأَْل عررْن حُّ

نَّ  ثمَّ كَُّةلِّّي ثاَلَثرا   قَالَرْت َعا َِّشر نَّ َ طُّولِّقِّ ْتنِّقِّ ف كَرا َرسُّروَل هللاِّ  اَتَنَرامُّ حُّ ةُّف ف ُّْلرتُّ

.«. كَا َعا َِّشةُّ  إنَّ َعْينَيَّ تَنَاَمانِّ َ الَ كَنَامُّ قَْلبِّي»قَْبَل اَْن تُّوتَِّر؟ قَاَلف   مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

ررَن الليررل َعْشررَر َرَكعَرراٍ    377/28 َمررا َعْنَقرراف َكرراَن كَُّةررلِّّي مِّ َ اكَررٍة لَقُّ ـ َ فِّرري رِّ

 ْودَيٍ  َ كْرَكعُّ َرْكعَ َي اْلفَْورِّ  فَ ِّْلَ  ثاَلََث َعْشَريَ.َ كُّوتِّرُّ بِّتَ 

ررَن  378/29 ـ َ َعْنَقررا قَالَررْتف َكرراَن َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم كَُّةررلِّّي مِّ

رْن  لِّرَ  بَِّوْمرٍس  الَ كَْولِّرسُّ فِّري َشرْيٍا إالَّ فِّري  اللَّْيلِّ ثاَلََث َعْشَريَ َرْكعَة   كُّوتِّرُّ مِّ

رِّ َ   ا.ِذِّ

ررْن كُّررّلِّ اللّْيررلِّ قَررْد اَْ تَررَر َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا عليرره  379/30 ـ َ َعْنَقررا قَالررْتف مِّ

،ُّ إلَى التََّحر. مُّ َّفٌَ  َعلَْيقما. تْرُّ   سلّم  فَاْن َقى  ِّ

 الكالم عليقا من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقاف

( فري 1147)اما حدكث عا شة رضي هللا عنقا اة ل  ف رد اذرجره البوراري 

قيام النبي صلّى هللا عليه  سلّم في الليل في رمكان »  باح «ال قود»ك اح 

( من طرك  سرعيد برن ابري سرعيد الم برري  عرن ابري 738   متلم )« غير،

سلمة بن عبد الرحمن بن عوا  انه سأل عا شة ز ج النبري صرلّى هللا عليره 

م في رمكان؟ ف التف  سلّم كيف كانت صالي رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّ 

 ... فذكر  الحدكث.

  براح «ال قود»( في ك اح 1147 اما حدكيقا الياني  ف د اذرجه البواري )

  «كيررف صررالي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم   كررم كرران كةررلي مررن الليررل؟»

( من طرك  حنظلة  عن ال اسم بن محمد  قالف سمعت 128( )738 متلم )

 ذكر  الحدكث.عا شة رضي هللا عنقا ت ولف ف

صررررالي »(  فرررري ك رررراح 737 امررررا حرررردكيقا اليالررررث  ف ررررد اذرجرررره متررررلم )

  مرن طركر   شرام  عرن ابيره  عرن عا شرة «صرالي الليرل»باح « المتافركن

 رضي هللا عنقا قالتف فذكر  الحدكث.

 اما ع  ، للبواري  فالظا ر انه   م  إ  ان الحدكث ليس في البوراري فري 

ال ع ا، إليره احرد   قرد عر ا، ابرن عبرد القرابي    «ال قود»مظانه من ك اح 

 ([.788لمتلم ف ط   كذا فعل ابن بقي  العيد])
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  براح «الروتر»( فري ك راح 996 اما حدكيقا الرابع  ف رد اذرجره البوراري )

( من طرك  ابي الكحى ـ متلم برن صربيح ـ 745 متلم )« ساعا  الوتر»

 عن متر د  عن عا شة قالتف... فذكر  الحدكث.

جرره اليررانيف فرري  ررذ، اةحابكررث بيرران لةررالي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم الو

بالليررل كيفيررة  عرردبا   فرري رمكرران  غيررر،   كانررت صررالته صررلّى هللا عليرره 

 سلّم م تا كة في جميع التنة ال فرد بين رمكان  غير،   اما ما  رب من 

د فيره مرا انه صلّى هللا عليه  سلّم إ ا بذل العشر اة اذر من رمكران كو قر

ال كو قد في غير،  فقو محمول على ال موكل في الركعا  ب ن ال كرابي فري 

العدب   قرد كران صرلّى هللا عليره  سرلّم كةرلي ثرالث عشرري   كةرلي إحرد  

عشري   جاا انه كةلي اقل من  ل    سيأتي الكالم على قيرام رمكران فري 

 إن شاا هللا تعالى.« الةيام»ِذر ك اح 

حرردكث عا شررة اة ل علررى انرره إ ا صررلى إحررد  عشررري   الوجرره اليالررثف بلَّ 

صال ا اربعا  اربعا  ثم صلى ثالثا    قولقاف )فال تتأل عن حتنقن  طولقن( 

ايف انقن في النقاكة من كمال الحتن  المول  متر  نيا  بظقرور  لر  عرن 

 التدال عنه.

اعرة   قولقاف )اربعرا  ثرم اربعرا ( ظرا ر ان اةربرع بترالم  احرد   بره قرال جم

 قال ِذر نف برل كران كولرس فري كرل ركع رين  كترلم  ل ولرهف )صرالي الليرل 

([   كدكد  ل  حدكيقا عند متلم 789مينى مينى(   و اذ يار ابن عبد البر])

بلفرظف )كرران رسرول هللا صررلّى هللا عليرره  سرلّم كةررلي فيمررا برين ان كفرررغ مررن 

حررد  عشررري صررالي العشرراا ]  رري ال رري كرردعو النرراخ الع مررة[ إلررى الفوررر إ

 ([.790ركعة  كتلم بين كل ركع ين  كوتر بواحدي...( الحدكث])

 لعلقررا جمعررت بررين اةربررع  اةربررع ةنرره كرران ال كمكررث بعررد ال تررليم مررن 

الركع ين اة ليين  بل كان ك وم للركع ين اةذرركين  فر  ا اترم اربرع ركعرا  

م بعرد اةربرع مكث طوكال    فةل بينقا  بين اةربرع اآلتيرة  ا  انره كران كنرا

 ([.791اة لى  اةربع اليانية   بين الوتر   به ج م ابن عبد البر])

  كذا ك ال في معنىف )ثم كةلي ثالثا ( ايف ركع رين  ثرم كروتر بواحردي  كمرا 

تبين من ر اك قا عند متلم   قد اف ى بم  كى  ل  اإلمام احمرد   قرالف برأن 

 ([.792 عليه  سلّم])اةحابكث فيه اقو   اكير عن النبي صلّى هللا

 بل حدكيقا الياني انه صلّى هللا عليه  سلّم كان كةرلي ثرالث عشرري ركعرة  

كةلي عشر ركعا   كوتر بواحدي  ثم  كر  ركع ي الفور  فةار الوميرع 

ثالث عشري   على  ذا فال كعارض  ل  قولقا الم  دمف )مرا كران ك كرد علرى 

ليرل ركع ري الفورر  لكرن كشركل إحد  عشري...(  ةنقا اضافت إلرى صرالي ال
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عليه حدكيقا عند البوراري مرن طركر  عرر ي  عنقرا قالرتف )كران رسرول هللا 

صلّى هللا عليه  سرلّم كةرلي بالليرل ثرالث عشرري ركعرة  ثرم كةرلي إ ا سرمع 

([   لعلقررا  كررر  الررركع ين الل ررين 793النررداا بالةرربح ركع ررين ذفيف ررين(])

ما فري حردكيقا عنرد مترلمف )كران رسرول كان كف  ح بقما صالي الليل  ل ولقا ك

هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم إ ا قررام مررن الليررل ليةررلي  اف رر ح صررالته بررركع ين 

([    ذا محمل قوي  ةن ر اكة الحةر ب حد  عشري جاا 794ذفيف ين(])

في صف قا انه كان كةلي اربعا  ثم اربعا  ثم ثالثا   فدل على انقا لرم ت عررض 

 ([.795   تعرضت لقما في ر اكة عر ي المذكوري])للركع ين الوفيف ين

 قد تذكر احيانا  الركع ين الل ين بعد الوتر  كما في حدكيقا عنرد مترلم قالرتف 

)كان كةلي ثرالث عشرري ركعرة  كةرلي ثمران ركعرا  ثرم كروتر  ثرم كةرلي 

ركع ين   و جرالس  فر  ا اراب ان كركرع قرام فركرع  ثرم كةرلي ركع رين برين 

 ([.796من صالي الةبح(]) النداا  اإلقامة

 بل حدكيقا اليالث على انه كان كةلي ثرالث عشرري ركعرة   كةرلي ثمران  

 الظررا ر انرره كةررليقا ركع ررين ركع ررين  علررى مررا ت رردم  ثررم كرروتر بومررس  ال 

 كولس إال في ِذر ا.

  ررذ، الةررفا  الرريالث   رري اإلك ررار بواحرردي  ا  برريالث  ا  بومررس  كررر 

انه ا تر بتبع كترب ا  فال ك شقد إال في ِذر را  الحافظ احابكيقا   قد  رب 

لحدكث ام سلمة قالتف كان النبي صلّى هللا عليه  سلّم كوتر بومس  بتربع ال 

([  كمرا  رب انره ا ترر ب ترع ركعرا  ال 797كفةل بينقن بتالم  ال كرالم])

 ([.798ك عد إال في اليامنة لل شقد  ثم كةلي ال اسعة ثم كتلم])

موموع اةبلة انه كووز العمل بكل ما  رب عنره صرلّى هللا   الذي كت فاب من

عليرره  سررلّم فرري صررالي الليررل  ةن اذرر الا الةررفا  محمررول علررى ا قررا  

م عدبي  احوال مو لفة بحت  النشاط   بيان الوواز  ال وسرعة علرى اةمرة  

 قد ر   صفة صالي النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم بالليرل عردب مرن الةرحابة 

 زكرد برن ذالرد  عا شرة رضري هللا عرنقم  بعكرقم كرذكر مرا ال  كرابن عبراخ

كذكر، اآلذر  كاف  احه صالي الليرل برركع ين ذفيف رين  ف مرا ان ككرون صرلّى 

هللا عليه  سلّم كفعل  ذا تاري   ذا تاري   إما ان تكون عا شة حفظرت مرا لرم 

مرره كحفظرره غير ررا  لمالزم قررا لرره  لمراعاتقررا  لرر   لكونقررا اعلررم الولرر  ب يا

 بالليل.

 اةفكل للمةلي ان كتلم من كل ركع ين  ةن  ذا  و الذي اذ رار، صرلّى 

    ررو « صررالي الليررل مينررى مينررى»هللا عليرره  سررلّم ةم رره  كمررا فرري حرردكثف 

اةكير من فعله صلّى هللا عليه  سلّم ف نه كان كةرلي إحرد  عشرري ا  ثرالث 
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فعلره فتررب ثالثرا  ا  عشري  كتلم من كل اثن رين   مرن اق رد  بره ففعرل ميرل 

ذمتا  ا  غير  ل   مما ت دم جاز  ةنه لم كرب عنه نقي عن  ل    اةفكرل 

مُّ الناخ في رمكان ان كترلم مرن كرل ركع رين   ال كتررب ذمترا  ا   فيمن كَدُّ

سبعا   ةن ال تليم ارفر  بالنراخ   قرد ككرون لربع  المرأمومين حاجرة تردعو 

ن  ا  بعررد ثررالث تتررليما    نحررو إلررى اإلنةررراا بعررد ركع ررين ا  تتررليم ي

  ل    إن سرب في بع  اةحيان لبيان التنة فال بأخ بذل .

الوجه الرابعف ظا ر قولقاف )اتنام قبل ان توتر( انه صلّى هللا عليه  سلّم كان 

إن »كنررام بعررد اةربررع اليانيررة قبررل ان كرروتر فتررأل ه عررن  لرر   فأجابقررا ب ولررهف 

 قررد  رب فرري حرردكث انررس رضرري هللا عنرره   « عينرري تنامرران  ال كنررام قلبرري

الموكل فري قةرة اإلسرراا برالنبي صرلّى هللا عليره  سرلّم انره رضري هللا عنره 

([  قررال الحررافظف 799قررالف ) كررذل  اةنبيرراا تنررام اعيررنقم  ال تنررام قلرروبقم(])

) ميله ال ك ال من قبل الراي    و ظا ر ان  لر  مرن ذةا ةره صرلّى هللا 

 ([.800نتبة لألمة(])عليه  سلّم  لكنه بال

 قررد بنررى علررى  لرر  جمررع مررن ا ررل العلررم حكمررا  شرررعيا     ررو عرردم ان  رراض 

 ضررو ه صررلّى هللا عليرره  سررلّم بررالنوم  بنرراا علررى ان النرروم مظنررة الحرردث  

  الرسول صلّى هللا عليه  سلّم ال كنام قلبه  فيحس بما ذرج منه.

لترالم  رو  الةرحابة  اما ما  رب في قةة الروابي لمرا نرام عليره الةرالي  ا

رضرري هللا عررنقم عررن صررالي الةرربح ح ررى طلعررت الشررمس   انرره لررو كانررت 

حواسه باقية مدركة مع النوم ةبرت الشمس  طلوع النقار  ف رد اجير  عنره 

بأجوبة  لعل من اظقر ا  ان ال ل  إنما كدرت الحتيا  الم عل ة به كالحردث 

 كدرت بالعين ال بال ل . اةلم  نحو ما   اما طلوع الفور  الشمس  ف نما 

الوجه الوامسف بل حردكيقا اةذيرر علرى ان الليرل كلره  قرت للروتر  مرن بعرد 

صالي العشاا إلى طلوع الفور ـ كما ت دم ـ سواا ا تر في ا لره ا   سرمه ا  

 ِذر،.

 قد  رب عند ابي با ب  غير، عنقا لما سنلت م ى كان كوتر صرلّى هللا عليره 

فعررل  ا تررر ا ل الليررل    سررمه   ِذررر،   لكررن   سررلّم؟ قالررتف )كررل  لرر  قررد

 ([.801ان قى  تر، حين ما  إلى التحر(])

  ذا صركح في ان ِذر عملره صرلّى هللا عليره  سرلّم ترأذير الروتر إلرى ِذرر 

 الليل  ةنه اةفكل ـ كما سيأتي إن شاا هللا تعالى ـ.
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 كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم

ري])ـ َعرْن َعْبرردِّ هللاِّ  380/31 ([ رضري هللا عنقمررا 802 ْبرنِّ َعْمرر  ْبررنِّ اْلعَاصِّ

يْرَل فُّرالٍَن  »قَاَلف قَاَل َرسُّولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  سرلّمف  كَرا َعْبردَ هللاِّ  الَ تَكُّرْن مِّ

َن اللَّْيلِّ  فَ ََرَت قِّيَاَم اللَّْيلِّ  .«. َكاَن كَ ُّومُّ مِّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

  لف في توركوهفالوجه اة

ما ككرر، مرن تررت »  باح «ال قود»( في ك اح 1152ف د اذرجه البواري )

النقري عرن »  براح «الةريام» مترلم فري ك راح « قيام الليل لمن كران ك ومره

( من طركر  اة زاعري قرالف حردثنا كحيرى برن 185( )1159« )صوم الد ر

ي عبرد هللا برن ابي كيير  قالف حدثني ابو سلمة برن عبرد الررحمن  قرالف حردثن

 عمر  بن العاص رضي هللا عنقما  به مرفوعا .

الوجه اليانيف  ذا الحدكث فيه الحث على قيام الليل  ال رغي  فيره    صرية 

اإلنتررران برررأال ك شررربه بأ رررل الكترررل الرررذي ك  رررد ن فررري ال ُّرررَرحِّ  اةعمرررال 

ل الةالحة  بل ك شبه بأ ل الود  النشاط  العمل الةالح   إن كان قيرام اللير

 نافلة  لكنه من اعظم الماعا   افكل ال رح.

 قد اش د حرص عبد هللا بن عمر  رضي هللا عنقما بعرد  رذ، الوصرية علرى 

الوير  َعظَُّم إقباله على العبابي  فةرار كةرلي كييررا    ك قورد كييررا   ح رى 

إنه كان ال كنام الليل  فأ صرا، النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم باالق ةراب   قرال 

الرم اُّذبرر انر  تةروم  ال تفمرر   تةرلي  ال تنرام؟ فةرم  افمرر   قرم لهف )

 ([.803 نَْم  ف ن لعيني  علي  ح ا    إن لنفت   ا ل  ح ا ...( الحدكث])

الوجه اليالثف في الحدكث بليل على اسر حباح الرد ام علرى مرا اع راب، المررا 

قمررع مررن اعمررال الويررر  الماعررة مررن غيررر تفررركط   انرره ال كنب رري لإلنترران 

 العبابي  ةن  ذا قد كشعر بال  د فيقا  الرغبة منقا.

 كنب ي للمتلم ان كحذر من ال شدب في العبابي  تكليفه النفس ما ال تمي  مرن 

كن لكيري اةعمال  الماعرا   فيكرون ِذرر  الماعا    من فَعََل  ل  غلبه الدِّّ

ن امرررر، العوررر   االن مررراع  ةن هللا تعرررالى ا جررر  علرررى عبررراب،  ظرررا ف مررر

الماعا  في  قت ب ن  قت  تيتيرا   رحمة   ةن اإلنتان إ ا اذذ بال ةد 

بام عمله   تمكن من اباا الح ود كلقا  حّ ِّ هللا تعالى   حرّ ِّ الرنفس   حرّ ِّ 

إن »اة ل  اةصحاح برف   سقولة   قد قال النبي صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

 ([.804«])اح  اةعمال إلى هللا اب مقا  إن قل

نب ي لإلنتان ان ككون لره  رب بالليرل قردر اسر ماع ه  قرال ابرن عبرد البررف في

)ال ذررالا بررين المتررلمين ان صررالي الليررل لرريس لقررا حررد محرردب   انقررا نافلررة  
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([   هللا 805 فعل ذير   عمل بر  فمن شراا اسر  ل   مرن شراا اسر كير(])

 تعالى  و الموف   ال إله غير،  ال رحَّ سوا،.
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 استحباب الوتر

ـ َعررْن علررّيٍ رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا عليرره  381/32

تْرَ » سررلّمف  رر ُّ الرروِّ تْررٌر كُّحِّ َرَ ا،ُّ اْلَوْمَتررةُّ  « اَْ تِّرررُّ ا كررا اَْ ررَل ال ُّرررِنِّ  فَرر نَّ هللا  ِّ

َ ْكَمةَ. َحهُّ اْبنُّ ذُّ  َ َصحَّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

تفركررع ابررواح »  برراح «الةررالي»( فرري ك رراح 1416ابررو با ب ) ف ررد اذرجرره

( مرن طركر  زكركرا برن ابري 2/223 احمد )« اس حباح الوتر»باح « الوتر

( 1169(  ابرن ماجره )3/228(  النترا ي )453زا دي   اذرجره ال رمرذي )

( مررن طركرر  ابرري بكررر بررن عيررا   عررن ابرري إسررحاد  عررن 2/413 احمررد )

هللا عنه به مرفوعا    قد ت دم ان الحدكث  عاصم بن ضمري  عن علي رضي

جرراا مررن طركرر  سررفيان اليرروري  غيررر، موقوفررا  بلفررظف )الرروتر لرريس بحرر م..( 

  ذا  و المحفوظ   لقذا قال ال رمذيف )  ذا اصح من حدكث ابي بكرر برن 

 ([.806عيا (])

 الوجه اليانيف ت دم ان  ذا الحدكث من ابلة ال ا لين بوجوح الوتر  ةن قولهف

)ا تر ا( امر   اةصل في اةمر الوجوح  لكرن ت ردم ان  رذا اللفرظ بةري ة 

اةمر ليس بمحفروظ   لرو َصرحَّ فقرو محمرول علرى تأكيرد االسر حباح  جمعرا  

 بين اةبلة.

الوجه اليالثف المراب بأ ل ال ررِنف المدمنرون عامرة  مرن قررا  مرن لرم ك ررا  

ل الومرابيف المرراب بقرمف  إن كان مرن قررا ا لرى بالومراح لحفظره إكرا،   قرا

([   ذةرروا بالررذكر  لم كررد شرررفقم  اال  مررام بقررم  807ال ررراا  الحفرراظ])

فينب ي ان ككون ة رل ال ررِن عناكرة برالوتر   إن كران مملوبرا  مرن الوميرع  

لكن ة ل ال رِن م كة على غير م  ةنقرم قرد ي   ةن عنرد م مرن العلرم مرا 

   ال ربرا  مرا لريس عنرد غيرر م  كدعو م إلى المترارعة إلرى فعرل الماعرا

 فيكون اةمر في ح قم ِكد.

الوجه الرابعف الحدكث بليل على ان الوتر مرن اسرماا هللا تعرالى   انره تعرالى 

كح  ما  اف  اسماا،  صفاته  فقو عليم كح  العلم  العلماا العاملين  كركم 

كحرر  الكرررم  الورروب  صرربور كحرر  الةررابركن    كررذا فرري كررل مررا كوافرر  

 اا، مما كناس  م ام العبد.اسم

 معنررى الرروترف الفرررب  فرراا تعررالى  احررد ال شرررك  لرره  ال نظيررر لرره  ال فرري 

اسما ه  ال في صفاته   ال في افعاله    و سبحانه  تر   جميع ذل ه شرفع  

 ذل وا از اجا    هللا تعالى اعلم.
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 استحباب ختم صالة الليل بالوتر

هللا عنقمرا عرن النّبرّيِّ صرلّى هللا عليره  سرلّم ـ َعنِّ اْبنِّ عَُّمَر رضري  382/33

تْرا  »قَاَلف  َر َصالَتِّكُّْم بِّاللَّْيلِّ  ِّ .«. اْجعَلُّوا ِذِّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

ليوعرل ِذرر صرالته »باح « الوتر»( في ك اح 1998ف د اذرجه البواري )

من طرك  عبيد هللا  عن نافع  عن ابن عمر  ( 151( )751   متلم )« ترا  

 به مرفوعا .

الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان التنة فري صرالي الليرل ان تور م برالوتر ـ 

 كما ت دم ـ سواا ا تر اإلنتان في ا ل الليل  ا  في  سمه  ا  في ِذر،.

 قد حمرل الومقرور مرن ا رل العلرم اةمرر فري  رذا الحردكث علرى االسر حباح 

ال كو  ذ م صالي الليل بالوتر  بل كووز ان كةلي بعد  تر، شينا   لما   انه

ت دم في حدكث عا شة رضي هللا عنقا ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم صرلى 

بعررد  تررر، ركع ررين   سرريأتي حرردكث ثوبرران رضرري هللا عنرره  فيرره امررر اةمررة 

 بذل    هللا تعالى اعلم.
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 الوتر ال يتكرر في ليلة

ْعتُّ َرسُّروَل هللاِّ صرلّى ـ عَ  383/34 ْن َطْل ِّ ْبنِّ َعلّيٍ رضي هللا عنره قَرالف َسرمِّ

ف  تَْرانِّ فري لَْيلرةٍ »هللا عليه  سلّم كَ ولُّ َحهُّ «الَ  ِّ   َرَ ا،ُّ اَْحَمردُّ  َ اليَّالَثرةُّ  َ َصرحَّ

بَّاَن.  اْبنُّ حِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

براح « الةرالي»( فري ك راح 1439با ب )(  ابو 26/222ف د اذرجه احمد )

(  ابرررن حبررران 3/229(  النترررا ي )470 ال رمرررذي )« ن ررر  الررروتر»فررري 

( مرن طركرر  مررالزم بررن عمررر   ثنررا عبررد هللا بررن برردر  عررن قرريس بررن 2449)

طل   قالف )زارنا طل  بن علي في كوم من رمكان   امتى عندنا  افمر  

إلى المتود  فةلى بأصحابه  ح ى  ثم قام بنا تل  الليلة  ا تر بنا  ثم انحدر

إ ا ب ى الوتر قردم رجرال (  ف رالف )ا ترر بأصرحاب   فر ني سرمعت رسرول هللا 

 «(.ال  تران في ليلة»صلّى هللا عليه  سلّم ك ولف 

قرررال ال رمرررذيف ) رررذا حررردكث حترررن غركررر (   حتَّرررن إسرررناب، الحرررافظ ابرررن 

فيرره  قررال ([   تحتررينه ةنرره فيرره قرريس بررن طلرر     ررو مرر كلم 808حوررر])

الشافعيف )قد سألنا عن قيس بن طل   فلم نود من كعرفه بما ككرون لنرا قبرول 

ذبر،(   ن ل الوالل عن اإلمام احمد انه قالف )غيرر، اثبرت منره(   قرال ابرن 

معينف )قد اكير الناخ في قيس  انه ال كح ج بحدكيه(   في ر اكرة عنرهف انره 

 ([.809 ث ه  كما  ث ه العولي  ابن حبان])

 الوجه اليانيف في الفاظهف

قولهف )ال  تران في ليلة( نفري بمعنرى النقري  فكأنره قرالف )ال تروتر ا مررتين 

فرري ليلررة(   الف عاملررة عمررل لرريس   ) تررران( اسررمقا   )فرري ليلررة( ذبر ررا  

(   ) ترران( اسرمقا جراا براةلف علرى ل رة   كح مل ان )ال( عاملة عمل )إنَّ

احواله  ا  انره مرفروع بفعرل محرذ ا  ايف من كُّل م المينى اةلف في جميع 

 ال كو مع  تران في ليلة.

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى ان الرروتر ال ك كرررر فرري الليلررة الواحرردي 

مرتين  فمن ا تر ا ل الليرل ثرم كتَّرر هللا لره ال يرام ِذرر الليرل ف نره كةرلي مرا 

إلنترران إ ا ك رر  لرره   ككفرري  تررر، اة ل   ال كن كرره   المررراب بن كررهف ان ا

ا تر ا ل الليل ثم قام من ِذر الليرل ك قورد بردا صرالته بركعرة  احردي ل شرفع 

الركعة اة لى    ي ركعة الوتر  ثم كةلي ركع ين  ركع ين  ثم كروتر فري 

 ِذر صالته.
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 ن   الوتر موضع ذرالا برين ا رل العلرم  فرذ   الومقرور  مرنقم اة مرة 

قم ابو بكر  ابو  ركرري  طلر  برن اةربعة  جمع من الةحابة  ال ابعين  من

علي را ي الحدكث رضي هللا عرنقم  سرعيد برن المتري    إبررا يم النوعري 

 ِذر ن إلى انه ال كووز ن   الروتر   مرن اراب ان ك نفرل صرلى شرفعا   ال 

 ([.810كوتر مري اذر ])

     بع  الةرحابة  ال رابعين   مرنقم عيمران  علري  ابرن مترعوب  ابرن 

رضرري هللا عررنقم  ابررن سرريركن إلررى جررواز ن رر  الرروتر  عمررر  ابررن عبرراخ 

 ([.811لحدكثف )اجعلوا ِذر صالتكم بالليل  ترا (])

 الذي كظقر ـ  هللا اعلرم ـ انره ال كلر م ن ر  الروتر  برل كةرلي اإلنتران مرا 

 ك   له  كب ي  تر، اة ل   ال كوتر مري اذر  ةمركنف

 ين بعد الوتر  كمرا ت ردم فري اة لف ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم صلى ركع

 حدكث عا شة رضي هللا عنقا.

انه امرر « اجعلوا ِذر صالتكم بالليل  ترا  »  ذا بليل  اضح على ان قولهف 

نرردح  إرشرراب إلررى اةفكررل  ان اإلنترران ال كقمررل اإلك ررار فرري ِذررر صررالته  

 كدكد  ل  حدكث ثوبان رضي هللا عنه قالف كنا مع الرسرول صرلّى هللا عليره 

إن  ذا الترفر جقرد  ث رل  فر  ا ا ترر احردكم  فليركرع »لّم في سفر  ف الف  س

([     رذا كردل علرى ان الرركع ين 812«])ركع ين  ف ن اس ي ظ  إال كان ا له

بعد الوتر ليت ا من ذةوصيا  النبي صلّى هللا عليه  سرلّم  ةنره امرر بقمرا 

 ام ه امرا  عاما .

 ل الليل ف د قكى  تر،  ف  ا  و نام بعرد اةمر اليانيف ان اإلنتان إ ا ا تر ا

 ل  ثم قام  توضأ   صلى ركعة اذر   فقذ، صالي غير تلر  الةرالي   ال 

 كةيران صالي  احديل لما بينقما من النوم  الحدث  الوضوا  الكالم.

 على  ذا ف ن صلى إنتان ال ررا كح ف نره ال كنةررا قبرل إمامره  برل كروتر 

مرن قرام » فاب من قوله صرلّى هللا عليره  سرلّمف معه  ليحةل على اةجر المت

 ([.813«])مع اإلمام ح ى كنةرا ك   له قيام ليلة

ف  ا رغ  ان كةلي ما ك   له  قت التحر  ف نره ال كروتر فري ِذرر صرالته 

 مري اذر   بل كك في بوتر، مع إمامه في صالي ال را كح ا ل الليل.

ح ان كرن    ترر،    لر  برأن  اجاز ا ل العلم لمن صلى مع اإلمرام ال ررا ك

ك وم بعد سالم إمامه  كأتي بركعة كشفع بقا صالته مع اإلمام   كر  ل  ابرن 

 ([.814قدامة  قالف )إن اإلمام احمد نص على  ل (])
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 ال كدثر في  ل  اذ الا النية  ةن اإلمام ني ه الوتر   المأموم ني ه الشرفع  

لي  ف  ا سرلم إمامره ان كرت فيو  عليه ان ك م صالته حت  ما نو  ان كة

 م ابع ه له   هللا تعالى اعلم.
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 ما يقرأ في الوتر

ِّ ْبنِّ َكعٍ  رضي هللا عنره قَراَلف َكراَن َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا  384/35 بَّي
ُّ ـ َعْن ا

عليه  سلّم كُّوتِّرُّ بـ}}َسبِّّحِّ اْسرَم َربِّّرَ  اةَْعلَرى مرر   }}قُّرْل كَااَكَُّقرا اْلَكرافِّرُّ َن 

. َ َزابَف َ الَ مرر    بَ َ النََّتا يُّ ُّ اََحدٌ مرر. َرَ ا،ُّ اَْحَمدُّ  َ ابُّو بَا ُّ }}قُّْل  َُّو  َّ

. نَّ ر ِّ  كَُّتلِّّمُّ إالَّ في ِذِّ

ف كُّررلُّ سُّرروَريٍ فِّرري  385/36 ،ُّ َعررْن َعا َِّشررةَ َ فيررهِّ ّيِّ نَْحرروُّ ررذِّ بَ   ال ِّّْرمِّ ـ َ ةبِّرري بَا ُّ

.رْكعٍَة  َ فِّي اةذيَريِّف }}قُّْل  َُّو  عَّوِّ َتَْينِّ ُّ اََحدٌ مرر  َ المُّ َّ  

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و اُّبي بن كع  بن قيس بن عبد هللا بن النوار اةنةاري الو رجي  ابرو 

المنذر  المدني  سيد ال راا رضي هللا عنه  َك ََ  الوحي   كان من التاب ين 

   برردرا   مررا بعررد ا  ر   عنرره ابررن عبرراخ  انررس إلررى اإلسررالم  شررقد الع بررة

  سقل ابن سعد   ذل  كيير.

  رررو احرررد المشرررقوركن بحفرررظ ال ررررِن مرررن الةرررحابة  ب قرا ررره   قرررد ر   

البواري عرن انرس برن مالر  رضري هللا عنره قرالف قرال رسرول هللا صرلّى هللا 

« كَن َكفَررُّ اررإن هللا امرني ان اقرا علير  }}لَرْم كَكُّرنِّ الَّرذِّ »عليه  سلّم ةُّبيف 

 ([.815[ قالف  سماني؟ قالف )نعم(  فبكى])1]البينةف 

 

([   عنره قرالف قرال رسرول 816 قال عمر رضري هللا عنرهف )اُّبريٌّ اقر،نرا(])

كرا ابرا المنرذر  اتردري ايُّ ِكرة مرن ك راح هللا معر  »هللا صلّى هللا عليه  سلّمف 

ا المنرذر  اتردري ايُّ ِكرة كرا ابر»  قال قلتف هللا  رسوله اعلرم  قرالف « اعظم؟

ُّ الَ إِّلَرهَ إِّالَّ  ُّرَو اْلَحريُّ اْل َيُّرومُّرر « من ك اح هللا مع  اعظم؟   قال قلرتف }} َّ

 هللا ليقنرر  العلررم ابررا »[   قررالف فكرررح فرري صرردري   قررالف 255]الب ررريف 

 ([.817«])المنذر

فري  ما  في زمن عيمان رضي هللا عنره سرنة ثالثرين   َصرلَّى عليره   قيرلف

 ([.818ذالفة عمر رضي هللا عنه   هللا اعلم])

 الوجه اليانيف في توركوقماف

( فري ك راح 1423(  ابرو با ب )35/78اما حردكث اُّبري  ف رد اذرجره احمرد )

( مرن طركر  سرعيد 3/235   النتا ي )«ما ك را في الوتر»  باح «الةالي»

 بن عبد الرحمن بن اب    عن ابيه  عن ابي بن كع   به.

 قع عند احمد  النتا ي في ِذرر، زكرابيف )فر  ا سرلم قرالف سربحان الملر   قد 

( ب ن قولرررهف )ثرررالث 430ال رررد خ ثرررالث مررررا (    ررري عنرررد ابررري با ب )
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(ف ) كرفرع 24/72مرا (   عند النتا ي )كميل في ِذر ن(   عنرد احمرد )

 بقا صوته(.

د ([   له طرر819  ذا الحدكث إسناب، صحيح  صححه الحاكم   النو ي])

اذر  عن سعيد بن عبد الرحمن   منقا ر اكرة النترا ي بال كرابي المرذكوريف 

) ال كتلم إال في ِذر ن(   قد تفرب بقا عبد الع ك  بن ذالد  عن سرعيد برن 

ابري عر برة  عررن ق رابي  عرن عرر ري  عرن سررعيد برن عبرد الرررحمن  بره   لررم 

 إال فلررين )م بررول(  كعنرري عنررد الم ابعررة «ف ال  ركرر »كوث رره احررد   قررال فرري 

 الحدكث.

 قد ذالفره عيترى برن كرونس    رو ث رة  فرر ا، عرن سرعيد برد نقا  كمرا عنرد 

بيررٍد  عررن سرعيد بررن عبررد الرررحمن  النترا ي اككررا    عنررد، اككررا  مرن طركرر  زُّ

([  لكنره صرحح 820بد نقا  ف كون زكرابي منكرري  علرى مرا قررر، اةلبراني])

نا قا    رذا اقررح ([ برد ن اسر ي821«])صحيح سرنن النترا ي»الحدكث في 

 ف نه ت دم ما كدكد  ل .

( فري البراح 1424 اما حدكث عا شة رضي هللا عنقا ف د اذرجره ابرو با ب )

( 1/357(  ابن ماجه )521ـ  2/520(  الحاكم )463المذكور   ال رمذي )

من طرك  محمد بن سلمة الحراني  ثنا ذةيف  عن عبد الع ك  بن جركج  

منينف بررأّيِّ شرريا كرران كرروتر رسررول هللا صررلّى هللا قررالف سررألنا عا شررة ام المررد

عليه  سلّم؟ قالتف )كان ك را في اة لى بـف }}َسبِّّحِّ اْسَم َربِّّرَ  اةَْعلَرى مرر  

ُّ اََحدٌ   في اليانية بـف }}قُّْل كَااَكَُّقا اْلَكافِّرُّ َن مرر   في اليالية بـف }}قُّْل  َُّو  َّ

 مرر  المعو تين(.

  و نحو حدكث اُّبي كما  كر الحرافظ  إال ان فيره تفةريل   ذا لفظ ال رمذي 

ما ك را في كل ركعة   ساقه ابو با ب مو ةرا    قال ال رمذيف ) ذا حدكث 

حترررن غركررر (   قرررال الحررراكمف )إسرررناب، صرررحيح(   قرررد تع ررر  الشرررارحُّ 

([ فكررال  عررن تةررحيح 822المبرراركفوريُّ ال رمررذيَّ علررى تحتررينه الحرردكث])

فيه ذُّةيفا     رو عبرد الررحمن الور ري    رو ضرعيف   الحاكم    ل  ةن

ضعفه احمد  غير، من جقة حفظه    ث ه ابن معين  ابو زرعة  ابرن سرعد 

مري «ف ال  رك » غير م  قال في  )صد د  سريا الحفرظ  َذلَرط برأَذَريَ   رُّ

 باإلرجاا(.

 ةن فيرره ـ اككررا  ـ عبررد الع كرر  بررن جررركج المكرري مررولى قررركع   كررر، 

([    كر، ابن 823  كر حدكيه  ذا   قالف )ال ك ابع في حدكيه(])البواري  

([   كرررذا قرررال 824 قرررالف )لرررم كترررمع مرررن عا شرررة(])« الي رررا »حبررران فررري 
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)اذمررأ ذةريف  فةرررح بتررماعه «ف ال  ركرر »([   قررال فري 825العولري])

 من عا شة(.

َف بتررببقا   قررد ن ررل ابررن الورروزي عررن  ررعِّّ فيكررون فرري الحرردكث ثررالث علررل ضُّ

 ([.826م احمد   كحيى بن معين انقما انكرا زكابي المعو تين])اإلما

([   لعررل تحتررينه لكونرره جرراا 827 قررد حتَّررن الحرردكث الحررافظ ابررن حوررر])

ب سررناب ِذررر  عررن كحيررى بررن اكرروح  عررن كحيررى بررن سررعيد  عررن عمررري  عررن 

( 1/285« )شررح المعراني»عا شة  بذكر المعو تين  اذرجه المحا ي فري 

  6/188(  ابرررن حبررران )2/520( )1/305(  الحررراكم )2/35 الررردارقمني )

201.) 

)صرد د ربمرا اذمرأ(  «ف ال  ركر » كحيى بن اكروح مو لرف فيره  قرال فري 

ررررررن الحرررررردكث الحررررررافظ ابررررررن حوررررررر]) ([   تبعرررررره شررررررعي  828 قررررررد حتَّ

([   قرال الع يلري بعرد سرياقه الحردكثف )امرا المعرو تين فرال 829اةرنا، ط])

 ([.830كةح(])

ا د  منقاف حدكث ابي بن كع  الذي قبله  لكن ليس في شيا  الحدكث له شو

 منقا  كر المعو تين مع سوري اإلذالص.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على مشر عية قرااي }}َسبِّّحِّ اْسرَم َربِّّرَ  اةَْعلَرى 

مرر في الركعة اة لى من صالي الوتر   }}قُّرْل كَااَكَُّقرا اْلَكرافِّرُّ َن مرر فري 

ُّ اََحردٌ مرر فري الياليرة   إن قررا احيانرا  فري الياليرة مرع اليانية   }} قُّْل  ُّرَو  َّ

ُّ اََحرردٌ مرر }}قُّررْل اَعُّررو ُّ بِّررَرّحِّ اْلفَلَرر ِّ مرر  }}قُّررْل اَعُّررو ُّ بِّررَرّحِّ  }}قُّررْل  ُّررَو  َّ

النَّاخِّ مرر ف د قال به من     إلرى تحترين الر اكرة ب كابتقمرا   قرد اع مرد 

ان اة مة الكبار على إعرالل الحردكث  كمرا ت ردم   ([  مع831اةلباني  ل ])

 قد     إلى مشر عية ال ررااي بقمرا الشرافعية   ر ي عرن مالر   اسر حبه 

 ([.832اكير اصحابه])

الوجرره الرابررعف ظررا ر الحرردكث ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم كرران كترررب 

لنترا ي ركعا  الوتر اليالث  ال كتلم إال في ِذر ن    ذا جاا في ر اكرة ا

كما ت دم   قد مكى ما كدكرد ا    رو انره كوروز سررب الريالث بترالم  احرد  

 اة لى ان كتلم بعد ركع ين  ثم كروتر بواحردي  كمرا كردل لره قولره صرلّى هللا 

    هللا اعلم.« صالي الليل مينى مينى...»عليه  سلّمف 
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 ال يشرع الوتر بعد الصبح

ّيِّ  386/37 رْدرِّ يٍد الوُّ رضري هللا عنره اَنَّ النَّبريَّ صرلّى هللا عليره  ـ َعْن اَبي َسرعِّ

وا» سلّم قَاَلف  ْتلٌِّم.«اَْ تِّرُّ ا قَْبَل اَْن تُّْةبِّحُّ    َرَ ا،ُّ مُّ

ف  387/38 بَّانِّ ْبنِّ حِّ تَْر لَهُّ »ـ َ الِّ تِّْر فاَلَ  ِّ ْبَح َ لَْم كُّوِّ  «.َمْن اَْبَرَت الةُّ

 الكالم عليقما من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوقماف

  برراح «صررالي المتررافركن»( فرري ك رراح 754ا اة لف ف ررد اذرجرره متررلم )امرر

من طرك  كحيرى برن « صالي الليل مينى مينى   الوتر ركعة من ِذر الليل»

 ابي كيير  عن ابي نكري  عن ابي سعيد الودري رضي هللا عنه  مرفوعا .

( مرن 302ـ  1/301(  الحراكم )6/168 اما اليانيف ف د اذرجه ابرن حبران )

رك   شام الدس وا ي  عن ق ابي  عن ابي نكري  عن ابري سرعيد الوردري ط

 رضي هللا عنه  مرفوعا .

جرا،(   سركت  قال الحراكمف ) رذا حردكث صرحيح علرى شررط مترلم   لرم كوّرِّ

 عنه الذ بي.

الوجه اليانيف الحدكيان بليالن على ان  قرت الروتر قبرل طلروع الةربح  فر  ا 

 ق ره  ةن الروتر عمرل الليرل فرال كوعرل طلع الةبح لم كشرع الوتر لورر ج 

فري النقررار  فعلررى المتررلم ان ك حررر  بروتر، الوقررت المناسرر  الررذي كترر ميعه 

ا ل الليل ا   سمه ا  ِذر،  ف ن تيتر له ِذر الليل فقو افكل  كما سريأتي 

 إن شاا هللا.

 الذي كظقر من صنع الحافظ رحمه هللا ب كراب، حدكث ابي سرعيد اآلتري بعرد 

قكاا الوتر ان  ذكن الحدكيين محموالن على من ترت الوتر م عمدا   ذا في 

ح ى طلع الةبح  فقرذا قرد فات ره الترنة العظمرى  الويرر الكييرر  حيرث فررط 

 بالوتر  فال كمكنه تداركه   ال ك كيه على احد اةقوال في المتألة.

مرن  اما من نام عنه ا  نتيه  فقذا جاا فيه الحدكث اآلتري   كدكرد، حردكثف )

([   اذ ار  ل  ابن ح م 833نام عن صالي ا  نتيقا فليةلقا إ ا  كر ا( ])

 قررالف ) ررذا عمرروم كرردذل فيرره كررلُّ صرراليِّ فرررٍض  نافلررٍة  فقررو بررالفرض امررر 

 ([.834فرض    و بالنافلة امر ندح  ح   ةن النافلة ال تكون فرضا (])

عرة فري  رذا  لعل  ذا غررض الحرافظ مرن إكرراب  رذ، اةحابكرث اليالثرة مو م

الموضررع   إال فرراة لى جمعقررا مررع اةحابكررث الم  دمررة فرري  قررت الرروتر فرري 

 موضع  احد   هللا اعلم.
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 حكم قضاء الوتر

َمرْن نَراَم َعرن »ـ َ َعْنرهُّ قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  سرلّمف  388/39

يَهُّ فَْليَُّةّلِّ إ َا اَْصبََح اَْ   ََكرَ  تْرِّ اَ  نَتِّ .«. اْلوِّ  َرَ ا،ُّ الَوْمَتةُّ إِّالَّ النََّتا يَّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

ابرررواح »( فررري 465([  ال رمرررذي )835(])1431ف رررد اذرجررره ابرررو با ب )

   ابرن ماجرره «مرا جراا فري الرجررل كنرام عرن الروتر ا  كنترا،»براح « الةرالي

لم  عرن عمراا برن ( من طرك  زكد بن اس485ـ  17/366(  احمد )1188)

كتررار  عررن ابرري سررعيد الورردري رضرري هللا عنرره مرفوعررا    قررد ر ي عنررد 

( من طرك  عبد هللا بن زكد بن اسرلم  عرن ابيره مرسرال . قرال 466ال رمذي )

 ال رمذيف )  ذا اصح من الحدكث اة ل(.

 قد ر   المرفوع عن زكد بن اسلم ابنه عبد الرحمن بن زكد بن اسلم    ذ، 

ي  ابررن ماجرره  احمررد    ررذا اإلسررناب ضررعيف  لكررعف عبررد عنررد ال رمررذ

الرحمن بن اسلم  ف د ضعفه اإلمام احمد  ابن المدكني  النتا ي  ابو زرعة 

 ابن حبان  قال ابن ذ كمةف )ليس  و ممن كحر ج ا رل العلرم بحدكيره  لتروا 

حفظرررره    ررررو رجررررل صررررناع ه العبررررابي  ال  شررررف  لرررريس مررررن احررررالخ 

ابررواح »( فرري 13الكررالم فيرره عنررد الحرردكث ) ([(   قررد مكررى836الحرردكث])

 «.المقاري

لكنه لم كنفرب به  ف د تابعه ابو غتان محمد بن ممرا المدني  عن زكرد برن 

اسلم  به  كما  و عند ابي با ب  لكن ليس فيه )إ ا اصبح(   إنما لفظهف )من 

 نام عن  تر، ا  نتيه فليةله إ ا  كر،(.

(ف 1/302 لقذا قال الحاكم عرن حدكيره ) ابو غتان ث ة من رجال الوماعة  

 ) ذا حدكث صحيح على شرط الشيوين  لم كورجا،(.

الوجه اليانيف الحدكث بليل علرى ان اإلنتران إ ا نرام عرن  ترر، ا  نتريه ف نره 

كةليه إ ا  كر،   كردذل فري عمومره مرا لرو اسر ي ظ بعرد طلروع الفورر  ف نره 

 كةليه   عليه كحمل ما ت دم عن التلف.

الحدكث انه كةلي  تر، فري النقرار كمرا كران كةرليه فري الليرل  لكرن  ظا ر 

 رب في حدكث عا شة رضي هللا عنقا قالرتف )... كران ـ اي النبري صرلّى هللا 

عليه  سلّم ـ إ ا غلبه نوم ا   جع عن قيام الليل صلى من النقار ثن ي عشري 

 ([.837ركعة...(])

كيه على صف ه  ترا   برل كشرفعه فقذا كدل على انه إ ا قكا، في النقار ال ك 

بركعة  لفعله صلّى هللا عليه  سلّم  ف د كان  ترر، إحرد  عشرري ركعرة  فر  ا 
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غلبه نوم ا   جع صلى بالنقار ثن ي عشري ركعة    كذا كفعل من عابته ان 

كةرلي تترعا  فيةرلي بالنقررار عشررا    مرن كران كةررلي بالليرل سربعا  فيةررلي 

و اةظقررر  فرر ن حرردكث ابرري سررعيد مومررل  بالنقررار ثمرراني ركعررا     ررذا  رر

 حرردكث عا شررة مفتررر لرره  ثررم إنرره اصررح  اثبررت مررن حرردكث ابرري سررعيد   هللا 

 تعالى اعلم.
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 فضل تأخير الوتر لمن يقوم آخر الليل

ـ َعررْن َجررابٍِّر رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللا صررلّى هللا عليرره  389/40

ر» سلّمف  رَع اَْن كَ ُّروَم َمْن َذاَا ااَلَّ كَ ُّروَم مِّ لَرهُّ  َ َمرْن َطمِّ ررِّ اللّْيرلِّ فَليُّروتِّْر اَ َّ ْن ِذِّ

رِّ اللَّْيل َمْشقُّوبَيٌ  َ  َلِّرَ  اَْفَكرلُّ  َر اللّْيلِّ  فَ نَّ َصالَيَ ِذِّ َر،ُّ فَْليُّوتِّْر ِذِّ   َرَ ا،ُّ «ِذِّ

ْتلٌِّم.  مُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

من ذراا اال »  باح «صالي المتافركن»اح ( في ك 755ف د اذرجه متلم )

من طركر  اةعمرع  عرن ابري سرفيان  عرن « ك وم في ِذر الليل فليوتر ا له

 جابر رضي هللا عنه مرفوعا .

الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان تأذير الروتر إلرى ِذرر الليرل افكرل لمرن 

كم له افكل   ث  من نفته باالس ي اظ ِذر الليل   اما من ال كي  بذل  فال  د

   ذ، الحالة  ي حالة الح م  االح ياط   اة لى  ي حالة الع م  ال وي.

 عن ابي  ركري رضي هللا عنه قالف )ا صراني ذليلري رسرول هللا صرلّى هللا 

عليه  سلّم بريالثف صريام ثالثرة اكرام مرن كرل شرقر   ركع ري الكرحى   ان 

 ([(.838ا تر قبل ان انام])

([ ـ  كررذا ابرري  ر 839درباا رضرري هللا عنرره]) ميررل  لرر   رب عررن ابرري الرر

([ ـ فقدالا اليالثة ا صا م النبي صلّى هللا عليه  سرلّم 840رضي هللا عنه])

بالوتر قبل النوم   لعل  ل  لعلم النبي صلّى هللا عليه  سلّم بحالقم   قد  كر 

الحررافظ ابررن حوررر ان ابررا  ركررري كرران كراجررع حفظرره مررن اةحابكررث فرري ا ل 

ال كممع في االس ي اظ ِذر،  فأمر، النبي صلّى هللا عليه  سلّم ب  دكم الليل   

 ([.841الوتر])

 قد  رب عرن ابري ق رابي رضري هللا عنره ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم قرال 

  قالف )ا تر من ا ل الليرل(   قرال « م ى توتر؟»ةبي بكر رضي هللا عنهف 

ِذرر الليرل(  ف رال ةبري بكررف   قرالف )« م رى تروتر؟»لعمر رضي هللا عنرهف 

 ([.842«])اََذذَ  ذا بال وي»   قال لعمرف « اََذذَ  ذا بالحذر ]اي بالح م[»

امرا مرن  ثر  بال يرام فر ذر الليرل افكرل  ةن صرالي الليرل تشرقد ا المال كرة  

لِّ هللا تعرالى   ف كون اقرح إلى ال بول  حةول الرحمة   ةن  ذا  قرتُّ تَنَر ُّ

كنر ل ربنرا إلرى »ا   قد قرال النبري صرلّى هللا عليره  سرلّمف   قت إجابة الدعا

التررماا الرردنيا كررل ليلررة حررين كب ررى ثلررث الليررل اآلذررر  في ررولف مررن كرردعوني 

فأسرر وي  لرره  مررن كتررألني فأعميرره  مررن كترر  فرني فررأغفر لرره ح ررى كنفوررر 

 ([ .843«])الفور
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الكرركم  قرال  ةن الوتر ِذر الليل  و ال قود الذي  كر هللا تعرالى فري ك ابره 

روب ا  را َمْحمُّ ْد بِّهِّ نَافِّلَة  لََ  َعَترى اَْن كَْبعَيَرَ  َربُّرَ  َم َام  َن اللَّْيلِّ فَ ََقوَّ تعالىف }}َ مِّ

 [ .79مرر ]اإلسرااف 

قال الراغ ف )الم قودف المةلي ليال (   قال ابن كييرف )ال قودف ما كان بعرد 

غيرر  احرد    رو المعرر ا نوم  قاله عل مة   اةسوب   ابرا يم النوعي   

في ل ة العرح   كذل  ثب ت اةحابكث عن رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم 

رَي 844انه كان ك قورد بعرد نومره...(]) رنَةَ اللَّْيرلِّ  ِّ ([   قرال تعرالىف }}إِّنَّ نَاشِّ

ا َ اَْقَومُّ قِّيال  مرر ]الم ملف  [  ناشنة الليرلف قيرام الليرل  مرن نشرأف 6اََشدُّ َ ْطا 

 ([.845ا قام  كما  كر البواري عن ابن عباخ معل ا  بةي ة الو م])إ 

قال شيخ اإلسالم ابن تيميةف )ناشنة الليل عند اكير العلماا  و إ ا قام الرجرل 

بعد نوم   ليس  و ا ل الليل    ذا  و الةواح  ةن النبري صرلّى هللا عليره 

ن ك وم بعد النوم  لرم  سلّم  كذا كان كفعل   اةحابكث بذل  م واتري عنه  كا

 ([.  هللا تعالى اعلم.846ككن ك وم بين العشااكن(])
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 آخر وقت الوتر

ـ َ َعْن اْبنِّ عَُّمَر رضي هللا عنقما َعن النّبرّيِّ صرلّى هللا عليره  سرلّم  390/41

تْرِّ  فَرأَْ تِّرُّ ا قَ »قاَلف  روعِّ إ َا َطلََع اْلفَْورُّ فَ َْد  ََ َ  كُّلُّ َصرالَيِّ اللَّْيرل َ اْلروِّ
ْبرَل طُّلُّ

.«. اْلفَْورِّ  يُّ ذِّ  َرَ ا،ُّ ال ِّّْرمِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

ما جاا في مبرابري »  باح «ابواح الةالي»( في 469ف د اذرجه ال رمذي )

من طركر  ابرن جرركج  عرن سرليمان برن موسرى  عرن نرافع  « الةبح بالوتر

 .عن ابن عمر رضي هللا عنقما به مرفوعا  

قال ال رمذيف )سليمان بن موسرى قرد تفررب بره علرى  رذا اللفرظ(   المرراب ان 

سليمان بن موسى ـ   و الدمش ي  ابن اةشدد ـ جعل  رذا الحردكث مرفوعرا  

بقذا اللفظ  مع ان فيه مرفوعا   فيه موقوفا     و قد اضمرح فيه  ف نه مري 

( 10/438عنرد احمرد ) كر كه مرفوعا  كما  نا   مري كر كه موقوفا  كما  قع

  غير،   سليمان بن موسى في حدكيه اضمراح.

قال ابو حاتمف )محله الةدد   في حدكيه بع  االضمراح   ال اعلم احردا  

([   قررال البورراريف 847مررن اصررحاح مكحررول اف رره منرره   ال اثبررت منرره(])

([   قررال الحررافظ ابررن رجرر ف )سررليمان بررن موسررى 848)عنررد، منرراكير(])

([   قرال الحرافظ 849ف يه  كر ي اةحابكث بألفراظ متر  ربة(])الدمش ي  ال

 )صد د ف يه  في حدكيه لين   ذلط قبل موته ب ليل(.«ف ال  رك »في 

 الذي كظقر ـ  هللا اعلم ـ ان اةمر كما قال الشيخ احمد شاكرف )إنه قد   م  

فأبذل الموقوا من كالم ابن عمرر    رو قولرهف )فر  ا كران الفورر ف رد   ر  

كل صالي الليل  الوتر( في المرفوع   و قولهف )ا تر ا قبل طلوع الفورر(  

ا  كح مررل ان ككررون قررد حفررظ   ان ابررن عمررر كرران كررذكر، مررري  كررذا  مررري 

 ([.850 كذا(])

(  سركت عنره الرذ بي   صرححه 1/302 سياقه موقوفا  قد صححه الحراكم )

 ([.851اةلباني])

عنا، مت فاب مرن اةحابكرث الم  دمرة   لعل الحافظ ا رب  ذا الحدكث مع ان م

ةنه ا ضح منقا في المعنرى  حيرث إن فيره  كرر صرالي الليرل    ري النوافرل 

المشر عة فيه  ثرم عمرف عليقرا الروتر مرن براح عمرف الوراص علرى العرام 

 لم كد العناكة  اال  مام به.

الوجه اليرانيف الحردكث بليرل علرى ان صرالي الليرل  منقرا الروتر كن قري  ق قرا 

 ملوع الفور  كما ت دم   هللا تعالى اعلم.ب
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 استحباب صالة الضحى

ـ َعْن َعا َِّشةَ رضي هللا عنقا قَالَْتف )َكاَن رسُّولُّ هللاِّ صلّى هللا عليه  391/42

ْتلٌِّم. كدُّ َما َشاَا هللا(. َرَ ا،ُّ مُّ   سلّم كَُّةلِّّي الكُّحى اَْربَعا   َ كَ ِّ

َ ْل َكاَن َرسُّولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  سرلّم »نِّلَْتف ـ َ لَهُّ َعْنَقاف اَنَّقا سُّ  392/43

يبِّهِّ »  قَالَْتف «كَُّةلِّّي الكَُّحى؟ ْن َم ِّ  «.الَ  إالَّ اَْن كَويا مِّ

َمررا َراَْكررتُّ َرسُّرروَل هللاِّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم كَُّةررلِّّي »ـ َ لَررهُّ َعْنَقرراف  393/44

َقا  «.سُّْبَحةَ الكَُّحى قَطُّ  َ إنِّّي ةَُّسبِّّحُّ

 الكالم عليقا من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقاف

صرالي »( فري ك راح 79( )719اما حدكث عا شة اة ل  ف رد اذرجره مترلم )

مررن طركرر  ق ررابي ان معررا ي « اسرر حباح صررالي الكررحى»  برراح «المتررافركن

 العد كة حدث قم عن عا شة رضي هللا عنقا قالتف ... فذكرته.

( في الباح المذكور مرن 717متلم ـ اككا  ـ ) اما حدكيقا اليانيف ف د اذرجه 

ركري  عن عبد هللا بن ش ي   قالف قلت  طرك  ك كد بن زركع  عن سعيد الوُّ

لعا شةف ) ل كان النبي صلّى هللا عليه  سرلّم كةرلي الكرحى؟(  قالرتف )ال  

 إال ان كويا من م يبه(.

اح ( فررري ك ررر1177( )1128 امرررا حررردكيقا اليالرررث  ف رررد اذرجررره البوررراري )

تحرررك  النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم علررى قيررام الليررل »  برراح «ال قوررد»

( من طرك  مال   عن ابن شقاح  718   متلم )« النوافل من غير إكواح

عن عر ي  عن عا شة رضي هللا عنقا قالتف )ما راكت رسول هللا صلّى هللا 

 عليه  سلّم كةلي سربحة الكرحى قرط   إنري ةسربحقا   إن كران رسرول هللا

صلّى هللا عليه  سلّم ليدعُّ العمل   رو كحر  ان كعمرل بره ذشرية ان كعمرل بره 

الناخ فيفرض عليقم(   ذا لفظ متلم   ع  ، لمترلم ف رط سرقو مرن الحرافظ 

رحمه هللا   اة لى ان ك ولف ) لقما عنقا(  ا  ) فري الم فر  عليره( ا  نحرو 

  ل .

ه اإلثبا  ممل ا    اليراني   كر المةنف  ذ، اةحابكث اليالثة  ةن اة ل في

فيرره ت ييررد النفرري ب يررر المورريا مررن م يبرره   اليالررث فيرره نفرري ر،ك قررا لةررالي 

الكحى ممل ا    كأن مراب، بذل  ان كبحث طال  العلم فري تعرارض حردكيي 

اإلثبا   النفي  ف ن  ل  مما اذ لفت فيه كلمة ا ل العلم  كما سيأتي إن شراا 

 هللا.

 الفاظقافالوجه اليانيف في شرح 
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قولهف )كةلي الكحى( بكرم الكراب م ةروري  مرا بعرد ارتفراع الشرمس إلرى 

ررحااف بررالف ح   المررد بمعنررى  قبيررل الرر  ال   الّكررحى بالكررم  ال ةررر   الكَّ

 احد   قيلف الكحى ـ بالكم ـف مرن طلوعقرا إلرى ان كرتفرع النقرار  تبري  

 نةف النقار.الشمس جدا   ثم بعد  ل  الكَّحاا ـ بالف ح ـ إلى قرك  من 

قولررهف )سرربحة الكررحى( بكررم التررين   المررراب  صررالي الكررحى   اصرررل 

ال تررربيحف ال ن كررره  ال  ررردكس  ال بر رررة مرررن الن رررا ص   المرررراب  نررراف صرررالي 

ال موع   تتمية صالي ال موع بالتبحة  و ال ال     ل  من تتمية الشيا 

ى باسررم بعكرره   ذةررت النافلررة بررذل  مررع ان الفرككررة تشرراركقا فرري معنرر

 ([.852«])النقاكة»ال تبيح  ةن ال تبيحا  في الفرا   نوافل  كذا في 

الوجه اليالثف في اةحابكث بليل على مشر عية صالي الكحى   انقرا سرنة 

مدكدي  ةن النبي صلّى هللا عليه  سلّم فعلقا   ا صى بقا ابا  ركري  ابا  ر 

صلّى هللا عليره  سرلّم   ابا الدرباا رضي هللا عنقم  ت دمت احابكيقم   النبي

إ ا ا صرررى احررردا  بشررريا  فقررري  صرررية لألمرررة كلقرررا   لررريس ذاصرررا  برررذل  

الموصرررى    كرررذا إ ا نقرررى ا  امرررر فرررالحكم عرررام  إال ان ك ررروم بليرررل علرررى 

 الوةوصية   بقذا تكون صالي الكحى ثبت فيقا ال ول  الفعل.

اةحيران ال  كونه صرلّى هللا عليره  سرلّم لرم كردا م عليقرا  إنمرا كفعلقرا بعر  

كنرررافي سرررني قا  ةن النبررري صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم قرررد كفعرررل الشررريا لبيررران 

مشر عي ه   قد ك ركه لبيان عدم  جوبره   قرد ك ررت الشريا   رو كحر  ان 

كفعله لرنال كشر  علرى ام ره   لقرذا قالرت عا شرة رضري هللا عنقراف ) إن كران 

خ فيفرض عليقم( ليدع العمل   و كح  ان كعمل به  ذشية ان كعمل به النا

 كما ت دم.

 على  ذا فالظا ر اس حبابقا ممل ا   لما  رب من اةبلة الكييري في ال رغي  

([  ةنره 853فيقا  ال ترت المدا مة عليقا  كمرا  رو المرذ   عنرد الحنابلرة])

صررلّى هللا عليرره  سررلّم لررم كرردا م عليقررا ذشررية ان تفرررض علررى اةمررة  في لرر  

 فكلقا. جان  اةبلة ال ي تدل على

     فرك  من ا رل العلرم  مرنقم شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة إلرى ان مرن كران 

عابته قيام الليل ف نه ال كتن له ان كةلي الكحى   مرن لرم تكرن عابتره قيرام 

 ([.854الليل سن في ح ه ان كةلي الكحى])

     فرك  ثالث إلى انقا ال تشرع إال لتب   كال د م من سفر  نحو،  إلى 

([  855مررن اةقرروال   قررد ا صررلقا ابررن ال رريم إلررى سرر ة اقرروال])غيررر  لرر  

 ([.856 لوةقا الشوكاني])
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 ال ررررول اة ل  ررررو اةظقررررر    ررررو اسرررر حبابقا ممل ررررا    قررررد اذ ررررار  لرررر  

([   الشيخ عبد الع ك  بن باز  ف الف )صالي الكرحى سرنة 857الشوكاني])

اصرحابه(  قرالف )لرو  مدكدي  فعلقا النبي صلّى هللا عليه  سرلّم   ارشرد إليقرا

صلي قا كوما   ترك قا كوما  فال بأخ   لكرن اةفكرل المدا مرة  ةن الرسرول 

إن اح  العمل إلرى هللا مرا بام عليره صراحبه  إن »صلّى هللا عليه  سلّم قالف 

 ([.859([])858«(])قل

 مما كدكد سني قا ممل ا   حدكث ابي  ر رضري هللا عنره عرن النبري صرلّى هللا 

كةربح علرى كرل سُّرالمى مرن احردكم صردقة  فكرل تتربيحة »م قالف عليه  سلّ 

صدقة   كل تحميدي صدقة   كل تقليلرة صردقة   كرل تكبيرري صردقة   امرر 

بررالمعر ا صرردقة   نقرري عررن المنكررر صرردقة   كورر ئ مررن  لرر  ركع رران 

 ([.860«])كركعقما من الكحى

صابع  ثرم  التُّالمىف بكم التين  مفرب  جمعهف سُّالميا     ي مفاصل اة

اس عمل في جميع عظام البدن  مفاصله   قد ثبت عنه صلّى هللا عليره  سرلّم 

 ([.861«])إن هللا ذل  ابن ِبم على س ين  ثالثما ة مفةل»انه قالف 

ظم فكل صالي الكحى   انقا باح عظيم من ابواح شركر  فقذا بليل على عِّ

ع ين تو كران عرن هللا تعالى على نعمه   منقرا نعمرة البردن   ان  راتين الررك

ثالثما رررة  سررر ين صررردقة   مرررا كررران كرررذل  فقرررو ح يررر  بالمواظبرررة  جررردكر 

 بالمدا مة.

([ رضي هللا عنقما عرن رسرول هللا صرلّى 862 عن ابي الدرباا  ابي  ر])

هللا عليه  سلّم عن هللا عّ   جل انه قرالف )ابرن ِبم اركرع لري مرن ا ل النقرار 

 ([.863اربع ركعا  اَْكفَِّ  ِذر،( ])

الوجه الرابعف اذ لف العلمراا فري الومرع برين حردكيي عا شرة المرذكوركن فري 

 إثبا  صالي الكحى  نفيقا.

فمنقم من سل  مترل  ال ررجيح  فررجح احابكرث اإلثبرا  عنقرا  عرن غير را 

مررن الةررحابة  ةنرره اتفرر  عليقررا الشرريوان علررى حرردكث نفيقررا الررذي انفرررب برره 

حفرظ حورةٌ علرى مرن لرم كحفرظ   متلم   ةن الميبت م دم على النرافي   مرن

([   ابرن جركررر 864  رذا قرول جماعرة مرن ا رل العلررم  مرنقم ابرن ذ كمرة])

المبرررري   ابرررن عبرررد البرررر  برررل إنررره برررالِ ف رررال عرررن حررردكث النفررريف إنررره 

 ([  مع انه ثابت في صحيح متلم  كما ت دم.865منكر])

د  سل  ِذر ن متل  الومع  على ذالا بينقم في كيفية الومع  علرى طرر

([   مررن  لرر  ان المنفرري  ررو المدا مررة عليقررا  866سرر ة   كر ررا العراقرري])

 الميبت  رو فعلقرا احيانرا   كال رد م مرن سرفر  ا  الفر ح  ا  زكارتره ل روم  ا  
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([   اكرد  لر  ب رول عا شرة رضري 867نحو  ل    ممن قال بذل  البيق ري])

ان كعمرل بره هللا عنقاف ) إن كان ليدع العمل   و كحر  ان كعمرل بره  ذشرية 

الناخ فيفرض عليقم(   حكا، النو ي عرن العلمراا   قرالف )بقرذا كومرع برين 

 ([.868اةحابكث(])

رَل بره  فر ن اةحابكرث ال وليرة   عندي ان  ذا  و اظقرر اةجوبرة  ل روي مرا عُّلِّّ

ثاب ة في سرني قما  فقري م دمرة فري بالل قرا علرى اةحابكرث الفعليرة ال ري تردل 

ه  سرلّم لرم كردا م عليقرا   ال كنرافي  لر  قرول عا شرة على انره صرلّى هللا علير

الم  دمف )كان كةلي الكحى اربعا   ك كد ما شاا هللا(  ف نه ال كل م مرن  رذا 

ال عبير المدا مة  بل  ي للداللة على مورب الوقوع   ال سريما انره  جرد  نرا 

قرا ن تةرا الفعل عن بالل ه على المدا مرة  عنرد مرن ك رول برذل    ت ردم 

يان  ذ، ال را ن   قد ككون مراب ا بيران  رذا العردب إن صرلى الكرحى  انره ب

 قد ك كد   هللا اعلم.

 اما قولقاف )ما راكت رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كةلي سربحة الكرحى 

قررط...( فلعلرره محمررول علررى المدا مررة  برردليل قولقرراف )كرران كةررلي الكررحى 

بلة  ثم إنه ال كل م من عدم ر،ك قرا لره اربعا (   بدليل حدكيقا الياني ل  ف  اة

عدم الوقوع  ةن النبي صلّى هللا عليره  سرلّم ال ككرون عنرد ا  قرت الكرحى 

إال نابرا   ف د ككون في المتود   قرد ككرون مترافرا    قرد ككرون فري موضرع 

 ِذر   هللا تعالى اعلم.
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 أفضل األوقات لصالة الضحى

ضري هللا عنره اَنَّ رسُّروَل هللاِّ صرلّى هللا عليره ـ َعرْن َزْكردِّ ْبرنِّ اَْرقَرَم ر 394/45

يَن تَْرَم ُّ اْلفَِّةالُّ » سلّم قَاَلف  ابِّين حِّ ُّ اةَ َّ .«َصالَي يُّ ذِّ    َرَ ا،ُّ ال ِّّْرمِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

صرررالي »بررراح « صرررالي المترررافركن»( فررري ك ررراح 748ف رررد اذرجررره مترررلم )

من طرك  ال اسم الشيباني  ان زكد برن ارقرم « الاة ابين حين ترم  الفة

رضرري هللا عنرره را  قومررا  كةررلون مررن الكررحى  ف ررالف )امررا ل ررد علمرروا ان 

الةررالي فرري غيررر  ررذ، الترراعة افكررل  إن رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

 قالف... فذكر،(.

« تحفرة اةشرراا» ع  ، لل رمذي   ٌم من الحرافظ   قرد عر ا، المر ي فري 

 ([.869تلم   لم كع ، لل رمذي])إلى م

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولهف )اة ابين( جمع ا اح  صي ة مبال ة   اة احف الرجاع إلى هللا تعرالى 

 بفعل المأمور  اج ناح المحظور.

( بفرر ح ال رراا   سرركون الررراا   فرر ح المرريم  مررن برراح  قولررهف )حررين تَررْرَم ُّ

َكرررْت الفةرررالف إ«تعررر »  ا  جرررد  حرررر الرمكررراا فاح رقرررت   ك رررالف َرمِّ

اذفافقررا   الرمكررااف شرردي حررراري اةرض مررن  قرروع الشررمس علررى الرمررل 

  غير، عند ارتفاعقا.

قولهف )الفِّةال( بكتر الفاا  جمع فةيل    و  لد الناقة  سمي بذل  لفةله 

عن امره  فقرو فعيرل بمعنرى مفعرول    رو كومرع علرى فةرالن ـ بكرم الفراا 

 لى )فةال( فكأنقم تو موا فيه الةفة. كتر ا ـ  اما جمعه ع

الوجه اليالثف الحدكث بليل على ان افكل  قرت لةرالي الكرحى   رو  قرت 

اش داب حرراري الشرمس   ان  رذ، صرالي اة ابرين   سرميت برذل  ةنقرم ِبروا 

 رجعوا إلى طاعة هللا  عبابته حينما اش  ل الناخ بأمور بنيا م من زراعة 

 ن إلرررى الراحرررة  في ررروم  ررردالا كةرررلون  توررراري  نحو مرررا   اذلرررد ِذرررر

  كذكر ن هللا تعالى.

 اما بداكة  قت صالي الكحى فقو من ارتفاع الشمس بعد طلوعقا  لحردكث 

َصرّلِّ »عمر  بن عبتة الموكل   فيه ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم قرال لرهف 

صرررررالي الةررررربح  ثرررررم اقعرررررد عرررررن الةرررررالي ح رررررى تملرررررع الشرررررمس ح رررررى 

 هللا تعالى اعلم.([.  870«])ترتفع...
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 عدد ركعات صالة الضحى

ـ َعررْن اَنَررٍس رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا عليرره  395/46

  «َمْن َصلَّى الكُّحى ثن ي َعْشَريَ َرْكعة  بَنَى هللاُّ لَرهُّ قَْةررا  فري اْلَونرةِّ » سلّمف 

يُّ َ اْس َْ َربَهُّ. ذِّ  َرَ ا،ُّ ال ِّّْرمِّ

بََذرَل النَّبري صرلّى هللا عليره »ْن َعا َِّشةَ رضي هللا عنقا قَالَرْتف ـ َ عَ  396/47

ررررحى ثََمررررانِّي َرَكعَررررا ٍ  بَّرررراَن فرررري « سررررلّم بَْي ِّرررري  فََةررررلَّى الكُّ   َرَ ا،ُّ اْبررررنُّ حِّ

هِّ » يحِّ  «.َصحِّ

  الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقماف

  برراح «ح الةرراليابرروا»( فرري 473امرا حرردكث انررس  ف ررد اذرجرره ال رمررذي )

من طرك  موسى بن فالن بن انرس  عرن عمره « ما جاا في صالي الكحى»

ثمامة بن انس بن مال   عن انس بن مال  رضري هللا عنره قرالف قرال رسرول 

من صلى الكحى ثن ري عشرري ركعرة بنرى هللا لره »هللا صلّى هللا عليه  سلّمف 

 «.قةرا  في الونة

ال نعرفرره إال مررن  ررذا الوجرره(   قررال ال رمررذيف )حرردكث انررس حرردكث غركرر  

   في «ال  رك »  ذا إسناب ضعيف  ةن موسى بن فالن موقول  كما في 

 ([.872«])ال لويص»([   قد ضعفه الحافظ في 871اسمه اضمراح])

  «الةرالي»( فري ك راح 6/272 اما حدكث عا شة  ف رد اذرجره ابرن حبران )

كةرليقا صرلّى هللا  ) كر عدب الركعا  ال ي كان« في صالي الكحى»فةل 

عليره  سررلّم صررالي الكرحى( مررن طركرر  عبرد هللا بررن عبررد الررحمن بررن كعلررى 

الما في  قالف )حدثني الممل  بن عبد هللا بن حنم   عن عا شة رضي هللا 

 عنه قالتف... فذكرته(.

  ذا إسناب ضعيف ـ اككرا  ـ ةن المملر  برن عبرد هللا برن حنمر   ث ره ابرو 

إال انه لم كتمع من عا شة  ف د قال ابو حاتمف )لرم  زرعة  كع وح بن سفيان 

([   قررال ابررو 873كرردرت عا شررة رضرري هللا عنقررا  عامررة حدكيرره مراسرريل(])

 ([.874زرعةف )نرجو ان ككون سمع منقا(])

الوجرره اليررانيف الحرردكث اة ل بليررل علررى فكررل صررالي الكررحى    رري ثن ررا 

ت نرري عنقمررا عشررري ركعررة   لكنرره حرردكث ضررعيف   كررذا حرردكث عا شررة   

اةحابكث الةحيحة الدالة على انقا ركع ان  كما في حدكث ابي  ر الم  ردمف 

) كو ئ من  لر  ركع ران كركعقمرا مرن الكرحى( ا  كةرليقا اربرع لحردكث 

عا شة الم  دم  الذي اذرجره مترلم  ا  كةرليقا سر ا  لحردكث انرس رضري هللا 
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ت عنررررره ان النبررررري صرررررلّى هللا عليررررره  سرررررلّم كررررران كةرررررلي الكرررررحى سررررر

 ([.875ركعا ])

 له ان كةليقا ثمان ركعا  لحدكث ابي مري مولى ع يل ان ام  رانأ حدث ره 

انه لما كان عام الف ح  اتت رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم   و بأعلى مكة  

ف ام رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم إلى غُّْتله  فت ر  عليه فاطمة  ثم اذرذ 

([   كرردل 876ركعررا  سُّرربحة الكررحى]) ثوبرره  فررال حف برره  ثررم صررلى ثمرران

على  ل  كله قول عا شة رضي هللا عنقرا كمرا ت ردمف )كران رسرول هللا صرلّى 

 هللا عليه  سلّم كةلي الكحى  اربعا    ك كد ما شاا هللا(.

 الم ةوب ان صالي الكحى لريس لقرا عردب معرين   اقلقرا ركع ران  فيةرلي 

   َشرْ لُّ الوقرت بالةرالي مرن المتلم مرا شراا هللا  ةن الكرحى  قرت للةرالي

 افكل اةعمال  اجل الماعا .

َصرّلِّ صرالي » قد بل على  ل  قوله صلّى هللا عليه  سلّم لعمر  برن عبترةف 

الةبح  ثم اقةر عن الةالي ح ى تملع الشمس ح ى ترتفع... ثم َصّلِّ  ف ن 

([  877الحردكث])« الةالي مشقوبي محكوري ح ى كت  لَّ الظرل برالرمح...

ر، صررلّى هللا عليرره  سررلّم ان كةررلي بعررد ارتفرراع الشررمس إلررى ان ت ررف فررأم

الشمس   لم كحدب له ركعا  معينة  فدل  ل  على ان صالي الكرحى ال حرد 

 ةكير ا   هللا تعالى اعلم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

257 

 باب صالة الجماعة واإلمامة

د   ضرم الشريا ب  ركر   الوماعة في الل ةف مرن الومرع    رو ترأليف الم فرّرِّ

 بعكه من بع .

 فرري اصررمالح الف قررااف الوماعررة اسررم ةقررل مررا ك ح رر  برره االج مرراع    ررو 

 اثنانف إمام  مأموم.

  اإلمامةف في الل ة من اةَّمِّ    و ال ةد.

 فرري اصررمالح الف قررااف تملرر  علررى معرراٍن م عرردبي   المررراب بقررا  نرراف إمامررة 

 الةالي    يف ربط صالي المدتّمِّ باإلمام.

ال إ ا ربط المأموم صرالته بةرالته  فقرذا الرربط  رو فاإلمام ال كةير إماما  إ

 ح ي ة اإلمامة.

 المررراب بالوماعررة فرري نةرروص الشررركعة  رريف جماعررة المتررود  ال جماعررة 

البيو   ح ى لو قلنا بةحة الوماعة في البيو   ل وله صلّى هللا عليه  سلّمف 

لِّ في الوماعة تَُّكعَّفُّ َعلَى َصالَتِّهِّ فِّي بَ » جُّ ُّ الرَّ ْي ِّرهِّ َ فِّري سُّروقِّهِّ َذْمترا  َصالَي

ْعفا   كَن ضِّ ْشرِّ  ([.878« ])َ عِّ

،ُّ اَْن كَْل َرى هللاَ َغرردا  » لقرذا قرال عبررد هللا برن مترعوب رضرري هللا عنرهف  َمرْن َسرررَّ

نَّ  لََوا ِّ َحْيثُّ كُّنَابَ  بِّقِّ الَاِّ الةَّ ْتلِّما  فَْليَُّحافِّْظ َعلَى َ دُّ  ([.879« ])مُّ

افظ علرريقن فري المكران الررذي كنراب  لقررن ظررا مكرران  ايف فليحر« َحْيرثُّ »  

فيرره    ررو المترراجد   ةن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم َ ررمَّ ب حركرر  بيررو  

الم ولِّّفرين ـ كمرا سريأتي إن شراا هللا ـ  معلروم ان البيرو  فيقرا جماعرة  فردل 

على ان المراب جماعة المترود   لقرذا كران الواحرد مرن سرلف  رذ، اةمرة إ ا 

متود،     إلى متود ِذر   لم كذ   إلى بي ره  كةرلي  فات ه الوماعة في

 ([.880بأ له ليكونوا جماعة])

 اما الحكمة من مشر عية صالي الوماعة  فقي مرا ك رتر  عليقرا مرن فوا رد 

كييررري  مةررالح عظيمررة  فربكررة  اج ماعيررة  بكنيررة  بنيوكررة  فيو مررع ا ررل 

ار شررعيري مررن المحلررة الواحرردي كررل كرروم  ليلررة ذمررس مرررا   فيرر م بررذل  إظقرر

 اعظم شعا ر اإلسالم  فيظقر ع  اإلسالم  قوي المتلمين.

 في صالي الوماعرة كر م ال عرارا برين ا رل الحري   كحةرل تعلريم الوا رل  

 تنشرريط العرراج    الترردال عررن ال ا رر    زكرراري المرررك    ال نررافس فرري 

 اعمال الوير  من العمف على الف ير   متاعدي العاج .

ماعرررة تعوكرررد اةمرررة علرررى االج مررراع  عررردم ال فررررد  كمرررا ان فررري صرررالي الو

 إشعار م بالمتا اي حينما ك فون صفّا   احدا  ذلف إمامقم  ال فرد بين غني 
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 ف يررر   ال شررركف  ال  ضرريع   ال صرر ير  ال كبيررر  إلررى غيررر  لرر  مررن 

 الفوا د العظيمة.
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 فضل صالة الجماعة

نقمررا اَنَّ َرسُّرروَل هللاِّ صررلّى هللا ـ َعررْن َعْبرردِّ هللا ْبررنِّ عَُّمررَر رضرري هللا ع 397/1

كَن »عليرره  سررلّم قَرراَلف  ْشرررِّ ررْن َصررالَيِّ اْلفَررذِّّ بَِّتررْبعٍ َ عِّ ُّ اْلَوَماَعررةِّ اَْفَكررلُّ مِّ َصررالَي

.«. بََرَجة    مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

َما َعْن اَبي  َُّرْكَريَ رضي هللا عنهف  398/2 ْ اا  »ـ َ لَقُّ كَن جُّ ْشرِّ  «.بَِّوْمٍس َ عِّ

يٍد  َ قَاَلف ـ َ َكذَ  399/3 ّيِّف َعْن اَبي َسعِّ ْلبَُّوارِّ  «.بََرَجة  »ا لِّ

 الكالم عليقا من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقاف

« فكرل الوماعرة»  براح «اة ان»اما اة لف ف د اذرجه البواري في ك اح 

( من طرك  مال   عن نافع  عن ابن عمر رضري هللا 650(   متلم )645)

 عنقما  به مرفوعا .

  برراح «اة ان»حرردكث ابرري  ركررريف ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح   امررا

( من طرك  مالر   عرن 649(   متلم )648« )فكل صالي الفور جماعة»

ابن شقاح  عن سعيد بن المتيّ   عن ابي  ركري  ان رسرول هللا صرلّى هللا 

صررالي الوماعررة افكررل مررن صررالي احرردكم  حررد، بومتررة »عليرره  سررلّم قررالف 

   ذا لفظ متلم.« بومس  عشركن ج اا  »   في لفظف  « عشركن ج اا  

( مرن طركر  646 اما اليالثف ف د اذرجه البواري في الباح المذكور ا ال  )

الليررث  حرردَّثني ابررن القرراب  عررن عبررد هللا بررن ذبَّرراح  عررن ابرري سررعيد الورردري 

صرالي الوماعرة »رضي هللا عنه انه سمع النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم ك رولف 

( 246( )649    و عند مترلم )« صالي الفذ بومس  عشركن برجةتفكل 

 من حدكث ابي  ركري رضي هللا عنه.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظقاف

قولهف )صالي الوماعة افكل( بلفرظ افعرل ال فكريل  ايف اكيرر  ازكرد    رذا 

 « .تفكُّل»لفظ متلم   لفظ البواريف 

فرري اي مكررانل ةن الوماعررة   المررراب بالوماعررة  نرراف قيررلف مملرر  الوماعررة

  صف عُّلِّّ  عليه الحكم  فيدذذ به.

 ال ررول اليررانيف ان المرررابف جماعررة المتررود ال جماعررة البيررو   نحو ررال لَِّمررا 

مررى إلررى المترراجد   َ َربَ مررن ا صرراا اذررر  تورر ص بالمترراجد  ك كيررار الوُّ

  ان ظار الةالي   بعاا المال كرة.  عنردي ان  رذا ال رول اقررح   كدكرد، مرا

ررن فِّعررل المنرراف ين  فكيررف كيبررت فيقررا  سرريأتي مررن ان الةررالي فرري البيررو  مِّ

 ال فكيل؟
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قولهف )صالي الفذ( ايف المنفرب الذي لرم كةرّلِّ مرع الوماعرة   جمعرهف فرذ    

 افررذا   قررال ابررن منظررورف )فَررذَّ الرجررل عررن اصررحابهف إ ا َشررذَّ عررنقم  ب رري 

لرجرل فري الوماعرة صرالي ا»([   عنرد مترلم بترياد ا ضرحف 881منفربا (])

 « .ت كد على صالته  حد، سبعا   عشركن

  قرال ال رمرذيف « بومس  عشركن»قولهف )بتبع  عشركن(  في ر اكة لهف 

)عامة َمن ر   عن النبي صلّى هللا عليه  سلّم إنما قالواف ذمس  عشرر ن  

 ([.882إال ابن عمر ف نه قالف بتبع  عشركن(])

قمررا علررى ا جرره كييررري   كر ررا الحررافظ   قررد اذ لررف العلمرراا فرري الومررع بين

 اقربقا ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم اذبر ا ال  بال ليل  ثم اعلمره هللا تعرالى 

ب كررابي الفكررل فررأذبر بقررا   ال كُّ ررالف إن  لرر  كح رراج إلررى معرفررة ان الترربع 

 العشركن  ي الم أذريل ةن الظا ر ت دكم الومس على التبع  مرن جقرة ان 

 تعررالى ك بررل ال كررابي ال الرن ص  فررال كح مررل ان الترربع م  دمررة الفكرل مررن هللا

 على الومس.

ح ر اكررة الترربعل ةن فيقررا زكررابي مررن   مررنقم َمررن سررل  متررل  ال رررجيح  فرررجَّ

 عدل حافظ ف كون م بولة   الومع احتن.

قولررهف )برجررة( ايف مررري   المعنررى ان الرجررل إ ا صررلّى فرري جماعررة كانررت 

  ا صالَّ ا  حد، بتبع  عشركن مري.صالته ازكد ثوابا  مما إ

  إما ان ككون مرن تةررا الرر اي  ا  « ج اا  » قوله في الر اكة اةذر ف 

عفا  »من باح ال فنن في العباري   قد جاا في بعكقاف   « .ضِّ

الوجه اليالثف الحدكث بليل على فكل الةالي في الوماعة   انقا اكير ثوابا  

كن مري   ال ةد من  ذا اإلذبارف حرث من الةالي ب ير جماعة سبعا   عشر

 الناخ  ترغيبقم في صالي الوماعة  طلبا  لقذ، ال كابي في اليواح.

الوجه الرابعف حدكث الباح محمول على المنفررب الرذي صرلَّى فري بي ره برد ن 

 عذر   اما َمن صلَّى في بي ه لعذر  كمرض  نحو،  ففيه قوالنف

  لره ثرواح عملره كلره  فردلَّ علرى ان اة لف ان اجر، ترامل ةن المعرذ ر كك ر

المراب بالحردكث غيرر المعرذ ر   قرد  رب فري حردكث ابري موسرى رضري هللا 

إ ا مررض العبرد ا  سرافر كُّ ِّرَ  لره »عنه ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم قرالف 

 ([.883« ])ميل ما كان كعمل م يما  صحيحا  

ن صلَّى في جماعة  إ  ال ول اليانيف ان المعذ ر له اجر   لكن ليس كأجر مَ 

ليس  نات بليل كدل على ان صالي المنفررب المعرذ ر ميرل صرالي الرجرل فري 

جماعررة   علررى  ررذا ال ررول فررال تكررعيف فرري صررالي الفررذ ممل ررا   سررواا اكرران 

معذ را  ام غير معذ ر إال ان المعذ ر كت ط عنه اإلثم   كك   له اةجرر إ ا 
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لرم كتر مع ان كةرلي معقرم  كان من عابته الةرالي فري جماعرة ثرم مررض  

  لكن اجر، ليس كأجر َمن صلَّى مع الوماعة.

 اما َمرن لرم تكرن عابتره الةرالي فري الوماعرة فمررض فةرلَّى  حرد، فقرذا ال 

([  884كك   له ميل صالي الةحيح    رذا قرول شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة])

 ([.885 الحافظ ابن رج ])

صالي الوماعة سُّرنَّة    رم اكيرر  الوجه الوامسف اس دل بالحدكث َمن قالف إن

المالكية    جه االس داللف ان النبي صلّى هللا عليه  سرلّم فاَضرل برين صرالي 

الوماعة  صالي المنفرب   المفاضرلة ت  كري مشراركة المنفررب للوماعرة فري 

الفكل  اصل اليواح   لرو كانرت الوماعرة  اجبرة لرم كوعرل الرسرول صرلّى 

ا ل ةنه إما ِثم إن كانت الوماعرة فري ح ره  اجبرة  هللا عليه  سلّم للمنفرب اجر

 ا  صالته باطلة إن كانت شرطا .

 اُّجي  عن  ل ف بأن المفاضلة بين صالي الوماعة  صالي المنفرب ليس فيقا 

باللة على عدم الوجوح   إنمرا فيقرا باللرة علرى ان صرالي المنفررب صرحيحة 

ري   ناقةة اليواح  ثم إن الحدكث ما سي  لبيان الوجو ح ا  عدمه   إنمرا سِّ

 لبيان المفاضلة.

لكن كةح ان ككون الحدكث بليال  على ان الوماعرة ليترت شررطا  فري صرحة 

الةاليل ةن تفكيل صالي الوماعة على صالي الفذ كدل علرى ان فري صرالي 

 الفذ فكال     ذا ال ك ح   إال إ ا كانت صحيحة.

اثنانل إمام  مأمومل ةنره الوجه التابخف الحدكث بليل على ان اقل الوماعة 

جعل  ذا الفكل ل ير الفذ  فدلَّ على ان ما زاب علرى الفرذ فقرو جماعرة   قرد 

نرا »بلَّ على  ل  حدكث مالر  برن الحروكرث   فيرهف  إ ا حكرر  الةرالي فأ ِّّ

ح عليرره «اة ان»   ت رردم فرري برراح « اقيمررا  ثررم ليدمكمررا اكبركمررا    قررد برروَّ

 ([.  هللا تعالى اعلم.886«])ا فوققما جماعةاثنان فم»البواري ب ولهف باٌح 
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 حكم صالة الجماعة

ـ َعْن اَبِّي  َُّرْكَريَ رضي هللا عنه اَنَّ َرسُّوَل هللاِّ صلّى هللا عليره  سرلّم  400/4

َر بِّالةَّالَيِّ »قَاَلف  َر بَِّحَمٍ  فَيُّْح ََمَ   ثُّمَّ ِمُّ ،ِّ لَ َْد َ َمْمتُّ اَْن ِمُّ ي بِّيَدِّ ي نَْفتِّ َ الَّذِّ

َجرراٍل الَ كَْشررَقدُّ َن فَ  َُّذررالِّفُّ إِّلَررى رِّ ررال  فَيرردمَّ النَّرراَخ  ثُّررمَّ ا ررَر َرجُّ يُّررد َّن لََقررا  ثُّررمَّ ِمُّ

رردُّ  ،ِّ لَررْو كَْعلَررمُّ اََحرردُّ ُّْم اَنَّررهُّ كَوِّ رري بِّيَرردِّ ي نَْفتِّ ْم. َ الررذِّ ْم بُّيُّرروتَقُّ دُّ َعلَررْيقِّ َُّحّرِّ ررالَيَ  فَررأ الةَّ

ْرَمررراتَْينِّ َحَترررنَ َ  ينا  اَْ  مِّ َشرررااِّ َعْرقرررا  َسرررمِّ دَ اْلعِّ مُّ َّفَرررٌ  َعلَْيرررهِّ   اللَّْفرررظ «. ْينِّ لََشرررقِّ

ّيِّ. ْلبَُّوارِّ  لِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

«  جرروح صررالي الوماعررة»  برراح «اة ان»ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

( من طرك  ابي ال ناب  عن اةعرج  عن ابي  ركري 651(   متلم )644)

 ه.رضي هللا عنه  ب

لريس « ال كشقد ن الةالي»  ذا لفظ البواري كما قال الحافظل إال ان قولهف 

عند البواري   إنما  و عند متلم ف ط  من ر اكة اةعمع  عن ابي صالح  

 عن ابي  ركري   ليس في لفظ البواري  كما  و ظا ر سياد الحافظ.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

تم كران النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم ك ترم بره قولهف ) الذي نفتي بيد،(  ذا ق

كييرررا    معنررا،ف ان امررر نفرروخ العبرراب بيررد هللا تعررالىل ةنرره سرربحانه مالكقررا 

  الم ةرا فيقا.

احف ايف ب  دكر،  تدبير،   ان المراب باليد ال دريل فقرو تأ كرل   اما قول الشرَّ

 ال دري.فاسدل ةن اليد ثاب ة ا تعالى على ح ي  قا   اليد غير 

ف انبعراث الرنفس إلرى تحةريل  قولهف )ل د  ممت( ايف ارب   ع مرت   القرمُّ

امٍر ما   قد جاا في ر اكة متلم ان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم ف د ناسا  

 فبين بذل  سب  الحدكث.« ل د  ممت...»في بع  الةلوا   ف الف 

ورو ريف )ذرالف قولهف )ثم اذالف إلرى رجرال( ايف ِتريقم مرن ذلرف  قرال ال

 ([.887إلى فالنل ايف اتا، إ ا غاح عنه(])

قولهف )ال كشقد ن الةالي(  ذ، اللفظة عند متلم ف ط  كما ت دم    ي صرفة 

لرجال   المعنىف ال كحكرر ن  مرن شرقد بمعنرى حكرر   فيقرا بيران سرب  

 لرر     ررو ان الع وبررة علررى  نرر  ظررا ر    ررو تولفقررم عررن الةررالي فرري 

قرا لنفرراققم  كمرا قيرلل ةن النبرري صرلّى هللا عليره  سررلّم ال المترود  ال علرى ان

كعاق  المناف ين على نفاققمل ةنه امر باطن  بل كان ككرل سررا ر م إلرى هللا 

« ال كشقد ن الةالي»تعالى   كعاملقم معاملة المتلمين في الظا ر   قولهف 
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  رذا ال  لم كبين المراب بقذ، الةالي  لكن ِذرر الحردكث كشرعر بأنقرا العشراا 

 ك  كي ال وةيص.

فرأحرد بيوترا  علرى مرن »قولهف )فأحرد علريقم بيروتقم(   فري ر اكرة لمترلمف 

    ررذا كُّشررعر بررأن الع وبررة ليتررت قاصررري علررى المررال  بررل المرررابف « فيقررا

 تحرك قم   بيوتقم تبع لقم.

قولهف ) الذي نفتي بيد،( اعاب النبي صلّى هللا عليه  سلّم اليمين للمبال ة فري 

 ل أكيد  اال  مام.ا

قولهف )َعْرقا  سمينا ( بف ح المقملة   سكون الرراا  ثرم قراا   رو العظرم الرذي 

ذَ اكير ما عليه من القبر   كدكد  ل  ر اكة متلمف  فَيُّكترر « عظما  سمينا  »اُّذِّ

 العظم  كُّمبخ   كُّدكل ما عليه من اللحم  ثم كُّ ََمْشَمعُّ العظم.

رماتين حتن ين( تي رماي  بكتر المريم   كوروز ف حقرا   فري قولهف )ا  مِّ نية مِّ

تفترررررررير ا اذررررررر الا  ف يرررررررلف المرمررررررراي ظلرررررررف الشررررررراي  كمرررررررا  كرررررررر 

([  889([   برره َصرردََّر ابررن اةثيررر تفتررير  ررذ، الكلمررة])888ال موشررري])

 قيلف ما بين ظلفيقا   كر  ذا ابو عبيرد  ثرم قرالف )  رذا حررا ال ابري مرا 

 ([.890اعلم(]) جقه  إال انه  كذا كفتَّر   هللا 

 قيلف سقمان كرمى بقمرا    رذا تفترير ابري زرعرة الررازي جراا فري سرياد 

([   ضعف  ل  ال موشري  لذكر العَْردِّ معه  قلرتف  كدكرد 891الحدكث])

لرو ان رجرال  نردح »ما قاله ال موشري حردكث ابري  ركرري رضري هللا عنرهف 

. فقررذا كدكررد ان ([892الحرردكث])« النرراخ إلررى َعررْرٍد ا  مرمرراتين ةجررابوا...

 المرماي ظلف الشاي.

َمنِّ في العَْرد  الحتن في المرماتين ليوجد الباعث النفتي  مع بين الّتِّ  قد جُّ

في تحةيلقما    كر العرد  المرماتين علرى  جره ضررح الميرال باةشرياا 

ال افقة الح يري من الدنيا   فيه توبيخ لمن رغ  عن فكرل صرالي الوماعرة  

برات كتريٍر مرن عررض الردنيا لبرابر إليره    رو كترمع مع انه لرو طمرع فري إ

 ([.893منابي هللا فال كويبه   كر  ل  الحافظ ابن رج  رحمه هللا])

الوجه اليالثف الحدكث بليل على جواز الحلف من غير اس حالا   قرد  كرر 

ابن ال يم ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم حلرف فري اكيرر مرن ثمرانين موضرعا   

ز الحلرررف  برررل كتررر ح  علرررى الوبرررر الررردكني الرررذي كركرررد   كرررر انررره كورررو

 ([.894تأكيد،])

الوجرره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى إثبررا  صررفة اليررد ا تعررالى علررى مررا كليرر  

بواللرره  عظم رره  إثباتررا  بررال تكييررف  ال تمييررل   تن كقررا  بررال تحركررف  ال 

 تعميل  كتا ر اسما ه  صفاته سبحانه  تعالى.
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بالحدكث من قال بوجوح صالي الوماعرة    رم اكيرر الوجه الوامسف اس دل 

الحنفيرررة  ابرررن ذ كمرررة  ابرررن المنرررذر مرررن الشرررافعية    رررو المرررذ   عنرررد 

([    جرره االسرر داللف ان الرسررول صررلّى هللا عليرره  سررلّم  ررمَّ 895الحنابلررة])

ب حرك  بيو  الم ولفين عنقا عليقم   ال كقم بقذ، الع وبة إال من اجل تررت 

الوماعة   ال كقم إال بما كوروز لره فعلره لرو فعلره   لرو   اج     و حكور

كانت فرض كفاكة لكان اباا الرسول صلّى هللا عليه  سلّم  من معه الةرالي 

كافيا  عن الوميع   لو كانت سنة لم كقدب النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم تاركقرا 

 بذل    سيأتي م كد من اةبلة إن شاا هللا.

عن ابي  ركرري رضري هللا عنره قرالف قرال رسرول   قد  رب عند احمد  غير،

كَّررةِّ ةَقَْمررتُّ »هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّمف  ررَن النَِّّتررااِّ َ الذُّرِّ لَررْوالَ َمررا فِّرري اْلبُّيُّررو ِّ مِّ

قُّوَن َما فِّي اْلبُّيُّو ِّ بِّالنَّارِّ  َشااِّ َ اََمْر ُّ فِّ ْيَانِّي كُّْحرِّ ([.   رو 896« ])َصالَيَ اْلعِّ

كرة ابري معشرر ـ   رو نوريح برن عبرد الررحمن حدكث ضرعيفل ةنره مرن ر ا

 التندي ـ عن سعيد الم بري  عن ابي  ركري   ابو معشر ضعيف.

 لكن المعنى صحيح  ف ن ام ناع الرسول صلّى هللا عليه  سرلّم مرن تنفيرذ مرا 

َ مَّ به له اسباح  ف نه قد كفكي إلى اشياا مكررتقا عظيمرة  ك صرابة امرراي 

ل عظيمة ا  مرا شرابه  لر  ممرا قرد ككرر برالويران  ا  طفل  ا  كَْذَ  ُّ بأموا

فالحاصل ان ال ولف عن ال نفيذ له اسباح  فال كدل على ان فعلقم  ل  جرا   

 ا  انه ال كووز ع ابقم.

الوجه التابخف الحردكث بليرل علرى جرواز مباغ رة الفتراد فري امراكن فتر قم 

لل را م   على معةري قم  ل بكرقم م لبترين بورركم قم   ان  رذا امرر مناسر 

باةمر بالمعر ا  النقي عن المنكر  ل  وم الحوة عليقم  كت ط اع ذار م  

  ال كب ى لقم شيا ِذر كدرا عنقم الع وبة.

َم  الوجرره التررابعف اسرر دل بقررذا الحرردكث مررن اجرراز ال ع كررر بالمررال  كررأن كُّ َرررَّ

شرروص مبل ررا  مررن المررال ا  ك لررف شرريا مررن مالرره    لرر  ةن تحركرر  بيررو  

([  897عرن الةرالي مررن الع وبرة الماليرة    ررذا قرول ابرن تيميررة]) الم ولفرين

([   نُّ ل عن إسحاد   ابي كوسف تلميذ ابي حنيفرة  898 تلميذ، ابن ال يم])

([   قرد ان ةرر لره ابرن ال ريم    كرر 899 به قال ابن فرحون من المالكية])

وح انرره  رب فيرره قكرراكا عدكرردي  كررأمر، صررلّى هللا عليرره  سررلّم ب حركرر  اليرر

المعةفر بالنار   امر، ب حرك  م اع ال ال   إضعاا ال ُّرم على من سرد 

مررا ال قمررع فيرره مررن اليمررر   فعلرره الولفرراا الراشررد ن  فحرررد عمررر  علرري 

ار   غير  ل  مما كدل على ب اا  ذا الحكم.  رضي هللا عنقما بيت ذمَّ
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([   الشررريخ عبرررد الع كررر  برررن 900 قرررد رجرررح  رررذا ال رررول ابرررن رجررر ])

 ([.901باز])

([ل 902     الومقرور مرن ا رل العلرم إلرى انره ال كوروز ال ع كرر بالمرال])

ةن في  ل  موالفرة للنةروص الدالرة علرى حرمرة مرال المترلم  عردم جرواز 

اذذ، ب ير ح    قد كانت الع وبرة الماليرة فري ا ل اإلسرالم ثرم نتروت  لكرن 

بورواز  رب ابن رج  بعو  النتخ   قالف إنقرا ال تةرح   الشرركعة طافحرة

  ل ...

([  ف نمررا اراب برره 903امررا نقيرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم عررن ال حركرر  بالنررار])

تحركرر  النفرروخ    ا  اةر اح   امررا حرردكث البرراح فمررراب برره تحركرر  بار 

 الم ولف عن الةالي  م اعه  ف ن اتى على نفته لم ككن بال ةد بل تبعا .

امة الةالي موكول إلى اإلمرام  الوجه اليامنف الحدكث بليل على ان اةمر ب ق

  فرر  ا كرران اإلمررام حاضرررا  ا  قركبررا  مررن « ثررم ِمررر بالةررالي ف  ررام»ل ولررهف 

المتود فقو اح  باةمر ب قامة الةالي   عليه فلين به ا لنر  الرذكن كوجرد ن 

في بع  المتاجد  ككراك ون المرد ن  كمالبونره ب قامرة الةرالي بموررب ان 

كنب ي اةبح مع اة مة  الةبر  االح تاح في  اإلمام تأذر بكع بقا    بل

 ان ظار الةالي  ففي  ل  ثواح عظيم.

الوجه ال اسعف ان اإلمام إ ا عرض له ش ل ف نه كت ولف من كةلي بالناخ  

 لرره ان كت ةررح  معرره بعرر  الوماعررة إ ا كرران  نررات مةررلحة  ل ولرره فرري 

ةن ([ل 904« ])ثررم انملرر  معرري برجررال معقررم حرر م مررن حمرر »ر اكررةف 

مةلحة م ابعة الم ولفين م دمرة علرى الةرالي فري ا ل  ق قرا   بقرذا كتر دل 

على انه ال بأخ بفعل اعكاا  ينة اةمر بالمعر ا  النقري عرن المنكرر إ ا 

ب وا كوجقون الناخ للةرالي  ك رابعون الم ولفرين  لرو ترأذر ا عرن الوماعرة 

 في المتودل ةن  ذا مةلحة عامة   هللا تعالى اعلم.
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 حذير من التخلف عن العشاء والفجرالت

ـ َعْن اَبِّي  َُّرْكَريَ رضي هللا عنه قَاَلف قَاَل َرسُّولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  401/5

ُّ اْلفَْورررِّ  َ لَررْو » سررلّمف  َشررااِّ  َ َصررالَي ُّ اْلعِّ نَررافِّ ِّيَنف َصررالَي ررالَيِّ َعلَررى المُّ اَثْ َررلُّ الةَّ

َما ةَتَْو َُّما َ لَ  وَن َما فِّيقِّ .«. ْو َحْبوا  كَْعلَمُّ  مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« فكرل العشراا فري جماعرة»  براح «اة ان»ف د اذرجه البواري في ك راح 

( مررن طركرر  اةعمررع  عررن ابرري صررالح  عررن ابرري 651(   متررلم )657)

إنَّ اَثْ َرل » ركري رضي هللا عنه قرالف قرال رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّمف 

َمررا  رروَن َمررا فِّيقِّ ُّ اْلفَْورررِّ َ لَررْو كَْعلَمُّ َشررااِّ َ َصررالَي ُّ اْلعِّ نَررافِّ ِّيَن َصررالَي َصررالَيٍ َعلَررى اْلمُّ

َر بِّالةَّالَيِّ فَ ُّ َام... الحدكث    ذا لفظ « ةَتَْو َُّما َ لَْو َحْبوا   َ لَ َْد َ َمَمتُّ اَْن ِمُّ

عنررد البورراري اككررا   لكررن المدلررف « َ لَ َررْد َ َمْمررتُّ »متررلم    ررذ، ال كررابيف 

 اق ةر على ا لهل ةنه ساد ِذر، من طرك  ِذر  كما ت دم بلفظ اتم.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولررهف )اث ررل الةررالي( ايف اشررد ا ث ررال    المررراب بررذل  ث ررل شررقوب ما فرري 

المترررود  بررردليل الترررياد   المرررراب بالةررراليف الةرررلوا  كلقرررا  فرررـ)ال( فيقرررا 

راد الونس    ذا على لفظ البلوغ  امرا لفرظ الةرحيحين فقرو برد نقا  الس  

 كما ت دم.

قولرهف )علرى المنراف ين( ايف الرذكن كظقررر ن انقرم مترلمون   رم كفرار    ررم 

جمرع منراف   اسرم فاعررل مرن نراف  الرجرل نفاقررا    النفر ف سررح فرري اةرض 

ْحٌر كةنعه الحيوا ن المعر ا مش   إلى موضع ِذر   منه الناف اا    و جُّ

 باليربوع   كوفيه ليقرح منه إ ا طُّل  من قبل ال اصعاا الذي كظقر،.

  ح ي ة النفادف إظقار اإلكمان  إذفاا الكفر.

قولررهف ) لررو كعلمررون مررا فيقمررا( ايف  لررو كعلمررون علررم إكمرران  ك ررين مررا فرري 

 فكلقما مع الوماعة في المتود من اليواح  الفكل.

ن إتيانقمررا حبرروا     ررو المشرري علررى اةكرردي قولررهف ) لررو حبرروا ( ايف  لررو كررا

  الرك .

الوجه اليالثف الحدكث بليل على ث ل الةلوا  كلقا على المناف ين  كمرا قرال 

وا كَُّتررالَىر ...ر ]النتررااف  ررالَيِّ قَررامُّ وا إِّلَررى الةَّ [ 142تعررالىف }... }َ إِّ َا قَررامُّ

ـ  هللا اعلرم   اث لقا عليقم صالي العشاا  صالي الفور   لعل التب  في  ل 

 ـ امرانف
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اة لف ان صررالي العشرراا  قررت الراحررة بعررد تعرر  النقررار   صررالي الفوررر فرري 

.   قت لذي النوم صيفا   ش اا 

اليانيف ان المراااي فيقما مف وبي غالبا  حيث ال كرا م النراخ فري الظرالم  فرال 

عليقمل كُّف د الم ولف عنقما  فمن اجل المانع  قلة الدافع كان ا اث ل الةلوا  

ةن المرا رري إنمررا كنشررط للعمررل إ ا را  النرراخ  فرر  ا لررم كشررا د ، ث ررل عليرره 

 العمل.

فليحررذر  لرر  مررن ك تررا لون فرري صررالي الفوررر  كنررامون عنقررا ان ككررون فرريقم 

 صفة من صفا  المناف ين  نتأل هللا التالمة.

الوجه الرابعف الحردكث بليرل علرى ان ال ولرف عرن الةرالي مرع الوماعرة مرن 

ا ل النفرادل ةن الةرالي ث يلرة علريقمل ةنقرم ال كدمنرون براا تعرالى  صفا  

 ال بفا دي الةلوا   ف  ا صلوا ف نقم ال كةرلون رغبرة فري ثرواح هللا تعرالى 

  ذوفا  من ع ابه   إنما ليرا، ا الناخ  كت ر ا نفاققم.

 

 صفا  المناف ين مذمومة كو  على كل متلم الحذر منقا  البعد عنقا  قرال 

بد هللا بن متعوب رضي هللا عنهف ) ل د راك نا  مرا ك ولرف عرن الةرالي إال ع

مناف  معلوم النفاد   ل د كان الرجل كدتى به كُّقاب  بين الرجلين ح رى ك رام 

 ([.905في الةف(])

فأفاب  ل  ان تولَُّف اإلنتان عن الوماعة كدل على ث ل الةالي عليه   ث لقرا 

ليبررابر بررال ولص منرره    لرر  بالمحافظررة علررى كرردل علررى ان فرري قلبرره نفاقررا   ف

 صالي الوماعة  الحرص عليقا.

 قد  رب عن ابن عمر رضي هللا عنقما انه قرالف )كنرا إ ا ف ردنا اإلنتران فري 

 ([.906صالي العشاا اآلذري  الةبح اسأنا به الظن(])

 قال إبرا يم النوعيف )كفى َعلَما  على النفاد ان ككرون الرجرل جرار المترود 

 ([.907كُّر  فيه(]) ال

 قد كير في زماننا  ذا ال ولف عن صالي الوماعة   ال سيما صرالي الفورر  

  رررذا بترررب  ضرررعف اإلكمررران   مررررض ال لررر    ال  رررد فررري الماعرررا   

 اإلعراض عن هللا تعالى  ما اعدَّ للما عين   ت دكم مراب الرنفس علرى مرراب 

 هللا  مع ضعف الرابع ا  عدمه   هللا المت عان.
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 وجوب الجماعة على من سمع النداء

ـ َعْن اَبِّي  َُّرْكَري رضي هللا عنه قَاَلف اَتى النَّبِّيَّ صلّى هللا عليه  سلّم  402/6

دِّ  فَرَرذَّص  ٌل اَْعَمى فَ َاَلف كَا َرسُّوَل هللاِّ  لَْيَس لِّي قَا ِّدٌ كَ ُّروبُّنِّي إِّلَرى الَمْتروِّ َرجُّ

ررا َ لّررى بََعررا،ُّ  فَ َرراَلف  ررالَيِّ؟»لَررهُّ  فَلَمَّ   قَرراَلف نَعَررْم  قَرراَلف «َ ررْل تَْتررَمعُّ النِّّرردَاَا بِّالةَّ

ْتلٌِّم.«. فَأَجِّ ْ »  َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

كور  إتيران »  باح «المتاجد  مواضع الةالي»ف د اذرجه متلم في ك اح 

عن عبيد  ( من طرك  مر ان الف اري 653« )المتود على من سمع النداا

هللا بن اةصم  قالف حدثنا ك كد بن اةصم  عن ابي  ركرري رضري هللا عنره  

 به.

( من طرك  حماب بن زكد  عن عاصم بن بقدلرة  552 قد اذرجه ابو با ب )

عن ابي رزكن  عن ابن ام مك وم انه سأل النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم ف رالف 

ار   لري قا رد ال كال منري  كا رسول هللا إني رجل ضركر البةرر  شاسرع الرد

  قرالف نعرم  «  رل تترمع النرداا؟»فقل لي رذةة ان اصلي في بي ي؟ قالف 

 « .ال اجد ل  رذةة»قالف 

  رررررذا الحررررردكث رجالررررره ث رررررا    سرررررند، صرررررحيح ا  حترررررن  كمرررررا قرررررال 

 ([    و كبين المراب بالرجل اةعمى في حدكث الباح.908النو ي])

لى  جوح الةالي جماعة في المترودل الوجه اليانيف الحدكث بليل صركح ع

ةن النبي صلّى هللا عليه  سلّم لم كود رذةة لرجل اعمرى بعيرد الردار لريس 

  فكيف حال من كران بةريرا  « اج »له قا د كأتي به إلى المتود   قال لهف 

 قرك  الدار كت ميع الحكور؟ 

قال الومرابيف ) فري  رذا بليرل علرى ان حكرور الوماعرة  اجر    لرو كران 

 ل  ندبا  لكران ا لرى مرن كترعه ال ولرف عنقرا ا رل الكررر  الكرعف   مرن 

 ([.909كان في ميل حال ابن ام مك وم رضي هللا عنه(])

 الومقور على ان العمى ليس عذرا  في ال ولف عن الوماعرة إ ا  جرد قا ردا  

 لو بأجري ال توحف به   قرال ابرو حنيفرةف إنره عرذر  لرو  جرد مرن ك روب، ا  

 ([.910ه ال عبري ب دري ال ير])كحمله  ةن

الوجه اليالثف الحردكث بليرل علرى ان مرن سرمع النرداا براة ان للةرالي فعليره 

اإلجابة   لو كان من له بعيدا   ل وله في ر اكة ابي با بف )شاسع الدار(  مع 

 « .اج » ذا قال له النبي صلّى هللا عليه  سلّمف 
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عليه اإلجابرة ممل را  سرمع النرداا ام  اما من كان قركبا  من المتود ف نه تو  

الل ةنه في مكان كترمع فيره النرداا  لكرن الحردكث  رب فريمن كران بعيردا  عرن 

 المتود  فلذا قُّيِّّدَ بتماع النداا.

 المرجع في سماع النداا إلى ما كان معر فا  في عقرد النبري صرلّى هللا عليره 

 امررا مكبرررا   سرلّم  عنررد النرراخ إلرى زمررن قركرر   قبررل مكبررا  الةررو   

الةو  فال ك رت  عليقا حكم اإلجابةل ةنقرا ال تنكربط  ف رد ككرون صروتقا 

برط الحكرم بمكبرر  عاليا  كتمع من امراكن بعيردي   قرد ككرون ب ن  لر    لرو رُّ

الةو  لةار في  ل  مش ةل ةنه قرد كُّترمع مرن مكران بعيرد كشر  الوصرول 

 إليه   هللا تعالى اعلم.
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 بحكم من سمع النداء فلم يج

ـ َعنِّ اْبنِّ َعبَّراٍخ رضري هللا عنقمرا َعرنِّ النّبرّيِّ صرلّى هللا عليره  سرلّم  403/7

رْن عُّرْذرٍ »قَاَلف  َع النِّّدَاَا فَلَْم كَأْ ِّ فاَلَ َصالَيَ لَرهُّ إِّالَّ مِّ َرَ ا،ُّ اْبرنُّ َماَجرْه  «. َمْن َسمِّ

مُّ   إْسررنَابُّ، َعلَررى بَّرراَن  َ اْلَحرراكِّ ررَح  َ الرردَّاَرقُّْمنِّيُّ   اْبررنُّ حِّ ررْن َرجَّ ْتررلِّم  لكِّ َشررْرطِّ مُّ

ْم َ ْقفهُّ. قُّ  بَْعكُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

ال  لريظ فري »  براح «المتراجد  الوماعرا »ف د اذرجه ابن ماجه في ك راح 

(   ابرررن حبررران 1/420(   الررردارقمني )1/259« )ال ولرررف عرررن الوماعرررة

بررن بشررير  عررن شررعبة  عررن ( مررن طركرر   شرريم 1/245(  الحرراكم )5/415)

عدي بن ثابت  عن سعيد بن جبير  عرن ابرن عبراخ رضري هللا عنقمرا  عرن 

 النبي صلّى هللا عليه  سلّم  به.

قال الحاكمف ) ذا حدكث قد ا قفه غندر   اكير اصحاح شعبة    رو صرحيح 

على شرط الشيوين  لم كورجا،    شيم  قراب ابو نوح ـ   و عبد الررحمن 

   ان  ف  ا  صال، فال ول قولقما(.بن غ  ان ـف ث

 المررراب ان  ررذا الحرردكث مو لررف فررري رفعرره   قفرره  ف ررد ر ا، عررن شرررعبة 

( 1/420مرفوعا   شيم كما ت دم   عبد الرحمن بن غ  ان عند الدارقمني )

 (   غير ما.1/245 الحاكم )

 ر ا، عن شعبة موقوفا  غندر   كيرع   مرا مرن اكبرر تالميرذ،   قرد اذرجره 

( عرن  كيرع  عرن شرعبة بره موقوفرا   1/345« )المةرنف»ي شيبة في ابن اب

)ث رة حرافظ عابرد( فقرو مرن الي را  «ف ال  ركر »  كيع قال عنره الحرافظ فري 

 الم  نين ذةوصا  في حدكيه عن شعبة   ميله غندر في ر اك ه عن شعبة.

 

  اما ر اكة الرفع  فقشيم  إن كان ث ة إال ان ر اكة غندر   كيع م دمة  لمرا

مكى.  ابو نوح عبد الرحمن بن غ  ان المعر ا ب راب ث ة ـ اككرا  ـ  إال 

ان اة مة  كر ا ان له افرابا    قد ككون رفعه لقذا الحدكث مرن افرراب،  قرال 

 «.ال  رك »الدارقمنيف )ث ة  له افراب(    كذا قال الحافظ في 

قفره  رو  بقذا ك بين  جه رجحان ر اكة الوقرف  قرال الحرافظ ابرن رجر ف ) 

ررح  قفرره البيق رري فرري 911الةررحيح عنررد اإلمررام احمررد  غيررر،(]) ([  قررد رجَّ

(   قررال الحررافظف )إسررناب، صررحيح  لكررن قررال الحرراكمف  قفرره 3/57« )سررننه»

 ([    ذا كشعر بعدم ج م الحافظ برفعه.912غندر  اكير اصحاح شعبة(])
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ة الوجرره اليررانيف اسرر دل بالحرردكث مررن قررالف إن صررالي الوماعررة شرررط لةررح

الةالي  فمن صلّى في بي ه من غير عرذر لرم تةرح صرالته    جره الداللرةف 

ان الحدكث بل على ان من لم كُّو  النداا فرال صرالي لره إال مرن عرذر    رذا 

النفي كرجع إلى متمى الةالي    ي الح ي ة الشرعية  ف كون صرالته غيرر 

 صحيحة.

[    رو قرول (913  ذا ر اكة عن اإلمام احمد اذ ار ا بعر  اةصرحاح])

 ([.914ابن ح م الظا ري])

  اجي  عن  ذا الحدكث بووابينف

اة لف انه مو لَف في رفعره   قفره  كمرا ت ردم   ح رى علرى ال رول برفعره ال 

كعارض مرا اتفر  عليره الشريوان    رو حردكث المفاضرلة الرذي كردل علرى ان 

 الوماعة ليتت بشرط  كما ت دم.

وجوح  لكنه محمول على نفي الكمرال ال اليانيف سلَّمنا معارض ه ةحابكث ال

نفي الةحةل ةن حمله على نفي الكمال كحةل به جمع برين اةبلرة  ليوافر  

اةحابكث ال ي  ي اصح منهل كحردكث المفاضرلة   حملره علرى نفري الةرحة 

 كُّب ي معارض ه   الومع ا لى   هللا تعالى اعلم.
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 حكم من صلّى ثم دخل مسجداً 

ْكدَ  404/8 ْبنِّ اةَْسَوبِّ رضي هللا عنه اَنَّهُّ َصلَّى َمَع َرسُّرولِّ هللاِّ صرلّى  ـ َعْن كَ ِّ

ا َصلَّى َرسُّولُّ هللاِّ صلّى هللا عليه  سرلّم  إ َا  ْبحِّ  فَلَمَّ هللا عليه  سلّم َصالَيَ الةُّ

َما  فَ  رقُّ َمرا تُّْرَعردُّ فََرا ِّةُّ ريَا بِّقِّ َما  فَوِّ لَْينِّ لَْم كَُّةلِّّيَا  فَدََعا بِّقِّ َمراف  َُّو بَِّرجُّ  َراَل لَقُّ

نَرا  قَراَلف «َما َمنَعَكَُّما اَْن تَُّةلِّّيَا َمعَنَا؟» َحالِّ فَرالَ تَْفعَرال  »  قَاالَف قَْد َصلَّْينَا فِّري رِّ

ِّنََّقرا لَكُّرْم  َحالِّكُّم  ثُّمَّ اَْبَرْك ُّم اإلَمراَم َ لَرْم كَُّةرّلِّ  فََةرلِّّيَا َمعَرهُّ  فَ  إ َا َصلَّْي َُّما فِّي رِّ

بَّاَن. َرَ ا،ُّ «. نَافِّلَةٌ  يُّ   اْبن حِّ ذِّ َحهُّ ال ِّّْرمِّ  اَْحَمدُّ  َ اللَّْفظُّ لَهُّ   اليَّالَثَةُّ  َ َصحَّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

  و ابو جابر ك كد بن اةسوب الو اعري التروا ي   ك رالف العرامري  عرداب، 

ى هللا عليه  سرلّم في ا ل الما ف  ر   عنه ابنه جابر  ر   عن النبي صلّ 

انررره صرررلى ذلفرررره  كمرررا فرررري حررردكث البررراح   سرررراقه ابرررن عبررررد البرررر فرررري 

 ([.915«])االس يعاح»

 الوجه اليانيف في توركوهف

فرريمن »  برراح «الةررالي»(   ابررو با ب فري ك رراح 29/18ف رد اذرجرره احمررد )

(   ال رمرذي 576ـ  575« )صلَّى في من له ثم ابرت الوماعة كةلي معقم

( من طرك  كعلى 1565ـ  1564(   ابن حبان )2/112تا ي )(   الن219)

 بن عماا  عن جابر بن ك كد بن اةسوب  عن ابيه  به مرفوعا .

 قد ر ا، عن كعلى ما ك كد عرن عشرري مرن الحفراظ  مرنقمف شرعبة   سرفيان  

  اليوري    شام بن حتان   ابو عوانة   ِذر ن .

اككا  ـ ابن ذ كمة   ابن  قال ال رمذيف )حدكث حتن صحيح(   صححه ـ 

 حبان   الحاكم.

( عن الشافعي في ال دكم انه قرالف 2/302« )التنن» ن ل الحافظ البيق ي في 

)إسناب، موقول(   لعله كركد ـ كما قال البيق ي ـ ان جرابر برن ك كرد لريس لره 

راٍ  غير كعلى بن عماا   الظا ر ان  ذا ال كدثرل ةن كعلى بن عمراا مرن 

  و ث ة   جرابر برن ك كرد  ث ره النترا ي  ابرن حبران   صرحح رجال متلم  

 ال رمذي  من  كر معه حدكيه   عليه فال ككر تفرب كعلى بالر اكة عنه.

على ان كعلى بن عماا تابعه في الر اكة عن جرابر برن ك كرد عبرد الملر  برن 

كمرررا  كرررر « معرفرررة الةرررحابة»عميرررر عنررره    ررري عنرررد ابرررن منرررد، فررري 

(   الحرردكث لرره شرروا د تدكررد،  1/414الرردارقمني ) ([   عنررد916الحررافظ])

( قرالف قرال رسرول هللا 648منقا حردكث ابري  ر رضري هللا عنره عنرد مترلم )

ر ن الةرالي عرن »صلّى هللا عليه  سلّمف  كيف انت إ ا كان علي  امراا كدّذِّ
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صرّلِّ »قرالف قلرتف فمرا ترأمرني؟ قرالف «  ق قا ا  كمي ون الةالي عرن  ق قرا؟

 « .ا  ف ن ابرك قا معقم فةّلِّ ف نقا ل  نافلةالةالي لوق ق

 الوجه اليالثف في شرح الفاظهف

قولررهف )صررلّى مررع رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم صررالي الةرربح(  رب فرري 

بع  الر اكا  عند احمد  غير،ف )بمنى(  في ر اكةف )شقد مرع رسرول هللا 

فرري متررود  صررلّى هللا عليرره  سررلّم حو رره  قررال ف فةررليت معرره صررالي الفوررر

 الويف(.

قولهف )تُّْرَعدُّ فرا ةقما( بكم ا له  ف ح ثاليه  مبنيا  لما لم كَُّتمَّ فاعلره  علرى 

([   ضرربمه ِذررر ن بفرر ح ال رراا مررن برراح 917مررا  كررر، التررندي  غيررر،])

([  ايف ترجف  تكرمرح مرن الوروا   الفررا صف بالةراب 918«])ق ل»

نرر   الك ررف  تق رر  عنررد المقملررة  جمررع فركةررة    رري اللحمررة ال رري بررين الو

 الف ع  الووا   الكالم كناكة عن الف ع.

قولهف )صلينا في رحالنا( ةن  ل  كران بمنرى   فيقرا ك فررد النراخ   لرذا لرم 

 كنكر عليقما الرسول صلّى هللا عليه  سلّم صالتقما في رحالقما.

الوجه الرابعف الحدكث بليل على ان من بذل متودا  فوجد م كةرلون    رو 

لَّى  انه كشرع له ان كةلي معقم  إبراكا  لفكل الوماعة   تكون  رذ، قد ص

انره امرر إكوراح    رو « فةرليا»الةالي لره نافلرة   ظرا ر اةمرر فري قولرهف 

([   قد اجمع العلمراا علرى اسر حباح اإلعرابي  919ر اكة عن اإلمام احمد])

با   إنما الورالا بيرنقم فري الوجروح   مرنقم مرن كفررد برين مرن صرلّى منفرر

فاإلعررابي فرري ح رره  اجبررة   بررين مررن صررلى فرري جماعررة ثررم ابرت اذررر  

([   اةحوط للمكلف ان كم يل ما امر، به الرسول صرلّى هللا 920ف ت ح ])

 عليه  سلّم  فيةلي إ ا بذل متودا   الناخ كةلون.

  ذ، اإلعابي سببقا حكور الوماعة   ال فرد بين ان كةلي اة لى  حد،  

ة  لعمرروم الحرردكث   ل حةرريل اةجررر إ ا صررلى مررري ا  كةررلي مررع جماعرر

اذر    لرنال ككرون حكرور،  النراخ كةرلون  ركعرة إلرى إسرااي الظرن بره  

 الوقوع في عرضه   لنال ك عل  بذل  من ك كاسل   ك ولف صليت    و لم 

كةّلِّ  مع مرا فري  لر  مرن مراعراي فكرل اإللفرة   لر  م الوماعرا    تررت 

 ([.921الوالا   اف راد الكلمة])

الوجرره الوررامسف ظررا ر الحرردكث بليررل علررى ان اإلعررابي جررا  ي فرري جميررع 

الةلوا  كالةبح  العةر   لو كان الوقت بعد ما  قت نقيل ةن الةالي 

المعررابي مررن   ا  اةسررباح   ةن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم اطلرر  اةمررر 

عابي الةبح ب عابي الةالي  لم كفرد بين صالي  صالي   قد امر الرجلين ب 
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مع الوماعة مع انه  قت نقي بالنتبة لقما   نت  ابن تيميرة  رذا ال رول إلرى 

 ([.922الومقور])

الوجه التابخف بل الحدكث بعمومه على انه ال فررد فري إعرابي الةرالي برين 

الم رررح  غير ررا    ررذا قررول الومقررور   مررنقم اكيررر الةررحابة  ال ررابعين  

([  923با ب  مال  في ر اكة عنره])  و مذ   الشافعي  احمد  إسحاد  

ذالفررا  لمررن منررع إعررابي الم رررح  لررنال تةررير شررفعا ف ةنقررا  تررر النقررار  فلررو 

اعاب ا صار  شفعا   فبمل كونقا  ترا     رذا قرول ابرن عمرر  ابرن مترعوب 

 ([.924 بع  ال ابعين  ابي حنيفة  مال   ر اكة عن احمد])

ليرره  سررلّم لررم كترر ين صررالي مررن  الةررواح اة لل ةن الرسررول صررلّى هللا ع

صررالي   ةنقررا ال تةررير شررفعا   قررد فةررل بررين الةررالتين بالتررالم  المشرري 

 ([.925 غير  ل   قال ابن رشدف ) ال مت  بالعموم اقو (])

ثررررم إن المشررررقور مررررن مررررذ   الحنابلررررة انرررره إ ا اعرررراب الم رررررح شررررفعقا 

تر غيرر الروتر  ([ل ةن  ذ، الةالي نافلة   ال كشرع ال نفل برو926برابعة])

 فكان زكابي ركعة ا لى من ن ةانقا  لنال كفارد إمامه قبل إتمام صالته.

 ال رررول اليرررانيف انقرررا تعررراب علرررى صرررف قا  ال تشرررفع بركعرررة    رررو قرررول 

([ل ةن الرسول صلّى هللا عليه  سلّم امر باإلعابي امرا  عاّما  927الشافعي])

تعراب علرى صرف قا   هللا  لم كت ين صالي من صرالي  فردل علرى ان الم ررح 

 اعلم.

علرى ان اإلعرابي مو ةرة « ثم اتي ما متود جماعة»الوجه التابعف بل قولهف 

بالوماعة ال ي ت ام في المتود  ال ال ي قد ت ام في غير،  فمن حكر جماعة 

ْت َراحا   نحو مرا لعرذر  كران  رو قرد صرلّى لرم كةرّلِّ  كةلون في من ل ا  مُّ

فرري بعرر  الر اكررا  علررى  ررذا الم يررد   هللا  معقررم   كحمررل المملرر  الرروارب

 تعالى اعلم.
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 الحكمة من اإلمام وكيفية االئتمام به

ـ َعْن اَبِّي  َُّرْكَريَ رضي هللا عنه قَاَلف قَاَل َرسُّولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره  405/9

يُّْدتَمَّ بِّهِّ  فَ ِّ َا َكبََّر فََكبِّّررُّ ا   َ » سلّمف  َمامُّ لِّ َل اإلِّ عِّ الَ تَُّكبِّّررُّ ا َح َّرى كَُّكبِّّرَر  إِّنََّما جُّ

ردَ،ُّ   َع هللاُّ لَِّمرْن َحمِّ َ إِّ َا َرَكَع فَاْرَكعُّوا  َ الَ تَْرَكعُّوا َح َّى كَْرَكرَع  َ إِّ َا قَراَلف َسرمِّ

دَ   دُّ ا َح َّرى كَْتروُّ دُّ ا  َ الَ تَْتروُّ مَّ َربَّنَا لََ  اْلَحْمردُّ  َ إِّ َا َسرَودَ فاْسروُّ فَ ُّولُّواف اللَّقُّ

ينَ  َ إِّ َا دا  فََةلُّوا قُّعُّوبا  اَْجَمعِّ َرَ ا،ُّ «. َصلَّى قَا ِّما  فََةلُّوا قِّيَاما   َ إِّ َا َصلَّى قَاعِّ

. يَحْينِّ بَ  َ  ذَا لَْفظُّهُّ  َ اَْصلُّهُّ فِّي الةَّحِّ  اَبُّو بَا ُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« ام كةرلي مرن قعروباإلمر»  براح «الةرالي»ف د اذرجه ابو با ب فري ك راح 

( مررن طركرر  مةررع  بررن محمررد  عررن ابرري صررالح  عررن ابرري  ركررري 603)

 رضي هللا عنه  به مرفوعا .

  لكرن لفرظ ابري با ب «الةرحيحين» الحدكث ـ كما قرال الحرافظ ـ اصرله فري 

( من طركر  ابري ال نراب  عرن اةعررج  عرن 734اتم   لفظه عند البواري )

َمررامُّ »ى هللا عليرره  سررلّمف ابرري  ركررري قررالف قررال رسررول هللا صررلّ  ررَل اإلِّ عِّ إِّنََّمررا جُّ

دَ،ُّ   َع هللاُّ لَِّمْن َحمِّ يُّْدتَمَّ بِّهِّ  فَ ِّ َا َكبََّر فََكبِّّرُّ ا  َ إِّ َا َرَكَع فَاْرَكعُّوا  َ إِّ َا قَاَلف َسمِّ لِّ

دُّ ا  َ إِّ َا َصررلَّى َجالِّتررا   فََةررلُّوا فَ ُّولُّررواف َربَّنَررا َ لَررَ  اْلَحْمرردُّ  َ إِّ َا َسررَودَ فَاْسرروُّ

ينَ  لُّوسا  اَْجَمعِّ  « .جُّ

( من طرك  معمر  عن  مام  عرن ابري  ركرري  بلفرظف 722 اذرجه اككا  )

«... يُّْدتَمَّ بِّهِّ  فاَلَ تَْو َلِّفُّوا َعلَْيهِّ َمامُّ لِّ َل اإلِّ عِّ  الحدكث.« إِّنََّما جُّ

(  احرررد ما قركررر  مرررن لفرررظ 417( )416 اذرجررره مترررلم مرررن طررررك ين )

 البواري.

« الةرحيحين»اذ رار لفرظ ابري با ب مرع ان اصرل الحردكث فري  لعل الحافظ 

 ةمركنف

 اة لف ان سياقه اشمل  اتم.

َ الَ تَُّكبِّّررررُّ ا... َ الَ »اليرررانيف ان لفرررظ النقررري الررروارب فررري سرررياد ابررري با بف 

 «.الةحيحين»إلخ  لم كرب في « تَْرَكعُّوا...

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

َل اإلمام( عِّ ايف جعله هللا تعالى   إنماف اباي قةر  تيبرت الحكرم  قولهف )إنما جُّ

للمذكور  تنفيه عما عدا،  ايف قةر  ظيفة اإلمام علرى اال  مرام بره فري كرل 

 شيا في اةفعال  النية   سيأتي بيان  ل .
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 اإلمررامف نا رر  فاعررل فرري محررل المفعررول اة ل   المفعررول اليرراني محررذ ا 

َل إماما . عِّ  ت دكر،ف إنما جُّ

يُّْدتَمَّ به( ايف ليُّ  د  به  ك ابع  فال كتب ه المأموم  ال ك ارنره   كدكرد قولهف ) لِّ

  ايف توررالفو، بررالور ج عررن « فررال تو لفرروا عليرره» لرر  ر اكررة البورراريف 

 اال  مام به   الالم لل عليل.

قولهف )فر  ا َكبَّرَر فََكبِّّررُّ ا( الفراا اة لرى اسر ننافية   اليانيرة  اقعرة فري جرواح 

ت ل م ال ع ي ل ةن  ظيفة الشرط ال  دم على الو اا   كدكد  رذا الشرط   ت

 « .َ الَ تَُّكبِّّرُّ ا َح َّى كَُّكبِّّرَ »المعنى قولهف 

قولررهف )َ الَ تَُّكبِّّرررُّ ا َح َّررى كَُّكبِّّررَر(  ررذ، الوملررة مدكرردي لمررا قبلقررا    لرر  برر براز 

 المفقوم بةوري المنمود   كذا ك ال في الومل اآلتية بلفظ النقي.

 قولهف )َ إِّ َا َرَكَع( ايف  صل الركوع  تمّكن منه   كذا قولهف )َ إِّ َا َسَودَ( .

رردَ،ُّ( ايف اسرر واح هللا تعررالى لمررن  صررفه  َع هللاُّ لَِّمررْن َحمِّ قولررهف )َ إِّ َا قَرراَلف َسررمِّ

 بةفا  الكمال محبة  تعظيما .

مَّ َربَّنَا لََ  اْلَحْمدُّ( ايف كا ربنا     ذ، إحرد  الةريِ اةربرع قولهف )فَ ُّولُّواف اللَّقُّ

   فيقرا «الةرحيحين»الواربي فيما ك ال بعد الرفرع    رذ، الةري ة ثاب رة فري 

من البالغة تكرار النداا  فكأنه قرالف كرا هللا  كرا ربنرا   قرد مكرى الكرالم فري 

 (   ا الحمد.295 ذ، الةي ة مت وفى  عند الحدكث رقم )

يَن(    الرذي فري «البلروغ» كذا بالنة  في نترخ  قولهف )فََةلُّوا قُّعُّوبا  اَْجَمعِّ

بالرفع   لكّلٍ  جهل فالنة  على الحرال مرن « اجمعون«ف »سنن ابي با ب»

ضمير )فةلوا(   ال  دكرف فةلوا قاعدكن مو معين   اما بالرفع فقرو تأكيرد 

لكررمير )صررلوا(   فا رردي  ررذا ال أكيررد بيرران انرره ال ككفرري جلرروخ الرربع  عررن 

 الباقين.

ثف الحرردكث بليررل علررى ان الحكمررة مررن جعررل اإلمررام إمامررا   رري الوجرره اليالرر

االق داا به  م ابع ه   بناا  على  ل  ف ن المأموم منقيٌّ عن االذ الا عليه  

  ككون  ل  بواحد من امور ثالثة    يف

 متاب  ه  ا  مواف  ه  ا  ال أذر عنه.

الةررالي قبررل  امررا اةمررر اة ل   ررو مترراب ة اإلمررام  فمعنا ررا ان كررأتي بأفعررال

إمامررهل كررأن ككبررر قبلرره ا  كركررع قبلرره  فقررذا محرررم باتفرراد اة مررة   صررالته 

 باطلة إن كان عامدا  عالما  بالحكم على الراجح من قولي ا ل العلم.

 قد  رب عن انس رضي هللا عنه قرالف صرلَّى بنرا رسرول هللا صرلّى هللا عليره 

اكقرا النراخ  إنري »ه ف الف  سلّم  ا  كوم فلما قكى الةالي اقبل علينا بوجق
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إمررامكم  فررال تتررب وني بررالركوع  ال بالتررووب  ال بال يررام  ال باالنةررراا  

 ([.928« ])ف ني اراكم امامي  من ذلفي...

امرا » عن ابي  ركري رضي هللا عنه  عن النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم قرالف 

ن كوعرل هللا كوشى احدكم ـ ا  ال كوشى احدكم ـ إ ا رفرع راسره قبرل اإلمرام ا

 ([.929« ])راسه راخ حمار ا  كوعل هللا صورته صوري حمار

 إن كان سا يا  ا  جا ال  بالحكم فةالته صحيحة  لكن عليه ان كرجع ليأتي 

 بما سب  به إمامه بعد إمامهل ةنه فعله في غير محله.

 كر  اإلمام احمد رحمه هللا بمالن صالي من سب  إمامه ممل ا   سواا كران 

 ([.930دا  ام سا يا  ام جا ال   لعموم اةبلة])عام

 امررا اةمررر اليرراني فقررو المواف ررة  الم ارنررة   معنا ررا ان كررأتي باةفعررال مررع 

إمامه فيكبر معه   كركع معره  فر ن كانرت فري تكبيرري اإلحررام برأن كبرر مرع 

إمامه لم تنع د صالتهل ةنه ا  م بمن لم تنع د صالته   إن قارنه في غير ال 

 كوع ا  سووب  فقي مكر  ة.كر

 اما اةمر اليالث فقو ال ولف  ال أذر عنه  ف ن كان لعذرل كترقو ا  غفلرة  

ف نه كأتي بما تولَّف بره  ك رابع اإلمرام  إال ان كةرل اإلمرام إلرى المكران الرذي 

 و فيه ف نه ال كأتي بما فاته   إنما كت مر مع اإلمام  تل و  رذ، الركعرة ال ري 

لُّ ال ري بعرد ا محلقرا   ك كريقا بعرد سرالم إمامره   إن كران تولف فيقا   تَ  حِّ

 ال ولف ل ير عذر فةالته باطلة.

 الوجه الرابعف اذ لف العلماا في تفتير معنى االق داا على قولينف

اة لف ان المراب به االق داا به في اةفعال الظا ري ال في النيا     ذا قول 

([   اسر دلوا بترياد 931لظا ركرة])الشافعي   ر اكة عن احمد    و قول ا

الحدكث    جوب متا ل بلرت عليقرا النةروص اذ لفرت فيقرا نيرة اإلمرام عرن 

المأموم  قالواف إنما امرنا ان نأتم باإلمام فيما كظقر لنا من افعالره  فأمرا النيرة 

 فم يَّبة عنا   محال ان ندمر باتباعه فيما كوفى من افعاله علينا.

االق داا به في اةفعال الظا ري  في النيرا     رذا قرول  اليانيف ان المراب به

([  قرالواف مرن ذالفرت 932مال    ابي حنيفة   المشقور من مذ   احمرد])

ني ه نية اإلمام ف نه لرم كرأتم بره  إ  ال اذر الا اشرد مرن اذر الا النيرا  ال ري 

عليقررا مرردار اةعمررال   قررد ترترر  علررى  ررذا الوررالا متررا ل كييررري مررذكور 

 في  ذا الباح. بعكقا

الوجه الوامسف الحدكث بليل على ان كمال اال  مرام مبرابري المرأموم بم ابعرة 

إمامه بال فاصل  ال تأذرل ةن الفاا توج  ال ع ير   االسر عوال   قرد بريّن 

البررراا بررن عررازح رضرري هللا عنرره حتررن م ابعررة الةررحابة رضرري هللا عررنقم 
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ال كن  لررون عررن الررركن ح ررى  للنبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري صررالته  انقررم

كةل النبي صلّى هللا عليه  سلّم إلى الذي كليه  ف الف )كنا نةلي ذلف النبي 

  لم كحن احد منا ظقر، « سمع هللا لمن حمد،»صلّى هللا عليه  سلّم ف  ا قالف 

([   إ ا 933ح ى ككع النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم جبق ره علرى اةرض(])

وب الذي ككون الناخ فيه اشد متراب ة مرن غيرر، فقرم كان  ذا شأنقم في التو

 في غير، من اةركان ابلِ  ا لى.

ربنا  لر  »الوجه التابخف الحدكث بليل على ان المأموم ك  ةر على قولهف 

 اما اإلمرام « سمع هللا لمن حمد،»في الرفع من الركوع  ب ن قولهف « الحمد

 حميررد  لحرردكث ابرري  ركررري ـرر  ميلرره المنفرررب ـ ف نرره كومررع بررين ال تررميع  ال

سررمع هللا لمررن »رضرري هللا عنرره كرران النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم إ ا قررالف 

 ([.934« ])اللقم ربنا  ل  الحمد»قالف « حمد،

الوجه التابعف الحدكث بليرل علرى ان المرأموم كةرلي جالترا  إ ا صرلى إمامره 

اا هللا تعرالى ـ جالتا    كةرلي قا مرا  إ ا صرلى إمامره قا مرا    سريأتي ـ إن شر

 تفةيل ال ول في  ذ، المتألة   هللا تعالى اعلم.
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 استحباب الدنّوِّ من اإلمام

ّيِّ رضري هللا عنره اَنَّ َرسُّروَل هللاِّ صرلّى هللا  406/10 رْدرِّ يٍد اْلوُّ ـ َعْن اَبِّري َسرعِّ

را   فَ َراَلف  وا بِّري»عليه  سلّم َراَ  فِّي اَْصرَحابِّهِّ تَرأَذُّ وا فَرا ْ َمُّ   َ ْليَرأْتَمَّ بِّكُّرْم تَ َردَّمُّ

ْتلٌِّم.«. َمْن بَْعدَكُّمْ   َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

اةمرررر ب تررروكة »  بررراح «الةرررالي»( فررري ك ررراح 438ف رررد اذرجررره مترررلم )

من طرك  ابي اةشق  ـ جعفر بن حيران ـ  عرن « الةفوا  من كلي اإلمام

دري رضي هللا عنه  به مرفوعا    في ابي نكري العبدي  عن ابي سعيد الو

 « .ال ك ال قوم ك أذر ن ح ى كدذر م هللا»ِذر،ف 

الوجه اليانيف الحردكث بليرل علرى اسر حباح الردنو مرن اإلمرام  قررح الةرف 

اة ل منه  لما في  ل  من الفوا د  المةرالح   منقراف انره كنروح عرن اإلمرام 

مه  كت فيد منه  ال سريما إ ا عرض له عارض   منقاف انه ك  دي بةالي إما

إ ا كان اإلمام ف يقا    منقاف انه كنبه اإلمام إ ا سرقا   سريأتي ـ إن شراا هللا ـ 

 (.415م كد كالم في  ذ، المتألة عند الحدكث )

الوجه اليالثف الحدكث بليل على جواز اع ماب المأموم في م ابعة إمامه الذي 

 عا  لإلمام.ال كرا،  ال كتمعه على صف قدامه كرا، م اب

 على  ذا إ ا كير  الوماعة  تعدب  الةفوا فال تش رط ر،كة اإلمام  بل 

ككفي سماع صوته لالق داا به    ذا كما لو كان اإلمام باذل البناا  المأموم 

فرري سرراحة المتررود ا  فرري الررد ر اليرراني  كمررا فرري المترراجد ال رري ت ررألف مررن 

 ب ركن.

ت الةرالي    ذا إ ا كانرت الةرفوا م ةرلة  فر ن كانر ت غيرر م ةرلة صرحَّ

 عبرررررر بعكرررررقم بالكرا رررررة  لموالفرررررة الترررررنة فررررري إتمرررررام الةرررررف اة ل 

([   إنما صحت ةن المتود مبني للوماعة  فكل من  جد فيه 935فاة ل])

 فقو في محل الوماعة.

ف ن كان المأموم ذارج المتود  فر ن اتةرلت الةرفوا ـ كمرا فري التراحا  

حَّت صرالي المرأموم برال ذرالا  ن رل  لر  ابرن ال ابعة للمتراجد الكبيرري ـ صر

([ل ةن  لرر  الموضررع ملحرر  بالمتررود بتررب  اتةررال 936تيميررة  غيررر،])

الةفوا   اما إ ا لم ت ةل الةفوا برأن  جرد فاصرل مرن طركر   نحرو،  

 فقو موضع ذالا بين ا ل العلمف

ال ول اة لف ان الةفوا إ ا لم ت ةل بتب  فاصل من طرك  ا  نحو، ف ن 

الي ال تةرررح  الذررر الا المكررران  فيمنرررع االق رررداا    رررذا قرررول بعررر  الةررر
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([. فر ن لرم 937الحنابلة   ظا ر اذ يرار ابرن تيميرة   اذ رار، ابرن عييمرين])

كوجد فاصل فال بد من ر،كة اإلمام ا  سماع صوته  لي ح ر  االق رداا    رذا 

الك فراا قول الحنفية   الحنابلة فري المشرقور عنرد م  إال ان الحنابلرة كرر ن ا

 ([.938بر،كة اإلمام إما في كل الةالي ا  في بعكقا])

ال ول اليانيف صرحة الةرالي مرع  جروب الفاصرل مرن طركرٍ  ا  نحرو،    رذا 

قررول الشررافعية  المالكيررة  لكررن الشررافعية كشرر رطون ر،كررة اإلمررام ا  بعرر  

([   المالكيرة كشرر رطون 940([    رو ر اكررة عرن احمررد])939المرأمومين])

([ل ةن الم ةرروب االق ررداا    ررو حاصررل 941سررماع الةررو ]) الر،كررة ا 

([ 942بذل   لو مع الفاصل    ذا ر اكرة عرن احمرد  اذ ار را ابرن قدامرة])

 ([.944([  ابن باز])943 ابن سعدي])

 اةظقر ـ  هللا اعلم ـ انه ال بد من اتةال الةفوا إ ا كران المرأموم ذرارج 

لي فيره    لر  ةن الم ةروب مرن المتود  له في المتود مكان كمكن ان كة

 الوماعة االج ماع  االتفاد في المكان  في اةفعال   هللا تعالى اعلم.

 جواز الجماعة في صالة النافلة

ـ َعْن َزْكدِّ ْبنِّ ثَابِّرٍت رضري هللا عنره قَراَلف اْح ََورَر َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى  407/11

ْوررَري  بَِّوَةررفٍَة  فََةررلَّى فِّي َجرراٌل  َ َجرراا ا هللا عليرره  سررلّم حُّ َقررا  فَ َ َبَّررَع إِّلَْيررهِّ رِّ

ف  كَث  َ فِّيرررهِّ ... الَحررردِّ اَْفَكرررلُّ َصرررالَيِّ الَمرررْراِّ فِّررري بَْي ِّرررهِّ إِّال »كَُّةرررلُّوَن بَِّةرررالَتِّهِّ

.«. الَمْك ُّوبَةَ   مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« صرالي الليرل»  باح «ة انا»ف د اذرجه البواري في مواضع ا لقا ك اح 

( من طرك  سالم ابي النكر مولى عمر بن عبيد هللا  781(   متلم )731)

عن بتر بن سعيد  عن زكد بن ثابت قالف اح ور رسرول هللا صرلّى هللا عليره 

 سررلّم حويررري بوةررفة ا  حةررير  فورررج رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

ا ا كةلون بةالته  قالف ثرم جراا ا كةلي فيقا  قالف ف  بع إليه رجال   جا

ليلة  فحكر ا   ابمأ رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم عنقم  قالف فلم كورج 

إليقم  فرفعوا اصواتقم   حةبوا البراح  فوررج إلريقم رسرول هللا صرلّى هللا 

ما زال بكم صنيعكم ح ى ظننرت انره سريك   »عليه  سلّم م كبا   ف ال لقمف 

الي فرري بيرروتكم  فرر ن ذيررر صررالي المرررا فرري بي رره إال علرريكم  فعلرريكم بالةرر

 «.البلوغ» ذا لفظ متلم    و اقرح إلى لفظ « المك وبة

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف
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ط موضررعا  مررن المتررود  ْوررري  بوةررفة...( ايف اتوررذ  حرروَّ قولررهف )اح وررر حُّ

« ابرواح اإلمامرة»كت ر، ليةلي فيره   لفرظ )حورري(  رو لفرظ البوراري فري 

 ([.945«])االع ةام»ت دم   في ك اح  كما

 حويريف بالكم  تة ير حوري  لفظ متلم  كما ت دم    و عنرد البوراري ـ 

([   الَوَةفَةُّ ـ بالف ح ـ  الحةريرف مرا نترج مرن 946«])اةبح»اككا  ـ في 

 سعف النول   الش  من الرا ي.

  رد ا بره قولهف )ف  بع إليه رجال( ايف تملبه رجال  جراا ا إلرى موضرعه  لي

 في صالته.

قولهف ) حةبوا الباح( ايف رمو، بالحةباا    ي الحةرى الةر ار تنبيقرا  

ثم ف د ا صروته «ف »االع ةام»لهل ةنقم ظنوا انه نتي   عند البواري في 

 ([.947« ])ليلة  فظنوا انه قد نام  فوعل بعكقم ك نحنح ليورج إليقم...

ك وبررة(  ررذا لفررظ البورراري فرري قولررهف )افكررل صررالي المرررا فرري بي رره إال الم

   امرا ر اكرة مترلم  البوراري فري ب يرة « افكرل»اعني قولهف « االع ةام»

 «.ذير صالي المرا»المواضع فقوف 

 ظا ر، عموم النوافلل ةن المراب بالمك وبة المفر ضة  لكنه محمول علرى 

ما ال تشرع فيه الوماعرةل كالر اتر   قيرام الليرل  صرالي الكرحى   المرراب 

 لمراف جنس الرجال.با

الوجه اليالثف الحدكث بليل على جواز حور  المكران فري ناحيرة مرن المترود 

 االذ ةرراص برره للعبررابي  الراحررة  إ ا كرران  نررات حاجررة  بشرررط اال ككرري  

 (.259على المةلين   قد ت دم شيا من  ل  عند الحدكث )

 قرد كران  الوجه الرابعف الحدكث بليل على جواز الوماعة فري صرالي النافلرة 

 ل  في صالي الليل    و مبدا صرالي ال ررا كح  ف رد  رب فري حردكث عا شرة 

ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم صلّى في رمكان  ا  ليلة في المتود فةلى 

بةرررالته نررراخ ثرررم صرررلّى مرررن اليانيرررة  ف ررررت  لررر  ذشرررية ان تفررررض علرررى 

 ([.948اةمة])

  جماعرة فري المتراجد لفعلره  اةظقر ـ  هللا اعلم ـ ان صرالي ال ررا كح تردب

صلّى هللا عليه  سلّم   لفعل الوليفة الراشد عمر رضي هللا عنره  مرن بعرد،  

ف نرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم فعلقررا   لررم ك ركقررا إال ذشررية ان تفرررض   قررد 

 اصبحت ـ  ا الحمد ـ من شعا ر اإلسالم الظا ري في شقر رمكان.

ووز في بع  اةحيان ما لم ت ورذ عرابي اما صالي نافلة النقار جماعة ف نقا ت

راتبة ـ إ ا  جد لذل  سب  ـ   اما اتوا  ا عابي راتبة فقو غير مشر ع  بل 

([ل ةن النبرري 949 ررو مررن البرردع  كمررا  كررر  لرر  شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة])
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صررلّى هللا عليرره  سررلّم  الةررحابة  ال ررابعين لررم ككونرروا كع رراب ن االج مرراع 

له الوماعةل كاالس ت اا  الكتوا  نحو  ل    عامة  للنوافل غير ما تشرع

تموعاته صلّى هللا عليه  سلّم كان كةليقا منفربا    إنمرا تمروع فري جماعرة 

 قليلة ةمور عارضة.

 كدل لذل  حدكث ع بان بن مال  لمرا صرلّى النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم فري 

ه إلرى المكران فأشرر  لر« اكن تح  ان اصرلي مرن بي ر ؟»بي ه   فيهف )قالف 

الذي اح  ان اصلي فيه  ف ام رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم فكبرر  صرففنا 

([.  قررد بررّوح 950 راا،  فةررلى ركع ررين ثررم سررلَّم   سررلمنا حررين سررلَّم...(])

 ([.951«])باح صالي النوافل جماعة»عليه البواري 

برره  جرراا فرري حرردكث انررس رضرري هللا عنرره انرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم صررلّى 

 بودته مليكرةَ بنرتِّ مالرٍ   الي ريمِّ لمرا زار رم فري منر لقم   الحردكث اذرجره 

 البواري  متلم   سيأتي ـ إن شاا هللا ـ بعد عشري احابكث.

الوجه الوامسف الحدكث بليل على صحة نية اإلمامة في اثناا الةالي    ل  

 ه.ةن النبي صلّى هللا عليه  سلّم صلّى منفربا  ثم صلّى معه اصحاب

 الةحيح جواز  ل  في الفرض  النفرل  فر  ا احررم إنتران بالةرالي منفرربا  

 ثم جاا إنتان صح ان كدذل معه   ككون اة ل إماما  للياني.

 مما كدل على  ل  ـ اككا  ـ حدكث ابن عباخ في صالته مع النبي صلّى هللا 

ا   ثم قرام ابرن عليه  سلّم في قيام الليل  ف نه صلّى هللا عليه  سلّم صلّى منفرب

عباخ   قف عن كتار،  فن له صرلّى هللا عليره  سرلّم إلرى جقرة اليمرين  ففيره 

إشاري إلى انه صلّى هللا عليه  سلّم نو  اإلمامة في اثناا الةالي   سريأتي ـ 

 إن شاا هللا ـ بعد تتعة احابكث.

 كررذا حرردكث ابرري سررعيد رضرري هللا عنرره ان رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

« اال رجل ك ةدد على  رذا فيةرلي معره»ر رجال  كةلي  حد،  ف الف ابة

([952.]) 

الوجه التابخف الحدكث بليل على فكرل صرالي النوافرل فري البيرت   المرراب 

بذل  ما ال تشرع فيه الوماعة  كما ت دم   قد مكى فري ا ل صرالي ال مروع 

د العظيمرة   كر اةبلة على فكل النوافل في البيت   ما فري  لر  مرن الفوا ر

  هللا تعالى اعلم.

 ([953مشر عية قرااي  ذ، التور  نحو ا في صالي العشاا])

ْم  فَ َراَل  408/12 َل َعلَرْيقِّ َشاَا  فََمروَّ عَا ٌ بِّأَْصَحابِّهِّ اْلعِّ ـ َعْن َجابٍِّر قَاَلف َصلّى مُّ

عَرا ُّ فَ َّانرا   كردُّ اَْن تَكُّروَن كَرا مُّ ُّرِّ ؟ إِّ َا اََمْمرَت النَّراَخ النَّبيُّ صرلّى هللا عليره  سرلّمف اَت
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رررَحاَ ا مرر   }}َسررربِّّحِّ اْسرررَم َربِّّرررَ  اةَْعلَرررى مرر   فَررراْقَراْف }}َ الشَّرررْمسِّ َ ضُّ

ٍم. ْتلِّ   }}اْقَراْ بِّاْسمِّ َربَِّّ رر  }}َ اللَّْيلِّ إِّ َا كَْ َشى مرر. مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ  َ اللَّْفظُّ لِّمُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 وهفالوجه اة لف في تورك

مررن شرركا »  برراح «اة ان»ف ررد اذرجرره البورراري فرري مواضررع منقرراف ك رراح 

ل ( من طرك  شعبة  قالف حدثنا محارح بن بثرار قرالف 705« )إمامه إ ا طوَّ

 سمعت جابر بن عبد هللا اةنةاري رضي هللا عنقما  قالف... فذكر الحدكث.

( 465« )ال رررااي فرري العشرراا»  برراح «الةررالي» اذرجرره متررلم فرري ك رراح 

( من طرك  الليث  عن ابي ال بير  عن جابر انه قالف صلى معا  برن 179)

ل عليقم  فانةرا رجل منرا فةرلى   جبل اةنةاري ةصحابه العشاا فموَّ

ُّذبر معا  عنه  ف الف إنه مناف   فلما بلِ  ل  الرجل بذل علرى رسرول هللا  فأ

ي صررلّى هللا عليرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم فررأذبر، بمررا قررال معررا   ف ررال لرره النبرر

اتركد ان تكرون ف َّانرا  كرا معرا ؟ إ ا اممرت النراخ فراقرا برـ}}َ الشَّْمسِّ » سلّمف 

[ 1[    }}َسبِّّحِّ اْسَم َربَِّّ  اةَْعلَى مرر ]اةعلىف 1َ ضَُّحاَ ا مرر ]الشمسف 

ي َذلَررَ  مرر ]العلرر ف  ْ َشررى [    }}َ اللَّْيررلِّ إِّ َا كَ 1   }}اْقررَراْ بِّاْسررمِّ َربِّّررَ  الَّررذِّ

 [ .1]الليلف مرر« 

 اذرجررا، مررن طرررد  عررن عمررر  بررن بكنررار  عررن جررابر   بعرر  ر اكررا  

البواري مو ةري   جاا في بع  ر اكاته انه كان كةلي مرع النبري صرلّى 

 هللا عليه  سلّم العشاا ثم كرجع فيةلي ب ومه.

ا الوجه اليانيف اس دل بقذا الحدكث ـ في بع  ر اكاته ـ من قال بوواز اق دا

المف رض بالم نفل   قرد حكرى ابرن المنرذر  رذا ال رول عرن عمراا  طرا  خ 

([    ررو قررول الشررافعي  اصررحابه   ر اكررة عررن اإلمررام 954 اة زاعرري])

 ([.956([   شيخ اإلسالم ابن تيمية])955احمد  اذ ار ا ابن قدامة])

 

م   ل  ان معا ا  رضي هللا عنه كان كةلي مع النبي صرلّى هللا عليره  سرلّم ثر

ـر  الرسرول صرلّى هللا عليره « الةرحيحين»كرجع فيدم قومه ـ كمرا ثبرت فري 

 سلّم قد اطلع على  ل   لم كنكر عليه  ف نه صلّى هللا عليه  سلّم كعلم اة مة 

الررذكن كررانوا كةررلون فرري مترراجد المدكنررة   علررى فرررض انرره صررلّى هللا عليرره 

ل  ركرر علرى مرا ال  سلّم لم كعلم برذل  فر ن الر من زمرن  حري   ال ك رع فيره ا

كووز   لقذا اسر دل ابرو سرعيد  جرابر رضري هللا عنقمرا علرى جرواز العر ل 

بكونقم فعلو، في زمن النبي صلّى هللا عليه  سلّم   لو كان منقيّرا  عنره لنُّقري 

 ([.957عنه في ال رِن])
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     ِذر ن إلى ان  لر  ال كوروز  حكرا، ابرن المنرذر عرن بعر  الترلف  

عررنقم    ررو قررول الحنفيررة   المالكيررة  « مةررنفه»   كررر، عبررد الرررزاد فرري

 ([.958 احمد في المشقور عنه   اذ ار  ل  اكير اصحابه])

إنما جعل اإلمام ليدتم به  فال تو لفروا » اس دلوا بحدكث ابي  ركري الم  دمف 

  قررالواف فنقررى النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم عررن االذرر الا علررى « عليرره...

  نفال   المأموم مف رضا  اذ الا  فال كووز.اإلمام   كون اإلمام م

 اجابوا عن قةة معا  بأنقا ليتت صركحة في االسر دالل  ف نره كح مرل انره 

كان كةلي مع النبي صلّى هللا عليه  سلّم فرككة   كح مل ان كنوكقرا نافلرة  

 ([.959 ليس احد  ذا االح مالين بأ لى من اآلذر   كر  ل  المحا ي])

ن رج  اجوبة اذر   منقاف ان بع  الر اي لرم كرذكر ا ان   كر الحافظ اب

معا ا  كران كةرلي ذلرف النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم   إنمرا  كرر ا انره كران 

كةررلي ب ومرره  كميررل بقررم   منقرراف ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم لررم كعلررم 

بررذل    كلقررا اع ررذارا  غيررر نا كررة   لقررذا قررالف ) لررم كظقررر عنرره جررواح 

 ([.960قو  جواز اق داا المف رض بالم نفل...(])قوي  فاة

 ال ول اة ل ارجرح  فر ن الحردكث صرركح فري المترألة   ك وكره مرا ثبرت ان 

النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم صررلّى صررالي الورروا بمررا ف ين  بكررل طا فررة 

 ([.961ركع ين])

  اما حدكث ابي  ركري  فعنه جوابانف

عنرره اذرر الا اةفعررال الظررا ري  برردليل اة لف ان المررراب برراالذ الا المنقرري 

 سياد الحدكث  كما ت دم.

اليانيف سلَّمنا انه عرام فري اذر الا النيرا   اةفعرال  لكنره موةروص بأبلرة 

 جواز اذ الا النية   منقا قةة معا  رضي هللا عنه.

 اما اع ذار م عن قةة معا  فقو مرب ب  ف نه قد  رب في بعر  الر اكرا  

«   ري لره تمروع   لقرم مك وبرة العشراا»نه انه قرالف عن جابر رضي هللا ع

([962.]) 

الوجه اليالثف الحردكث بليرل علرى جرواز ذرر ج المرأموم مرن الةرالي لعرذر  

كأن كميرل اإلمرام إطالرة زا ردي عرن المشرر ع تشر  علرى المرأموم   لرو كران 

العذر من امور الدنيال ةن النبي صلّى هللا عليه  سلّم علرم بحرال  رذا الرجرل 

لم كنكر عليه انفراب، عن معرا    لرو كران ميرل  لر  ال كوروز لبيَّنره لرهل ةن  

 الم ام م ام بيان   إنما انكر على معا    حيّه على ال وفيف.

 ظا ر ر اكة مترلمف )فرانحرا رجرل فترلم ثرم صرلّى  حرد،  انةررا( انره 

 سلم  قمع الةالي ثم اس أنفقا   ليس المراب انه بنى على صالته مع معا .
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ل  الوجه الرابعف انه كشرع لإلمام مراعاي من ذلفره مرن المرأمومين  فرال كمرّوِّ

عليقم بما كش   كورث الت مة  الملل إ ا لم كرضوا بذل    ال كوفف توفيفا  

 كول بالةالي   سيأتي م كد بيان لذل  إن شاا هللا.

ةالي  إنكار النبي صلّى هللا عليه  سلّم على معا ل ةنه كان ك أذر عليقم بال

بتب  صالته مع النبي صلّى هللا عليه  سلّم ا ال   ف  ا جاا  صلّى بقم اطال 

ال رااي ح ى إنه قرا بتوري الب ري في العشاا    رم اصرحاح عمرل  حررث  

فقم بحاجة إلى النوم  الراحة   قد جاا في حدكث جابر عند مترلم فري قةرة 

إنا اصحاح نواضح نعمل الرجل الذي نال منه معا ف )... ف الف كا رسول هللا 

بالنقررار   إن معررا ا  صررلّى معرر  العشرراا  ثررم اتررى فرراف  ح بترروري الب ررري...( 

   معنى « اف ان انت؟»الحدكث   لقذا قال له الرسول صلّى هللا عليه  سلّمف 

الف نة  ناف ان ال موكل ككون سببا  للور ج من الةالي ا  ال ولف عن صرالي 

 الوماعة.

لمشرر ع فري صرالي العشراا ان ك ررا فيقرا برـ}}َ الشَّْمسِّ الوجه الوامسف ان ا

ي  َ ضَُّحاَ ا مرر   }}َسبِّّحِّ اْسَم َربَِّّ  اةَْعلَى مرر   }}اْقَراْ بِّاْسرمِّ َربِّّرَ  الَّرذِّ

 نحو ررا مررن التررور   ان الةررالي مرر« َذلَررَ  مرر   }}َ اللَّْيررلِّ إِّ َا كَْ َشررى 

 رغبة له في الماعة  ل  تموكال .بميل  ذ، التور توفيف   قد كَعُّدُّ من ال 

الوجه التابخف الحدكث بليل على جواز الوقوع في ح  من  قع في محذ ر 

ظررا ر  إن كرران لرره عررذر برراطن  فرر ن معررا ا  رضرري هللا عنرره  صررف الرجررل 

بتب  مرا فعرل بأنره نراف    لرم كنكرر عليره النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم  لر   

ل على ان ال ولف عن صالي الوماعة مرن  إنما انكر عليه ال موكل    ذا كد

صررفا  المنرراف ين  كمررا ت رردم عررن عبررد هللا بررن متررعوب رضرري هللا عنرره   هللا 

 تعالى اعلم.
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 حكم الصالة وراء العاجز عن القيام وكيفيتها

ةِّ َصالَيِّ َرسُّولِّ هللاِّ صلّى هللا  409/13 ـ َعْن َعا َِّشةَ رضي هللا عنقا ـ فِّي قِّةَّ

كٌ  ـ قَالَْتف فََواَا َح َّى َجلََس َعْن كََتارِّ اَبِّي بْكٍر  عليه  سلّم بِّالنَّ  اخِّ َ  َُّو َمرِّ

ي اَبُّو بْكٍر بَِّةالَيِّ النَّبِّّيِّ صلّى  فََكاَن كَُّةلِّّي بِّالنَّاخِّ َجالِّتا  َ اَبُّو بْكٍر قَا ِّما   كَْ  َدِّ

ي النَّاخُّ بَِّةالَيِّ اَبِّي بْكٍر. مُّ َّفَ   ٌ  َعلَْيهِّ.هللا عليه  سلّم  َ كَْ  َدِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

الرجرلُّ كررأتمُّ باإلمرام  كررأتم »  برراٌح «اة ان»ف رد اذرجرره البوراري فرري ك راح 

( من طرك  ابي معا كة  عن اةعمرع  عرن 418   متلم )«الناخ بالمأموم

إبرررا يم  عررن اةسرروب  عررن عا شررة رضرري هللا عنقررا  بمولرره    ررذا الحرردكث 

  ي عن عا شة رضي هللا عنقا من عدي طرد  مموال   مو ةرا .ر

الوجه اليرانيف الحردكث بليرل علرى جرواز إمامرة العراج  عرن ال يرام بال رابركن 

عليرره   ذررص الحنابلررة  لرر  باإلمررام الراترر  المرجررو ز ال عل رره  قةرررا  

 للحدكث على اضي  مدلوالته.

مام الراتر  ا  غيرر،  لعمروم  ال ول اليانيف ان الحكم عام ال فرد فيه بين اإل

الحدكث   ال وةيص كح اج إلى بليل   ليس « إ ا كبَّر فكبر ا...»الحدكثف 

([    رو اذ يرار 963 نات بليل على  لر     رذا ر اكرة عرن اإلمرام احمرد])

 ([.964الشيخ عبد الرحمن التعدي])

 و الراجح   ذا إنما ك م إ ا كان النبي صلّى هللا عليه  سلّم  و اإلمام    ذا 

ل ول عا شة رضي هللا عنقاف )فََواَا َح َّى َجلََس َعْن كََتارِّ اَبِّي بَْكٍر(  ف ن  ذا 

ي اَبُّرو بَْكرٍر بَِّةرالَيِّ النَّبِّرّيِّ صرلّى   و موقف اإلمام مع المأموم   ل ولقاف )كَْ  َردِّ

ي النَّراخُّ بَِّةررالَيِّ اَبِّرري بَْكررٍر(   ل ولقرا فرري ر  اكررة متررلمف هللا عليره  سررلّم َ كَْ  َرردِّ

)كررران النبررري صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم كةرررلي بالنررراخ   ابرررو بكرررر كُّترررمعقم 

 ([.965ال كبير(])

 قد اذ لف العلماا فري  رذ، المترألة فمرنقم مرن قرالف ال تةرح الةرالي ذلرف 

إمام قاعد    و قول اإلمام مال    اس دلوا بما ر   الشعبي ان النبي صلّى 

 ([.966«])احد بعدي جالتا   ال كدّمنَّ »هللا عليه  سلّم قالف 

 قال ِذر نف تةح الةالي ذلفه   لكرن اذ لفروا فري كيفيرة  لر  علرى ثالثرة 

 اقوالف

ال رررررول اة لف انقرررررم كةرررررلون ذلفررررره قيامرررررا     رررررو قرررررول ابررررري حنيفرررررة 

([   اس دلوا بحردكث البراح حيرث إنره صرلّى هللا عليره  سرلّم 967 الشافعي])

لر  فري مررض موتره  فيكرون ناسروا  صلّى قاعدا   صلّى مرن ذلفره قيامرا     
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لحدكث عا شة اآلتي في صالتقم ذلفه جلوسا ل ةنه إنما كدذذ باآلذر فاآلذر 

 من افعاله صلّى هللا عليه  سلّم.

قالواف  ةن ال يام في الةالي فرض  ف  ا سر ط عرن اإلمرام لعرذر  فرال كتر ط 

 عن المأموم إال لعذر.

    ررررو ر اكررررة عررررن اإلمررررام ال ررررول اليررررانيف انقررررم كةررررلون ذلفرررره قعرررروبا  

رررَل اإلمرررام ليررردتم بررره»([   كتررر دل لرررذل  بعمرررومف 968احمرررد]) عِّ   « إنمرررا جُّ

 اال  مام به ـ كما ت دم ـ م ابع ره  فر  ا صرلَّى قا مرا  تةرلي قا مرا    إ ا صرلَّى 

قاعدا  تةرلي قاعردا     رو مرا بل عليره حردكث ابري  ركرري الم  ردم بلفرظ ابري 

 با ب.

 شررة اآلترري  حيرررث اشررار إلرريقم فرري اثنرراا الةرررالي كمررا اسرر دلوا بحرردكث عا

 بالولوخ  فدل على انه ال بد منه.

ال ول اليالثف انه إ ا اب دا اإلمرام الةرالي قاعردا  صرلَّى مرن ذلفره قعروبا    إ ا 

اب دا اإلمام الةالي قا ما   ثم عو  في اثناا الةالي عن ال يام صلَّى من ذلفه 

([   اس دلوا 969مام احمد  بع  الشافعية])قياما     ذا ال فةيل قال به اإل

علررى الورر ا اة ل بحرردكث عا شررة رضرري هللا عنقررا انقررا قالررتف صررلَّى النبرري 

صلّى هللا عليه  سرلّم فري بي ره   رو َشراٍت فةرلَّى جالترا    صرلَّى  راا، قروم 

َل اإلمام ليردتم بره  »قياما   فأشار إليقم ان اجلتوا فلما انةرا قالف  عِّ إنما جُّ

« ركررع فرراركعوا   إ ا رفررع فررارفعوا   إ ا صررلَّى جالتررا  فةررلوا جلوسررا   فرر  ا

 إ ا صرلَّى »([   ت دم اككا  حدكث ابي  ركري رضي هللا عنره  فيرهف 970])

 «.قاعدا  فةلُّوا قعوبا  اجمعين

 اس دلوا على الو ا الياني بقذا الحدكث  فر ن ابرا بكرر رضري هللا عنره اب ردا 

ا النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم فةرلى بقرم مرن حيرث بقم الةالي قا ما   ثم جا

ان قى ابو بكر فةلى قاعدا    الةحابة صلوا ذلفه قياما   فردل  لر  علرى ان 

 اإلمام إ ا اب دا الةالي قا ما  ثم عو  عن ال يام بعد  ل  صلَّى من ذلفه قياما .

عردل إلرى   ذا ال ول  و اةظقرل ةن فيه جمعا  بين اةبلة  عمرال  بقرا   ال ك

 النتخ مع إمكان الومع.

 اما حدكث الشعبي ف د قال عنه الدارقمنيف )لم كر ، غير جابر الوعفي عن 

 ([.971الشعبي    و م ر ت   الحدكث مرسل ال ت وم به حوة(])

الوجه اليالثف الحدكث بليل على جواز كون المبلِِّّ عن اإلمرام عرن كمينره  ال 

ا، الناخ  ا  ةنه ابلِ لةوته  ا  لفوا د في الةف  إ ا كان فيه مةلحة  لير

 اذر    هللا تعالى اعلم.
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 أمر األئمة بالتخفيف

ـ َعررْن اَبِّرري  َُّرْكررَريَ رضرري هللا عنرره اَنَّ النَّبِّرريَّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم  410/14

يَر َ اْلَكبِّ »قَاَلف  يَف َ  َا إِّ َا اَمَّ اََحدُّكُّمُّ النَّاَخ فَْليَُّوفِّّْف  فَ ِّنَّ فِّيقمُّ الةَّ ِّ عِّ يَر َ الكَّ

.«. الَحاَجةِّ  فَ ِّ َا َصلَّى َ ْحدَ،ُّ فَْليَُّةّلِّ َكْيَف َشااَ   مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

إ ا صرلى لنفتره فليمرول مرا »  براح «اة ان»ف د اذرجه البواري في ك اح 

اب  عن اةعرج  عرن ابري ( من طرك  ابي ال ن467(   متلم )703« )شاا

  ركري رضي هللا عنه  به مرفوعا .

 قرد  رب الحردكث مررن عردي طرررد   فري الفاظقرا اذرر الا بالنتربة ة صرراا 

 المأمومين  كما سيأتي.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولررهف )فليوفررف( ايف ال رررااي  الركرروع  التررووب  غيررر  لرر  مررن اةقرروال 

 ذالل بالةالي. اةفعال الذي ال كبلِ حد اإل

  ذا اةمر لالس حباح   عليه الشافعية  جماعرة   قرال ِذرر نف للوجروح  

 ([.972تمتكا  بظا ر اةمر    و قول ابن ح م])

ف ن فيقم الة ير »قولهف ) الكعيف( ايف المرك    في ر اكة عند متلمف 

فرر ن فرري النرراخ الكررعيف »   فرري ر اكررةف «  الكبيررر  الكررعيف  المرررك 

  فيفتَّر الكعيف  نا بكرعيف الول رة لقر ال ا  كبرر ا  صر ر ا   « الت يم

مرررض  ةن الكررعف ذررالا ال رروي   الترر يمف المرررك   فيكررون مررن برراح 

عمف الواص على العام  ةن الكرعف اعرمُّ مرن التر م  ف رد ككرون اإلنتران 

 ([.973قليل ال وي من اصل الول ة  ال من س م عرض له])

  الحاجة    و المح راج لل وفيرف لحاجرة لره  قولهف )  ا الحاجة( ايف صاح

  ال ال  انقا امور الدنيا  كما في قةة الرجل.

كيررف »قولررهف )فليةررل كيررف شرراا( الررالم لألمررر   المررراب اإلباحررة  ل ولررهف 

 «.شاا

الوجه اليالثف الحدكث بليل على ان اإلمام مأمور بأن كوفف الةرالي بالنراخ 

  على مرن  راا،  فر ن  راا، ضرعيف مراعاي لذ ي اةعذار    ل  لنال كش

البنية  المرك   صاح  الحاجة  فال موكل في ح   ردالا  اميرالقم كردبي 

إلى المش ة  الملل  الترأم    رذا امرر كنب ري لإلمرام مراعاتره  ف رد  رب عرن 

وا هللا إلى عباب،  ككرون احردكم إمامرا  »عمر رضي هللا عنه انه قالف  كِّ ال تُّبَ ِّّ

 ([.974«])لةالي ح ى كب   إليقم ما  م فيهفيمول على ال وم ا
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قال ابن عبد البرف )ال اعلم بين ا ل العلرم ذالفرا  فري اسر حباح ال وفيرف لكرل 

من امَّ قوما   على ما شرطنا من اإلتيان بأقرل مرا كور ئ   الفرككرة  النافلرة 

عند جميعقم سواا في اسر حباح ال وفيرف فيمرا إ ا صرليت جماعرة ب مرام  إال 

 ي صالي الكتوا على سن قا...(.ما جاا ف

  من  نا ك بين ان ال وفيف فيه مةالح منقاف

 ـ الرف  بمن  راا اإلمام. 1

 ـ تأليف الناخ  تحبي  الةالي إليقم. 2

 ـ بعوتقم إلى المواظبة على صالي الوماعة. 3

الوجه الرابرعف اذ لرف العلمراا فري ضرابط ال وفيرف المرأمور بره  ف يرلف لريس 

ل ةن ال وفيف  ال موكل امر نتربي لريس لره حرد فري الل رة لذل  ضابط معين

 ال في العرال ةنره كو لرف براذ الا اة مرة  المرأمومين  ف رد ك ررا بعر  

اة مة ِكا  قرااي مرتلة ذفيفة على التامع   ك را ا ِذرر بوقرت اطرول مرن 

اة ل   كذا المأمومين ف د كناسبقم ال موكل في مكان  ال كناسبقم فري ِذرر  

ى  ذا فيرجع إلى سنة النبي صلّى هللا عليه  سلّم  إلى حاله في صالته   عل

فيفعل اإلمام في ال ال  ما كان كفعله النبي صلّى هللا عليه  سلّم غالبا    ك كد 

 كرررن ص لمةرررلحة  كمرررا كررران النبررري صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم ك كرررد  كرررن ص 

ط اذرف صرالي للمةلحة  ك ول انس رضي هللا عنهف )ما صليت  راا إمام ق

 ([.975 ال اتم صالي من النبي صلّى هللا عليه  سلّم(])

فمرن صرلى ميرل صرالي النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم ف رد ذفَّرف  إن ثَ ُّرَل  لر  

على بع  الناخ   ما زاب على فعلره صرلّى هللا عليره  سرلّم زكرابي بينرة فقرو 

 تموكل.

ةررر علررى ثررالث  قيررلف ضررابط ال وفيررف االق ةررار علررى ابنررى الكمررال  في  

 تتبيحا    كذا سا ر اج اا الةالي    ذا  و المشقور عن الشافعي.

 ربَّ  ذا شيخ اإلسالم ابرن تيميرة بأنره ال بليرل عليره مرن الترنة برل اةحابكرث 

المت فيكة الياب ة تبين انه صلّى هللا عليه  سلّم كان كتبح في اغلر  صرالته 

 اكير من  ل .

لرره صررلّى هللا عليرره  سررلّم لعيمرران بررن ابرري  قيررلف حررد ال وفيررف مررأذو  مررن قو

الحررردكث   ت ررردم فررري بررراح « انرررت إمرررامقم   اق رررد بأضرررعفقم...»العررراصف 

 (.195« )اة ان»

فأرشرررد، النبررري صرررلّى هللا عليررره  سرررلّم إلرررى ان كراعررري حرررال الكرررعيف مرررن 

المأمومين   عبر عن المراعراي باالق رداا  مشراكلة  الق ردا قم بره  فكأنره قرالف 

 عيف ك  دي بةالت   فاق د انت ـ اككا  ـ بكعفه.كما ان الك
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([    رذا  رو 977([   اذ ار، الحافظ ابن حور])976  ذا قول ابن ح م])

اةقرح ـ إن شاا هللا ـ   و الذي كدل عليه  دي النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم 

 في صالته  لكن على اإلمام مراعاي امور بلت عليقا التنة منقاف

ف المأمور به  و الرذي ال كةرل إلرى حرد اإلذرالل بم اصرد اة لف ان ال وفي

الةالي  اركانقا  سننقا  ا  إلى سرعة تش  على من ذلفره مرن كبرار الترن 

  غير م في اثناا ال يام ا  الركوع ا  التووب.

اليانيف ان الةلوا  ليتت على قدر  احد في ال رااي  ال يام  ب ية اةفعرالل 

كرل كررالفور   منقرا مرا  ررو ب ن  لر    اإلمررام ةن منقرا مرا كشرررع فيره ال مو

الموف   رو الرذي ككرع اةمرور مواضرعقا  فيمرول احيانرا  تمروكال  ال كوررج 

إلى حد ال نفير   كوفف احيانا  توفيفا  ال كوررج إلرى حرد اإلذرالل  كمرا ت ردم  

  كُّ َلِّّ ُّ جان  ال وفيف على جان  ال موكل.

لألمور المار ة  فيوفرف الةرالي فيقرال  اليالثف ال بد لإلمام من ان ك يم  زنا  

كشرردي حررر ا  برررب عررارض  كمررا ذفررف النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم لبكرراا 

 الةبي.

الرابعف إ ا كان الوماعة محةوركن  ِثر ا ال موكل فال برأخ  الن فراا العلرة 

الموجبة لل وفيرف   قرد بل علرى  لر  حردكث ابري ق رابي رضري هللا عنره عرن 

إني ةقوم في الةالي اركرد ان اطرول فيقرا  »يه  سلّم قالف النبي صلّى هللا عل

ز فرررري صررررالتي كرا يررررة ان اشرررر  علررررى  فأسررررمع بكرررراا الةرررربي  فررررأتووَّ

([   ف رابته صلّى هللا عليه  سلّم ال موكرل ا ال  كردل علرى جرواز 978«])امه

 ميل  ل   لكنه تركه لعارض.

ين   جمرع كلمر قم الوامسف انه كو  على اإلمام ان ك حرَّ  الرفر  بالمرأموم

على محب ه   الرضا عنه   عدم اذ الفقم عليرهل ةن اذر الفقم عليره كترب  

 مفاسد عظيمة  امورا  ال تحمد.

الوجه الوامسف الحدكث بليل على ان اإلنتان إ ا صرلى  حرد، فلره ان كميرل 

 ما شاال ةنه ال كش  على احد بذل   ما لم كورج الوقت   هللا تعالى اعلم.
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 ام البالغ بالصبيحكم ائتم

ْندِّ النَّبِّّيِّ صلّى هللا  411/15 ْن عِّ ُّكُّْم مِّ نْ  ـ َعْن َعْمر  ْبنِّ َسلَِّمةَ قَاَلف قَاَل اَبِّيف جِّ

كُّْم »عليه  سلّم َح ّا   قَاَلف  كُّْم اَْكيَررُّ مَّ ْن اََحدُّكُّْم  َ ْليَدُّ ُّ فَْليَُّد ِّّ فَ ِّ َا َحَكَر ِّ الةَّالَي

رّتِّ   قَاَلف فَنََظرُّ ا فَ «قُّْرِنا   ونِّي  َ اَنَرا اْبرنُّ سِّ نِّّري  فَ َردَّمُّ لَْم كَكُّْن اََحدٌ اَْكيََر قُّْرِنا  مِّ

. بَ  َ النََّتا ِّيُّ يُّ  َ اَبُّو بَا ُّ نِّيَن. َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ  اَْ  َسْبعِّ سِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

عمرر  برن سرلِّمة  ـ بكترر    و ابو ك كد  ا  ابو بُّركرد ـ بالبراا المكرمومة ـ

الالم ـ ابن قيس الَوْرمري ـ برالويم ـ ابرت زمرن النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم 

 كان كدم قومه في حيراي النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم   رو صربيل ةنره كران 

اكير م قرِنا    ةبيه صحبة   فابي   قد قيلف إنه  فرد مرع ابيره   لره ر،كرة  

  لكن سياد حدكيه اآلتي كدل علرى انره لرم كفرد  على  ذا فقو صحابي ص ير

مع ابيه ـ  هللا اعلرم ـ  ر   عنره ابرو قالبرة   اكروح الترو ياني   ِذرر ن  

 ([.979ما  سنة ذمس  ثمانين])

 الوجه اليانيف في توركوهف

(   ابرو با ب 4302برد ن براح )« الم رازي»ف د اذرجه البواري في ك راح 

اكوح  عن ابي قالبرة  عرن عمرر  برن ( من طرك  حماب بن زكد  عن 585)

سررلمة..  سرراد الحرردكث عررن إسررالم ابيرره   فابترره علررى النبرري صررلّى هللا عليرره 

 سلّم إلى ان قالف )جن كم  هللا من عند رسول هللا صلّى هللا عليه  سرلّم ح ّرا   

ف الف صلوا صالي كذا في حرين كرذا   صرلوا صرالي كرذا فري حرين كرذا  فر  ا 

احدكم   ليدمكم اكيركم قرِنا   فنظر ا فلم ككن احرد حكر  الةالي فليد ن 

اكير قرِنا  مني  لما كنت اتل رى مرن الركبران  ف ردَّموني برين اكردكقم  انرا ابرن 

ست ا  سبع سنين   كانت عليَّ بربي كنت إ ا سود  ت لَّةرت عنري  ف الرت 

امررراي مررن الحرريف اال ت مررون عنررا اسررَت قررار كم  فاشرر ر ا لرري قميةررا   فمررا 

 بشيا فرحي بذل  ال ميص(   ذا لفظ البواري. فرحت

( مرن طركر  زا ردي  عرن سرفيان  عرن اكروح  قرالف 2/80 اذرجه النترا ي )

 حدثني عمر  بن سلمة... بنحو،.

الوجه اليالثف الحدكث بليرل علرى انره ك ردم فري اإلمامرة مرن كران اكيرر حفظرا  

الحردكث مفتررا     على  رذا فيكرون «  ليدمكم اكيركم قرِنا  »لل رِنل ل ولهف 

   ككررون المررراب برراةقراف « كرردم ال رروم اقررر، م لك رراح هللا»للحرردكث اآلترريف 

 اةكير قرِنا    سيأتي بيان  ل  إن شاا هللا.
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الوجه الرابعف الحدكث بليل على صحة إمامة الةربي فري صرالي الفررض إ ا 

ن كانوا كان ا ال  لذل  ب رااته  علمه  تمي ،  فيدم غير،  إن كانوا كبارا   إ

شيوذا ل ةن  دالا الةحابة رضي هللا عنقم قدموا عمر  بن سرلمة  عمرر، 

ست ا  سبع سنين  لو كانت إمام ه غير جا  ي لن ل الوحي ب نكرار  لر   ال 

سيما في الةالي ال ي  ي اعظم اركان اإلسالم    ذا قول الشرافعي  ر اكرة 

 ([.980عن اإلمام احمد])

 تةح    و قول الومقور من الحنفيرة  المالكيرة  ال ول اليانيف ان إمام ه ال

([   اسرر دلوا بحرردكث ابرري 981 الحنابلررة    ررو قررول ابررن حرر م الظررا ري])

ررَل اإلمررام ليرردتمَّ برره فررال تو لفرروا » ركررري الم  رردم بلفررظ البورراريف  عِّ إنمررا جُّ

قررالواف  صررالي الةرربي نفررل  فةررالي البررالِ ذلفرره الفرررض اذرر الا « عليرره...

نقينررا عنرره   ةن الشرررع قررد َرفَررَع عنرره ال لررم   ال تةررح  علررى اإلمررام   قررد

فَِّع ال لم عنهل كالمونون.  الةالي ذلف من رُّ

 لقم ابلة اذر  غير نا كة   اجرابوا عرن حردكث عمرر  برن سرلمة بأنره لرم 

كر  ان إمام ه لقم كانت عن امر النبي صلّى هللا عليه  سلّم  ال عن ت ركر،  

 ([.982فال حوة فيقا])

ح  و ال ول اة ل  ل وي بليله   إ ا جاز  إمام ه في الفررض جراز   الراج

إمام ه في النفل من باح ا لىل ةن النفل كدذله ال ترامح   ةنره ال فررد فري 

 لرر  بررين النفررل  الفرررض   اةصررل تتررا كقما فرري اةحكررام  ذررال مررا اسرر ينى 

 الدليل.

 من  جقينف اما جواح اصحاح ال ول الياني عن حدكث الباح فقو مرب ب 

اة لف ان بليل الوواز  قوع  ل  في زمن الوحي   ال ك ع فيه ال  ركر على 

ما ال كوروز  ال سريما فري الةرالي ال ري  ري اعظرم اركران اإلسرالم   قرد نُّبِّّرهَ 

النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم بررالوحي علررى ال ررذ  الررذي كرران فرري نعلرره اثنرراا 

ابري سرعيد رضري هللا عنره ـ  الةالي ـ كما ت دم في شر ط الةالي في حدكث

فلو كانت إمامة الةبي ال تةح لن ل الوحي برذل    قرد اسر دل جابررضري 

 ([.983هللا عنه على جواز الع ل بأنه لم كن ل فيه شيا])

اليانيف ان الوفد الذكن قَدَّموا عمرا  كانوا جماعة من الةحابة  قال ابن ح مف 

([  برل  رب 984ورالف(])) ال كعرا لقرم مرن الةرحابة رضري هللا عرنقم م

انه كان كدمقم في كل الموامع  ف د ر   عنه ابو با ب انه قالف )فما شرقد  

 ([.985مومعا  من َجْرٍم إال كنت إمامقم...(])
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 امرررا ابلررر قم فررر ن حررردكث ابررري  ركرررري رضررري هللا عنررره ت ررردم ان المرررراب بررره 

اإلكوراح  ال االذ الا في اةفعال   اما رفع ال لم عنه فمعنا، رفع ال كليف  

 نفي صحة الةالي  بدليل حدكينا  ذا.

 اما إمامة الةبي في النفل ـ كرال را كح مريال  ـ فأجاز را الشرافعي لمرا ت ردم  

 اجاز ا ـ اككا  ـ مال   احمد في ر اكة عنه اذ ار ا اكيرر اصرحابه  قرالواف 

ا   ةن النافلررة كرردذلقا ال وفيررف   لررذا تنع ررد الوماعررة برره فيقررا إ ا كرران مأمومرر

 قالرررررت الحنفيرررررةف ال تةرررررح إمامرررررة الةررررربي فررررري النفرررررل كمرررررا ت ررررردم فررررري 

([   ال ررول بررالوواز اصررحل ةنقررا إ ا صررحت فرري الفرررض 986الفرررض])

ت في النفل من باح ا لى  لما ت دم   هللا تعالى اعلم.  صحَّ
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 األحقُّ باإلمامة

 صررلّى هللا ـ َعرْن ابِّري َمْترعُّوٍب رضرري هللا عنره قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ  412/16

ررَراَايِّ َسررَواا  »عليرره  سررلّمف  مُّ اْل َررْوَم اَْقررَر،ُّ ُّْم لِّكِّ َرراحِّ هللاِّ  فَرر ِّْن َكررانُّوا فِّرري اْل ِّ كَرردُّ

ْوررَري   فَر ِّْن َكررانُّوا فِّرري  ْم  ِّ قُّ ررنَّةِّ َسرَواا  فَأَْقرردَمُّ ررنَّةِّ  فَرر ِّْن َكرانُّوا فِّرري التُّ ْم بِّالتُّ قُّ فَرأَْعلَمُّ

قُّ  ْوَريِّ َسَواا  فَأَْقدَمُّ رَل فِّري القِّ جُّ رلُّ الرَّ جُّ نَّ الرَّ مَّ نّا  ـ َ الَ كَدُّ َ اكٍَةف سِّ ْلما  ـ َ فِّي رِّ ْم سِّ

َم ِّهِّ إِّالَّ بِّ ِّْ نِّهِّ  ْتلٌِّم.«. سُّْلَمانِّهِّ  َ الَ كَْ عُّْد فِّي بَْي ِّهِّ َعلَى تَْكرِّ  َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

( 673« )َمرن احر  باإلمامرة»براح   «المتراجد»ف د اذرجه متلم فري ك راح 

من طرك  اةعمع  عن إسماعيل بن رجاا  عن ا خ بن ضمعج  عن ابي 

متررعوب اةنةررراري رضرري هللا عنررره قررالف قرررال رسررول هللا صرررلّى هللا عليررره 

  سلّمف... فذكر،.

 « .سلما  »بدل « سنّا  » اذرجه من طرك  شعبة عن إسماعيل به  إال ان فيه 

 الفاظهف الوجه اليانيف في شرح

 قولهف )كدم ال وم(  ذا ذبر بمعنى اةمر.

قولهف )اقر، م لك اح هللا( ايف اكير م حفظا   فمرن حفرظ ال ررِن كرامال  م ردم 

على من حفظ نةفه ـ مريال  ـ بردليل حردكث عمرر  برن سرلمة الم  ردم   فيرهف 

فيكررون  ررذا الحرردكث مبينررا  للمررراب بحرردكث ابرري «  ليرردمكم اكيررركم قرِنررا  »

 كما ت دم.متعوب  

 ال ررول اليررانيف ان المررراب برراةقراف اةحتررن قررراايل ةن  ررذا  ررو المررراب فرري 

الل ة   الرسرول صرلّى هللا عليره  سرلّم كر كلم بالل رة العربيرة   اة ل اظقررل 

 ([.987ةن فيه تفتير التنة بالتنة    و ا لى من تفتير ا بالل ة])

صرالي  صريام  حرج   نحرو  قولهف )فأعلمقم بالتنة( ايف احكام الشركعة مرن

  ل .

قولررهف )فأقرردمقم  وررري( القوررري معنا رراف االن  ررال مررن بلررد الشرررت إلررى بلررد 

اإلسالم    ي باقية إلى قيام التاعة   المعنىف ان من  اجر إلرى رسرول هللا 

 صلّى هللا عليه  سلّم ا ال  ك دم على من  اجر بعد،ل ةنه اكير منه علما .

لما ( ـ بكترر الترين المقملرة  سركون الرالم ـ  ايف إسرالما    قولهف )فأقدمقم سِّ

فال تعارض اة لى  بل إحدا ما تفتر اةذرر ل ةن مرن « سنّا  » اما ر اكة 

 كان اكبر سنّا  فقو م دم سلما ل ةن الم ةوب اكبر م سنّا  في اإلسالم.

قولهف )في سلمانه( المراب برهف محرل  الك ره  سرواا كانرت  الكرة عامرة  ايف 

 الكة العظمى  ا   الكة ذاصةل كةاح  البيت.الو
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قولهف )تكرم ه( بف ح ال اا  سكون الكراا  كترر الرراا  المرراب برهف الفررا  

 نحو، مما كوضع لةاح  المن ل  كو ص به   ال الر  ان  لر  ككرون فري 

 صدر المولس كما  و المالحظ اآلن.

الي  ررو اةقرررا  الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى ان الم رردَّم فرري إمامررة الةرر

بمعنى اةكير حفظا  لك اح هللا تعالى ـ كمرا ت ردم ـ لكرن ال برد ان ككرون عالمرا  

بأحكام صالتهل إ  لريس للوا رل بأحكرام الةرالي ان كردم النراخ  قرال الحرافظ 

ابن حورف ) ال كوفى ان محل ت ردكم اةقررا إنمرا  رو حيرث ككرون عارفرا  بمرا 

ا إ ا كران جرا ال  برذل  فرال ك ردم اتفاقرا   ك عين معرف ه من احوال الةالي  فأمر

 التب  فيه ان ا ل  ل  العةر كرانوا كعرفرون معراني ال ررِن  لكرونقم ا رل 

اللتان  فاةقرا منقم بل ال ارئ كان اف ه في الدكن من كيير من الف قاا الذكن 

 ([.988جا، ا بعد م(])

رضرري هللا  فقررذا بالنترربة لمررن بعررد الةررحابة رضرري هللا عررنقم  امررا الةررحابة

عررنقم ف ررد جمعرروا بررين ال رررااي  العلررم  ك ررول عبررد هللا بررن متررعوب رضرري هللا 

عنرررررهف )كنرررررا ال ن ورررررا ز عشرررررر ِكرررررا  ح رررررى نعررررررا امر رررررا  نقيقرررررا 

([   قررال رضرري هللا عنررهف )مررن اراب العلررم فلي رررا ال رررِن  989 احكامقررا(])

 ([.990ف ن فيه علم اة لين  اآلذركن(])

قرِنرا  كران اكيرر علمرا  باةحكرام الشررعية  كمرا ان  ال ال  ان من كان اكيرر 

ال ال  عليقم انقم كانوا كع نون بالَووبي  كع نون برالكيري   مرن اةبلرة علرى 

 ل  حدكث ابن عمر رضي هللا عنقما انه قالف )لما قدم المقاجر ن اة لرون 

َْةبة ـ موضرع ب براا ـ قبرل م ردم رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّ  م ن لوا العُـّ

 ([.991فكان كدمقم سالم مولى ابي حذكفة   كان اكير م قرِنا (])

الوجه الرابعف الحدكث بليل على ان اة مرة إ ا تترا  ا فري ال ررااي ف نره ك ردم 

اعلمقررم بالتررنة    ررو اف ققررم فرري بكررن هللا تعررالى  فرر ن تتررا  ا ك رردم اقرردمقم 

قم  وري من برالب  وري إلى الرسول صلّى هللا عليه  سلّم في زمنه  ا  اقدم

الكفر إلى بالب اإلسالم بعد زمن الرسول صرلّى هللا عليره  سرلّمل ةن الم  ردم 

اسب  إلى الوير  اقرح إلى معرفة الشرع ممن تأذر  ف ن كانوا في القورري 

سواا فأقدمقم إسالما    و اكبر م سنا   كمرا جراا فري الر اكرة اةذرر   فر ن 

 .من كان اكبر سنا  فقو اقدم إسالما  

  ررذا ال رتيرر  مررن محاسررن الشررركعة  كماالتقررا  حيررث راعررت  ررذ، اةمررور 

  جعلت الناخ مرات  بحت  علمقم.

الوجه الوامسف الحدكث بليل على ان اإلمام اةعظم ا  الوالي من قِّبَلِّرهِّ احر  

باإلمامررة مررن غيررر، مررن المررذكوركن  فرر  ا حكررر فرري محررل  الك رره قرردم علررى 
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ت  إمرام المترود  إال إ ا ا ن  في ردم مرن جميع الحاضركن ح ى صاح  البير

 كةلح لإلمامة.

 إمام المتود اح  في متود، باإلمامة من غيرر،  إال مرن اإلمرام اةعظرم ا  

نا بره إال إ ا ا ن ب  رردكم غيررر، فررالح  لرره   كررذا صرراح  البيررت لررو صررلى فيرره 

لعررذر فقررو ا لررى باإلمامررة مررن غيررر، ممررن كحكررر فرري من لرره  إال اإلمررام 

ةن  الك ررره عامرررة   شررررط  لررر  ان ككرررون صررراح  البيرررت ا رررال  اةعظرررمل 

 لإلمامة   هللا تعالى اعلم.
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 من ال تصح إمامته

كثِّ َجابٍِّر رضي هللا عنرهف  413/17 ْن َحدِّ ْبنِّ َماَجْهف مِّ نَّ امررايٌ »ـ َ الِّ مَّ َ الَ تَردُّ

نا   ْدمِّ ٌر مُّ را   َ الَ فَاجِّ َقاجِّ ال   َ الَ اَْعَرابِّيٌّ مُّ  نَابُّ،ُّ َ اٍ،.َ إِّسْ «. َرجُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

« في فرض الوماعة»  باح «إقامة الةالي»ف د اذرجه ابن ماجه في ك اح 

( من طرك  عبد هللا بن محمد العد ي  عن علي بن زكد  عرن سرعيد 1081)

بن المتي   عن جابر بن عبرد هللا رضري هللا عنقمرا قرالف ذمبنرا رسرول هللا 

اكقررا النرراخ  توبرروا إلررى هللا قبررل ان تموترروا  »ى هللا عليرره  سررلّم ف ررالف صررلّ 

   سراد الحردكث بمولره إلرى «  بابر ا باةعمال الةالحة قبل ان تُّْشر َلُّوا...

نَّ امراي رجال ...»ان قالف   الحدكث.« اال ال تَُّدمَّ

  ذا إسرناب ضرعيفل ةن فيره عبرد هللا برن محمرد العرد ي  م رر ت الحردكث  

ل عنه  كيعف )ككع الحدكث(   قال عنه ابرن حبرانف )منكرر الحردكث جردّا   قا

على قلة ر اك ه  ال كشبه حدكيه حدكث اةثبا    ال ر اك ه ر اكة الي ا   ال 

كورروز االح ورراج بوبررر،    ررو صرراح  حرردكث الومعررة...(  ثررم  كررر حدكيرره 

 ([.992 ذا])

ال عنه اإلمرام احمردف  فيه ـ اككا  ـ علي بن زكد بن جدعان    و ضعيف  ق

 ([.993)ليس بال وي   قد ر   عنه الناخ(])

الوجه اليانيف الحدكث بليل على انه ال تةح إمامة المراي للرجل    رو قرول 

الومقررور مررن ا ررل العلررم علررى تفةرريل فرري بعرر  المررذا   فرري الفرررض ا  

النفل    ذا الحكم ليس مأذو ا  من  ذا الحدكث ف ط ف نه ضعيف   لكن  رذ، 

لوملة منه بلت عليقا ابلة اذرر   كرأتي بيانقرا إن شراا هللا عنرد الكرالم علرى ا

 حدكث ام َ َرقَة رضي هللا عنقا بعد عشري احابكث.

الوجه اليالثف الحردكث بليرل علرى انره ال تةرح إمامرة اةعرابري   رو سراكن 

 البابكة للمقاجرل ةن ال ال  على ا ل البابكة الوفاا  قلة المعرفة بحرد ب هللا

ررن ك علمررون منرره  قررال تعررالى فرري حرر   تعررالى  احكررام الةررالي  لبعررد م عمَّ

 ُّ ردُّ بَ َمرا اَْنرَ َل  َّ وا حُّ ا َ نِّفَاق ا َ اَْجدَرُّ ااَلَّ كَْعلَمُّ اةعراحف }}اةَْعَراحُّ اََشدُّ كُّْفر 

[     ررذا كرردبي إلررى ت ليررل الوماعررة المملرروح 97َعلَررى َرسُّررولِّهِّرر ]ال وبررةف 

غبة الناخ في االق داا بقم  فيكون المنع من إمامة اةعرابري تكيير ا  ل لة ر

لقذا التب   اما حدكث الباح على إطالقه فقو ضرعيف  فر  ا كران اةعرابري 

 اقرا من المقاجر قدم عليه  لما ت دم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

298 

الوجه الرابعف الحدكث بليرل علرى انقرا ال تةرح إمامرة الفاسر ل ةن الرسرول 

م الفرراجر المرردمن   النقرري ك  كرري فترراب صررلّى هللا عليرره  سررلّم نقررى ان كررد

المنقي عنه    ذا ر اكة عن اإلمام مال    ر اكة عن اإلمام احمد  اذ ار ا 

 ([.994اكير اصحابه])

([ل 995     الومقرور مرن ا رل العلرم إلرى صرحة الةرالي ذلرف الفاسر ])

    لحردكث« كدم ال وم اقرر، م لك راح هللا»لعموم قوله صلّى هللا عليه  سلّمف 

ابي  ر رضي هللا عنه فري ا مرة الَورور الرذكن كردذر ن الةرالي عرن  ق قرا  

« َصررّلِّ الةررالي لوق قررا  فرر ن ابرك قررا معقررم فََةررّلِّ  ف نقررا لرر  نافلررة» فيررهف 

 ([   ت دم ب مامه.996])

َن بالةررالي ذلفقررم     جرره االسرر داللف ان الرسررول صررلّى هللا عليرره  سررلّم اَ ِّ

ر  ا عن  ق قا   ظرا ر، انقرم لرو صرلّو ا فري  ق قرا   جعلقا نافلةل ةنقم اذَّ

ر الةالي  فعلقا فري  لكان مأمورا  بالةالي معقم فرككة   ال ش  ان من اذَّ

 غير  ق قا فقو غير عدل.

 ةن الةحابة رضي هللا عرنقم صرلوا ذلرف مرن ال كُّحمرد فعلره   مرنقم ابرن 

اج]) برن عمرر ([   ا997عمر رضي هللا عنقما ف د كانوا كةلون ذلف الحوَّ

من اشد الةرحابة تحركرا  التبراع الترنة   الحوراج معرر ا بالفتر    صرلى 

([   صرلى 998ابو سعيد الودري رضي هللا عنه ذلرف مرر ان برن الحكرم])

 ([.999ذلفه ـ اككا  ـ الحتن  الحتين])

  ذا ال ول  و الراجح  ل وي ابل ه  صراح قا   ةنقا مدكدي باةصرل    رو 

لنفترره صررحت صررالته ل يررر،   ال بليررل علررى  ان كررل مررن صررحَّت صررالته

 ال فرك  بين صحة الةالي  صحة اإلمامة.

 اما بليل اة لين فقو حدكث الباح   ت دم انه ضعيف ال ت وم به حوة  لكرن 

كنب ي ان كعلم انه كو  على المتد لين عن تعيين ا مة المتاجد ان كو ار ا 

ن  نرات محابراي فري  رذا اةمرر لإلمامة اةفكل بكنا   علما    رعا    اال ككو

(   هللا تعرالى 427العظيم   سيأتي ـ إن شاا هللا ـ زكابي كالم عنرد الحردكث )

 اعلم.
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 األمر بتسوية الصفوف وكيفيتها

ـ َعْن اَنَرٍس رضري هللا عنره  َعرْن النَّبِّرّيِّ صرلّى هللا عليره  سرلّم قَراَلف  414/18

بُّوا بَْينََقررر» رررفُّوفَكُّْم  َ قَرررارِّ ررروا صُّ صُّ بَ  «. ا  َ َحرررا ُّ ا بِّاةَْعنَرررادِّ رُّ َرَ ا،ُّ اَبُّرررو بَا ُّ

بَّاَن. َحهُّ اْبنُّ حِّ  َ النََّتا ِّيُّ  َ َصحَّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

(  667« )تتوكة الةرفوا»  باح «الةالي»ف د اذرجه ابو با ب في ك اح 

ي  شام الم يري ( من طرك  اب2/92من طرك  متلم بن إبرا يم   النتا ي )

بن سلمة المو  مي  كال ما عن ابان بن ك كد العمار  ثنا ق ابي  قالف حدثنا 

انس برن مالر  رضري هللا عنره عرن رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم قرالف... 

فوالذي نفتي بيرد، إنري ةر  الشريمان كردذل مرن َذلَرلِّ »فذكر،   في ِذر،ف 

 «.الةف كأنقا الَحذَاُّ 

( من طرك  متلم بن إبرا يم  حدثنا ابان 540ـ  5/539ن ) اذرجه ابن حبا

 فري ِذرر، «  حرا  ا باةك راا» شعبة  قاالف حدثنا ق ابي  به  إال ان عنرد،ف 

 ال كابي المذكوري.

 ([.1000 إسناب، صحيح على شرط متلم   كر  ل  النو ي])

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

إلى بعكقا  ميرل لبنرا  الوردار  قولهف )رصُّوا صفوفكم( ايف ضموا بعكقا

 ح ى ال ككون بينكم فَُّرج.

قولهف ) قاربوا بينقا( ايف بين الةفوا  بحيرث ككرون كرل صرف قركبرا  ممرا 

 قبله   لم كرب في الشرع تحدكد لذل   كما سيأتي.

قولهف ) حا  ا باةعناد( ايف اجعلوا اةعنراد علرى َسرْمٍت  احرد  فرال ككرون 

ا اي عنر  اآلذرر   اةعنرادف جمرع عنر     ري عن  احردكم ذارجرا  عرن محر

 الرقبة.

قولرررهف )إنررري ةر  الشررريمان( ال فيررره للورررنس   المررررابف جرررنس الشررريمان  

 انررث « إنرري ةر  الشررياطين»فيةرردد بالواحررد  الم عرردب   لفررظ النتررا يف 

باع بار الوبر  ا  ةن المرراب بالشريمان الورنس  « كأنقا»الكمير في قولهف 

 ى.  و جمع في المعن

( ـ بحرراا مقملررة   ال معومررة مف رروح ين ـ  ال ررنم الةرر ار  قولررهف )الَحررذَاُّ

الحوازكة   احد ا َحذَفَةٌ بال حرك ل ك ة   قةبة   قيلف  ي غرنم صر ار 

ْربٌ ليس لقا ا ناح  كدتى بقا من اليمن.  سوب جُّ
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الوجه اليالثف الحدكث بليل علرى اةمرر ب تروكة الةرفوا  كيفيرة  لر    قرد 

مر ب توكة الةفوا احابكث كييري  منقاف حدكث انس رضري هللا  رب في اة

سو ا صفوفكم  ف ن تتوكة الةرف »عنه ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم قالف 

 ([.1001«])من إقامة الةالي»   في ر اكة للبواريف « من تمام الةالي

 عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه قالف سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه 

 ([.1002«])ل تونَّ صفوفكم ا  ليوالفنَّ هللا بين  جو كم»سلّم ك ولف  

اقيمرروا » عررن انررس رضرري هللا عنرره  عررن النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم قررالف 

 كرران احرردنا كلرر د منكبرره بمنكرر  « صررفوفكم  فرر ني اراكررم مررن  راا ظقررري

 ([.1003صاحبه   قدمه ب دمه])

 ا على قولينف قد اذ لف العلماا في حكم تتوكة الةفو

اة لف انقررا سررنة مدكرردي ت ررارح الواجرر     ررذا قررول الومقررور مررن التررلف 

« ف ن تتوكة الةف من تمرام الةرالي» الولف   اس دلوا بما ت دم من قولهف 

 ايف كمالقا   فوا  الكمال ال كت ل م البمالن.

ال رررررول اليرررررانيف ان تتررررروكة الةرررررفوا  اجبرررررة    رررررو قرررررول ابرررررن حررررر م 

([    رررو اذ يرررار 1005 ظرررا ر كرررالم ابرررن تيميرررة])([  1004الظرررا ري])

 ([.1006الةنعاني])

  قرال « فر ن تتروكة الةرف مرن إقامرة الةرالي» اس دلوا بما ت دم مرن قولرهف 

ابن ح مف )تتوكة الةف إ ا كران مرن إقامرة الةرالي فقرو فررضل ةن إقامرة 

([   ال رررول 1007الةرررالي فررررض   مرررا كررران مرررن الفررررض فقرررو فررررض(])

باح إثم من »ذي فقمه الحافظ ابن حور من تبوك  البواريف بالوجوح  و ال

حيث قالف )كح مل ان ككون اذذ الوجوح من صي ة اةمر « ال ك م الةفوا

صلوا »   من عموم قوله صلّى هللا عليه  سلّمف « سو ا صفوفكم»في قولهف 

 ([.1008   من  ر ب الوعيد على تركه...(])« كما راك موني اصلي

في حدكث النعمان الم  دم كدل على الوجروحل ةن النبري صرلّى ثم إن الوعيد 

هللا عليه  سلّم توّعد على ترت ال توكة بأن كورالف هللا برين قلروبقم  ف و لرف 

 جقا  نظر م   كحةل ال فرد  االذ الال ةن الو اا من جنس العمرل  

  معلوم ان ميل  ذا الوعيد ال ككون إال على ترت  اج .

ح   تتوكة الةفوا بأمور ثالثة مت فابي مرن عمروم اةبلرة الوجه الرابعف ت 

 في  ذا الباح    ي كما كليف

 ـ إتمام الةف اة ل فاة ل   سد الفرج بال راص. 1
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ـ اسرر  امة الةررف  تعدكلرره بالمحررا اي  المتررا اي بررين اةعنرراد  المناكرر   2

 اةكع   بحيث ال ك  دم عن  على عن    ال كع  على كع    الكع   و 

 العظم الناتأ في مدذر ال دم.

 امررا ال ترروكة بررالنظر إلررى ر، خ اصررابع ال رردمين فقررذا ال اصررل لررهل ةن 

اإلنترران إنمررا كترر  يم مررع مررن بوانبرره إ ا سررا   منكبرره منكبرره   كعبرره كعبرره  

ف ترر وي ب يررة اجرر اا البرردن  امررا المتررا اي بررأطراا اةصررابع فررال تمكررن  

 الذ الا اةقدام طوال   قةرا .

ل  ارح بين الةفوا   بين الةرف اة ل  اإلمرام   لرم كررب فري الترنة ـ ا 3

تحدكررد لررذل    لعررل المررراب ـ  هللا اعلررم ـ ان كوعررل بررين كررل صررف  مررا كليرره 

 م دار ما كمكن فيه التووب براحة  طمأنينة.

 اما إل اد ال دم بال دم ـ كمرا كفعلره بعر  النراخ ـ فقرذا فيره ا كرة لآلذرركن  

ل  اشر  ال بمرا لرم كُّشررع   إكيرار مرن الحركرة   ا  مرام  فيه اش  ال  إش ا

بعد ال يام من التووب لملا الفرراغ   فيره إشر ال للورار بمالح رة قدمره  كمرا 

ان فيره توسرريعا  للفُّرررج   كظقررر  لرر  إ ا  ررو  المررأموم للتررووب  كمررا ان فيرره 

 ([.1009اق ماعا  لمحل قدم غير، ب ير ح ])

ضي هللا عنه الم  ردمف ) كران احردنا كلر د  ال بليل على  ل  في قول انس ر

منكبه بمنك  صاحبه  قدمه ب دمه(   قول النعمان بن بشير رضي هللا عنهف 

)فراكت الرجل كل د منكبه بمنك  صاحبه   ركب ره بركبرة صراحبه   كعبره 

([ ـ المبال رة 1011([ل ةن المراب بذل  ـ كما ك ول الحرافظ])1010بكعبه(])

لولررل  ال ررراص  برردليل ان إلرر اد الركبررة بالركبررة فرري تعرردكل الةررف  سررد ا

مت حيل   إل اد الك رف برالك ف فيره تكلرف   إلر اد الكعر  بالكعر  كرذل   

  هللا تعالى اعلم.
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 بيان األفضل من صفوف الرجال والنساء

ـ َعررْن اَبِّرري  َُّرْكررَريَ رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  415/19

رفُّواِّ »عليه  سرلّمف  َ را  َ َذْيررُّ صُّ رُّ َ ا ِذِّ لَُّقرا  َ َشررُّ َجرالِّ اَ َّ رفُّواِّ الّرِّ َذْيررُّ صُّ

لَُّقا َ ا اَ َّ َ ا  َ َشرُّ رُّ ْتلٌِّم.«. النَِّّتااِّ ِذِّ  َرَ ا،ُّ مُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

تترروكة الةررفوا  إقام قررا  »  برراح «الةررالي»ف ررد اذرجرره متررلم فرري ك رراح 

( مرن طركر  سرقيل برن ابري صرالح  440« )ة ل فراة ل... فكل الةف ا

 عن ابيه  عن ابي  ركري رضي هللا عنه  به مرفوعا .

الوجه اليرانيف الحردكث بليرل علرى فكرل الةرف اة ل مرن صرفوا الرجرال 

ل ولهف )ذير صفوا الرجال ا لقرا( ايف اكير را اجررا     رو بليرل علرى انره 

ى المتود  المبابري لحكور الةالي  كنب ي الحرص عليه    ل  بال بكير إل

 ليحةل الةف اة ل  الدنو من اإلمام.

لو » عن ابي  ركري رضي هللا عنه ان رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم قالف 

كعلرم النرراخ مرا فرري النررداا  الةرف اة ل ثررم لررم كورد ا إال ان كترر قموا عليرره 

ت ردموا فرأتموا »([   ت ردم حردكث ابري سرعيدف 1012الحردكث])« الس قموا...

 « .بي  ليأتم بكم من بعدكم...

 المررراب بالةررف اة لف  ررو مررا كلرري اإلمررام  سررواا جرراا صرراحبه م  رردما  ا  

 م أذرا   إال ان الم  دم قد حاز فكيلة ال بكير.

 في الةف اة ل م اكا عظيمة كنب ي للمتلم ان كق م بقرا  كحررص عليقرا  

تب  إلى بذول المتود   ال ررح  من  ل  المتارعة إلى ذالص الذمة   ال

من اإلمام   اس ماع قرااته   ال علم منه ـ  ال سيما إ ا كران ف يقرا  ـ   الفر ح 

عليه   التالمة من اذ رراد المراري برين كدكره   سرالمة البرال مرن ر،كرة مرن 

ككون قدامه   سالمة موضع سووب، من ا كال المةلين  إلى غيرر  لر  مرن 

 ([.1013المةالح])

ليالثف الحدكث بليل على ان شر صفوا الرجرال ِذر را  فقري اقلقرا الوجه ا

ثوابا   لبعد ا عن اإلمام   ل رت الفكيلة الحاصلة بال  دم إلى الةف اة ل  

 ل ربقا من النتاا   ك ل  على ا ل الةفوا الم أذري الكتل  ال قا ن في 

طمررع اباا الةررالي  كمررا ك لرر  علرريقم فرروا  الةررالي ا  شرريا منقررا  فيكررون 

 الشيمان فيقم اكير.

الوجره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى ان افكرل صررفوا النترراا  اكير ررا ثوابررا  

ِذر ررال لبعررد ا عررن الرجررال  لررنال كحةررل االذرر الط إ ا كيررر  الةررفوا  
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 لرررنال تترررمع النتررراا كرررالم الرجرررال ا  ترررر  حركررراتقم  في علررر  ال لررر  بقرررم 

لرجررال  فيكررون ِذررر  تحةررل الف نررة   ةن مرررتب قن م ررأذري عررن مرتبررة ا

 الةفوا الي  بقن   اقل صفوا النتاا ثوابا  ا لقال ل ربقن من الرجال.

 ظا ر الحدكث ان ال فكيل في ح  صفوا النتاا ممل   سواا صلين مرع 

الرجررال فرري مكرران  احررد  ا  صررلين فرري مكرران منفرررب  كمررا  ررو الحررال اآلن  

 فوير صفوفقن ِذر ن على اإلطالد.

دكث ليس على إطالقه   إنما  و حيث ككن مع الرجرال  قال ِذر نف إن الح

كمررا عليرره الحررال قرردكما    امررا إ ا صررلين منفررربا  فرري مكرران ذرراص فقررن 

كالرجررال  ذيررر صررفوفقن ا لقررا   شررر ا ِذر ررا    رردالا نظررر ا إلررى علررة 

الحكم  كما ت دم  ف الواف إن العلرة ال تر م إال إ ا كانرت صرالتقن مرع الرجرال  

نفررربا  فررال تررأتي  ررذ، العلررة  ف كررون صررفوفقن كةررفوا  امررا إ ا صررلين م

([   سرررررب ه إلرررررى  رررررذا ال رررررول 1014الرجرررررال   كرررررر  رررررذا الةرررررنعاني])

([    كذا من جاا بعرد، مرن الشرراح   بره اف رى الشريخ عبرد 1015النو ي])

 ([.1016الع ك  بن باز])

الوجرره الوررامسف الحرردكث بليررل علررى ان النترراا ك فررن فرري الةررالي صررفوفا  

  ال منفربا  تةلي كرل امرراي ا  كرل موموعرة  حرد ا  كمرا عليره كالرجال

كييررر مررن النترراا  بررل علرريقن ان ك فررن صررفوفا    كترروكن صررفوفقن   ككملررن 

 الةف اة ل فاة ل  لعموم اةبلة في  ذا الباح   هللا اعلم.
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 موقف المأموم الواحد

تُّ َمررَع َرسُّررولِّ هللاِّ ـ َعررنِّ اْبررنِّ َعبَّرراٍخ رضرري هللا عنقمررا قَرراَلف َصررلَّيْ  416/20

،ِّ  فَأَذرذَ َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا  صلّى هللا عليه  سلّم  َاَ  لَْيلٍَة  فَ ُّْمتُّ َعْن كََترارِّ

. مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ. ينِّهِّ ْن َ َرا ِّي  فََوعَلَنِّي َعْن كَمِّ ي مِّ  عليه  سلّم بَِّراْسِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

    لر  فري «صرحيحه»اذرجه البواري في مواضع كييرري فري  ذا الحدكث 

إ ا قرام الرجرل عرن »  براح «اة ان»تتعة عشر موضرعا    منقرا فري ك راح 

لره اإلمرام ذلفره إلرى كمينره تمرت صرالته (   مترلم 726« )كتار اإلمرام   حوَّ

( مررن طركرر  كركرر  مررولى ابررن عبرراخ  عررن ابررن عبرراخ رضرري هللا 763)

 عنقما  به.

 

 غير مررا  « الةررحيحين»طرررد كييررري عررن ابررن عبرراخ فرري   الحرردكث لرره

ممروال   مو ةرررا    قررد اشرر مل علررى فوا ررد كييررري    رري اكيررر مررن ذمتررين 

متألة ف قية  زكابي على الفوا رد الحدكييرة  اةصرولية  الل وكرة  جمع قرا فري 

 مدلَّف ـ كتَّر هللا إتمامه  طبعه ـ.

موم الواحد إ ا كان  كررا  عرن الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان موقف المأ

كمين اإلمرامل ةن الرسرول صرلّى هللا عليره  سرلّم ابار ابرن عبراخ رضري هللا 

عنقمررا مررن كتررار،   جعلرره عررن كمينرره   ميررل  لرر  حةررل لوررابر رضرري هللا 

([   فيهف )قام رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّم كةلي ف مت عن 1017عنه])

ني عن كمينه  ثرم جراا جبرار برن صرور  كتار، فأذذ بيدي فأبارني ح ى اقام

فأذذ بأكدكنا جميعرا  فردفعنا ح رى اقامنرا ذلفره(   رذا قرول جمقرور العلمراا برل 

كي فيه اإلجماع.  حُّ

 إ ا  قررف عررن كمينرره ف نرره ك ررف متررا كا  إلمامرره فررال ك ررأذر عنرره  كمررا كفعلرره 

بع  الناخل ةن قول ابن عباخف ) قفت إلرى جنبره( ظرا ر، انره متراٍ  لره  

([   مشى عليه الشراحل كابن رج   ابن 1018الذي فقمه البواري])   و

مرررا شرررأني اجعلررر  حرررذا ي ([ف »1019حورررر   فررري ر اكرررة عنرررد احمرررد])

؟...    فرري حرردكث عا شررة فرري صررالي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم « فَ َْوررنِّسُّ

بالةحابة في مررض موترهف )فولرس رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم حرذاا 

 ([.1020لى جنبه(])ابي بكر  إ

ف ن  قف المأموم عن كتار اإلمام ركعة فأكير  ف د اذ لف العلماا في صحة 

 صالته على قولينف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

305 

اة لف ال تةح صالته    ذا  و المشقور عن اإلمام احمد   عليه جما ير 

([   اسرر دلوا بمررا ت رردم  قررالواف فلررو كانررت الةررالي صررحيحة 1021اصررحابه])

يره  سرلّم ابرن عبراخ  جرابرا  رضري هللا عنقمرا علرى ةقر النبي صرلّى هللا عل

موقفقما  فيحمل على الوجوح  ال سيما  انه كل م منره المشري  العمرل ل يرر 

 حاجة   ميل  ذا ال كرتك  لموالفة فكيلة.

ال ول اليرانيف ان صرالته صرحيحة مرع الكرا رة   كرون المرأموم الواحرد عرن 

علررى سرربيل الوجرروح    ررذا  كمررين اإلمررام إنمررا  ررو علررى سرربيل اةفكررلية  ال

([  قررال 1022مررذ   الحنفيررة  المالكيررة  الشررافعية  ر اكررة اإلمررام احمررد])

«ف اإلنةرراا»([   قررال صرراح  1023) رري اظقررر(])«ف الفررر ع»صرراح  

([   قررال شررريخ اإلسررالم ابرررن تيميررةف )...  حيرررث 1024)  ررو الةرررواح(])

 ([.1025صحت الةالي عن كتار اإلمام كر ت إال لعذر...(])

قالواف ةن النقي إنما  رب عن الفذكة   اما إباري النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم 

البن عباخ  جابر ف نه كدل على اةفكلية ال على الوجوحل ةنه فعل مورب 

لم ك  رن ب ول  ف نه لم كنه عنه  بدليل انه صلّى هللا عليره  سرلّم لرم كرأمر ابرن 

حرام عن كتار، صلّى هللا عليره عباخ باس نناا صالته  ف نه كبر تكبيري اإل

  سلّم ثم ن له عن كمينه  فدل على صحة صالته.

  ررذا ال ررول فيرره  جا ررة كمررا تررر   فالظررا ر صررحة صررالي مررن صررلى كتررار 

اإلمام مع ذلو كمينه مع الكرا ةل ةنه ترت الم ام المو ار   و كمين اإلمام  

 . ال ول ببمالن صالته كح اج إلى بليل تممنن إليه النفس

 قررد  رب عررن اإلمررام احمررد فرري ر اكررة ابنرره عبررد هللا انرره قررالف )لررو ان رجررال  

بَّ إليقررا   جرراز   جررا ال  صررلى برجررل فوعلرره كتررار، كرران موالفررا  للتررنة  َ رُّ

 ([.1026صالته(])

الوجه اليالثف الحدكث بليل علرى صرحة نيرة اإلمامرة فري اثنراا الةراليل ةنره 

ثررم بذررل معرره ابررن عبرراخ    ررذا علررى صررلّى هللا عليرره  سررلّم صررلى منفررربا   

 الراجح من قولي ا ل العلم في الفرض  النفل   قد مكى الكالم على  ل .

الوجه الرابعف الحدكث بليل على جواز الوماعة في صالي ال موع للمةرلحة 

 إ ا لم ك وذ  ل  عابي راتبة   قد مكى الكالم على  ل  ـ اككا  ـ.

اإلمررام إ ا ابار المررأموم الواقررف عررن  الوجرره الوررامسف الحرردكث بليررل علررى ان

كتررار، إلررى كمينرره مررن  راا ظقررر، لررم تفتررد صررالتقما  امررا اإلمررام فررال تفتررد 

صرالته بَِّمرردِّّ كرد، لرره  تحوكلرره مرن جانرر  إلرى جانرر    امررا المرأموم فررال تفتررد 

صالته بمشيه من احد جانبي اإلمام إلى جانبه اآلذررل ةن  رذا عمرل كترير  

إلباري بأنقررا كانررت مررن  راا ظقررر، ـ عليرره الةررالي  قررد جرراا تفتررير  ررذ، ا
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 التالم ـ ففري ر اكرة عنرد مترلمف )فأذرذني مرن  راا ظقرر،(   فري ر اكرةف 

([   إنما اذذ، من  راا ظقر، لرنال كمرر 1027)ف نا لني من ذلف ظقر،(])

بين كدكه   المر ر بين كدي المةلي منقي عنه  مع انه لرو اذرذ، مرن امامره 

 .لكان اكتر  اسقل

الوجه التابخف الحدكث بليل على حرص ابن عباخ رضي هللا عنقمرا علرى 

الف ه في الدكن  حيث اغ نم فرصة الليلة ال ي ككون فيقا النبي صلّى هللا عليه 

 سلّم عند ذال ره ميمونرة رضري هللا عنقرا ز ج النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم  

ه  سرلّم  عر م علرى فبا  عند ا  حرص على ال يام مع النبي صرلّى هللا علير

التقر ليملع على كيفية صالي النبي صلّى هللا عليره  سرلّم    صرف صرالته 

 صفا  بقي ا   لم ك رت شينا  مما فعلره النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم ا  قالره تلر  

الليلرة إال ن لرره لألمررة بأفةررح عبراري  اتررم بيرران  كررل  لر    ررو غررالم لررم كبلررِ 

ل  الليلرة فوا رد عظيمرة  لعرل فري م ردم قا انره الحلم  فاس فاب ابن عباخ في ت

حظرري برردعوي النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم لرره تلرر  الليلررة عنرردما  ضررع لرره 

([.  هللا 1028« ])اللّقررم ف قرره فرري الرردكن  علّمرره ال أ كررل» ضرروا، ب ولررهف 

 تعالى اعلم.
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 موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد

اَلف َصرلَّى َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا عليره ـ َعرْن اَنَرٍس رضري هللا عنره قَر 417/21

ّيِّ. ْلبَُّوارِّ   سلّم  فَ ُّْمتُّ َ كَ ِّيٌم َذْلفَهُّ  َ اُّمُّ سُّلَْيٍم َذْلفَنَا. مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ  َ اللَّْفظُّ لِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

  «اة ان»  منقراف ك راح «صرحيحه»ف د اذرجره البوراري فري مواضرع مرن 

صرالي النتراا ذلرف »(   فري براح 727« )المراي  حرد ا تكرون صرفّا  »باح 

( مررن طركرر  إسررحاد بررن عبررد هللا بررن ابرري 658(   متررلم )870« )الرجررال

 طلحة  عن انس رضي هللا عنه  قالف... فذكر الحدكث.

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى ان المررأموم إ ا كرران اكيررر مررن  احررد فرر ن 

   و قول الومقور من ا ل العلم.موقفه ذلف اإلمام  

 ت دم في حدكث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه انره لمرا صرلى مرع الرسرول 

صررلّى هللا عليرره  سررلّم  معرره جبررار بررن صررور اقامقمررا النبرري صررلّى هللا عليرره 

  سلّم ذلفه  فدل على ان موقف االثنين  راا اإلمام.

نةررور  عررن مررن طركرر  إسرررا يل  عررن م« صررحيح متررلم» قررد  رب فرري 

إبرررا يم  عررن عل مررة  اةسرروب انقمررا بذررال علررى عبررد هللا بررن متررعوب  ف ررالف 

اََصلَّى من ذلفكم؟ قاالف نعم  ف ام بينقما   جعل احرد ما علرى كمينره  اآلذرر 

عن شماله  ثم ركعنا فوضعنا اكدكنا على ركبنا  فكرح اكدكنا  ثم طبر  برين 

) كذا فعل رسرول هللا صرلّى هللا كدكه  ثم جعلقما بين فوذكه  فلما صلى قالف 

([  فقرذا كردل علرى ان االثنرين ككونران عرن كمرين اإلمرام 1029عليه  سلّم(])

  شماله.

  قد اجي  عن  ل  بأجوبة منقاف

ـ ان  ذا منتومل ةن ابن متعوب رضي هللا عنه  كر ال مبير    قرد نترخ  1

جررابرا  إنمررا بالمدكنررة   حرردكث جررابر  جبررار رضرري هللا عنقمررا بالمدكنررةل ةن 

شقد المشا د بعد بدر   حدكث انس الذي معنا بالمدكنة ـ اككرا  ـ   كرر  لر  

([  فيكررون الناسررخ قررد ذفرري علررى ابررن متررعوب رضرري هللا 1030الحررازمي])

عنه   ليس ببعيد  ف نه لم ككن من عابي النبي صلّى هللا عليه  سرلّم إال إمامرة 

 لعل ابرن مترعوب لرم كملرع عليره   الومع الكيير  اما إمامة اثنين فقذ، نابري 

 فب ي على م  كى علمه اة ل.

ـ ان فعررل ابررن متررعوب رضرري هللا عنرره كرران لكرري  المكرران   كررر  لرر   2

 ([.1031المحا ي عن محمد بن سيركن])
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ـ ان فعرررل ابرررن مترررعوب محمرررول علرررى الورررواز   مرررا ت ررردم كررردل علرررى  3

 ([.1032اةفكل])

لمرراي ال ت رف مرع الرجرال  برل تكرون الوجه اليالرثف الحردكث بليرل علرى ان ا

ذلفقم  قال ابن رشدف )ال ذالا في ان المراي الواحردي تةرلي ذلرف اإلمرام  

 انقرررا إن كانرررت مرررع الرجرررل صرررلى الرجرررل إلرررى جانررر  اإلمرررام  المرررراي 

 ([.1033ذلفه(])

 ال فرد في  ل  بين ان تكون المراي من محارم الرجرل ك  ج ره  ا  ليترت 

ذلوي  ف  ا صلى الرجل ب  ج ه ـ مريال  ـ ف نقرا ت رف  من محارمه إ ا لم ككن

ذلفه  لعموم اةبلة  ف ن ذالفت   قفت في صف الرجل فةالتقا صرحيحة  

 ال تُّبمل على احد صالته  على اةظقر مرن قرولي ا رل العلرمل ةن اةصرل 

صرررحة الةرررالي   ال كحكرررم برررالبمالن إال بررردليل قررروي سرررالم مرررن االح مرررال  

ل علررى الرربمالن  بررل كرردل علررى انقررا ت ررأذر  ان  ررذا  حرردكث البرراح ال كررد

 موقفقا.

الوجه الرابعف الحدكث بليل على صحة مةافة البالِ للةبي   ان من صلى 

بوانبررره صررربي فلررريس فرررذّا     رررذا قرررول الومقرررور مرررن الحنفيرررة  المالكيرررة 

([   اذ ررار، ابررن ع يررل الحنبلرري   كررر  لرر  ابررن اللحررام  1034 الشررافعية])

 ([.1035  حيث قالف ) ما قاله اصوح(]) اذ ار  و  ل

  جه الداللةف ان الي يم ـ   و من ما  ابو،  لم كبلِ ـ  قف مع انرس رضري 

هللا عنه ذلف النبي صلّى هللا عليه  سلّم  فدل على جواز  ل    ال فرد بين 

 مةاف ه في صالي الفرض ا  النفل إال بدليل.

 رو ابرن سرت ا  سربع  ف نره  ت دم حدكث عمر  بن سلمة في صالته ب ومه  

 إ ا بل على جواز إمامة الةبي بل على جواز مةاف ه من باح ا لى.

   رر  احمررد فرري المنةرروص عنرره إلررى انرره ال تةررح مةررافة الةرربي فرري 

الفرض  لعدم صحة إمام ه   ةنه كوشى ان ال ككون م مقررا  فيكرون البرالِ 

ةرررالي كانرررت فرررذّا    تةرررح مةررراف ه فررري النفرررل  لقرررذا الحررردكث فررر ن  رررذ، ال

 ([.1036نفال ])

 ال ول اة ل ارجح ل وي بليله   ما صرح فري الفررض صرح فري النفرل   امرا 

 ال عليل بعدم صحة إمام ه فقو مرب ب من ثالثة ا جهف

اة لف ان الراجح صحة إمام ه  كما ت دم  فيكون اةصل الم يس عليره غيرر 

 صحيح.

اعظررم مررن المةررافة  فررال  اليررانيف ان المةررافة ليتررت كاإلمامررةل ةن اإلمامررة

 كةح ال ياخ الذ الا العلة.
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 اليالثف ان  ذا تعليل في م ابلة نص    و حدكث الباح.

الوجررره الورررامسف الحررردكث بليرررل علرررى جرررواز الوماعرررة فررري صرررالي ال مررروع 

 للمةلحة   قد مكى بيان  ل .

الوجه التابخف الحدكث بليل على عناكة اإلسالم بمنع اذ الط المراي بالرجل 

ى فرري العبررابا   فوعلقررا ت ررف  حررد ا  ال ت ررف مررع الرجررل   هللا تعررالى ح رر

 اعلم.
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 حكم صالة المنفرد خلف الصف

ـ َعْن اَبِّي بْكَريَ رضي هللا عنه انَّهُّ اْن َقى إِّلَى النَّبِّرّيِّ صرلّى هللا عليره  418/22

رّفِّ  فَ َرالَ  َل إِّلَى الةَّ ٌع  فََرَكَع قَْبَل اَْن كَةِّ لَرهُّ النَّبِّريُّ صرلّى هللا   سلّم  َ  َُّو َراكِّ

ْرصا  َ الَ تَعُّدْ »عليه  سلّمف  .«. َزابََت هللاُّ حِّ يُّ  َرَ ا،ُّ البَُّوارِّ

ف  بَ فِّيهِّ ّفِّ »َ َزابَ اَبُّو بَا ُّ ّفِّ  ثُّمَّ َمشى إِّلَى الةَّ  «.فََرَكَع بُّ َن الةَّ

َقنِّّيِّ رضي هللا عنه اَنَّ َرسُّر 419/23 وَل هللاِّ صرلّى ـ َعْن َ ابَِّةةَ ْبنِّ َمْعبٍَد الوُّ

يدَ الةَّالَيَ.  ّفِّ َ ْحدَ،ُّ  فَأََمَر،ُّ اَْن كُّعِّ ال  كَُّةلِّّي َذْلَف الةَّ هللا عليه  سلّم َرا  َرجُّ

بَّاَن. َحهُّ اْبنُّ حِّ يُّ َ َحتَّنَهُّ  َ َصحَّ ذِّ بَ  َ ال ِّّْرمِّ  َرَ ا،ُّ اَْحَمدُّ  َ اَبُّو بَا ُّ

ْنفَ »ـ َ لَهُّ َعْن َطْلٍ ف  420/24 ّفِّ الَ َصالَيَ لمُّ ٍب َذْلَف الةَّ  «.رِّ

كثِّ َ ابَِّةةَف  421/25 ْن َحدِّ ْم اَ ِّ اْج ََرْرَ  »ـ َ َزابَ المَّبََرانِّيُّ مِّ ااَلَ بََذْلَت َمعَقُّ

ال ؟  «.َرجُّ

 الكالم عليقا من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

ا   و  ابةة ـ بف ح الوا   كتر الباا ـ ابن معبد ـ بف ح المريم  البراا علرى مر

 كر، اةكير ن ـ ابن مال  من بني اسد بن ذ كمة   فد على النبي صلّى هللا 

عليه  سلّم سنة تتع في عشري ر ط من قومه فأسلموا   رجع إلى بالب،  ثم 

قة]) ([   ما  بقا  كان قار ا  كييرر البكراا ال 1037ن ل الو كري   سكن الرَّ

ن راشرد   زكراب برن كمل  بمع ه   ر   عنه ابنرا، عمرر   سرالم   عمرر  بر

 ([.1038ابي الوعد  غير م])

 الوجه اليانيف في توركوقاف

إ ا »  برراح «اة ان»امررا حرردكث ابرري بكررري  ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

( مرن طركر  زكراب اةعلرم  عرن الحترن  عرن ابري 783« )ركع ب ن الةرف

 بكري رضي هللا عنه  به مرفوعا .

 و البةري ـ عنعنه    و لم كتمع من  قد اعلَّ  ذا الحدكث بأن الحتن ـ  

ابي بكري  على ما قاله كحيى بن معين   الدارقمني   ع ا، ابرن رجر  إلرى 

([ل ةنره ابذرل بينره  برين ابري 1039اإلمام احمد  اةكيركن من الم  ردمين])

 «.إ ا ال  ى المتلمان بتيفيقما»بكري اةحنف بن قيس في حدكثف 

  اجي  عن  ل  بووابينف

ان البواري لمرا ر   حردكث قةرة الحترن برن علري مرع معا كرة فري اة لف 

َسنَةِّ الوماعة ن ل عن شيوه علي بن المردكني انره قرالف )إنمرا ثبرت لنرا سرماع 

([   إبذال البواري حدكيره عنره 1040الحتن من ابي بكري بقذا الحدكث(])
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في  ذا الباح  في غير، كدل على  ل    إبذال اةحنف برن « صحيحه»في 

 ([.1041غير ممرب])قيس 

ح بال حدكث في ظا ر اإلسناب كما في ر اكة ابي با ب  اليانيف ان الحتن صرَّ

 (.2/118(   النتا ي )683)

(  فيره ـ 684 اما زكابي ابي با ب ال ي  كر الحافظ فقي بالمرك  المذكور )

اككم الذي ركع »اككا  ـف )فلما قكى النبي صلّى هللا عليه  سلّم صالته قالف 

 ف ال ابو بكريف انا...( الحدكث.« ن الةف  ثم مشى إلى الةف؟ب 

(  29/524 امررا الحرردكث اليرراني    ررو حرردكث  ابةررة  ف ررد اذرجرره احمررد )

( مررن 577ـ  5/575(   ابررن حبرران )230(   ال رمررذي )682 ابررو با ب )

طركرر  شررعبة  عررن عمررر  بررن مررري  عررن  ررالل بررن كترراا  عررن عمررر  بررن 

 راشد  عن  ابةة  به.

(  3/378« )شرررح الترررنة»ا الحرردكث حّتررنه ال رمرررذي   الب رروي فرري   ررذ

 الحردكث رجالره ث ررا   غيرر عمرر  بررن راشرد  فقرو موقررول العدالرة   كررر، 

([   قرال 1042البواري  ابن ابي حراتم  لرم كرذكرا فيره جرحرا   ال تعردكال ])

([  1043«])الي را »)ث رة(    كرر، ابرن حبران فري «ف الكاشف»الذ بي في 

ع في ر اك ه  ف د تابعه زكاب بن ابري الوعرد  فرر ا، عرن  ابةرة عنرد  قد توب

 (.5/577(   ابن حبان )29/529احمد )

 رجاله ث ا  غير زكاب بن ابي الوعد ال مفاني  ف د ر   عنه اثنان    كر، 

 ([.1044«])الي ا »ابن حبان في 

 قررد جعررل بعكررقم  ررذا االذرر الا اضررمرابا  فرري الحرردكث كوجرر  ال وقررف  

([   ابرن 1046([   الب ار كما ن لره عنره ال كلعري])1045قم الشافعي]) من

 ([.1047عبد البر])

 الذي كظقرر ـ  هللا اعلرم ـ ان الرر اك ين محفوظ ران   ان  رالل برن كتراا 

سمع الحدكث على الوجقين  مري من عمر  بن راشد   مري من قرااي زكراب 

ك ررولف )سررمع  ررذا  بررن ابرري الوعررد علررى  ابةررة    ررذا راي ابررن حبرران حيررث

الوبر  الل بن كتاا  عن عمر  بن راشد  عن  ابةرة برن معبرد   سرمعه 

([  1048مررن زكرراب بررن ابرري الوعررد عررن  ابةررة   المرك رران محفوظرران(])

 ([.1049  كذا قال ابن ح م])

بينما رجح ابو حاتم  اإلمام احمد المرك  اة ل  ف ال ابرن ابري حراتمف )قلرت 

([   ن ل الدارمي عرن 1050عمر  بن مري احفظ(])ةبيف اكقما اشبه؟ قالف 

اإلمام احمد انه كان كيبت حردكث عمرر  برن مرري  ثرم قرالف ) انرا ا  ر  إلرى 

 ([.1051حدكث ك كد بن زكاب بن ابي الوعد(])
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 اما الحدكث اليالث   و حدكث طل  برن علري  فقرذا َ ْ رٌم مرن الحرافظ  إنمرا 

(   ابررن حبرران 1003جرره ) ررو حرردكث علرري بررن شرريبان  ف ررد اذرجرره ابررن ما

( من طرك  مرالزم برن عمرر   عرن عبرد هللا برن بردر  قرالف حردثني 5/579)

عبد الرحمن بن علي بن شيبان  عن ابيه  علي برن شريبان  قرالف قردمنا علرى 

رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم فةررلينا ذلررف رسررول هللا صررلّى هللا عليرره 

 سررلّم صررالته إ ا رجررل فرررب    سررلّم  فلمررا قكررى رسررول هللا صررلّى هللا عليرره

فوقف عليه نبي هللا صلّى هللا عليه  سلّم ح ى قكى صالته  ثرم قرال لره نبري 

اسررر  بل صرررالت   ف نررره ال صرررالي لفررررب ذلرررف »هللا صرررلّى هللا عليررره  سرررلّمف 

 « .الةف

([   لعررل الحررافظ 1052قررال البوصرريريف )إسررناب، صررحيح  رجالرره ث ررا (])

 ةة. كر، ةنه شا د قوي لحدكث  اب

( فقرو مرن 146ـ  22/145« )الكبير» اما حدكث  ابةة عند المبراني في 

ّيِّ بن إسماعيل  عن الشعبي  عرن  ابةرة قرالف را  رسرول هللا  طرك  التَّرِّ

اكقررا »صررلّى هللا عليرره  سررلّم رجررال  كةررلي ذلررف الةررفوا  حررد،  ف ررالف 

لي  المةلي  حد،  اال تكون  صلت صفا  فدذلت معقم  ا  اج رر  رجال  إ

 «.إن ضاد ب  المكان  اعد صالت   ف نه ال صالي ل 

  ذا إسناب ضعيف جدّا ل ةنه فيه التري بن إسماعيل  قال عنره الحرافظ فري 

« ا  اج رررر  رجررال  إليرر »)م ررر ت(   قررد تفررّرب بقررذ ال كررابيف «ف ال  ركرر »

 ف كون زكابي منكري.

ا   ذاصررة عررن قررال ابررن عررديف )احابكيرره ال رري كر كقررا ال ك ابعرره احررد عليقرر

الشعبي  ف ن احابكيه عنه منكرا   ال كر كقا عرن الشرعبي غيرر،    رو إلرى 

([   ن ررل عررن اإلمررام احمررد انرره قررالف )ترررت النرراخ 1053الكررعف اقرررح(])

حدكيرره(   قررال كحيررى بررن سررعيدف )اسرر بان لرري كذبرره فرري مولررس(   علررى  ررذا 

 فميله ال كح ج بحدكيه.

ي مرن قرال بةرحة صرالي المنفررب ذلرف الوجه اليالثف اس دل بحدكث ابي بكر

([ ـ    جه الداللة 1054الةف    م الومقور ـ كما حكا، عنقم ابن رشد])

من قوله في ر اكة ابي با بف )فركع ب ن الةف  ثم مشى إلى الةف( ف نره 

كرردل علررى ان ابررا بكررري ركررع ذلررف الةررف فررأتى بورر ا مررن الةررالي ذلررف 

 سلّم ب عابي الةالي  إنما ارشد، في الةف   لم كأمر، النبي صلّى هللا عليه 

  رو بفر ح ال راا  ضرم العرين «  ال تَعُّردْ »المت  بل إلى ما  و افكل  ب ولرهف 

علررى المشررقور  نقرري عررن العرروب إلررى مررا فعررل ـ كمررا سرريأتي ـ   اجررابوا عررن 

 حدكث  ابةة بأنه مكمرح  كما ت دم  فحدكث ابي بكري م دم عليه.
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صررالي المنفرررب ذلررف الةررف باطلررة     ررذا  ال ررول اليرراني فرري المتررألةف ان 

([   بره قرال جمرع مرن 1055مذ   اإلمام احمد   ر اكة عن اإلمرام مالر ])

 ([.1056الف قاا  المحدثين   كر م ابن رج ])

 اس دلوا بحدكث  ابةة  ف ن الرسول صرلّى هللا عليره  سرلّم امرر مرن صرلى 

ال صرالي ف »ذلف الةف  حرد، باإلعرابي   كشرقد لره حردكث علري برن شريبان

 «.لمنفرب ذلف الةف

 اجررابوا عررن حرردكث ابرري بكررري بأنرره ال بليررل فيرره علررى صررحة صررالي المنفرررب 

ذلف الةفل ةنه ليس فيه انه صرلى منفرربا  ذلرف الةرف قبرل رفرع اإلمرام 

راسه من الركوع  ف د ابرت من االصمفاا المأمور به ما ككرون بره مردركا  

كوريا ِذرر فيةرافه  فر ن  رذا جرا    للركعة  فقذا بمن لة ان ك ف  حد،  ثرم

 ([.1057باتفاد اة مة   كر  ذا شيخ اإلسالم ابن تيمية])

 ال ول اليالثف ال فةيل     و انره إن  جرد محرال  فري الةرف فةرلى  حرد، 

ذلف الةف لم تةح صرالته   مرن اج قرد  لرم كورد مكانرا  جراز لره ان ك رف 

([  1058ابري شريبة])  حد،   به قال الحترن البةرري  كمرا ر ا، عنره ابرن

([   ابررن 1060([   نةررر، شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة])1059 ابررن قدامررة])

 ([.1061ال يم])

   ذا ال ول  و المو ار في  ذ، المتألة لما كليف

ال صررالي لمنفرررب ذلررف »اة لف ان فيرره جمعررا  بررين اةبلررة  فيحمررل حرردكثف 

َر في سد الفرجة  االنكمام إل« الةف ى الةف   اما إ ا لم على ما إ ا قَةَّ

 كود فرجة ف ةح صالتهل ةنه ليس بم ةر.

اليررانيف ان العلمرراا مومعررون علررى ان  اجبررا  الةررالي  اركانقررا تترر ط عنررد 

عدم ال دري  فال  اجر  مرع العور    ال محررم مرع الكرر ري   ال ركر  ان 

 العو  عن المةافة عذر.

َ َمررا اليالررثف ان عمومررا  الشررركعة تدكررد  لرر ل ك ولرره تعررالىف  }}فَرراتَّ ُّوا  َّ

رررررا إِّالَّ 16اْسررررر ََمْع ُّْمرر ]ال  رررررابنف  ُّ نَْفت  رررررفُّ  َّ [    قولررررره تعرررررالىف }}الَ كَُّكلِّّ

ْسعََقارر ]الب رريف  إ ا امررتكم برأمر »[    قولره صرلّى هللا عليره  سرلّمف 286 ُّ

 ([.1062«])فأتوا منه ما اس مع م

راسه مرن الركروع  لرم كردذل   اعلم ان ضابط االنفراب  و ما إ ا رفع اإلمام

معه احد  ف ن بذل معه احد قبل ان كرفع اإلمام راسه ا  حةل له مكان في 

 الةف فدذل فيه قبل  ل  زالت فذكِّّ ه   صحت صالته.

راجررع إلررى «  ال تعررد» اةظقررر ان النقرري فرري حرردكث ابرري بكررري فرري قولررهف 

 ل الحردكث اإلسراع  التعي الشردكد   كرذا الركروع ب ن الةرف   كدكرد اة
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اآلتي في النقي عن اإلسراع فري الموريا إلرى الةرالي   كدكرد اليراني قولرهف 

  ف ن ظرا ر  لر  ان النقري م وجره إلرى  رذ، « اككم الذي ركع ب ن الةف»

([   كدكرد، 1063الوملة    ذا قول جماعة من ا ل العلرم مرنقم المحرا ي])

تأذرذ مةراف   إ ا بذلت  اإلمرام راكرع فرال تركرع ح رى»حدكث ابي  ركريف 

([   اجررراز ِذرررر ن الركررروع ب ن الةرررف إ ا ابرت 1064« ])مرررن الةرررف

اإلمام راكعا     و ر اكة عن احمد  لفعرل بعر  الةرحابة رضري هللا عرنقم 

قررالواف  الحرردكث نقرري عررن اإلسررراع  ال عررن الركرروع ب ن الةررف   اة ل 

 احوط.

ر  ا  اج رررر»الوجرره الرابرررعف بلرررت ر اكررة المبرانررري فررري حرردكث  ابةرررةف 

علررى جررواز جررذح الرجررل مررن الةررف لي ررف معرره   الةررواح عرردم « رجررال  

 جواز  ل    الحدكث منكر بقذ، ال كابي ـ كما ت دم ـ   ل  لما كليف

 ـ ان الوذح كفكي إلى إكواب فرجة في الةف   المملوح َسدُّ الفرج. 1

ـ ان الوررذح تةرررا فرري الموررذ ح   تشرروكع عليرره   تفوكررت لفكرريلة  2

ونه ذلف اإلمامل ةن ال ال  فري الورذح ان ككرون لمرن  رو الةف اة ل  ك

 ذلف اإلمام.

ـ ان الوذح فيه تأثير على اكير المةلينل ةن الةف سري حرت لترد  رذ،  3

 الفرجة ال ي ف حت فيه   هللا تعالى اعلم.
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 آداب المشي إلى الصالة

 عليره  سرلّم ـ َعْن اَبِّي  َُّرْكرَريَ رضري هللا عنره َعرن النَّبِّرّيِّ صرلّى هللا 422/26

ينَةُّ َ اْلَوقَرارُّ  َ الَ »قَاَلف  رالَيِّ  َ َعلَرْيكُّمُّ التَّركِّ قَاَمةَ فَاْمشُّوا إِّلَرى الةَّ ْع ُّم اإلِّ إِّ َا َسمِّ

وا عُّوا  فََمرررا اَْبَرْكررر ُّْم فََةرررلُّوا  َ َمرررا فَررراتَكُّْم فَرررأَتِّمُّ مُّ َّفَرررٌ  َعلَْيرررهِّ  َ اللَّْفرررظُّ «. تُّْتررررِّ

ّيِّ. ْلبَُّوارِّ  لِّ

 من  جو،ف الكالم عليه

 الوجه اة لف في توركوهف

ال كتعى إلى الةالي  ليرأ  »  باح «اة ان»ف د اذرجه البواري في ك اح 

( مرررن طركررر  ال  رررري  قرررالف 602(   مترررلم )636« )بالتررركينة  الوقرررار

اذبرني سعيد بن المتي   ابو سلمة برن عبرد الررحمن ان ابرا  ركرري رضري 

  عليه  سلّم ك ولف... فذكر،.هللا عنه قالف سمعت رسول هللا صلّى هللا

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولررهف )إ ا سررمع م اإلقامررة( ايف إقامررة الةررالي   إنمررا  كررر  اإلقامررة تنبيقررا  

على ما سوا ال ةنه إ ا نُّقي عن إتيان الةالي متررعا  فري حرال اإلقامرة مرع 

امرة انرره إ ا ذروا فروا  بعكرقا فمرا قبرل اإلقامررة ا لرى   حكمرة ال  ييرد باإلق

اسرررع  قررت اإلقامررة ف نرره كرردذل الةررالي ثررا ر الررنَّفَسِّ  فررال كحةررل لرره تمررام 

الوشوع في قرااته   قال ِذر نف إن  ذا ال يد إلذراج ما قبل اإلقامرة  فرال 

 مانع من اإلسراع فيه   اة ل  جيه جدّا   كما سيأتي.

 بررد ن « نةبالترركي»قولررهف ) علرريكم الترركينة  الوقررار( فرري ر اكررة البورراريف 

 الباا كووز رفعقا على انقا مب دا مدذر   الوار  المور ر ذبر م دم.

([   لرم ك كرح لري 1065 كووز نةبقا على اإلغراا  كما  كر ال رطبري])

 جرره اإلغررراا   الظررا ر انرره مررن برراح اسررم الفعررلل ك ولرره تعررالىف }}َعلَررْيكُّْم 

فعررل قبلررهل ايف ال مرروا [ فيكررون منةرروبا  باسررم ال105اَْنفَُّترركُّْمرر ]الما ررديف 

 التكينة.

 التكينة  الوقار اسمان لمتمى  احد  فيكون  كر الوقرار مرن براح ال أكيرد  

 قيررلف بينقمررا فرررد  فالترركينةف ال ررأني فرري الحركررا   اج نرراح العبررث بيررد ا  

 رجل   الوقارف في القينةل ك   البةر   ذف  الةو    عدم االل فا .

يرررد   ال منافررراي بينررره  برررين قولررره تعرررالىف قولرررهف ) ال تتررررعوا( زكرررابي تأك

ِّرر ]الومعةف  ْكرِّ  َّ [ الذي قد كشعر باإلسراعل ةن المراب 9}}فَاْسعَْوا إِّلَى  ِّ

 بالتعي في اآلكة المكيُّ  الذ اح  ك الف سعيت إلى كذال ايف   بت إليه.

قولهف )فما ابرك م فةلوا( الفاا  اقعة في جواح شررط م ردرل ايف إ ا بينرت 

 كم ما  و ا لى بكم فما ابرك م فةلوا.ل
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  كرر الحرافظ « فاقكروا»قولهف ) ما فاتكم فأتموا( ايف اكملوا   في ر اكرةف 

([   اللفظران بمعنرى  احردل ةن 1066« ])فرأتموا»ان اكير الر اكا  بلفظف 

رَككُّْمرر  ال كاا  و اإلتمام في عُّرا الشرع  قال تعالىف }}فَ ِّ َا قََكْي ُّْم َمنَاسِّ

رررررُّ ا فِّرررري 200ب ررررريف ]ال ُّ فَاْن َشِّ ررررالَي رررريَتِّ الةَّ [    قررررال تعررررالىف }}فَرررر ِّ َا قُّكِّ

رر ]الومعةف   [ .10اةَْرضِّ

 امررا توةرريص ال كرراا بمعنررىف فعررل شرريا فررا   مكررى  فقررو اصررمالح 

 للف قاا   سيأتي ما ك رت  على  ل  من اةحكام.

المةرلي  الوجه اليالثف الحدكث بيان ةبح الحكور ةباا الةرالي    رو ان

كمشرري إليقررا بترركينة   قررار  فمررا ابركرره صررالَّ، مررع اإلمررام   مررا فاترره اتمرره 

  قكا،   بقذ، القينة كح   لنفته ثالث فوا دف

اة لرررىف الراحرررة  الممأنينرررة  فيررردذل الةرررالي  اب رررا  مرتاحرررا   فيحةرررل لررره 

 الوشوع  ال دبر.

دُّ إلى ف ن احدك»اليانيةف ام يال قول النبي صلّى هللا عليه  سلّمف  م إ ا كان كَْعمِّ

([   المعنىف انه في حكم المةلي  فينب ري 1067« ])الةالي فقو في صالي

 له اع ماب ما كنب ي للمةلي اع ماب،   اج ناح ما كنب ي للمةلي اج نابه.

ما إلى المتاجد    ذا ال ك أتّى مرع التررعة   تكييرر الومرا  الياليةف كيري الوُّ

إن لكرم بكرل »ل ك ولره صرلّى هللا عليره  سرلّمف م ةوب لذاته   رب فيه احابكث

 ([.1068«])ذموي برجة

 اعلم ان اةحابكث ال ي فيقا اةمر بالمشري  النقري عرن اإلسرراع عامرة فري 

جميع اةحوال  ال فرد بين ان كواا فوا  تكبيري اإلحررام ا  فروا  ركعرة 

فررد برين ا  فوا  الوماعة بالكليرة  ا  ال كوراا شرينا  مرن  لر   كمرا انره ال 

الومعررة  غير ررال ةن النةرروص عامررة لررم تترر ين حالررة  احرردي   ال كورروز 

ال وةيص إال بدليل    ذا قول جماعة من الةحابة رضي هللا عنقم    رو 

قول ةحمد    و قول اليوري  عمراا   ابرن المنرذر   حكرا، ابرن عبرد البرر 

 ([.1069عن جمقور العلماا])

 كنافي الوقار لمرن ذراا فروا  تكبيرري  اجاز بع  العلماا اإلسراع الذي ال

اإلحرررام ا  فرروا  الركعررة  ةن بعرر  الةررحابة رضرري هللا عررنقم اسرررعوا 

إلبرات ال كبيري اة لى    رم اعلرم مرن غيرر م بمعنرى مرا سرمعوا مرن نبريقم 

([   قد ن رل إسرحاد برن 1070صلّى هللا عليه  سلّم    ذا ر اكة عن احمد])

ه قالف )إن ذاا فو  ال كبيري اة لى فرال منةور عن إسحاد بن را وكه ان

 ([.1071بأخ ان كترع في المشي(])
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الوجه الرابعف اس دل بالحدكث من قال بمشر عية الدذول مرع اإلمرام  لرو لرم 

« فما ابرك م فةلوا»كدرت إال قليال  من الةاليل ك براكه في ال شقد  ل ولهف 

سرررررالم ابرررررن إال ان ال رررررول بال فةررررريل ا لرررررى علرررررى مرررررا  كرررررر، شررررريخ اإل

([    ررو ان ك ررالف إن كرران كرجررو  جرروب جماعررة ـ كمررا فرري 1072تيميررة])

المتاجد ال ي على المرد ـ لم كدذل مع اإلمامل ةن صالته تامة مع جماعرة 

افكل   كذا لو طمع في إبرات ركعة من الةالي في متود ِذرر   إن كران 

 ال كرجو بذل معه  اذذا  بظا ر  ذا الحدكث.

س دل بالحدكث من قالف إن الوماعة تدرت ب برات ج ا من الوجه الوامسف ا

فمرا ابركر م »الةالي  فمن كبر قبل سالم اإلمرام ف رد ابرت الوماعرةل ل ولرهف 

   مررن ابرت اإلمررام سرراجدا  ا  جالتررا  فرري ال شررقد اةذيررر كتررمى « فةررلوا

فعية  مدركا   فَيُّ ِّمُّ ما فاته   ككون مدركا  للوماعة    ذا قول الحنفيرة   الشرا

 ([.1073  ي الر اكة المشقوري عن احمد  اذ ار ا اكير اةصحاح])

 ال ررول اليررانيف ان الوماعررة ال ترردرت إال برر برات ركعررة فررأكير    ررو قررول 

 ([.1074المالكية   ر اكة عن احمد   اذ ار  ل  شيخ اإلسالم ابن تيمية])

عليره  سرلّم  اس دلوا بحدكث ابي  ركري رضي هللا عنه عرن النبري صرلّى هللا 

 ([.1075«])من ابرت ركعة من الةالي ف د ابرت الةالي»قالف 

فقذا نص صركح كدل بمنموقه على ان من ابرت ركعة من صالي اإلمام ف د 

ابرت صالي الوماعةل ةنه عام في جميع صور إبرات الركعة مرن الةرالي  

 سواا كان إبرات جماعة ام إبرات  قت.

اقل من ركعة لم كدرت الةالي  سواا كران   كدل بمفقومه على ان من ابرت

 إبرات جماعة ام إبرات  قت.

   ذا ال ول  و الراجح ل وي بليله   كدكد، امرانف

اة لف انه ال كعرا في نةوص الشررع تعلير  اإلبرات برال كبير قبرل سرالم 

ل رى فري  اإلمام ال في الوقت  ال في الومعة  ال في الوماعرة  فقرو  صرف مُّ

 كووز بناا الحكم عليه. نظر الشرع  فال

اليانيف ان ما ب ن الركعة ال كع د به في الةاليل ةن المرأموم كتر  بل جميرع 

 صالته منفربا   فلم كدرت مع إمامه شينا  كح ت  له به.

فما ابرك م فةلوا  » اما اس دالل اصحاح ال ول اة ل بحدكث ابي  ركريف 

اإلبرات من باح المنمود   فقو من باح المفقوم   حدكث«  ما فاتكم فأتموا

  باللة المنمود م دمة على باللة المفقوم.

الوجه التابخف اذ لرف العلمراا فيمرا كدركره المرأموم مرع اإلمرام  رل  رو ا ل 

 صالته ا  ِذر ا؟ قوالنف
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اة لف ان ما كدركه المأموم  و ا ل صرالته   مرا ك كريه  رو ِذر را    رو 

([  1076 كرر م ابرن المنرذر])مر ي عن جماعة مرن الةرحابة  ال رابعين  

([  1077  ذا قول الشافعي   ر اكة عن مال    ر اكة عن اإلمرام احمرد])

  ي ر اكة اةكيركن  قالواف  ال مام  و «  ما فاتكم فأتموا» اس دلوا ب ولهف 

ل ةن ال كراا  نرا «  ما فاتكم فاقكوا»اآلذر  قالواف  ال كنافي  ل  ر اكةف 

 اك ررران م ف  رررران   رجرررح  رررذا ابرررن المنرررذر  ابررررن كرررراب بررره اإلتمرررام  فالر

 ([.1078حور])

ال ول اليانيف ان ما كدركه المأموم  و ِذرر صرالته   مرا ك كريه  رو ا لقرا  

  ذا  و مذ   ابي حنيفة  اصحابه   ر اكة عن مال     رو المرذ   عنرد 

 ([.1079الحنابلة])

ككون إال لشيا قرد  قالواف  ال كاا ال«  ما فاتكم فاقكوا» اس دلوا بر اكةف 

 فا    قد فاته ا ل الةالي  فيأتي به قكاا.

 بقررذا ك بررين ان سررب  الوررالا اذرر الا ر اكررا  الحرردكث   تفتررير ال كرراا 

 بالمعنى الف قي.

 الراجح  و ال ول اة ل  لما ت دم من ان اإلتمام  ال كراا بمعنرى  احرد  ال 

ي الر اكرا  إلرى سيما  ان مورج الحدكث  احد   قرد امكرن رب االذر الا فر

 ([   على  ذا ك رت  فوا د منقاف1080معنى  احد])

ـ إ ا ابرت مررن الم رررح ا  العشرراا ركع ررين صررلى البرراقي سررّرا ل ةن مررا  1

 ك كيه  و ِذر صالته.

ـ إ ا ابرت ركعة من جقركة  قام ك كي ما فاتره اترى باليانيرة جقررا  ذفيفرا   2

 ال كد ي من حوله  ثم كةلي الباقي سّرا .

ـ إ ا ابرت ركعررة ثررم قررام كررأتي باليانيررة قرررا الفاتحررة  سرروري  ثررم كةررلي  3

 الباقي ين بالفاتحة ف ط.

ـ إ ا ابرت مرع اإلمرام ركعرة مرن اليالثيرة ا  الرباعيرة جلرس لل شرقد اة ل  4

 ([.1081بعد ا ل ركعة ك كيقا])

الوجرره التررابعف عمرروم الحرردكث كرردل علررى ان مررا كدركرره المررأموم مررن صررالي 

ي  ررو ا ل صررالته   مررا ك كرريه  ررو ِذر ررا   سررأ كر  لرر  فرري ك رراح الونرراز

 إن شاا هللا تعالى   هللا تعالى اعلم.« الونا  »
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 فضل كثرة الجماعة

ِّ ْبنِّ َكْعٍ  رضري هللا عنره قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا  423/27 بَّي
ُّ ـ َعْن ا

لِّ اَْزكَ »عليه  سلّمف  جُّ لِّ َمَع الرَّ جُّ ُّ الرَّ ُّهُّ َمرَع َصالَي ْن َصالَتِّهِّ َ ْحدَ،ُّ  َ َصرالَت ى مِّ

رَو اََحر ُّ إِّلَرى هللاِّ عرّ   لِّ  َ َما َكاَن اَْكيَرَر فَقُّ جُّ ْن َصالَتِّهِّ َمَع الرَّ لَْينِّ اَْزَكى مِّ جُّ الرَّ

بَّاَن.«.  جل َحهُّ اْبنُّ حِّ بَ  َ النََّتا ِّيُّ  َ َصحَّ  َرَ ا،ُّ اَبُّو بَا ُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 في توركوهف الوجه اة لف

(  554« )فكرل الوماعرة»  براح «الةرالي»ف د اذرجه ابو با ب في ك راح 

(   ابرررررن حبررررران 192  35/188(   احمرررررد )105ـ  2/104 النترررررا ي )

( من طرك  شعبة  عن ابي إسحاد التبيعي  انه اذبرر م عرن عبرد 5/405)

ه هللا بن ابي بةير  عن ابيه  قرال شرعبةف  قرال ابرو إسرحادف  قرد سرمع ه منر

 مررن ابيرره  قررالف سررمعت اُّبرري بررن كعرر  ك ررولف صررلى رسررول هللا )ص( كومررا  

دَ فررالن الةررالي؟»صررالي الةرربح ف ررالف    « ففررالن؟»  قررالواف ال  قررالف « اََشررقِّ

إن  راتين الةرالتين مرن اث رل الةرالي علرى المنراف ين   لرو »قالواف ال  قالف 

ل صرررف كعلمرررون مرررا فيقمرررا ةتو مرررا  لرررو حبررروا    الةرررف اة ل علرررى ميررر

المال كة   لو تعلمون فكيل ه الب درتمو،   صالي الرجل مرع الرجرل ازكرى 

الحدكث    ذا التياد للنتا ي سندا   م نا    فيره ان ابرا « من صالته  حد،...

إسررحاد صرررح بأنرره سررمع الحرردكث مررن عبررد هللا بررن ابرري بةررير  مررن ابيرره  

 . ر اكة ابي با ب  إحد  ر اكا  احمد ليس فيقا ) من ابيه(

  ذا سند حتن  رجاله ث ا   إال عبد هللا بن ابي بةير العبدي الكوفي  ف د 

([  1082تفرب بالر اكة عنه ابو إسحاد التبيعي   لم كوث ه غير ابن حبان])

([  لذا  صفه بعكقم بالوقالة   قرد ر ا، ابرو إسرحاد عرن 1083 العولي])

([  غير مرا  1084ابي بةير  كما في ر اكة النتا ي  ر اكرة عنرد احمرد])

 ([.1085«])الي ا » ابو بةير ر   عنه جمع    كر، ابن حبان في 

 الحرررردكث صررررححه ابررررن حبرررران كمررررا قررررال الحررررافظ  نررررا   صررررححه ابررررن 

([   ن رررل الحرررافظ تةرررحيحه عرررن ابرررن التررركن  الع يلررري 1086ذ كمرررة])

([   قرررال النرررو يف )اشرررار علررري برررن المررردكني  البيق ررري 1087 الحررراكم])

([   ميل  ذا كاٍا في رفع الوقالرة عرن عبرد 1088(]) غير ما إلى صح ه

 هللا بن ابي بةير.

الوجه اليانيف الحدكث بليل على فكل كيري الوماعة   ان  ذا امرر محبروح 

ا تعالى  لما فيه من المةالح العظيمة من تكيير سرواب المترلمين فري بيرو  
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يما ا رل الحري هللا  تعا نقم  تعارفقم   بعد م عن ال فرد  االذ الا  ال س

 الواحد.

 لقررذا كنب رري عرردم تعرردب المترراجد مقمررا امكررنل ةن تعرردب ا كفكرري إلررى قلررة 

الوماعررة  تفرررققم   ان حررال اةعررذار للكتررالى  الم ولفررين   إ ا صررلى ا ررل 

الحي في مترود  احرد فقرو افكرل  اكمرل  لمرا فري  لر  مرن المةرالح  فر ن 

 بعت الحاجة إلى تعدب المتاجد فال بأخ.

ليالرثف الحرردكث بليرل علررى اسر حباح تحررري المترود الررذي  رو اكيررر الوجره ا

جماعة   انه افكل من المتود الذي  و اقل جماعة  ما لم ككن في حكور 

ر م ا  انره كفيرد م   المتود اةقل جماعة مةالح كأن كُّ  رد  بره  ا  انره كرذّكِّ

كرا  ـ  نحو  ل    قد نص الف قاا ـ رحمقم هللا ـ على  ل   لكنقم  كر ا ـ اك

ان المتود الع ي  افكرل مرن الودكرد إ ا تترا كا فري الكيرريل ةن العبرابي فري 

 الع ي  اكير  اقدم    ذا ال بليل عليه   إنما  و من المتا ل االج قابكة.

الوجه الرابعف اس دل بالحدكث من قال بوواز إقامة جماعرة ثانيرة لمرن فرات قم 

 ذا ا لرى مرن تفررققم  صرالي الوماعة اة لى في متود له إمام رات    ان 

كل إنتان  حد،  ف ن الحدكث بل بعمومه علرى ان مرن صرلى مرع رجرل فقرو 

افكل  اكير ثوابا  من صالته  حد،  فيدذل في  ل  إقامة جماعة ثانيرة لمرن 

فات قم الوماعة مع اإلمام الراتر     رذا  رو الرراجح فري  رذ، المترألة   لقرا 

 لم.([   هللا تعالى اع1089ابلة اذر ])
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 حكم إمامة المرأة للنساء

ُّّمِّ َ َرقَةَ رضي هللا عنقا اَنَّ النَّبِّيَّ صلّى هللا عليه  سلّم اََمَرَ ا  424/28 ـ َعْن ا

َ كَمةَ. َحهُّ اْبنُّ ذُّ بَ  َ َصحَّ َ ا. َرَ ا،ُّ اَبُّو بَا ُّ مَّ اَْ ل بَارِّ  اَْن تَدُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في ترجمة الرا يف

ام  رقة ـ بف ح اةحرا اليالثة ـ بنت عبرد هللا برن الحرارث برن عروكمر   ي 

بن نوفل اةنةراركة   ك رالف ام  رقرة بنرت نوفرل  نتربة إلرى جرد ا اةعلرى  

مشقوري بكني قا  كان النبي صلّى هللا عليه  سلّم ك  ر ا   كتميقا الشقيدي  

فيره شريا عرن  كانت قد قرا  ال رِن   قد ر   ابو با ب حردكيقا بمولره   

 ([.1090حياتقا  عن سب   فاتقا رضي هللا عنقا])

 الوجه اليانيف في توركوهف

( مرن 591« )إمامرة النتراا»  براح «الةالي»ف د اذرجه ابو با ب في ك اح 

ميع  قالف حدث ني جردتي  طرك   كيع بن الوراح  ثنا الوليد بن عبد هللا بن جُّ

ة بنرت نوفرل..  سراد حردكيقا  عبد الرحمن بن ذالب اةنةاري  عن ام  رق

 بموله.

( من طرك  محمد بن فكيل  عن الوليد برن جميرع  592 اذرجه ـ اككا  ـ )

عن عبد الرحمن بن ذالب  عرن ام  رقرة بنرت عبرد هللا برن الحرارث..  سراد 

 «.البلوغ»حدكيقا مو ةرا    فيه الوملة المذكوري في 

 ب  عررن الوليررد بررن ( مررن طركرر  عبررد هللا بررن با3/89 اذرجرره ابررن ذ كمررة )

جميع  عن ليلى بنت مال   عرن ابيقرا  عرن عبرد الررحمن برن ذرالب  عرن ام 

  رقة  به.

  ذا التند فيه م ال  الوليد بن جميرع مر كلَّم فيره  قرال المنرذريف )فيره م رال  

([   الحر  انره حترن الحردكث  قرال احمرد  ابرو 1091 قد اذرج له متلم(])

 ث رررره ابررررن معررررين  العولرررري  ابررررن زرعررررة  ابررررو با بف )ال بررررأخ برررره(   

([  قال الحراكمف )قرد احر ج مترلم بالوليرد برن جميرع    رذ، سرنة 1092سعد])

([   سرركت 1093غركبررة  ال اعرررا فرري البرراح حرردكيا  متررندا  غيررر  ررذا...(])

)صرد د كقرم( لكنره قرد تفررب «ف ال  رك »عنه الذ بي   قال عنه الحافظ في 

 لرحمن بن ذالب.به عن شيويهف ليلى بنت مال    عبد ا

([  1094 عبررد الرررحمن بررن ذررالب موقررول الحررال  كمررا قررال ابررن ال مرران])

([   كذا جدي الوليدف ليلرى بنرت مالر  1095«])الي ا »  كر، ابن حبان في 

فقي ال تعرا  كما قال ابن ال مان اككرا   ثرم إنره لرم كيبرت سرماع ابرن ذرالب 

 ([.1096من ام  رقة])
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([   ن ررل الحررافظ  نررا تةررحيحه عررن ابررن 1097 الحرردكث حّتررنه اةلبرراني])

ذ كمررة   اقررر،  مررع انرره قررالف ) فرري إسررناب، عبررد الرررحمن بررن ذررالب   فيرره 

([   قال اككرا ف ) قرد حتَّرن الردارقمني حردكث ام  رقرة فري 1098جقالة(])

([   قرد 1099إلرى َجوبتره(])« العلرل»   اشار ابو حراتم فري «التنن»ك اح 

لم اجد له كالما  عليه  كما اني لم اقف علرى  « سنن الدارقمني»رجعت إلى 

 ما  كر، عن ابي حاتم.

 لعل من حتَّنه را  ان ر اكة ابن ذالب م ر نة بر اكة ليلى بنت مال   كما 

ت رردم فرري اإلسررناب  ك رروي احررد ما اآلذررر  ال سرريما ان الررذ بي قررال فرري فةررل 

َمررررْت   ال «ف النترررروي الموقرررروال » مررررن )مررررا علمررررت فرررري النترررراا مررررن اتُّقِّ

 ([.1100تركو ا(])

 ثم إن الحدكث له شوا د تدكد معنا، كما سيأتي إن شاا هللا.

الوجه اليالثف الحدكث بليل على جواز إمامة المراي للنتاا   ظا ر الحردكث 

ان  ل  في الفرككة  لر اكة الحاكمف ) امرر ان كُّرَد ََّن لقرا  ك رام   تردم ا رل 

ن اليررروري  اة زاعررري بار رررا فررري الفررررا  (    رررذا قرررول عمررراا  سرررفيا

 ([.1101 الشافعي  احمد  إسحاد  ابي ثور  كما حكا، ابن المنذر])

قال الشيخ عبد الع ك  بن باز رحمه هللاف ) الحدكث  إن كان فري سرند، كرالم 

ة ررل العلررم  لكررن ميلرره كعمررل برره   كعكررد، مررا جرراا عررن عا شررة  ام سررلمةف 

 فري  لر  مرن المةرالح مرا ([  1102)انقما امَّ ا نتاا في صرالي مك وبرة(])

ت النتاا تعلَّْمَن منقا كيفية الةاليل ةن ال علريم  فيهل ةن المراي الف يقة إ ا امَّ

 بالفعل له اثر كبير  اكير من ال عليم بال ول بالنتبة لكيير من الناخ...(.

 مما كدكد ال ول بالوواز العموما  الرواربي فري فكرل صرالي الوماعرة   لرم 

 ال سنة ـ كما ك ول ابن ح م ـ مع فعل بع  الةحابيا  ـ  كرب بالمنع قرِن

([  لكررن ال كنب رري ان تكررون إمام قررا 1103كمررا ت رردم ـ مررع عرردم الموررالف])

لنتا قا بةفة با مة   إنما في بع  اةحيان  لما ت دم من كالم العلماا على 

 اإلسناب.

   النبرري  امررا إمام قررا للرجررال فقررذا ال كورروزل ةن اإلمامررة نرروع مررن اإلمررري

 ([.1104«])لن كفلح قوم  لّوا امر م امراي»صلّى هللا عليه  سلّم ك ولف 

رت الرجرال حةرل برذل  ف نرة عظيمرة  ثرم إنره لرم   ةن المراي عوري  فر  ا امَّ

كن ل عن نتاا النبي صلّى هللا عليه  سلّم ـ مع علمقن   رعقن ـ ان  احردي 

ررت الرجررال ح ررى  إن كرران مررن محارمقررا  ح  ررى  إن كرران اقررل منقررا مررنقن امَّ

 حفظا  لل رِن  ف قا  في الدكن.
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ثم إن المراي منقية عن تنبيه اإلمام ب ولقاف )سبحان هللا(  فكيف   ري سر  را 

ال رِن في الةالي  ترفع صوتقا بال كبيرا   إن  ذا كله كدكرد ال رول برالمنع 

 من إمام قا ممل ا .

 ابرررن جركرررر   امرررا مرررن اجررراز مرررن ا رررل العلرررمل كرررأبي ثرررور   الم نررري 

([ إمام قا للرجال مت دال  بقذا الحدكث  ان من ضرمن ا رل 1105المبري])

 بار ا المد ن الذي كد ن لقا  فقذا مرب ب من  جقينف

ـ انه لم كيبت ان مد نقرا كةرلي معقرا م  ردكا  بقرا  ف رد ككرون كرد ن لقرا ثرم  1

ر كح اج كذ   إلى احد المتاجد فيةلي بقا   صالي المراي بالرجال امر كبي

 إلى بليل قاطع ليس كقذا.

ـ انرره جرراا الحرردكث عنررد الرردارقمني بلفررظف )ان رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  2

 ([.1106 سلّم ا ن ان كد ن لقا   ك ام   تدم نتاا ا(])

ت المرراي النتراا رضري هللا عنقرا قامرت  سرمقن   ال تبررز امرامقن   إ ا امَّ

شة رضي هللا عنقما انقما لمرا اّم را ك مام الرجال  لما  رب عن ام سلمة  عا 

نتاا قام ا بينقن ـ كما ت دم توركوه ـ  ةن  ل  اس ر   المراي مملوح منقا 

 الت ر   هللا تعالى اعلم.
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 حكم إمامة األعمى

ـ َعْن اَنَس رضي هللا عنه اَنَّ النَّبيَّ صرلّى هللا عليره  سرلّم اْسر َْولََف  425/29

ُّّمِّ َمْك ُّوٍم  كَدُّ  بَ.اْبَن ا  مُّ النَّاَخ  َ  َُّو اَْعمى. َرَ ا،ُّ اَْحَمدُّ  َ اَبُّو بَا ُّ

بَّاَنف َعْن َعا َِّشةَ رضي هللا عنقا. 426/30 ْبنِّ حِّ ،ُّ الِّ  ـ َ نَْحوُّ

 الكالم عليقما من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوقماف

  «الةرالي»اما حدكث انس رضي هللا عنه  ف رد اذرجره ابرو با ب فري ك راح 

( مررن طركرر  20/307( )19/349(   احمررد )595« )ة اةعمررىإمامرر»برراح 

ابي العوام ال مان ـ   و عمران بن باَ ر    و اعمى ـ حدثنا ق ابي عن انس 

 بن مال  رضي هللا عنه  به.

 إسناب، حتن  رجاله ث ا   غيرر عمرران برن باَ ر ال مران فقرو مر كلَّم فيره  

شيا  لم كر  عنه كحيى برن قال ابن معينف )ليس بال وي(  قال مريف )ليس ب

([   قرال احمردف )ارجرو ان ككرون 1107سعيد(   قال النترا يف )ضرعيف(])

([  قررررررررال الرررررررردارقمنيف )كييررررررررر الررررررررو م 1108صررررررررالح الحرررررررردكث(])

([.  قال الحافظف )صد د كقم(  فميلره كةرل حدكيره إلرى 1109 الموالفة(])

 برجة الحتن.

بررن جررركج  عررن ( مررن طركرر  ا11/183« )الكبيررر» ر   المبرانرري فرري 

عمرررراا  عررررن ابررررن عبرررراخ رضرررري هللا عنقمررررا بنحررررو،   حتررررن الحررررافظ 

 ([.1110إسناب،])

( 507ـ  5/506 اما حدكث عا شة رضي هللا عنقا  ف د اذرجه ابرن حبران )

( مرن طركر  حبير  2744« )اة سرط»(  المبرانري فري 4456 ابو كعلى )

نقرا ان النبري المعلم  عن  شام بن عر ي  عن ابيه  عن عا شرة رضري هللا ع

 صلّى هللا عليه  سلّم اس ولف ابن ام مك وم على المدكنة كةلي بالناخ.

 إسناب، صحيح على شرط الشيوين  فقو شا د قوي لحدكث انس رضري هللا 

 عنه.

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى صررحة إمامررة اةعمررى ح ررى بالمبةررركن  

تررنة   افكررلقم بررال  ى  ك رردم علرريقم مررا بام انرره اعلررم الحاضررركن بررال رِن  ال

 الةالح  قال ابن المنذرف )إمامة اةعمى ك مامرة البةرير  ال فررد بينقمرا  

كدم ال روم اقرر، م »  ما باذالن في ظا ر قول النبي صلّى هللا عليه  سلّمف 

 ([   هللا تعالى اعلم.1111فأكقم كان اقرا كان اح  باإلمامة(])« لك اح هللا
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 صحة إمامة الفاسق

ـ َعررْن اْبررنِّ عَُّمررَر رضرري هللا عنقمررا قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  427/31

َصلُّوا َعلَى َمْن قَاَلف الَ إِّله إِّالَّ هللاُّ  َ َصلُّوا َذْلَف َمْن قَاَلف الَ إِّلهَ »عليه  سلّمف 

يٍف.«. إِّالَّ هللاُّ   َرَ ا،ُّ الدَّارقُّْمنِّيُّ بِّ ِّْسنَاٍب َضعِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 لوجه اة لف في توركوهفا

( مررن طركرر  عيمرران بررن عبررد الرررحمن  عررن 2/56ف ررد اذرجرره الرردارقمني )

 عماا بن ابي رباح  عن ابن عمر رضي هللا عنقما  به مرفوعا .

  رررذا إسرررناب ضرررعيف جررردّا ل ةن فيررره عيمررران برررن عبرررد الررررحمن ال  رررري 

ريف الوقاصرري  قررال عنرره ابررن معررينف )ال كك رر  حدكيرره  كرران ككررذح(  قررال مرر

)ضرررررعيف(   قرررررال ابرررررن المررررردكنيف )ضرررررعيف جررررردّا (   قرررررال البوررررراريف 

 ([.1112)تركو،(])

( ـ اككا  ـ من طرك  ابي الوليرد المو  مري  ثنرا 2/56 اذرجه الدارقمني )

 عبيد هللا بن عمر  عن نافع  به.

  ذا اضعف من اة ل  ف ن ابا الوليد ـ   رو ذالرد برن إسرماعيل ـ قرال عنره 

([   للحردكث 1113ع الحردكث علرى ث را  المترلمين(])ابن عديف )كان ككر

طرد اذر  كلقا  ا ية جدّا    قد جاا بمعنا، حدكث مكحول عن ابي  ركري 

الةرالي المك وبرة »رضي هللا عنه قالف قال رسول هللا صلّى هللا عليه  سرلّمف 

اذرجره ابرو «  اجبة ذلف كرل مترلم  برّرا  كران ا  فراجرا    إن عمرل الكبرا ر

(  فيه ان ماع  ف د قال ال رمذي  الردارقمني  الرذ بي  غيرر مف 594با ب )

 )لم كتمع مكحول من ابي  ركري رضي هللا عنه(.

 ال كةررررح فرررري  ررررذا البرررراح شرررريا  قررررال الرررردارقمنيف )لرررريس فيقررررا مررررا 

([   قال الع يلريف )لريس فري  رذا المر ن إسرناب كيبرت(   سرنل 1114كيبت(])

([   إ ا 1115الف )ما سمعنا بقرذا(])اإلمام احمد عن حدكث ابن عمر  ذا ف 

 كان الحدكث بقذ، الةفة فال ت وم به حوة   إنما  كر، الحافظ لبيان حاله.

 

الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان المتلم كَُّةلَّى ذلفهل ةن  رذا  رو المرراب 

   الحردكث  إن كران ضرعيفا  ـ « صلوا ذلف مرن قرالف ال إلره إال هللا»ب ولهف 

لكنره معمرول بره ةبلرة اذرر    ظرا ر  لر  جرواز الةرالي ذلرف  كما ت دم ـ

الفاسرر ل ةن كلمرررة اإلذرررالص تررردل علرررى إسرررالمه   ال تررردل علرررى عدال ررره  

عارفا  بمعنا ا عرامال  بم  كرا ا  « ال إله إال هللا» المراب بالحدكثف من قالف 

تنفرع  اما من ظقر منه مرا ك  كري كفرر، ف نقرا ال تنفعره ال إلره إال هللا  كمرا لرم
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عبد هللا بن اُّبي  اشبا ه من المناف ين    ذا امر معلوم ب جماع المتلمين ان 

من  جد عند، ناق  من نواق  اإلسالم لم تنفعه الشقابتان  إن قالف ال إلره 

إال هللا   إن صلى  صام   ميل  ل  عبَّراب اةصرنام  عبَّراب ال برور ال ترنفعقم 

 ال إله إال هللا.

في حكم الةالي ذلف الفاس   ان الراجح صرح قا    قد مكى  كر الوالا

مررع اع بررار انرره ال كنب رري ان ككررون إمامررا  راتبررا ل ةنرره كحرررم علررى مررن كرران 

متد ال  عن اذ يار اة مة تنةي  الفاس  إماما  فري الةرلوا ل ةنره مرأمور 

 بمراعاي المةالح.

ال »ولف الوجه اليالثف الحدكث بليل على انره كَُّةرلَّى علرى مرن مرا    رو ك ر

ل ةنقا تدل على انه ما  متلما    في المتألة اس ينااا  كرذكر ا «إله إال هللا

الف قاا   لعلره كرأتي شريا مرن  لر  فري ك راح الونرا   ـ إن شراا هللا ـ   هللا 

 تعالى اعلم.
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 مشروعية الدخول مع اإلمام على أي حال

صرلّى هللا عليره  سرلّمف  ـ َعْن َعلرّيٍ رضري هللا عنره قَراَلف قَراَل النَّبِّريُّ  428/32

َمامُّ » َمامُّ َعلَى َحاٍل  فَْليَْةنَْع َكَما كَْةنَعُّ اإلِّ َرَ ا،ُّ «. إِّ َا اَتَى اََحدُّكُّم الةَّالَيَ َ اإلِّ

يٍف. يُّ بِّ ِّْسنَاٍب َضعِّ ذِّ  ال ِّّْرمِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

مرا  كرر فري الرجرل كردرت »  باح «الةالي»ف د اذرجه ال رمذي في ابواح 

( من طرك  الحواج برن ارطراي  عرن 591« )اإلمام   و ساجد كيف كةنع؟

كَم  عن علي رضي هللا عنره   عرن عمرر  برن  ابي إسحاد  عن  بيري بن كَرِّ

مري  عن ابن ابي ليلى  عن معا  بن جبل قاال ـ اي علي  معا  ـف قرال النبري 

 صلّى هللا عليه  سلّمف... فذكر الحدكث.

ال ال رمرذيف ) رذا حردكث غركر  ال نعلرم احردا  اسرند، إال مرا ر ي مرن  رذا ق

 ([.1116الوجه(])

ان في  رذا الترند ضرعفا   ان ماعرا   فالكرعف « ال لويص»  كر الحافظ في 

ك عل  بالحواج برن ارطراي  قرال ابرن معرينف )صرد د لريس برال وي  كردلس(  

)تركرت الحوراج عمردا    كذا قال ابو زرعة  ابرو حراتم   قرال ابرن المردكنيف 

([   امرا االن مراع فر ن ابرن ابري ليلرى لرم 1117 لم اك ر  عنره حردكيا  قرط(])

 ([.1118كتمع من معا   كما قال ابن المدكني  ال رمذي  ابن ذ كمة])

إ ا سرمع م اإلقامرة »لكن الحدكث له شوا د منقا حردكث ابري  ركرري الم  ردمف 

 إنما  كر الحافظ رحمه هللا حدكث   « فما ابرك م فةلوا» فيهف « فامشوا...

علي رضي هللا عنه لبيان ضعفه  ال نبيه على ان الحكم صحيح  انره مرأذو  

 من ابلة اذر .

الوجه اليرانيف الحردكث بليرل علرى ان المةرلي إ ا بذرل المترود  اإلمرام فري 

الةررالي ف نرره كرردذل معرره علررى اي حررال كرران اإلمررام فرري ال يررام ا  الركرروع ا  

ن التودتين   الحردكث  إن كران ضرعيفا  لكرن لره شروا د  منقرا التووب ا  بي

 « .فما ابرك م فةلوا..»حدكث ابي  ركري  فيهف 

قال الحافظ ابن حورف )اس دل بره علرى اسر حباح الردذول مرع اإلمرام فري اي 

 ([.1119حال  جد عليقا(])

ى ف ن كان اإلمام قا ما  ك را الفاتحة بذل معه ب كبيرري اإلحررام  ثرم سركت ح ر

كفرررغ مررن الفاتحررةل ةنرره مررأمور باإلنةررا   فرر  ا فرررغ اإلمررام مررن الفاتحررة 

اس ف ح  اس عا   قرا الفاتحة  فر ن لرم كمكنره  لر   شررع اإلمرام فري ال ررااي 

 اق ةر على االس عا ي  قرااي الفاتحة ب ن االس ف احل ةنه سنة.
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مامره  إن كان اإلمام في صالي سركة بذرل معره كمرا ت ردم  قررا  فر ن ركرع إ

   إن ابركه فري «  إ ا ركع فاركعوا»ترت ب ية الفاتحة  ركع معهل لعمومف 

الركوع كبَّر تكبيري  احدي لإلحرام  تو ئ عن تكبيري الركوع  ركرع معره  

 تحت  له ركعة إ ا اج مع مع إمامه في حدِّّ اقل الركوع    و قدر ما كََمسُّ 

كممرنن  ك رابع إمامره   تو  ره َ َسطُّ الول ة ركب يه بيدكه  لو لرم كممرنن  ثرم 

مرن »الركعة  لو لم ك را الفاتحة    ذا قول الومقرور  لحردكث ابري  ركرريف 

 ت رردم   لحرردكث ابرري بكررري « ابرت ركعررة مررن الةررالي ف ررد ابرت الةررالي

الم  رردم  ف نرره لررو لررم ككررن إبرات الركرروع مو  ررا  إلبرات الركعررة مررع اإلمررام 

 كراا تلر  الركعرة ال ري لرم كردرت ال ررااي ةمر، النبي صلّى هللا عليه  سلّم ب

 فيقا.

 إن ابرت اإلمام ساجدا  سود معه ب كبيري اإلحرام   كنحط ب ير تكبيرل ةنه 

لم كدرت محل ال كبيرر   قيرلف برل ككبرر النحماطره مواف رة إلمامره   كرذا لرو 

ابركه بين التودتين  لكن ال تحت  له  ذ، الركعرةل ةنره لرم كردرت الركروع 

  فرر ن ابرت إمامرره فرري ال شررقد ف ررد مكررى مررا كفعلرره المررأموم   هللا مررع إمامرره

 اعلم.
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 بَاُب َصالَةِّ المَسافِّرِّ َوالمريضِّ 

 

 رررذا البررراح ع رررد، الحرررافظ رحمررره هللا لألحابكرررث الم عل رررة بةرررالي المترررافر 

رقا   لةرالي المررك  احكامرا    المرك ل ةن لةالي المترافر احكامرا  توةُّ

ررقا  فررذكر احابكررث ال  ةررر  الومررع بالنترربة للمتررافر   احابكررث صررفة توةُّ

لكنره « صرفة الةرالي»صالي المررك    إن كران قرد  كرر اةذيرري فري براح 

 «.البلوغ»اعاب ا  نا كما في بع  نتخ 

 قةررر الةررالي  جمعقررا للمتررافر مررن محاسررن الرردكن اإلسررالمي الررذي بُّنيررت 

 ررى احكامرره علررى اليتررر  التررقولة   رفررع الحرررج  ال وفيررف عررن المكلررف م

حةررل مررا كرردعو إلررى  لرر    التررفر سررب  مررن اسررباح ال وفيررفل ةن التررفر 

([  كمنع العبد نومه  راح ه  قرار، مقمرا تحترنت 1120قمعة من العذاح])

  سا ل الن ل  كان المتافر من ارفه الناخ  ف نه في مش ة  جقد في جتمه.

 المشرر ة تولرر » مررن احابكررث  ررذا البرراح  غيررر، اسرر نبط العلمرراا قاعررديف 

 «.ال يتير

 من حكمة هللا تعالى انه لم كفّو  علرى عبراب، مةرلحة العبرابي ب سر اطقا فري 

التفر جملة   لم كل م بقا ك ل امه بقا فري الحكرر  فوراا  مح  رة لل ررض 

  افية بالم ةوب  مع توفيفقا  تيتير ا.

 كنب ي ان كعلم ان رذص التفر ليتت منوطرة بالمشر ة  ال معل رة بقرال ةن 

صف غير منكبط   إنما  ي معل ة بالتفر  سواا اكان في سياري  المش ة  

 ام طا ري  ام باذري  ا  غير  ل .

 التفر في الل ةف قمع المتافة   سرمي الترفر سرفرا ل ةنره كترفر عرن  جرو، 

 المتافركن  اذالققم  فيظقر ما كان ذافيا  منقا.

حدكرد اقرّلِّ مرديٍ  اما في االصمالحف فقو ال كو لف عن معنا، الل وي إال في ت

كةدد عليقا ان صاحبقا متافر شررعا   ليأذرذ بأحكرام الترفر   فري المترألة 

 ذالا سيأتي إن شاا هللا.

 كذل  المرض ف نه احد اسباح ال وفيف الظا ري في الشركعةل ةن المرض 

من اسباح العو   الكعف عن ال يام بال كاليف على الوجه المع راب فري اكرام 

 الةحة.
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 في السفر حكم القصر

429/1  ُّ رررالَي َضرررتِّ الةَّ لُّ َمرررا فُّرِّ ـ َعرررْن َعا َشرررةَ رضررري هللا عنقرررا قَالَرررْتف اَ َّ

. . مُّ َّفٌَ  َعلَْيهِّ ُّ اْلَحَكرِّ ْت َصالَي ُّتِّمَّ ُّ التَّفَرِّ َ ا ْ  َصالَي ُّقِّرَّ  َرْكعَ َْينِّ  فَأ

 ُّ ْ  َصالَي َضْت اَْربَعا   َ اُّقرَّ ّيِّف ثُّمَّ َ اَجَر  فَفُّرِّ ْلبَُّوارِّ .َ لِّ لِّ  التَّفَر َعلَى اةَ َّ

لُّ  430/2 ِّنََّقرا تَُّمروَّ ْبَح  فَ  تْرُّ النََّقارِّ  َ إالَّ الةُّ َح فَ نََّقا  ِّ ـ َزابَ اَْحَمدُّف إِّالَّ الَمْ رِّ

 فِّيَقا اْل َِّراَايُّ.

 الكالم عليقما من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوقماف

قرررراف ك رررراح امررررا حرررردكيقا اة ل  ف ررررد اذرجرررره البورررراري فرررري مواضررررع  ا ل

(   مترلم 350« )كيرف فرضرت الةرلوا  فري اإلسرراا؟»  باح «الةالي»

( من طرك  مال   عن صالح بن كيتان  عن عرر ي برن ال بيرر  1( )685)

عررن عا شررة ام المرردمنين رضرري هللا عنقررا قالررتف )فرررض هللا الةررالي حررين 

ُّقّر  صالي التفر   زكد في  فرضقا ركع ين ركع ين في الحكر  التفر  فأ

 الي الحكر(.ص

( 685   متررلم )«ت ةررير الةررالي»( فرري ك رراح 1090 اذرجرره البورراري )

( من طرك  ابن عيينة  عن ال  ري  عن عر ي  عرن عا شرة رضري هللا 3)

مرع زكرابيف قرال ال  رريف ف لرت لعرر يف مرا برال «  اتمرت»عنقا  بره  بلفرظف 

ل عيمران(  سري لت كما تأ َّ أتي ـ إن شراا عا شة ت م في التفر؟ قالف )إنقا تأ َّ

هللا ـ  جره إتمرام عا شرة رضري هللا عنقرا  انقرا كانرت تر مل ةن  لر  ال كشرر  

 عليقا.

( من طرك  معمر  عن ال  ري  عن عر ي  به  3935 اذرجه البواري )

بلفررظف )فرضررت الةررالي ركع ررين  ثررم  رراجر النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

 ففرضت اربعا    تركت صالي الفور على اة ل(.

ل غرض الحافظ من إكراب  ذ، الر اكة انقرا صرركحة فري ان ال كرابي فري  لع

صالي الحكر كانت بعد القوري  ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم كران كةرلي 

ركع ين ركع ين منذ ان فرضت الةالي عليه قبرل القورري بريالث سرنين إلرى 

 ان  اجر   كدكد  ل  ر اكة احمد اآلتية.

(ف حرردثنا محمررد بررن ابرري 43/167ذرجرره احمررد ) امررا حرردكيقا اليرراني  ف ررد ا

عدي  عن با ب  عن الشعبي  عن عا شة رضي هللا عنقا قالتف )قد فرضت 

الةررالي ركع ررين ركع ررين بمكررة  فلمررا قرردم رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم 

المدكنة زاب مع كل ركع ين ركع ين إال الم ررح  ف نقرا  ترر النقرار   صرالي 

قالف  كان إ ا سافر صرلّى الةرالي اة لرى(  فقرذا فيره الفور لمول قرااتقا  
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فيمررا كوررص الم رررح « الةررحيحين»زكررابي علررى اصررل الحرردكث اليابررت فرري 

  الفور.

([  إال انره من مرع برين 1121  ذا اإلسناب رجاله ث را   كمرا قرال القييمري])

الشررعبي  عا شررة  ف ررد قررال ابررن معررينف )مررا ر   الشررعبي عررن عا شررة فقررو 

([   ر ا، احمرد ـ 1123[   كذا قال ابرو حراتم  العال ري])(1122مرسل(])

( عن عبد الو اح بن عماا  عن با ب  عن الشرعبي  عرن 43/317اككا  ـ )

 عا شة رضي هللا عنقا بنحو،.

(   ابررن حبرران 305 قررد جرراا مررن طركرر  موصررول  اذرجرره ابررن ذ كمررة )

( مررن طركرر  محبرروح بررن الحتررن  حرردثنا با ب بررن ابرري  نررد  عررن 2738)

 لشعبي  عن متر د  عن عا شة رضي هللا عنقا  به.ا

 محبوح ضعيف  ضرعَّفه النترا ي  ابرو حراتم  ف رالف )لريس برال وي(   قرال 

ابن معينف )ليس به بأخ(   قرد اذررج لره البوراري حردكيا   احردا  م ابعرة  فري 

 ([.1124«])اةحكام»ك اح 

رررررى برررررن رجررررراا  اذرجررررره  لكنررررره لرررررم كنفررررررب بوصرررررله  ف رررررد تابعررررره مرجَّ

ررى بررن رجرراا   قررد علرر  لرره 1125لمحررا ي])ا ([   رجالرره ث ررا  غيررر مرجَّ

 ([    ث ه ابو زرعة   الدارقمني   ضعفه ابن معين.1126البواري])

 قد اجمع ا رل العلرم علرى ال رول بمرا فري  رذ، ال كرابا  علرى اصرل الحردكث 

 اليابت في الةحيحين مع إعراض الشيوين عنقما.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولررهف )ا ل مررا فرضررت الةررالي ركع ررين( الفرررض فرري الل ررةف ال مررع  الحرر  

 ال  دكر  ك الف فرض ال اضي النف ةف قردر ا  حكرم بقرا   فرضرتُّ الوشربةف 

ح زتقا   اصمالحا ف بمعنى الواج  عنرد الومقرور  إال ان ترأثير الفرضرية 

 اكير من تأثير الوجوح  اقو .

 تعررالى ليلررة اإلسررراا كانررت ركع ررين  المعنررى ان الةررالي ا ل مررا فرضررقا هللا

 ركع ين إال الم رح فقي ثالث منذ فرضت.

قولهف )فأقر  صالي التفر( ايف ب يت صالي التفر على الحالة اة لرى ال ري 

فرضررقا هللا تعررالى ركع ررين ركع ررين   ظررا ر  ررذا ان صررالي التررفر لررم تكررن 

الىف م ةرروري مررن اةربررع  لكررن ظررا ر ال رررِن ذررالا  لرر     ررو قولرره تعرر

َن الةَّالَيِّرر ]النترااف  نَاٌح اَْن تَْ ةُّرُّ ا مِّ [  ال ةرر ال 101}}فَلَْيَس َعلَْيكُّْم جُّ

ككررون إال مررن تمررام   كررذا حرردكث انررس بررن مالرر  الكعبرري رضرري هللا عنرره ان 

إن هللا  ضررررع عررررن المتررررافر شررررمر »النبرررري صررررلّى هللا عليرررره  سررررلّم قررررالف 

 ([.1127الحدكث])« الةالي...
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 ف ان الةررالي فرضررت ليلررة اإلسررراا ركع ررين ركع ررين إال  الوررواح عررن  لرر

الم رح  ثم زكد  ع   القوري إال الةبح ـ كمرا ت ردم ـ  لمرا اسر  ر فررض 

الرباعيرة ذفررف منقررا فرري التررفر عنررد نر  ل ِكررة ال ةررر   ككررون معنررى قررول 

عا شة رضي هللا عنقاف )فأقرَّ  صالي التفر( ايف باع بار ما ِل إليره اةمرر 

 ([.1128ف  ال انقا اس مر  منذ فرضت])من ال وفي

«  زكد فري صرالي الحكرر»قولهف ) اتمت صالي الحكر(  في ر اكة لقماف 

  ي ا ضح في الداللة على المراب   المراب برذل  ال كرابي فري عردب ركعرا  

 الظقر  العةر  العشاا  كما كدل عليه حدكث عا شة ـ كما ت دم ـ.

صالي التفر  الحكر قبل القوري كانت  الوجه اليالثف الحدكث بليل على ان

ركع ررين ركع ررين  ثررم زكررد فرري صررالي الحكررر  فةررار  الظقررر  العةررر 

 العشرراا اربعررا ل ةن الحكررر موضررع الراحررة  االسرر  رار   مررن فكررل هللا 

 على عباب، ان زاب م ركع ين  لما فيقما من اةجر العظيم  الوير الكيير.

 تر النقار   الفور ركع ان   قرد  اما الم رح فقي ثالث منذ فرضت ل كون

 ثب ت على ما فرضت عليه  لمول ال رااي فيقا.

الوجه الرابعف اس دل بحدكث عا شة رضي هللا عنقا من قال بوجوح ال ةرر 

في التفر    جه االس داللف ان قولقاف )فرضت( بمعنىف  جبت  ف  ا كانرت 

هللا تعررالى زاب صررالي التررفر مفر ضررة ركع ررين لررم تورر  ال كررابي عليقررال ةن 

صالي الحكر ب ن صالي التفر.   ذا قول ابري حنيفرة   ر اكرة عرن احمرد  

([ 1130([   ِذررركن   اذ ررار، الةررنعاني])1129  ررو قررول ابررن حرر م])

 ([.1131 الشوكاني])

كمرا اسرر دلوا بحرردكث ابررن عبرراخ رضرري هللا عنقمررا قررالف )فرررض هللا الةررالي 

ي الحكررر اربعررا    فرري التررفر علررى لترران نبرريكم صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرر

 ([.1132ركع ين   في الووا ركعة(])

كما اس دلوا بحردكث كعلرى برن اميرة  قرالف قلرت لعمرر برن الومراحف }}فَلَرْيَس 

كَن َكفَرررُّ ارر  ْفرر ُّْم اَْن كَْف ِّررنَكُّمُّ الَّررذِّ ررالَيِّ إِّْن ذِّ ررَن الةَّ رررُّ ا مِّ نَرراٌح اَْن تَْ ةُّ َعلَررْيكُّْم جُّ

َن 101]النتااف  الناخ  ف الف عوبتُّ مما عوبَت منه  فتألت رسرول [ ف د اَمِّ

صدقة تةدّد هللا بقا عليكم  فاقبلوا »هللا صلّى هللا عليه  سلّم عن  ل  ف الف 

 ([.1133«])صدق ه

فقذا كدل على  جوح ال ةرل ةنه امرر ب َبرول  رذ، الةردقة    ري ال ةرر  

   ذا امر ممل  فيحمل على الوجوح.

مت ح   ليس بواج     و قول عامة ا رل العلرم  ال ول اليانيف ان ال ةر 

ـرر كمررا ك ررول ابررن تيميررة ـ  مررنقم الشررافعي   مالرر    احمررد فرري المشررقور 
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([   اذ ررار، الشرريخ عبررد الع كرر  بررن برراز   قررال ابررن تيميررةف 1134عنرره])

 ([.1135)ال ةر افكل   اإلتمام مكر ،(    و ر اكة عن اإلمام احمد])

نَرراٌح اَْن  اسرر دلوا ب ولرره تعررالىف }}َ إِّ   َا َضررَرْب ُّْم فِّرري اةَْرضِّ فَلَررْيَس َعلَررْيكُّْم جُّ

َن الةَّالَيِّرر ]النتااف   [ .101تَْ ةُّرُّ ا مِّ

  جه الداللةف ان اآلكة نفت الوناح ـ   و اإلثم ـ عمرن قةرر الةرالي    رذا 

بليررل علررى اإلباحررة  كمررا كترر فاب مررن اآلكررا  اةذررر  ال رري  رب فيقررا نفرري 

 الوناح.

لوا بحرردكث كعلررى الم  رردم    جرره الداللررةف ان النبرري صررلّى هللا عليرره كمررا اسرر د

ى ال وفيف من عدب الركعا ف صدقة  فدل على انقا صدقة  فكرل   سلّم َسمَّ

 توفيف من هللا تعالى   الةدقة ال كو  قبولقرا  برل كور  قَبرول الع مرا   

 مرا   لو كان ال ةر  اجبا  لما قال عنهف إنه صدقة  بل قرالف ع مرة مرن ع

ربنا ا  نحو  ل  مما كدل على  جوح ال بول  ثم إن ا ل الحردكث كردل علرى 

  ايف تفّكل ب باحة مرا كران « صدقة تةدَّد هللا بقا عليكم» ل     و قولهف 

 ([.1136ممنوعا  قبل  ل   فيكون ِذر، تأكيدا  ة له])

ررر   عرر ا، ابرر ن ال ررول اليالررثف ان المتررافر مويررر إن شرراا اتررم  إن شرراا قةَّ

 ([.1137المنذر للشافعي  ابي ثور   قال ابن المل نف )إنه  جه للشافعية(])

 اس دلوا بما سيأتي من فعل عا شة رضي هللا عنقا انقرا كانرت تر م  ت ةرر  

كما اس دلوا بفعل عيمان رضي هللا عنه حيث كان ك ةر صدرا  من ذالف ه  

 ي هللا عنه.([   كذا من ذلفه كابن متعوب رض1138ثم اتمقا اربعا ])

  ذا ال ول ال كولو من ضعفل ةن ال تروكة برين ال ةرر  اإلتمرام من وضرة 

باس مرار الرسول صلّى هللا عليه  سلّم على ال ةر   لم كن ل عنه انره اترم ـ 

كما ت دم ـ ثم إن ابن متعوب رضي هللا عنره لمرا بل ره ان عيمران صرلّى بمنرى 

ن  صليت مع رسول هللا صرلّى هللا اربع ركعا  قالف )إنا ا  إنا إليه راجعو

عليه  سلّم بمنى ركع ين   صليت مع ابي بكر بمنى ركع رين   صرليت مرع 

عمررر بررن الومرراح بمنررى ركع ررين  فليررت حظرري مررن اربررع ركعررا  ركع رران 

 ([.1139م  بل ان(])

 لو كان المتافر مويرا  لما اس رجع ابرن مترعوب رضري هللا عنره مرن اةمرر 

لمررا شررا د، مررن مدا مررة النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم الوررا    لكنرره اسرر رجع 

  ذلفا ه على صالي ركع ين في التفر  ا  ك الف إنه اس رجع ل رت اةَْ لى.

 ذا  قد  كر ابن ال يم عدي اعذار إلتمام عيمان رضي هللا عنره   تع بقرا  ثرم 

 كررر ان مررن احتررنقا ان عيمرران كرران قررد تأ َّررل بمنررى   المتررافر إ ا اقررام فرري 

 ([.1140ضع  ت  ج فيه ا  كان له به ز جة ف نه ك م])مو
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 النراظر فرري اةبلرة الم  دمررة ك برين لرره ان اةحروط للمتررافر اال كردع ال ةررر  

اق داا  بالنبي صلّى هللا عليه  سلّم  ذر جا  من ذالا من ا جبه  ف ن ال رول 

و بالوجوح قوي  لكنه قد كشكل عليه إتمام بع  الةحابة  كما ت دم  ف نره لر

كرران ال ةررر  اجبررا  مررا اتررم احررد مررنقم   ةنكررر بعكررقم علررى بعرر  ترررت 

ررح الشرريخ عبررد  الواجرر   ممررا كرردل علررى انقررم مررا فقمرروا الوجرروح   لقررذا رجَّ

 الع ك  بن باز ال ول باالس حباح بناا  على  ل    هللا تعالى اعلم.
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 جواز القصر واإلتمام في السفر ألفراد األمة

ضرري هللا عنقررا اَنَّ النَّبِّرريَّ صررلّى هللا عليرره  سررلّم َكرراَن ـ َعررْن َعا َِّشررةَ ر 431/3

َ اتُّرهُّ ثِّ َراٌ   إِّالَّ  . َرَ ا،ُّ الردَّاَرقُّْمنِّيُّ  َ رُّ رُّ كَْ ةُّرُّ في التَّفَرِّ َ كُّ ِّمُّ  َ كَةُّومُّ َ كُّْفمِّ

 اَنَّهُّ َمْعلُّوٌل.

ْن فِّْعلَِّقا  َ قَالَْتف إنَّهُّ الَ كَشُّ  .َ الَمْحفُّوظُّ َعْن َعا َِّشةَ مِّ . اَْذَرَجهُّ اْلبَْيَق ِّيُّ   ُّ َعلَيَّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

( من طرك  سعيد بن محمد بن ثواح  حردثنا 2/189ف د اذرجه الدارقمني )

ابو عاصم  حردثنا عمرر  برن سرعيد  عرن عمراا برن ابري ربراح  عرن عا شرة 

 رضي هللا عنقا  به.

صحيح(    كر الحافظ ـ  نا ـ ان ر اته ث را     قال الدارقمنيف ) ذا إسناب

([   قرررول الحرررافظ ف )إال انررره 1141 ابرررن ثرررواح لرررم كوث ررره إال ابرررن حبررران])

معلول( ايف مع ان رجاله ث ا  إال انه معلول  ايف فيه سب  ذفي طرا على 

([   صررح ه 1142الحرردكث ف رردح فيرره  قررال الحررافظف )قررد اسرر نكر، احمررد])

ت م    كر عر ي انقا تأ لت كمرا ترأ ل عيمران  كمرا  بعيدي  ف ن عا شة كانت

في الةحيح  فلو كان عند ا عن النبي ر اكة ـ اي فري اإلتمرام كمرا  نرا ـ لرم 

ذررررالا « الةرررحيحين»ك رررل عرررر ي عنقرررراف إنقرررا تأ لررررت   قرررد ثبرررت فرررري 

([  اي إن عند ا ر اكة ان الةالي فرضت ركع ين ركع ين... 1143 ل (])

 كما ت دم.

يم عن حدكث الباحف )ال كةح   سمعت شيخ اإلسالم ابرن تيميرة  قال ابن ال 

([  فيكررون 1144ك ررولف  ررو كررذح علررى رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم(])

 كر اإلتمام فري  رذا الحردكث شرا ّا    مرا ك ابلره  رو المحفروظ   المحفروظ ان 

« سرننه»اإلتمام كان من فعل عا شة رضي هللا عنقا  لما اذرجه البيق ي في 

( مررن طركرر  شررعبة  عررن  شررام بررن عررر ي  عررن ابيرره  عررن عا شررة 3/143)

رضرري هللا عنقرررا انقررا كانرررت تةرررلي فرري الترررفر اربعرررا   ف لررتف لرررو صرررليتِّ 

.)  ركع ين؟ ف التف )كا ابن اذ ي  إنه ال كش  عليَّ

([    ررو كرردل علررى ان عا شررة رضرري هللا عنقررا 1145  ررذا إسررناب صررحيح])

ام لمررن ال كشرر  عليرره افكررل  فيكررون تأ لررت ان ال ةررر رذةررة   ان اإلتمرر

إتمامقا باج قاب منقا   لو كان النبي صلّى هللا عليه  سلّم قد اتم لكان إتمامقا 

اتباعا  لتنة النبي صلّى هللا عليه  سلّم   لرم تكرن بحاجرة إلرى تأ كرل إتمامقرا. 

 قد ذالفقا اكير الةحابة  فرا ا ال ةر مشر عا  مع المشر ة  عردمقا  علرى 

اإلسالم ابن تيميرة رب  لر   قرالف ) رذا باطرل مرا كانرت ام المردمنين ان شيخ 
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ل وررالف رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم  جميررع اصررحابه ف ةررلي ذررالا 

ررت بعررد مررو  النبرري 1146صررالتقم...(]) ([   قررد ت رردم مررا كرردل علررى انقررا اتمَّ

 صلّى هللا عليه  سلّم.

 عليره  سرلّم كران ك ةرر الوجه اليانيف الحدكث بليل علرى ان النبري صرلّى هللا

الةالي الرباعيرة  كران ك مقرا اربعرا    انره كران كةروم رمكران فري الترفر  

  كان كفمر.

 ت دم ان  كر اإلتمام شا  موالف لما بلت عليه اةحابكرث الةرحيحة مرن ان 

النبي صلّى هللا عليه  سلّم ما اتم الرباعية في الترفر قرط   كدكرد  لر  حردكث 

نقمررا قررالف )إنرري صررحبت رسررول هللا صررلّى هللا عليرره ابررن عمررر رضرري هللا ع

 سلّم في التفر فلم ك ب على ركع ين ح ى قبكه هللا   صرحبت ابرا بكرر فلرم 

ك ب على ركع ين ح ى قبكه هللا   صحبت عمر فلم ك ب على ركع ين ح ى 

قبكه هللا  ثم صحبت عيمان فلم ك ب على ركع ين ح ى قبكه هللا   قرد قرال 

ُّْسررررَويٌ َحَتررررنَةٌرر ]اةحرررر احف  هللاف }}لَ َرررردْ  ِّ ا [ 21َكرررراَن لَكُّررررْم فِّرررري َرسُّررررولِّ  َّ

([   فرري ر اكررةف ) عيمرران ركع ررين صرردرا  مررن ذالف رره  ثررم اتمقررا 1147(])

 اربعا (   قد ت دم اإلشاري إلى  جه إتمام عيمان رضي هللا عنه   هللا اعلم.
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 استحباب إتيان الرخص ومنها القصر

عَُّمررَر رضرري هللا عنقمررا قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللاِّ صررلّى هللا  ـ َ َعررنِّ اْبررنِّ  432/4

ريَ ُّهُّ »عليه  سلّمف  رهُّ َكَمرا كَْكرَر،ُّ اَْن تُّرْدتَى َمْعةِّ َذةُّ ر ُّ اَْن تُّرْدتَى رُّ «. إِّنَّ هللاَ كُّحِّ

َ ْكَمةَ  َ اْبنُّ حبَّاَن. َحهُّ اْبنُّ ذُّ  َرَ ا،ُّ اَْحَمدُّ  َ َصحَّ

َ اكٍَةف  هُّ َكَما كُّحِّ ُّ اَ »َ فِّي رِّ  «.ْن تُّْدتَى َعَ ا ِّمُّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

( 6/451(   ابرن حبران )950(   ابرن ذ كمرة )10/112ف د اذرجه احمرد )

من طرك  عماري بن غ كة  عن حرح بن قيس  عن نرافع  عرن عبرد هللا برن 

 عمر رضي هللا عنقما  مرفوعا .

  ب س اط حرح بن قريس  مرع ان ابرن ( بقذا اإلسناب10/107 اذرجه احمد )

حبان ر ا، من طركر  ق يبرة برن سرعيد شريخ احمرد فيره  عرن عبرد الع كر  برن 

محمد الدرا ربي  عن عماري بن غ كة  عن حرح بن قيس  عن نافع  كمرا 

 ت دم.

 الحدكث صحيح علرى شررط مترلم  إال حررح برن قريس   قرد ن رل البوراري 

([    كرر، ابرن حبران 1148َضرى])عن عماري بن غ كة انه قالف إنره كران رِّ 

([   امررا الر اكررة المررذكوري ف ررد اذرجقررا ابررن حبرران 1149«])الي ررا »فرري 

 ( باإلسناب المذكور.8/333)

 الحرردكث لرره شرروا د منقرراف حرردكث ابررن عبرراخ رضرري هللا عنقمررا قررالف قررال 

إن هللا كح  ان تدتى رذةه كما كح  ان »رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّمف 

 ([.1150«]) مهتدتى ع ا

 له شوا د اذر  من حدكث ابن مترعوب  ابري  ركرري  انرس  ابري الردرباا 

 ([.1151 ابي امامة   اثلة بن اةس ع  رضي هللا عنقم اجمعين])

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

قولهف )إن هللا كح ( المحبة من صرفا  هللا تعرالى الياب رة لره بالك راح  الترنة 

تحركف  ال تعميرل   ال تكييرف  ال تمييرل    ري   إجماع التلف  من غير

ْم  رربُّقُّ ُّ بِّ َرْوٍم كُّحِّ محبرة ح ي يرة تليرر  براا تعررالى  قرال تعررالىف }}فََترْوَا كَررأْتِّي  َّ

بُّونَهُّرر ]الما رديف  [    امرا تفترير ا براليواح ا  بالرضرا  نحرو  لر   54َ كُّحِّ

لف   لريس فقذا تعميلل ةنه ذالا ظرا ر النةروص   ذرالا طرك رة التر

 عليه بليل.
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قولهف )ان تدتى رذةه( ايف تُّفعل   الرذصف جمع رذةة    ري توفيرف 

الحكم اةصلي  ب ن إبمال العمرل برهل كال ةرر  الفمرر فري حر  المترافر ـ 

 ميال  ـ.

قولهف )كما ككر،( الكرا ة من هللا تعرالى لمرن كتر ح قا ثاب رة بالك راح  الترنة 

ُّ اْنبِّعَرراثَقُّْمرر ]ال وبررةف  إجمرراع التررلف  قررال تعررالىف }}َ لَ  َّ  َ، ررْن َكرررِّ [   46كِّ

   ي كرا ة ح ي ية من هللا تلي  به  على ما ت دم.

 قولهف )ان تدتى معةي ه( ايف موالفة امر،  ارتكاح نقيه.

 قد شبه الرسول صلّى هللا عليه  سلّم محبةَ هللاِّ إتياَن رذةه بكرا  ره إتيراَن 

بليرل علرى ان فري تررت إتيران الرذةرة تررَت المعةية    ل  ـ  هللا اعلرم ـ 

طاعررةِّ هللا تعررالى  كررال رت للماعررة الحاصررل ب تيرران المعةررية  فيكررون ترررت 

 الماعة بعدم اةذذ بالرذةة ك رت الماعة بفعل المعةية.

قولررهف )ع ا مرره( جمررع ع كمررة    رري الحكررم اليابررت اصررال  ب ن مالحظررة 

 نحو  ل .ال وفيفل كالةوم في التفر   إتمام الةالي   

الوجره اليالرثف الحرردكث بليرل علررى إثبرا  الرذةرة فرري الشرركعة اإلسررالمية  

  ي مبنية على العذر  ال وفيف  اليتر  التقولة  رفع الحرج  اإلثرم عرن 

المكلررف   حكمقررا اإلباحررة ممل ررا   إ  لررو كانررت مررأمورا  بقررا لكانررت عرر ا م  

كررل مررن  الحاصررل انقررا رذررص   مررا  رب مررن اةمررر برربع  الرررذص كاة

 المي ة في المومةة فذل  من بليل ِذر.

الوجرره الرابررعف الحرردكث بليررل علررى ان هللا تعررالى كحرر  مررن عبرراب، ان كأذررذ ا 

برذةه  لما فيقا من ال يتير  ال تقيل عليقم  كما ككرر، ان تردتى معةري ه 

ب رت  اج  ا  فعل محرم  لما في  ل  من االس قانة بأحكام شررعه   كلقرا 

برا  عر ا م مرن هللا تعرالى لفعلقرا   المحرمرا  عر ا م مرن هللا ع ا م  فالواج

تعالى ل ركقرا   مرن الررذص رذرص الترفر مرن ال ةرر   الفمرر   الومرع 

 عند الحاجة إليه.

الوجرره الوررامسف اسرر دل بقررذا الحرردكث مررن قررالف إن ال ةررر رذةررة  لرريس 

بع كمة   لعل الحافظ ساقه مع احابكث ال ةر لقذا ال ررض    رو ترابع فري 

 ل  البن ذ كمة  ف نه ساقه مع احابكث ال ةر    كذا ابن بلبان فري ترتيبره 

([   ابرن 1152  كما سب ه إلرى  لر  المورد ابرن تيميرة])«صحيح ابن حبان»

 ([   هللا اعلم.1153عبد القابي])
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 المسافة التي تقصر فيها الصالة

صلّى هللا عليره  سرلّم ـ َعْن اَنٍَس رضي هللا عنه قَاَلف َكاَن َرسُّولُّ هللاِّ  433/5

ْتلٌِّم. . َرَ ا،ُّ مُّ َخ  َصلّى َرْكعَ َْينِّ يَريَ ثاَلَثَةِّ اَْميَاٍل  اَْ  فََراسِّ  إِّ َا َذَرَج َمتِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

من طركر  « صالي المتافركن  قةر ا»( في ك اح 691ف د اذرجه متلم )

نا ي  قالف سألت انس بن مالر  رضري هللا عنره  شعبة  عن كحيى بن ك كد القُّ

عررن قةررر الةررالي  ف ررالف )كرران رسررول هللا صررلّى هللا عليرره  سررلّم إ ا ذرررج 

 متيري ثالثة اميال ا  ثالثة فراسخ ـ شعبة الشات ـ صلّى ركع ين(.

 الوجه اليانيف في شرح الفاظهف

مترافة  قولهف )إ ا ذرج...( ايف إ ا توجره مرن المدكنرة مترافرا  قاصردا   رذ، ال

 لرريس المررراب انرره ال ك ةررر فرري سررفر، الموكررل إال إ ا بلررِ  ررذ، المتررافةل ةن 

انس بن مال  رضي هللا عنه اجاح به من سأله عن ذر جه من البةري إلى 

الكوفةف اك ةر الةالي؟  قرد ن رل الحرافظ ابرن حورر عرن ابرن المنرذر إجمراع 

بيرو  قرك رهل  ا ل العلم على ان لمركد التفر ان ك ةر إ ا ذررج عرن جميرع

 ([.1154كعني  إن لم ك وا ز ثالثة اميال ا  فراسخ])

قولهف )ثالثة اميال( جمع ميل    و متافة مد البةر   سميت اةعالم ال ري 

توضع في المرد امياال ل ةنقا توضع على م ابكر مدّ البةر من الميرل إلرى 

سرخف فقرو سرم   امرا الفر46.2الميل   الميرلف اربعرة ِالا  راع   الرذراعف 

 ثالثة اميال   ثالثة فراسخف تتعة اميال.

م را    ثالثةُّ  1848فعلى ال ول بأن الميل اربعة ِالا  راع  ككون الميلُّ = 

 كيلوم ر. 5.544اةميال = 

 قد حةل الشر  مرن الررا ي   رو شرعبة   االح يراط  رو اةذرذ بالفراسرخل 

هللا عليه  سلّم صلّى ةنقا اكير   لحدكث انس رضي هللا عنه ان النبي صلّى 

([      1155الظقر بالمدكنة اربعا    صلّى العةر برذي الحليفرة ركع رين])

 ([.1156الحليفةف تبعد عن المدكنة حوالي س ة اميال  كما  كر الحافظ])

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم إ ا ذرررج 

ةرر الةرالي   قرد نتر  الحرافظ اةذرذ متافة ثالثة اميال ا  ثالثرة فراسرخ ق

([  مررع ان ابررن حرر م  كررر ان متررافة 1157بقررذا الحرردكث إلررى الظا ركررة])

([   اجراح عرن  رذا الحردكث بأنره لريس فيره بليرل 1158ال ةر ميرل  احرد])

 على المنع من ال ةر فيما  و اقل من ثالثة اميال.
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مترافر شررعا   قد اذ لف العلماا في المتافة ال ي كةدد على صراحبقا انره 

 ليأذذ برذص التفر  على اقوال كييري  بل ت قركبا  من عشركن قوال .

  لعل سب  الوالا امرانف

اة لف إطالد لفظ الترفر فري ال ررِن  الترنة حيرث لرم كحردب  لر  فري مترافة 

 معينة.

اليانيف اذ الا المتافا   المدب ال ي قةر فيقا النبي صلّى هللا عليه  سرلّم  

 ا الوارب عن الةحابة رضي هللا عنقم. كذل  االذ ال

فرررذ   الومقرررور   مرررنقمف المالكيرررة   الشرررافعية   الحنابلرررة إلرررى ان مترررافة 

([    رري متررافة كررومين   اسرر دلوا بحرردكث ابررن 1159ال ةررر اربعررة برررب])

عباخ رضي هللا عنقما اآلتي ـ إن شاا هللا ـ   بفعرل ابرن عمرر  ابرن عبراخ 

رب عنقمرا مرا كورالف  لر   كمرا  كرر ابرن ([  لكن  1160رضي هللا عنقم])

([  ثررم إن  لرر  موررالف لظررا ر ال رررِن  سررنة النبرري صررلّى هللا 1161قدامررة])

عليرره  سررلّم   اذ لررف فرري تحدكررد ا بررالكيلو  لكررن علررى ال ررول بررأن الميررل = 

 48ميررررررل =  3×16=  4×4م رررررررا    البركررررررد اربعررررررة فراسررررررخ   1848

 كيلوم ر. 88.704=  1848×ميال  

 يانيف ان متافة ال ةر ثالثة اميال  كما ت دم. ال ول ال

 ال ول اليالثف ان التفر ال كحدب بمتافة معينة  برل كرل مرا كترمى سرفرا  فري 

العرا ت ةر فيه الةالي   ما  رب من  كر متافا  معينة ـ كحردكث البراح 

ـ فقو من باح ال مييل ال ال حدكد  قال ابن تيميةف )  ذا قول كيير من التلف 

([   اذ ررررار، ابررررن 1162    ررررو اصررررح اةقرررروال فرررري الرررردليل(]) الولررررف

 ([   مما كدكد  ل ف1164([   ابن ال يم])1163قدامة])

نَرراٌح اَْن  1 ـ ان هللا تعررالى قررالف }}َ إِّ َا َضررَرْب ُّْم فِّرري اةَْرضِّ فَلَررْيَس َعلَررْيكُّْم جُّ

َن الةَّالَيِّرر ]النتااف  ال ةرر لمرن [   فدلت اآلكة على إباحة 101تَْ ةُّرُّ ا مِّ

كرران ضرراربا  فرري اةرض ـ  الكرررح فرري اةرضف  ررو المشرري فيقررا ل مررع 

المتافة ـ  الشرع لم كحدب م دار الكرح فري اةرض مرع حاجرة النراخ إلرى 

  ل    ليس له حد في الل ة كرجع إليه  فدل على انه كرجع فيه إلى العرا.

وررب  ال سريما ـ ان ال  دكر بابه ال وقيف  فرال كوروز المةرير إليره برراي م 2

 انرره لرريس لرره اصررل كرررب إليرره   ال نظيررر ك رراخ عليرره   مررا  رب فرري  لرر  

مو لف   بعكه كعارض بعكا    ما كان كذل  فال حوة فيه  إ  ليس اةذذ 

 ببعكه بأ لى من البع  اآلذر.
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ـ ان تحدكررد التررفر بمتررافة معينررة كترر ل م تكليررف النرراخ بمعرفررة متررافا   3

ا فيه مش ة على كيير من الناخ  ال سيما المررد المرد ال ي كتلكونقا    ذ

 ال ي لم تتل  من قبل   م دار المتافا  ال كعرفه إال ذاصة الناخ.

فالم ةوب انه ليس  نرات نرص صرركح فري تحدكرد المترافة ال ري ت ةرر فيقرا 

الةالي  ف كون من اةمور االج قابكرة ال ري كرجرع فيقرا إلرى العررا  طالرت 

 المتافة ام قةر .

نه قد كشكل على  ل  اذ الا الناخ فيما بيرنقم فيمرا كعرد سرفرا   لكرن قرد إال ا

ك الف إن المتافا  الموكلة كما  ي كيل  نحو ا ال إشكال فيقا  إ  ال كو لرف 

الناخ ان  ل  سفر  ح ى  لو رجع المتافر من  ذ، المتافة مرن كومره  فر ن 

افر مرن بركردي من قمع متافة طوكلة ثم رجع في كومه فقو متافر  كما لو س

 إلى الركاض ـ ميال  ـ  رجع من كومه.

 على  ذا فال عبري بمول ال من  قةرر، فري ضرابط الترفر   إنمرا المع برر 

المتافة ال ي تعد في العرا سفرا ل ةن من  سا ل الن رل فري  رذا ال مران مرا 

 ك مع المتافا  الموكلة في زمن كتير.

اة صراا العرفيرة ميرل   اما ما  رو اقرل مرن  لر  فريمكن ان ككربط بربع 

حمل ال اب  الم اب إ ا ضرح في اةرض  قال ابن سيركنف )كرانوا ك ولرونف 

([  مع 1165التفر الذي ت ةر فيه الةالي الذي تحمل فيه ال اب  الم اب(])

ان  ذا الوصف ال ككفي  حد، إلثبا  التفر   ال سيما في زماننا  ذا  حيث 

د على المررد ا لموكلرة  إال ان ا رل العررا كتر دلون ان شر  مراك  ال توُّ

به مع ا صراا اذرر  علرى الترفر   منقرا االن مراع  ال َيبرة إ ا كران سرببقا 

بُّعد المرك  ا   عورته ا  اضمرار المترافر إلرى المبيرت فري المكران الرذي 

 قةد،.

ف ن اشكل اةمر  ف ما ان كدذذ ب  دكر المتافة   ي بكعة  ثمانون كيال   ا  

  و اإلتمام على ال ول بأن ال ةر رذةة.كدذذ باةصل   

الوجه الرابعف ال فرد في التفر المبريح برين سرفر الماعرةل كرالحج  العمرري  

 طل  العلم   نحو  ل    الترفر المبراحل كرالور ج لن  رة ا  صريٍد ا  نحرو 

([    ل  ةنه سفر مباح  فقو باذرل 1166 ل   على ما اذ ار، ابن قدامة])

 الة على مشر عية قةر الةالي للمتافر.في عموم النةوص الد

الوجرره الوررامسف الحرردكث بليررل علررى انرره ال كورروز قةررر الةررالي لمررن اراب 

التفر قبل الور ج من بلرد،  ل ولرهف )إ ا ذررج( فردل علرى ان ال ةرر مبرد،، 

من بعد الور ج من البلد بالنتبة ة رل العمرران  ا  مرن مفارقرة ذيرام قومره 

و مرررا عبرررر عنررره الف قررراا ب رررولقمف )إ ا فرررارد إن كررران مرررن ا رررل الويرررام    ررر
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العمران(   قد  رب عن انس رضي هللا عنره قرالف )صرليت مرع النبري صرلّى 

هللا عليرررررره  سررررررلّم الظقررررررر بالمدكنررررررة اربعررررررا    العةررررررر بررررررذي الحليفررررررة 

براٌح ك ةرر إ ا ذررج مررن »([   قرد برّوح عليره البوراريف 1167ركعير ن(])

 «.موضعه

ن النبي صلّى هللا عليره  سرلّم قةرر فري شريا مرن قال ابن المنذرف )ال نعلم ا

 ([.1168اسفار، إال بعد ذر جه عن المدكنة(])

 على  ذا فال كووز ال ةر في البلد  لو كران نا كرا  الترفر   ال فري اطرراا 

البلد    ذا قول جمقور العلماال ةن اةصل  و اإلتمام  فيب ى على ما كران 

لشروص لريس مترافرا  برل كركرد الترفر  عليه ح ى كيبت له ال ةرل ةن  ذا ا

 ال ةر مشر ط بالكررح فري اةرض  كمرا فري اآلكرة الكركمرة   الكررح 

في اةرض معنا،ف المشي في اةرض ل مع المتافة   من لم كورج من البلد 

لم ككرح في اةرضل ةنه لم كتافرل ةن التفر  و البر ز  الظقور  كما 

 ت دم   هللا تعالى اعلم.
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 ي أن المسافر يقصر حتى يرجع ما لم يعزم على اإلقامةما جاء ف

ـ َعْن اَنٍَس رضي هللا عنه قَاَلف َذَرْجنَا َمَع َرسُّولِّ هللاِّ صلّى هللا عليره  434/6

كنَةِّ إِّلَرى َمكَّرةَل فََكراَن كَُّةرلِّّي َرْكعَ َرْينِّ َرْكعَ َرْينِّ َح َّرى َرَجْعنَرا إِّلَرى  َن الَمدِّ  سلّم مِّ

. مُّ َّ  كنَةِّ ّيِّ.الَمدِّ ْلبَُّوارِّ  فٌَ  َعلَْيهِّ  َ اللَّْفظُّ لِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

مررا جرراا فرري »  برراح «ت ةررير الةررالي»ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

( من طرك  كحيرى 693(   متلم )1081« )ال  ةير  كم ك يم ح ى ك ةر؟

. فذكر،   في ِذر، بن ابي إسحاد  قالف سمعت انتا  رضي هللا عنه ك ولف..

قالف )اقم م بمكة شينا ؟ قالف اقمنرا بقرا عشررا (   فري ر اكرة لمترلمف )ذرجنرا 

 من المدكنة إلى الحج...(   كر ميله.

الوجه اليانيف الحدكث بليل على ان المتافر ك ةر الةالي بعرد ذر جره مرن 

بلد،  كت مر على  ل  ح ى كرجع إلى بلرد،  مرا لرم ك مرع  لر  الترفر  كعر م 

 على اإلقامة.

الوجه اليالثف الحدكث بليرل علرى ان الحوراج ك ةرر ن بمكرة  منرى  عرفرة 

 إن كانت إقام قم في  ذ، النواحي الم وا ري اكير مرن ثالثرة اكرامل ةن انترا  

رضي هللا عنه  كر إقام قم عشري اكام   معلوم ان العشري اكام لرم تكرن كلقرا 

 مكة  ما حواليقا.بمكة  كما  و ظا ر اللفظ   إنما مراب،ف 

 قد ن ل المود ابن تيمية عن اإلمام احمد انه قالف )إنما  جه حدكث انرس انره 

َحَتَ  م ام النبي صلّى هللا تعالى عليه  ِله  سلم بمكة  منى   إال فرال  جره 

 ([.1169له غير  ذا   اح ج بحدكث جابر...(])

مرا اإلشركال فري   ذا ال ةر بالنتبة لآلفاقيين  اضرحل ةنقرم مترافر ن   إن

قةررر ا ررل مكررة   الةررواح كمررا قررال شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة )انقررم إنمررا 

قةر ا ةجل سفر م ال ةجل النت    لقرذا لرم ككونروا ك ةرر ن بمكرة  إن 

 ([.1170كانوا محرمين(])

ب ا  براتوا  غرابوا    رذ، مرن    ل  ةنقم برز ا  قمعوا تل  المترافة  تر  َّ

نترران قررد كررذ   مررن مكررة إلررى عرفررة فرري  لرر  ا صرراا التررفر   إال فرر ن اإل

 الوقت ل رض  كرجع من ساع ه ا  كومه  ال كُّعدُّ متافرا .

 قد  قع الوالا بين العلماا في مدي اإلقامة ال ي إ ا اقامقا اثناا سرفر، كأذرذ 

([ ـ ان الر من امرر 1171حكم التفر  سب  الوالا ـ كما ك ول ابرن رشرد])

 دل كل فرك  بحال من اةحوال ال ي ن لت متكو  عنه في الشرع   لقذ اس

 عن الرسول صلّى هللا عليه  سلّم انه اقام فيقا  قةر الةالي.
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الوجررررره الرابرررررعف اسررررر دل جمقرررررور العلمررررراا  مرررررنقمف مالررررر    الشرررررافعي  

([ بقذا الحدكث على ان المتافر إ ا اقام الن ظار حاجة م يردي 1172 احمد])

ه اربعررة اكررام فمررا ب نقررا ا  إحرررد  بمرردي معينررة انرره ك ةررر إ ا كانررت إقام ررر

 عشركن صالي   ما زاب عن  ل  ف نه ك م لور جه عن حكم المتافر    ذا 

  و اذ يار الشيخ عبد الع ك  بن باز.

  جه االس داللف ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم قدم مكرة صربيحةَ رابعرٍة مرن 

فأقرام بقرا اليروم  ي الحوةل ةنه صلّى الفور بذي طو  قبل إقام ه باةبمح  

الرابع  الوامس  التابخ  التابع   صلّى الةبح في اليوم اليامن ثم ذررج 

إلى منى  صلّى بقرا الظقرر   ذررج مرن مكرة م وجقرا  إلرى المدكنرة بعرد اكرام 

  فيكون اقام باةبمح ذمتة اكام م والية «الةحيحين»ال شرك  كما ثبت في 

م الرردذول   ررو الرابررع   كرروم منقررا ثالثررة تامررة   كومرران ناقةرران    مررا كررو

الور ج   و اليامن   بقذا ك برين ان الومقرور كعرد ن اليروم الرابرع مرن  ي 

الحوة مع اكام اإلقامة  ف كون اربعة   ال كعد ن اليروم اليرامن مرع ان صرالي 

الفور في اليوم الرابع  صالي الظقرر فري اليروم اليرامن فُّعل را فري غيرر مكران 

ن اةكررام ثالثررة ال اربعررة   الةررلوا  عشررر ن ال اإلقامررة   عليرره فرراةظقر ا

 إحد   عشر ن.

قررالواف ف قام رره صررلّى هللا عليرره  سررلّم برراةبمح قبررل الحررج إقامررة م ةرروبي قبررل 

فعلقا   محدبي البداكة  النقاكة    ي اطول إقامة فعلقا رسرول هللا صرلّى هللا 

ي إقامررة عليرره  سررلّم بقررذا الوصررف  فيكررون عليقررا مرردار الحكررم فرري تحدكررد مررد

 المتافر في سفر،.

  ل  ان ال ةر ال كووز إال لمن ضررح فري اةرض   مفقروم  لر  ان مرن 

توقف ضربه ف د ام نع قةر،ل ةنه لما فُّ د الشرط فُّ رد المشرر ط  لكرن  رذ، 

المدي ـ   ي اليالثة اةكام ـ  جد لقا موةص من حكم اإلقامرة  فيبرت جرواز 

 ال ةر فيقا.

ا، العررالا بررن الحكرررمي رضرري هللا عنرره قررالف قررال قررالواف  كدكررد  لرر  مررا ر 

ردَر»رسول هللا صلّى هللا عليه  سلّمف  ([  1173« ])ثالث للمقراجر بعرد الةَّ

قال ابن حورف )كت نبط من  لر  ان إقامرة ثالثرة اكرام ال توررج صراحبقا عرن 

([  فدل  ل  على ان ثالثة اةكام في حكم التفر   مرا 1174حكم المتافر(])

 ل  فقو في حكم اإلقامة.زاب على  

  ذا ال ول بال حدكد فيه اح ياط   قد سنل اإلمام احمدف لَِّم لرم ك ةرر مرن زاب 

 على  ل  ـ اي على اربعة اكام ـ؟ قالف )ةنقم اذ لفوا  فيدذذ باةحوط(.

  نوقع  ذا ال حدكد بأمركنف
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 سرلّم اة لف انه لو كانت  رذ،  ري مردي ال ةرر لبيَّنقرا النبري صرلّى هللا عليره 

ا ضح بيان  كما جاا بيران اةحكرام الشررعية الم عل رة باةكرامل كمردي المترح 

دَبِّ   اكام الةيام   الكفارا    غير  ل  مما حاجة النراخ  على الوفين   العِّ

إليه اقل بكيير من الحاجة لمدي ال ةر  فقرذا كردل علرى ان اعرداب اةكرام غيرر 

نرراقال  بررين الم رريم  المتررافر لبيَّنرره  مررراب  قررال ابررن تيميررةف ) لررو كرران  ررذا حرردّا  

 ([.1175للمتلمين(])

اليررانيف ان النبرري صررلّى هللا عليرره  سررلّم لررم كررأمر مررن جرراا قبلرره بيرروم ا  اكيررر 

([  مع حاجة الومع الكييرر معره 1176باإلتمامل لكونه زاب على اربعة اكام])

ال ال إلررى ف رره  ررذ، المتررألة   قررد ك ررالف إن مررن الم رررر فرري اةصررل ان اةفعرر

عموم لقا  فيو  االق ةار على باللة ما فعله  ب ن ان كُّح ج به علرى مرا لرم 

 كفعله.

([  اذذا  بقذا الحدكثل ةن 1177ال ول اليانيف ان اإلقامة تحدب بعشري اكام])

النبي صلّى هللا عليه  سلّم اقام عشري اكام في مكة في حوة الروباع  فرأبذلوا 

ي منرى  فري عرفرة    رذا ال رول  إن كران لره إقام ه صرلّى هللا عليره  سرلّم فر

([ ـ  لكرن 1178قوتره  لره  جا  ره ـ كمرا قرال الشريخ عبرد الع كر  برن براز])

الومقور جعلوا توجقه من مكة إلى منى شر عا  في الترفرل ةنره توجره إلرى 

 منى ليدبي مناس  الحج  ثم كتافر إلى المدكنة.

 ي كن مع بقا حكم الترفر إلرى  ال ول اليالثف ان المرجع في ضابط اإلقامة ال

العرا  فمن اقام إقامة عرفية ف د ان مع سفر،  ان قى ترّذةه   بليرل  لر  

انه لم كأ  في الك اح  التنة ما كدل على ال حدكد   ما  رب من  ل  مو لف 

ال كةلح ل حدكد معينل ةنقا  قا ع عينية غير م ةوبي  بل  قعت اتفاقرا   ال 

 ال حدكد. تةلح ان كت دل بقا على

([    و الذي كفقم من كالم الشيخ 1179  ذا راي شيخ اإلسالم ابن تيمية])

 ([.1180محمد بن عبد الو اح])

ك ول ابن تيميةف ) من  ل  انه عل  الحكم بمتمى اإلقامة كمرا عل ره بمترمى 

التفر   لم كفرد بين م ريم  م ريم(   قرالف )مرا اطل ره الشرارع كُّعمرل بمملر  

([   قالف ) اما من تبينت له 1181 لم كو  ت دكر، بمدي(])متما،   جوب،  

التنة  علم ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم لرم كشررع للمترافر ان كةرلي إال 

ركع ين   لم كحدَّ التفر ب مان ا  مكان   ال حد اإلقامرة اككرا  بر من محردب 

غيرر  ال ثالثة  ال اربعة  ال اثنا عشر  ال ذمتة عشر  ف نه ك ةر كما كران

 ([.1182 احد من التلف كفعل...(])

  كدكد  ل  ما كليف
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ـ ان الشيخ  كر ان المرجع إلرى العررا فري كرل شريا لرم كررب لره حرد فري  1

الشرع  ال في الل ة   ال رك  ان اإلقامة من  ذا النروع إن لرم نأذرذ بحردكث 

 الباح.

 ا كران معره ـ انه اع بر في ف ا ا، امورا  عرفيرة  ف رد اف رى مرالّح الترفينة إ 2

امراته  جميع مةالحه   كرذا اةعرراح الرذكن كشر ّون فري مكران  كةريِّّفون 

 في مكان  ان  دالا ال ك رّذةون حال إقام قم.

 على  ذا فال ول ب رجاع اإلقامة إلى العرا  جيه جدّا   لما ت دم من ان كرل 

اسرم لرريس لرره حرد فرري الل ررة  ال فري الشرررع فررالمرجع فيره إلررى العرررال  ةن 

ةحابة رضي هللا عنقم كانوا كتافر ن مع النبي صلّى هللا عليره  سرلّم  ال ال

كتألون عن سب  ترّذةه في ا قا  متير،  ن  له   لم ككع لقرم ضرابما  

 معينا  مما كدل على انه امر معر ا عند م عرفا .

ثم إن  ذ، المتألة من المترا ل االج قابكرة ـ كمرا كظقرر مرن الورالا ـ لعردم 

ح سررالم مررن المعررارض   عليرره فمررن اذررذ ب حدكررد اإلقامررة  جرروب نررص صرررك

بأربعة اكام فلره سرلف فري  لر    رم الومقرور   فري  لر  اح يراط كمرا ت ردم  

 من را  ان المرجع في ضابط اإلقامة إلى العررا ككرابط الترفر فحترن  

 ال كدثر على  ذا االع بار ان النراخ قرد كو لفرون عرفرا  فري تحدكرد اإلقامرةل 

 ةننا ن ولف

ـ ان اذ الا الناخ ال كل ي االع داب بالعرا   إال لم كرربَّ الشرارع النراخ  1

 إليه بمتا ل كييري.

 ـ ان ا ل العلم بالشرع   اقع الحياي  م الذكن كحدب ن ما كُّو لف فيه. 2

ـ  مررا قررد كشرركل كرجررع فيرره إلررى تحدكررد المرردي بأربعررة اكررام  كمررا  ررو قررول  3

 وصف المارئ.الومقور  ا  إلى اةصل  إل اا ال

اما الذكن ك يمون ذارج بالب م للدراسة ا  ل ير ا ممرا كتر دعي إقرام قم فري 

تلرر  الرربالب مرردي طوكلررة فقرردالا علررى ال ررول الررراجح كورر  علرريقم اإلتمررام 

  الةيام   ليس لقم حكم المتافر.

اما على ال ول بأن مدي اإلقامة اربعرة اكرام فراةمر  اضرح    رذا راي الشريخ 

 ([ف1183ن باز])عبد الع ك  ب

 امررا علررى ال ررول بررأن المرجررع فرري تحدكررد اإلقامررة إلررى العرررا فررال ركرر  ان 

 رردالا م يمررون ب مررع التررفر    جرروب نيررة اإلقامررة المترر مري مرردي طوكلررة  

 لةالحية المكان الذي قةد ، لإلقامة   كل منقم معه جميع مةرالحه ممرا 

 رذ، ا صراا الم ريم كح اجه الم يم   منقم من تكون معره ز ج ره  ا الب،   

ال المتافر   علرى  رذا فرال ول برأنقم ك مرون  ال ك ةرر ن   كةرومون  ال 
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كفمر ن قوي جدّا   بل  رم اكيرر اسر  رارا  ممرن كران فري البحرر معره امراتره 

 جميررررع مةررررالحه   مررررع  لرررر  قررررال اإلمررررام احمررررد عنررررهف )إنرررره عنرررردي ال 

ه ال ك ةرر  ال ([   كرذل  اف را، شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة بأنر1184ك ةر(])

 كفمر   هللا تعالى اعلم.
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ْع إقامة معينة  حكم من أقام لحاجته ولم يُْجمِّ

ـ َعرنِّ اْبرنِّ َعبَّراٍخ رضري هللا عنقمرا قَراَلف اَقَراَم النَّبِّريُّ صرلّى هللا عليره  435/7

. َ فِّي لَ  . َ فِّي لَْفٍظف بَِّمكَّةَ تِّْتعَةَ َعَشَر كَْ ةُّرُّ ْفٍظف بَِّمكَّةَ  سلّم تِّْتعَةَ َعَشَر كَْ ةُّرُّ

. يُّ  تِّْتعَةَ َعَشَر كَْوما . َرَ ا،ُّ اْلبَُّوارِّ

بَف َسْبَع َعْشَريَ. َ اكٍَة ةَبِّي بَا ُّ  َ فِّي رِّ

 َ فِّي اُّْذَر ف َذْمَس َعْشَريَ.

َةْيٍن رضي هللا عنه ثََمانَِّي َعْشَريَ. 436/8 ْمَراَن ْبنِّ حُّ  ـ َ لَهُّ َعْن عِّ

ررُّ » عنرهف ـ َ لَهُّ َعْن َجرابٍِّر رضري هللا 437/9 كَن كَْومرا  كْ ةُّ ْشررِّ اَقَراَم بِّ َبُّروَت عِّ

.«. الةَّالَيَ  َ اتُّهُّ ثِّ اٌ ل إِّالَّ اَنَّهُّ اذ ُّلَِّف فِّي َ ْصلِّهِّ  َ رُّ

 الكالم عليقا من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوقاف

امررا حرردكث ابررن عبرراخ رضرري هللا عنقمررا ف ررد اذرجرره البورراري فرري ك رراح 

« اا في ت ةير الةالي   كم ك يم مرن ك ةرر؟ما ج»باح « ت ةير الةالي»

( من طرك  عاصم  حةرين  عرن عكرمرة  عرن ابرن عبراخ رضري 1080)

هللا عنقما... فذكر،   قالف )فنحن إ ا سافرنا تترعة عشرر قةررنا   إن زبنرا 

 اتممنا(.

م رام النبري صرلّى هللا عليره »  براح «الم رازي» اللفظ الياني عند، في ك اح 

(  من طرك  عاصم  عن عكرمة  عرن ابرن 4298« )ف ح سلّم بمكة زمن ال

عباخ رضي هللا عنقما   لعل الحافظ ا رب  ذا اللفرظل ةن فيره تعيرين محرل 

 اإلقامة  انه بمكة.

 امررا ر اكررة ابرري با ب اة لررى فقرري مررن طركرر  حفررص  عررن عاصررم  عررن 

عكرمررة  عررن ابررن عبرراخ رضرري هللا عنقمررا بلفررظف )سرربع عشررري(   إسررناب ا 

شرررط البورراري  لكررن ر اكررة البورراريف )تتررع عشررري( ارجررح صررحيح علررى 

منقا   إلى  ذا اشار ابو با ب بعد سياد  رذ، الر اكرة  ا  كةرار إلرى الومرع 

بينقمرررا  فيكرررون مرررن قرررالف سررربعة عشرررر كومرررا  لرررم كعررردَّ كررروم الررردذول  كررروم 

 ([.1185الور ج])

 اما ر اك ره اليانيرة فقري مرن طركر  محمرد برن إسرحاد  عرن ال  رري  عرن 

 عبيد هللا بن عبد هللا  عن ابن عباخ رضي هللا عنقما بلفظف )ذمس عشري(.

  ررذ، الر اكررة ضررعّفقا النررو ي    لرر  ةن فيقررا محمررد بررن إسررحاد    ررو 

([  لكررن رب عليرره الحررافظ بررأن ر اتقررا 1186صررد د مرردلس   قررد عررنعن])

([ مرن ر اكرة 1187ث ا    لم كنفرب بقا ابن إسحاد  ف د اذرجقا النترا ي])
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([   مرع  لر  فر اكرة البوراري 1188رات بن مال   عن عبيرد هللا كرذل ])ع

 ارجح على ما ت دم.

( مررن 1229 امررا حرردكث عمررران رضرري هللا عنرره  ف ررد اذرجرره ابررو با ب )

طرك  علي بن زكد  عن ابي نكري  عن عمران بن حةين  قالف )غر    

بمكرة ثمراني مع رسرول هللا صرلّى هللا عليره  سرلّم  شرقد  معره الفر ح  فأقرام 

كرا ا رل البلرد  صرلوا اربعرا   ف نرا »عشري ليلة ال كةلي إال ركع ين   ك رولف 

 « (.قوم َسْفر

ْدعان  قال عنه اإلمام احمردف    ذا إسناب ضعيفل ةن فيه علي بن زكد بن جُّ

([   الحرافظ 1190([   قد ضرعف الحردكث النرو ي])1189)ليس بشيا(])

 ([.1191ابن حور])

( مرن طركر  1235ضري هللا عنره ف رد اذرجره ابرو با ب ) اما حدكث جابر ر

معمر  عن كحيى بن ابي كيير  عن محمد برن عبرد الررحمن برن ثوبران  عرن 

 جابر رضي هللا عنه  به.

 قول الحافظف )ر اته ث را  إال انره اذ لرف فري  صرله( كشرير إلرى قرول ابري 

ر   رذا الحردكث م ةرال  با ب َع ِّبَهُّف )َغْيرُّ َمْعَمٍر ال كُّتند،(   المعنى انه لم كر

إال معمر بن راشرد   قرد ذالفره علري برن المبرارت فرر ا، عرن كحيرى برن ابري 

كيير  عن ابن ثوبان  عن النبي صلّى هللا عليه  سلّم  مرسال   ر ا، ابن ابي 

 (.2/454شيبة )

قال النو يف )الحدكث صحيح اإلسناب على شرط البواري  متلم   ال ك ردح 

 ([.1192ث ة حافظ  ف كابته م بولة(])فيه تفرب معمر  ف نه 

   ذا فيه نظرل ةمركنف

اة لف ان ابررا با ب اراب ب ولررهف )غيررر معمررر ال كتررند،( إعررالل الحرردكث   ال 

كوفى على ميله ـ   رو مرن ا مرة  رذا الفرن ـ ان معمررا  ث رة   مرع  لر  اعلره 

 بال فرب بالوصل  فالرب عليه بأن معمرا  ث ة ال ككفي.

لظرررا ر عنرررد ال أمرررل تررررجيح ر اكرررة علررري برررن المبرررارت   ررري اليرررانيف ان ا

اإلرسالل ةن ر اك ه عن كحيى بن ابي كيير م دمة على ر اكة غير،  حاشا 

ر اكة  شام الدس وا ي  اة زاعي  قال اإلمام احمد فري ر اكرة ابنره صرالحف 

)عليُّ بن المبارت ث ة  كانت عند، ك ر   بعكرقا سرمعقا مرن كحيرى برن ابري 

([   قال ابن عديف ) لعلرّيٍ احابكرث    رو 1193عكقا عرض(])كيير   ب

 ([.1194ثبت في كحيى م دم فيه(])
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الوجه اليانيف  ذ، اةحابكث فيقا بليل على ان المتافر إ ا اقرام فري مكراٍن مرا 

إقامة غير م ةوبي  ال كعلم نقاك قا  بل إن حاله   اقعه اق كى ان ك ريم فلره 

 ك  يد  ل  بمدي معينة.ان ك ةر ما اقام ابدا    ال 

  ذا مذ   مال    الشافعي ـ في احد اةقوال ـ  احمرد  ابري ثرور   ال رول 

الياني للشافعيةف انه ك ةر إلى ثمانية عشر كوما  ف ط    و المشقور عند م  

 ([.1195 ال ول اليالثف إلى تمام اربعة اكام ف ط])

ير  جيه  ف ن النبري  الظا ر ان ال حدكد في ميل  ذ، اةحوال  اة صاا غ

صلّى هللا عليه  سرلّم اقرام فري مكرة عرام الفر ح  فري تبروت إقامرة طار رة غيرر 

م ةوبي   غير معلومرة البداكرة  ال محردبي النقاكرة   إنمرا اق كر قا مةرالح 

الوقاب  تأسيس قواعد اإلسالم  إزالة ِثار الشرت  فقو صلّى هللا عليه  سلّم 

ةح في ما  رب في  ل  ان ك ال فيهف إنه اقل لم كنو مدي معلومة   عليه فال ك

مدي لل ةر ا  اقةى مدي لإلقامرة  برل ك رالف كرل مرن اقرام مردي غيرر معلومرة 

 ف ن إقام ه ال تكون قاطعة للتفر.

 ك اخ على  ل  كل من قدم إلى بلد ل كاا عمل معين ال كدري م ى كن قيل 

اري ا  ن  ررة ا  كمررن نرر ل بلرردا  ل ورراري ا  مرافعررة ا  مالزمررة غررركم ا  زكرر

مراجعة الوقا  الحكومية ا  اة لية   نحو  ل  مما ال كع بر المتافر معقرا 

 قاطعا  لتفر،.

فالررذي كظقررر مررن مومرروع اةحابكررث انرره ال توقيررت لل ةررر بشرريا مررن المرردي 

المو لفررة ال رري اقامقررا الرسررول صررلّى هللا عليرره  سررلّم فرري اسررفار، فرري بعرر  

بوت  ف ن  لر   اقرع علرى مرا اق كرا، الحرال المواطن  ميل إقام ه في مكة  ت

من الحاجة إلى تل  المدي ال ي اقامقرا   لرو بعرت الحاجرة إلرى ال كرابي عليقرا 

الس مر ال ةر إلى فراغه  فقي إقاما   قعت اتفاقا    ما  قع اتفاقا  ال كةح 

ان ككون حدّا  كما  و معلوم    ذا مرا فقمره عنره بعر  اصرحابه رضري هللا 

ابررن عمررر رضرري هللا عنقمررا اقررام بأ ربيورران سرر ة اشررقر ك ةررر عررنقم  فقررذا 

 ([.1196الةالي   كان ك ولف )إ ا ازمعت إقامة اُّتم(])

ف د ب ي ابن عمرر  رذ، المردي ك ةررل ةنره لرم ك ةرد اإلقامرة برل كران مكر را  

عليقال ةنه حاصر، اليلج فمنعه من التفر   بلَّ قوله  لر  علرى ان المترافر 

 على اإلقامة.ك ةر ما لم كع م 

 بقذا ك م الومع بين ما اذ لف مرن الر اكرا  فري مردي إقام ره صرلّى هللا عليره 

 سلّم   ان الةواح ان مدي اإلقامة غير محدبي بأكرام معينرة  كمرا ت ردم   هللا 

 تعالى اعلم.
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 حكم الجمع بين الظهر والعصر في السفر

صرلّى هللا عليره  سرلّم إِّ َا  ـ َعْن اَنٍَس رضي هللا عنه َكاَن َرسُّولُّ هللاِّ  438/10

رَر الظُّْقرَر إِّلَرى َ ْقرتِّ اْلعَْةررِّ  ثُّرمَّ نَرَ َل فََوَمرَع  َِ الشَّرْمسُّ اَذَّ كر اْرتََحَل قَْبَل اَْن تَ ِّ

ررَ . مُّ َّفَررٌ   ررَل َصررلَّى الظُّْقررَر  ثُّررمَّ َركِّ َمررا  فَرر ِّْن َزاَغررتِّ الشَّررْمسُّ قَْبررَل اَْن كَْرتَحِّ بَْينَقُّ

.  َعلَْيهِّ

مِّ فِّي َ فِّي رِّ َ  ينَ »اكَة اْلَحاكِّ يحف صلَّى الظُّْقرَر َ اْلعَْةرَر  « اةَْربَعِّ بِّ ِّْسنَاب الةَّحِّ

. َ  ثُّمَّ َركِّ

عَـْيٍم فِّي  ي نُـّ ْتلِّمٍ »َ ةَبِـّ ْت َْوَرجِّ مُّ َكاَن إِّ َا َكراَن فِّري َسرفٍَر  فََ الَرتِّ الشَّرْمسُّ «ف مُّ

يعا   ثُّمَّ اْرتََحَل.  َصلَّى الظُّْقَر َ اْلعَْةَر َجمِّ

 الكالم عليه من  جو،ف

 الوجه اة لف في توركوهف

كردذر الظقرر إلرى »  براح «ت ةرير الةرالي»ف د اذرجه البواري في ك اح 

( 704(   مترلم )1112  1111« )العةر إ ا ارتحل قبل ان ت كرِ الشرمس

من طرك  المفكل بن فكالة  عن عُّ يل بن ذالد بن ع يل  عن ابن شقاح  

 .عن انس رضي هللا عنه  به

 الحدكث بقذا التياد )صلّى الظقر ثم ركر ( كردل علرى انره صرلّى هللا عليره 

 سلّم لرم ككرن كومرع برين الةرالتين فري  قرت اة لرى جمرع ت ردكم   إنمرا فري 

  قت اليانية    و بليل من منع جمع ال  دكم ـ كما سيأتي ـ.

للحاكم  عن ابري العبراخ محمرد برن كع روح  « اةربعين»لكن جاا في ك اح 

محمد بن إسحاد الةنعاني ـ   رو احرد شريوم مترلم ـ  عرن حتران برن  عن

عبررد هللا  عررن المفكررل باإلسررناب المررذكور بلفررظف )صررلّى الظقررر  العةررر ثررم 

رك (   قد  كر الحافظ ـ  نا ـ ان  رذ، ال كرابي ب سرناب الةرحيحل اي ب سرنابِّ 

ا )ب سرناٍب صرحيح(    رذ«ف البلوغ»صحيحِّ البواري  متلم   في اكير نتخ 

([   ممررن صررححقا ـ 1197«])ال لورريص» ررو اةقرررح  الموافرر  لمررا فرري 

([  مررع ان الحررافظ تررربب فرري ثبوتقررا فرري 1198اككررا  ـ المنررذري  العال رري])

([   الرررذي كظقرررر انقرررا زكرررابي منكرررريل إلعرررراض 1199شررررح الةرررحيح])

البواري  متلم عنقا مع انقما قد اذرجا اصل الحدكث  فيدل  ل  علرى انقرا 

لولة  قال ابن تيمية لما تكلم عن شرط البواري  متلمف ) قرد ك ررت زكابي مع

من حدكث الي ة ما علم انه اذمأ فيه  فريظن مرن ال ذبرري لره ان كرل مرا ر ا، 

 ([.1200 ل  الشوص كح ج به اصحاح الةحيح   ليس اةمر كذل (])

)فَ َرلَّ حردكث تركرا، إال «ف الةرحيحين» قال ابن رج  في اثناا كالمه علرى 

له علة ذفية  لكن لع ي من كعرا العلل كمعرف قما  كن د،   كونه ال ك قيرأ  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3منحة العالم في شرح بلوغ المرام/ج

============================ 
 

 http://alfuzan.islamlight.net       موقع الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان

 

352 

الواحد منقم إال في اةعةار الم باعدي  صرار اةمرر فري  لر  إلرى االع مراب 

علررى ك ابيقمررا  الوثررود بقمررا  الرجرروع إليقمررا  ثررم بعررد ما إلررى ب يررة الك رر  

 ([.1201المشار إليقا(])

([ف حردثنا عبرد هللا 1202«])متر ورجه»   ذا الحدكث اذرجه ابرو نعريم فري

بن محمد بن جعفر   مولد بن جعفرر  قراالف ثنرا جعفرر الفركرابي  ثنرا إسرحاد 

(   شريخ مترلم عمرر  47( )704بن را وكه  ثنا شبابة... إلخ إسرناب مترلم )

 الناقد قالف حدثنا شبابة...

سرحاد   اُّعلَّت  ذ، الر اكة ب فرب إسرحاد عرن شربابة   ب فررب الررا ي عرن إ

  ررو جعفررر الفركررابي  لكررن قررال الحررافظف )لرريس  لرر  ب ررابح  ف نقمررا إمامرران 

 ([.1203حافظان(])

 مررع ان  ررذ، ال كررابي فرري جمررع ال  رردكم ضررعيفة إال ان جمررع ال  رردكم ثبررت فرري 

احابكث اذر    منقا حدكث جابر رضي هللا عنه فري جمرع النبري صرلّى هللا 

   كذا حدكث ابن عباخ رضري ([1204عليه  سلّم في عرفا  جمع ت دكم])

هللا عنقما اآلتي    رب في حدكث معا  رضري هللا عنره اآلتري ـ اككرا  ـ مرن 

 ر اكة ابي با ب  ال رمذي  احمد في غ  ي تبوت.

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى جررواز الومررع بررين الظقررر  العةررر جمررع 

ه لرم كردذل تأذير في  قت العةر إ ا غابر المتافر مكانره قبرل الر  الل ةنر

  قت الظقر  فيدذر ا مع العةر.

الوجرره اليالررثف الحرردكث بليررل علررى جررواز الومررع بررين الظقررر  العةررر جمررع 

ت دكم في  قت الظقر إ ا ارتحل المترافر بعرد الر  ال مرن مكانره    رذا إنمرا 

ك م بالنتبة لقذا الحدكث إن صحت زكابيف )صلّى الظقرر  العةرر جميعرا  ثرم 

 بومع ال أذير  كما ت دم.ارتحل(  إال فقو ذاص 

 اما جمع ال  دكم ف د بل عليه احابكث اذر   كما ت دم في الومع بعرفة برين 

الظقر  العةر في  قت الظقر   كذا حدكث ابرن عبراخ رضري هللا عنقمراف 

)ان رسول هللا صلّى هللا عليره  سرلّم جمرع برين الةرالتين فري سرفري سرافر ا 

ةرررررررر  الم ررررررررح فررررررري غررررررر  ي تبررررررروت  فومرررررررع برررررررين الظقرررررررر  الع

([  فقو كدل بعمومه علرى جمرع ال  ردكم  جمرع ال رأذير  1205 العشاا...(])

 كذا حدكث معرا  رضري هللا عنرهف )ان النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم كران فري 

ررر الظقررر إلررى ان كومعقررا إلررى  غرر  ي تبرروت إ ا ارتحررل قبررل زكررِ الشررمس اذَّ

رل العةرر إلررى العةرر فيةرليقما جميعرا    إ ا ارتحرل بعررد زكرِ الشرمس  عوَّ

الظقر  صلّى الظقر  العةر جميعا  ثم سار   كان إ ا ارتحل قبل الم ررح 
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ررر الم رررح ح ررى كةررليقا مررع العشرراا   إ ا ارتحررل بعررد الم رررح عوررل  اذَّ

 ([.1206العشاا فةال ا مع الم رح(])

 قررد اجمررع العلمرراا علررى مشررر عية الومررع بررين الظقررر  العةررر جمررع ت رردكم 

الم رح  العشاا ليلة م بلفة   ممن حكى اإلجمراع ابرن  بعرفة   الومع بين

([  ثرم اذ لفروا 1207المنذر   ابن قدامة   النو ي   ابرن رشرد   غيرر م])

ررَر    ررم الحنفيررة  بعرر   فيمررا عرردا  لرر   فمررنقم مررن منررع الومررع إال فيمررا  ُّكِّ

([   اح ووا بأن المواقيت ثب ت بال واتر  فرال كوروز تركقرا 1208ال ابعين])

 احد   حملوا احابكث الومرع علرى الومرع الةروري    رو ان كةرلي  بوبر

 اة لى في ِذر  ق قا   اةذر  في ا ل  ق قا.

  ذا مذ   ضعيف ال كعّول عليره  فر ن الومرع لريس تركرا  ةبلرة المواقيرت  

لكنه توةيص لقا في بع  الحراال  بترنة الرسرول صرلّى هللا عليره  سرلّم  

قو ضعيف اككا ل ةن الومع رذةة   إك راع  اما قولقم بالومع الةوري ف

 كل صالي في  ق قا ا ون مما  كر ،  ضي وا به.

  من ا ل العلم من قال بالومع ثم اذ لفوا على اقوالف

اة لف جواز الومع بين الظقر  العةر  بين الم رح  العشاا بعذر الترفر 

 مالر   جمع ت دكم ا  جمع تأذير    ذا قول الشافعي   احمد فري المشرقور 

([   اسرر دلوا بحرردكث انررس علررى جمررع ال ررأذير   حرردكث 1209فرري ر اكررة])

 ([ على جمع ال  دكم.1210معا ])

 ال ول اليانيف ان الومع مو ص بحالة الود فري الترفر    رو المشرقور عرن 

([  لحرردكث ابررن عمررر رضرري هللا 1211مالرر  فرري ر اكررة ابررن ال اسررم عنرره])

ليه  سلّم كومع برين الم ررح  العشراا إ ا عنقما قالف )كان النبي صلّى هللا ع

 ([    ذا قول مرجوح.1212جدَّ به التير(])

 ال ررول اليالررثف جررواز جمررع ال ررأذير  منررع جمررع ال  رردكم    ررذا ر اكررة عررن 

([  بشررط الورد فري 1214([    و قول ابن حر م الظرا ري])1213احمد])

فيره  كرر    لريس «الةرحيحين»التفر   اس دلوا بحردكث انرس المرذكور فري 

 جمع ال  دكم.

 ال ول اة ل  و الراجح في  ذ، المتألة  ل وي ابل قم  ف ن ابلة جمع ال  ردكم 

 إن كان فيقا م ال لكن باج ماعقا ت و    تدكد ا ابلة اذر ل كومع عرفة  

 عموما  جاا  في الومع  إضافة إلى حكمرة ال شرركع    لر  ممرا ك مشرى 

 حرج عن المكلفين.مع كتر الشركعة اإلسالمية  رفع ال

 على المتافر ان كفعل اةرف  به  ف ن كان اةرف  جمع ال  دكم قدم العةرر 

مررع الظقررر  العشرراا مررع الم رررح   إن كرران اةرفرر  برره جمررع ال ررأذير اذررر 
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الظقر مع العةرر  الم ررح مرع العشراا  فر ن اسر وكا فال رأذير افكرلل ةن 

اذرف مرن ت ردكمقا علرى  احابكيه اصح   ةن تأذير الةالي عرن  ق قرا لعرذر

  ق قا   هللا تعالى اعلم.
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 حكم جمع المسافر سائراً أو نازالً 

عَراٍ  رضري هللا عنره قَراَلف َذَرْجنَرا َمرَع َرسُّرولِّ هللاِّ صرلّى هللا  439/11 ـ َعرْن مُّ

َح  يعرا   َ الَمْ ررِّ عليه  سلّم فِّي َغْ َ يِّ تَبُّوَتل فََكاَن كَُّةلِّّي الظُّْقرَر َ اْلعَْةرَر َجمِّ

ْتلٌِّم. َ  يعا . َرَ ا،ُّ مُّ َشاَا َجمِّ  اْلعِّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

جواز الومرع »  باح «صالي المتافركن»( في ك اح 706ف د اذرجه متلم )

مررن طركرر  ز يررر  حرردثنا ابررو ال بيررر  عررن ابرري « بررين الةررالتين فرري التررفر

 ... فذكر،.المفيل عامر  عن معا  بن جبل رضي هللا عنه قالف

 اذرجه من طرك  قري بن ذالد  حدثنا ابو ال بير  حدثنا عامر بن  اثلة ابو 

المفيل  حدثنا معا  بن جبل  بنحو،   في ِذرر، قرالف )ف لرتف مرا حملره علرى 

  ل ؟ قالف ف الف اراب اال كحرج ام ه(.

الوجه اليانيف الحردكث بليرل علرى جرواز الومرع برين الظقرر  العةرر   برين 

 العشراا فري الترفر  سرواا اكران المترافر سرا را  ام نرازال    تتر فاب الم رح 

بالل ه على جمع النازل من ان الرسول صلّى هللا عليه  سلّم مكث فري تبروت 

 عشركن ليلة  كما ت دم.

(  لفظررهف )فرررأذر 4/1784(  مررن طرك رره متررلم )1/143 قررد ر ا، مالرر  )

  ثرم بذرل  ثرم ذررج الةالي كومرا   ثرم ذررج فةرلى الظقرر  العةرر جميعرا  

 فةلى الم رح  العشاا جميعا (.

  ذا كدل على انه َجَمَع   و نازل غير سا رل ةن قولهف )بذل ثم ذررج( ال 

 ككون إال في حال الن  ل.

  قد  كر شيخ اإلسالم ابن تيمية ان الومع على ثالث برجا ف

الومرع  اة لىف إ ا كان سا را  في  قت اة لى  نر ل  قرت اليانيرة  فقرذا  رو

ـر كعنري جمرع ال رأذير ـ مرن حردكث انرس  ابرن « الةرحيحين»الذي ثبت فري 

 عمر رضي هللا عنقم    و نظير جمع م بلفة.

اليانيررةف إ ا كرران  قررت اليانيررة سررا را  ا  راكبررا  فومررع فرري  قررت اة لررى  فقررذا 

 نظير الومع بعرفة   عليه كدل حدكث معا  رضي هللا عنه.

ي  ق قما جميعا  ن  ال  مت مرا   فقذا ـ كمرا ك رول عنره الياليةف إ ا كان نازال  ف

ابن تيمية ـف )ما علمت عليه بليال  إال حدكث معا   رذا  فر ن ظرا ر، انره كران 

نازال     ذا في تبروت    ري ِذرر غر  ا  النبري صرلّى هللا عليره  سرلّم  لرم 

 امرا كتافر بعد ا إال حوة الوباع   لم كن ل انه جمع إال في عرفة  م بلفة  
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منى فكان ك ةر الةالي  ال كومع  فقذا كدل على انه كان كومرع احيانرا  فري 

 ([.1215التفر   احيانا  ال كومع    و اةغل  على اسفار،(])

 على  ذا فالومع مشرر ع عنرد الحاجرة إليره  سرواا اكران المترافر سرا را  ام 

فكل اال كومع  نازال    ال ال  ان المح اج للومع  و التا ر  اما النازل فاة

إال إن اح رراج لررذل ل كررأن كح رراج لنرروم ا  اسرر راحة ا  اكررل فلرره الومررعل ةن 

المترافر  إن كرران نررازال  قررد كعررض لرره احرروال كح رراج معقرا إلررى الومررع بررين 

 الةالتين.

 كنب ي ان كعلرم ان الومرع لريس ذاّصرا  بالترفر  برل كوروز فري الحكرر عنرد 

رب شردكد نر ل بالنراخ   نحرو  لر  الحاجة إليهل كمرك  اح اج للومع  ا  بر

مما ك ح   به رفع الحرج عن اةمرة   قرد بل علرى  لر  حردكث ابرن عبراخف 

)ان النبي صلّى هللا عليه  سلّم جمع بين الظقر  العةر   الم رح  العشاا 

بالمدكنة من غير ذوا  ال ممر(  قيل البن عباخف ما اراب إلرى  لر ؟ قرالف 

([  1216اكرةف )مرن غيرر ذروا  ال سرفر(]))اراب اال كحرج ام ه(   في ر 

قال الشيخ عبد الع ك  بن برازف )الةرواح حمرل الحردكث علرى انره صرلّى هللا 

عليرره  سررلّم جمررع بررين الةررلوا  المررذكوري لمشرر ة عارضررة  لرر  اليرروم مررن 

مرض غال   ا  برب شدكد  ا   حل  نحرو  لر    كردل علرى  لر  قرول ابرن 

ة  ذا الومع قالف )لنال كحرج ام ه(  عباخ رضي هللا عنقما لما سنل عن عل

 ([.1217  و جواح عظيٌم سدكدٌ شاٍا   هللا اعلم(])
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 تحديد مسافة القصر

ـ َعنِّ اْبنِّ َعبَّراٍخ رضري هللا عنقمرا قَراَلف قَراَل َرسُّرولُّ هللاِّ صرلّى هللا  440/12

بٍ »عليرره  سررلّمف  ررْن اَْربَعَررةِّ بُّرررُّ ررالَيَ فِّرري اَقَررلَّ مِّ رررُّ ا الةَّ ررْن َمكَّررةَ إِّلَررى الَ تَْ ةُّ ل مِّ

يحُّ اَنَّررهُّ َمْوقُّرروٌا  َكررذَا «. عُّْتررفانَ  ررحِّ يٍف  َ الةَّ َرَ ا،ُّ الرردَّاَرقُّْمنِّيُّ بِّ ِّْسررنَاٍب َضررعِّ

َ ْكَمةَ.  اَْذَرَجهُّ اْبنُّ ذُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 الوجه اة لف في توركوهف

( مرن 138ـ  3/137(  من طرك ه البيق ري )1/387ف د اذرجه الدارقمني )

رك  إسماعيل بن عيا   عن عبد الو اح بن موا د  عن ابيه  عماا بن ط

 ابي رباح  عن ابن عباخ رضي هللا عنقما  مرفوعا .

  إسناب، ضعيف جدّا  ةمركنف

اة لف ان إسررماعيل بررن عيررا  إ ا ر   عررن غيررر الشرراميين كالحوررازكين 

 فر اك ه ضعيفة    ذا منقا.

 ت الحدكث.اليانيف عبد الو اح بن موا دف م ر 

  ال كةح  ذا الوبر إال موقوفا   كما قال البيق ي   الحافظ ابن حور.

ف الف ) كران « كم ك ةر الةالي؟» قد  كر، البواري معل ا  موقوفا  في باح 

ابن عمر  ابرن عبراخ رضري هللا عرنقم ك ةرران  كفمرران فري اربعرة بررب  

( ب سررناب 3/137([   قرد  صررله البيق ري )1218  ري سرر ة عشرر فرسرروا (])

( عررن 2/445(   ابررن ابرري شرريبة )2/524صررحيح   اذرجرره عبررد الرررزاد )

عماا عن ابن عباخ قرالف )ال ت ةرر إلرى عرفرة  بمرن نولرة   اقةرر إلرى 

دَّي( قال الحافظف )إسناب، صحيح(])  ([.1219عُّتفان  الما ف  جُّ

 الوجه اليانيف ت دم ان الومقور اس دلوا بقذا الحردكث علرى ان مترافة ال ةرر

 اربعة برب فةاعدا     ي بكعة  ثمانون كيال .

 قد ت رر ان الحدكث ضعيف جدّا    صح موقوفا  على ابن عباخ  ابن عمر 

رضي هللا عنقم  لكن له ما كعارضه  كما ت ردم فري حردكث انرسف )انره صرلّى 

 هللا عليه  سلّم إ ا ذرج متيري ثالثة اميال ا  ثالثة فراسخ قةر الةالي(.

ب عن ابن عبراخ  ابرن عمرر رضري هللا عرنقم فري اربعرة بررب  كما ان ما  ر

 رب عنقما مرا كورالف  لر   ف رد  رب عرن ابرن عبراخ رضري هللا عنقمرا انره 

قالف )إ ا كان سفرت كوما  إلى الع مة فرال ت ةرر الةرالي  فر ن جرا ز   لر  

([   رب عررن ابررن عمررر رضرري هللا عنقمررا انرره قررالف )لررو 1220فاقةررر(])

([    رب عنررره ر اكرررا  كييرررري 1221الةرررالي(]) ذرجرررت مررريال  ل ةرررر 
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مو لفة   لقذا رجحنا ان التفر كُّرجع فري تحدكرد، إلرى عررا النراخ   العلرم 

 عند هللا تعالى.
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 القصر في السفر أفضل من اإلتمام

ـ َعررْن َجررابٍِّر رضرري هللا عنرره قَرراَلف قَرراَل َرسُّررولُّ هللا صررلّى هللا عليرره  441/13

كَن إِّ َا اََسررراا ا اْسررر َْ فَرُّ ا  َ إِّ َا َسرررافَرُّ ا قََةررررُّ ا َذْيررررُّ اُّمَّ ررري الَّررر» سرررلّمف  ذِّ

يٍف.« اةْ َسطِّ »اَْذَرَجهُّ المَّبََرانِّيُّ فِّي «. َ اَْفَمرُّ ا  بِّ ِّْسنَاٍب َضعِّ

ْو ََةر. ْندَ اْلبَْيَق ِّّيِّ مُّ َتيَّ ِّ عِّ يدِّ ْبنِّ المُّ ْرَسلِّ َسعِّ  َ  َُّو في مُّ

 الكالم عليه من  جقينف

 في توركوهفالوجه اة لف 

( 3/1605« )الردعاا»(  فري 7/286« )اة سرط»ف د اذرجه المبراني فري 

من طرك  عبد هللا بن كحيى بن معبرد المررابي  قرالف حردثنا ابرن لقيعرة  عرن 

ابي ال بير  عن جابر رضري هللا عنره  قرالف قرال رسرول هللا صرلّى هللا عليره 

احترنوا اس بشرر ا   إ ا ذير ام ي الذكن إ ا اساا ا اسر  فر ا   إ ا » سلّمف 

 « .سافر ا قةر ا  افمر ا

قال المبرانيف )لم كَر ِّ  ذا الحدكث عن ابري ال بيرر إال ابرن لقيعرة  تفررب بره 

 عبد هللا بن كحيى بن معبد المرابي(.

  ذا إسناب ضعيفل لحال ابن لقيعة  ف نه سريأ الحفرظ   تلميرذ، عبرد هللا برن 

 كحيى لم اجد له ترجمة.

( من طرك  ذالد العبد  1/255البنه )« العلل»و حاتم كما في  قد اذرجه اب

 عن محمد بن المنكدر  عن جابر  عن النبي صلّى هللا عليه  سلّم  به.

  ذا سند ضعيف جدّا ل ةن ذالد العبد تررجم لره ابرن عردي    كرر انره مر قم 

 ([.1222بالوضع])

ثم قال عن ذالردف  ذا الحدكث بقذا اإلسناب  « تاركوه» قد  كر البواري في 

 ([.1223)منكر الحدكث(])

 قول الحافظف )  و في مرسل سعيد عند البيق ي مو ةر(  لعله ك ةرد انره 

([  ف ررد اذرجرره مررن طركرر  الربيررع  1224«])المعرفررة»عنررد البيق رري فرري 

اذبرنررا برره الشررافعي  عررن ابررن المترري  قررالف قررال رسررول هللا صررلّى هللا عليرره 

« لم كةروموا»ا  قالف « سافر ا قةر ا  افمر اذياركم الذكن إ ا » سلّمف 

 ([.1225    و في متند الشافعي])

الوجرره اليررانيف الحرردكث بليررل علررى فكررل االسرر  فار بعررد اإلسررااي   علررى ان 

ال ةررر فرري التررفر افكررل مررن اإلتمررام   ان الفمررر فيرره افكررل مررن الةرريام  

ا ابلرة اذرر   الحدكث ضعيف جدّا  كما ت دم    ذ، المتا ل الريالث بل عليقر

 صحيحة.
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كَن إِّ َا فَعَلُّرروا  امررا االسرر  فار بعررد اإلسررااي ف ررد بل عليرره قولرره تعررالىف }}َ الَّررذِّ

ْم َ َمْن كَْ فِّررُّ الرذُّنُّوَح إِّالَّ  َ فَاْس َْ فَرُّ ا لِّذُّنُّوبِّقِّ ْم  ََكرُّ ا  َّ وا اَْنفَُّتقُّ َشة  اَْ  َظلَمُّ فَاحِّ

رُّ ا َعلَى َمرا فَعَلُّر ُّ َ لَْم كُّةِّ روَن مرر ]ِل عمررانف  َّ [    قرد 135وا َ  ُّرْم كَْعلَمُّ

تكرر في ال رِن الكركم  كر ال وبة  االس  فار  اةمرر بقمرا  الحرث عليقمرا 

رريٌمرر  َ َغفُّرروٌر َرحِّ َ إِّنَّ  َّ  مرردح المترر  فركن  قررال تعررالىف }}َ اْسرر َْ فِّرُّ ا  َّ

كَن بِّ 199]الب ررريف  ْترر َْ فِّرِّ رر ]ِل عمرررانف [    قررال تعررالىف }}َ اْلمُّ اةَْسررَحارِّ

ا اَْ  كَْظلِّرْم 17 [   عد بالم فري لمن اس  فر،  قال تعالىف }}َ َمْن كَْعَمرْل سُّروا 

ا مرر ]النتااف  يم  ا َرحِّ َ َغفُّور  دِّ  َّ َ كَوِّ  [ .110نَْفَتهُّ ثُّمَّ كَْت َْ فِّرِّ  َّ

كرا عبرابي إنكرم »مرن حردكث ابري  ر رضري هللا عنرهف « صحيح مترلم» في 

تومنررون بالليرررل  النقرررار   انررا اغفرررر الرررذنوح جميعررا   فاسررر  فر ني اغفرررر 

([   عرن ابري  ركرري رضري هللا عنره عرن النبري صرلّى هللا 1226« ])لكم...

«  هللا إنرري ةسرر  فر هللا  اترروح إليرره كررل كرروم منررة مررري»عليرره  سررلّم قررالف 

([1227.]) 

حيننٍذ عبراري عرن طلر    كييرا  ما كُّ رن االس  فار بال وبة  فيكون االس  فار

 الم فري باللتان   ال وبة عباري عن اإلقالع عن الذنوح بال ل   الووارح.

 اما االس  فار باللتان مع إصرار ال لر  علرى الرذن  فقرو بعراا موررب  إن 

 شاا هللا اجابه   إن شاا ربَّ،   قد ككون اإلصرار مانعا  من اإلجابة.

ن  ال راا للملر    سريد االسر  فارف اي  االس  فارف طل  الم فرريل ةن التري

 سيد صيِ طل  الم فري.

 الم فريف الت ر للذن    ال وا ز عن الوماكا   المرابف االس  فار الم ر ن 

بعدم اإلصرار  كما بلت عليه اآلكة الكركمة    رو االسر  فار ال رام الموجر  

 للم فري.

  اما تفكيل ال ةر على اإلتمام ف د ت دم.

لفمر في التفر على الةيام  فتيأتي ـ إن شاا هللا تعرالى ـ فري  اما تفكيل ا

    هللا تعالى اعلم.«الةيام»ك اح 

 

 ان قى الو ا اليالث 
  كليه بعون هللا  توفي ه الو ا الرابع 

 «صالي الومعة» ا لهف باح 
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