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29 -   بَاب 

وِب َصالَِة الَجَماَعةِ  ج   و 

هُ َعِن الِعَشاِء فِي َجَماَعٍة َشفَقَةً لَْم يُِطْعَها .  َوقَاَل الَحَسُن : إِْن َمَنعَتْهُ أُمُّ

مقصود البخاري بهذا الباب : أن الجماعة واجبةٌ للصالة ، ومن تركها لغير عذٍر ، وصلى 

ِل كثير من السلف ، منهم : اْلَحَسن ، وما حكاه البخاري َعْنهُ يدل منفرداً فَقَْد ترك واجباً ، وهذا قَوْ 

 َعلَى ذَِلَك.

وقد روي َعن اْلَحَسن التصريح بتعليل ذَِلَك بأن الجماعة فريضةٌ ، فروى إِْبَراِهْيم الحربي ِفي 

ِهَشام ، قَاَل : سئل  : نا معتمر : نا -ُهَو : القواريري  -)) ِكتَاب البر (( : نا ُعَبْيِد هللا ْبن ُعَمر 

ً ؟ قَاَل : يفطر ، وال قضاء َعِليِه . قُلُت : تنهاهُ أن  ُجُل تأمره أمه أن يفطر تطوعا اْلَحَسن َعن الرَّ

 يصلي العشاء فِي جماعة ؟ قَاَل : لَْيَس لها ذَِلَك ؛ َهِذِه فريضة.

ُجُل تحسبه أمه فِي الليلة المطيرة المظلمة َعن الصالة فِي  وروى بإسناده َعن َعَطاء فِي الرَّ

 جماعة، قَاَل : أطعها .

وهذا ال يخالف ِفيِه اْلَحَسن ؛ فإن اْلَحَسن أفتى بعدم طاعة األم فِي ترك الجماعة فِي غير حال 

العذر ، وعطاء أفتى بطاعتها فِي ترك الجماعة فِي حال العذر المبيح لترك الجماعة، وعطاء 

 عة .موافق للحسن فِي القول بوجوب الجما

قَاَل ابن المنذر : وممن َكاَن يرى أن حضور الجماعات فرض : َعَطاء ْبن أَبِي رباح، وأحمد 

 ْبن َحْنبل ، وأبو ثور .

قَاَل : َوقَاَل الشَّافِِعّي : ال أرخص لمن قدر َعلَى صالة الجماعة فِي ترك إتيانها ، إال من عذٍر 

. 

 خلف َعْنَها إال منافٌق معلوٌم نفاقه .َوقَاَل ابن َمْسعُود : لَقَْد رأيتنا وما يت

، أنهوم قوالوا : مون َسوِمَل النوداء ثُومَّ لَوْم يجو   وروينا َعن غير واحد من أْصَحاب َرُسوول هللا 

 . انتهى . فال صالة لَهُ ، منهم : ابن َمْسعُود ، وأبو موسى . وقد روي َعن النَّبِّي 

 فريضة . َوقَاَل إِْسَحاق ْبن راهويه : صالة الجماعة

 َوقَاَل اإلمام أحمد فِي صالة الجماعة : ِهَي فريضة .

َوقَوواَل فِووي ِرَوايَووة َعْنووهُ : أخشووى أن تكووون فريضووة ، ولووو ذهوو  النَّوواط يجلسووون َعْنَهووا لتعطلووت 

 المساجد : يروى َعن َعِلّي ، وابن َعبَّاط ، وابن َمْسعُود : من َسِمَل النداء فَلَْم يج  فال صالة لَهُ .

 لكفرتم. : أشد َما فيها قَْوِل ابن َمْسعُود : لَْو تركتم َسنَة نبيكم  -أيضاً -اَل َوقَ 

وقول ابن َمْسعُود قَْد خرجه ُمْسِلم فِي )) صحيحه (( مون ِرَوايَوة أَبِوي األحووع ، َعون َعْبود هللا 

ه ، أو موري  ، إن َكواَن ْبن َمْسعُود ، قَاَل : لقد رأيتنا وما يتخلف َعن الصالة إال منوافق قَوْد علوم نفاقو

علمنوا سونن الهودى ، وإن  المري  ليمشي بَْين الرجلين َحتَّى يأتي الصالة ، َوقَاَل : إن َرُسول هللا 

 موووووووووووووووون سوووووووووووووووونن الهوووووووووووووووودى الصووووووووووووووووالة فِووووووووووووووووي المسووووووووووووووووجد الَّووووووووووووووووِذي يوووووووووووووووو ذن 

 فِيِه .

ً  -أيضا-وفي ِرَوايَة لمسلم  فليحواف   َعن ابن َمْسوعُود ، قَواَل : مون سوره أن يلقوى هللا غوداً مسولما

َعلَى ه الء الصلوات حيث ينادي بهن ، فإن هللا شرع لنبيكم سنن الهودى، وإنهون مون سونن الهودى ، 

ولو أنكم صليتم فِي بيوتكم كما يصلي َهذَا المتخلف فِي بيته لتركتم َسنَة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبويكم 

 لضللتم .

 يكم لكفرتم (( .وخرجه أبو داود بنحوه ، وعنده : )) ولو تركتم سنة نب

وخرج الترمذي مون َحوِدْيث ُمَجاِهود  ، َعون ابون َعبَّواط ، أنوه سوئل َعون َرُجول يصووم النهوار ، 

 ويقوم الليل ، وال يشهد جمعة وال جماعة ؟ قَاَل : ُهَو فِي النار .
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 وروي َعوووون أَبِووووي سوووونان ، َعوووون َسووووِعيد ْبوووون جبيوووور ، َعوووون ابوووون َعبَّوووواط فِووووي قولووووه تعووووالى :

 وَن  َكان واوقد وِد َوه ْم َساِلم  ُجوُل  43] القلم :  ي ْدَعْوَن إِلَى السُّج  لَوْت فِوي صوالة الرَّ ََ [ قَواَل : نَ

 يسمل األذان فال يجي  .

 وروي َعن َسِعيد ْبن جبير من قوله .

وروى أبو حيان التيمي ، َعن أبيه ، َعن َعِلّي ، قَاَل : ال صالة لجار المسجد إال فِي المسوجد . 

 يَا أمير الُمْ ِمنيِن ، ومن جار المسجد ؟ قَاَل : من َسِمَل األذان .قيل : 

وروى شوعبة َعون عوودي ْبون ثابووت ، َعون َسووِعيد ْبون جبيوور ، َعون ابوون َعبَّواط ، قَوواَل : مون َسووِمَل 

 النداء فَلَْم يج  فال صالة لَهُ إال من عذٍر .

اَل : َعون شوعبة ، َعون حبيو  ْبون وقد رفعه طائفة من أْصَحاب شعبة بهذا اإلسناد ، وبعضهم قَ 

 أَبِي ثابت ، َعن َسِعيد ، َعن ابن َعبَّاط مرفوعاً .

وقد خرجه باإلسناد األول مرفوعاً ابن ماجه وابن حبان فِي )) صحيحه (( والحاكم وصوححه 

. 

 ولكن وقفه ُهَو الصحيح ِعْندَ اإلمام أحمد وغيره .

ً -وخرجه أبو داود مرفوعاً  أَبِي جنواب الكلبوي ، َعون مغوراء ، َعون عودي ْبون  من ِرَوايَة -أيضا

 ثابت ، بِِه .

ً -وأبو جناب ، ليس بالقوي ، وقد اختلف َعِليِه   فِي رفعه ووقفه . -أيضا

وروي أبو بَْكر ْبن عياش ، َعن أَبِوي حصوين ، َعون أَبِوي بوردة ، َعون أَبِوي موسوى ، َعون النَّبِوّي 

 ًصحيحاً فَلَْم يج  فال صالة لَهُ (( .، قَاَل : )) من َسِمَل النداء فارغا 

 خرجه الَحاِكم ، وصححه .

 وقد اختلف َعلَى أبي بَْكر ْبن عياش فِي رفعه ووقفه .

 مرفوعاً .-ورواه قيس ْبن الربيل ، َعن أَبِي حصين 

 ورواه ِمْسعَر وغيره َعن أَبِي حصين موقوفاً .

 : قَالَه البيهقي وغيره . -والموقوف أصح 

الى أن الجماعة للصالة َمَل عدم العذر واجبة : األوزاعي والثوري والفضيل بون وممن ذه  

 عياض وإسحاق وداود ، وعامة فقهاء الَحِدْيث ، منهم : ابن خَيمة وابن المنذر .

وأكثرهم َعلَى أَنَّهُ لَْو ترك الجماعة لغير عذٍر وصلى منفرداً أَنَّهُ ال يج  َعِليِه اإلعادة، ونوص 

 مام أحمد .َعِليِه اإل

وحكووي َعوون داود أَنَّووهُ يجوو  عليووِه اإلعووادة ، ووافقووه طائفووة موون أصووحابنا ، موونهم : أبووو اْلَحَسوون 

 التميمي، وابن عقيل وغيرهما .

َوقَاَل حرب الكرماني سئل إِْسَحاق َعن قوله : ال صالة لجار المسجد إال فِي المسوجد ؟ فَقَواَل : 

 من َعِليِه .الصحيح أَنَّهُ ال فضل وال أجر وال أ

 يعني : أَنَّهُ ال صالة لَهُ .

: )) ال أجدُ لََك رخصوةً  ، وقول النَّبِّي  وقد ذكرنا َحِدْيث ابن أم مكتوم فِي استئذانه النَّبِّي 

 (( فيما سبق .

ا يستدل بِِه َعلَى وجوب حضور الجماعة .  وهذا ِممَّ

ة فِي الصالة منفرداً َموَل القودرة َعلَوى وقد روي َعن حذيفة وزيد ْبن ثابت َما يدل َعلَى الرخص

 الجماعة .

 وحكي َعن أَبِي حنيفة ومالك ان حضور الجماعة َسنَة م كدة ، ال يأثم بتركها .
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وألصحاب الشَّافِِعّي وجهان ، أحدهما كذلك ، ومنهم مون حكوى َعْنوهُ ِرَوايَوة كقوول َماِلوك وأبوي 

 حنيفة ، وفي صحتها َعْنهُ نظر . وهللا أعلم .

ولهذا أنكر بع  محققي أصحابنا أن يكون َعون أحمود ِرَوايَوة بوأن حضوور المسواجد للجماعوة 

َسنَة، وأنه يجوز لكل أحد أن يتخلف َعن المسجد ويصلي فِي بيته ؛ لما فِي ذَِلَك مون تعطيول المسواجد 

 َعن الجماعات ، وهي من أعظم شعائر اإلسالم .

ايَة بأن الجماعة للصالة من أصلها َسنَة غير واجبوة ويلَم من َهذَا ؛ أن ال يصح َعن أحمد ِروَ 

بطريق األولى ، فإنه يلَم من القول بوجوب حضور المسجد إلقاموة الجماعوة القوول بوجووب أصول 

 الجماعة ، من غير عكٍس . وهللا أعلم .

وحكووى ابوون َعْبوود البوور اإلجموواع َعلَووى أنووه ال يجوووز أن يجتموول َعلَووى تعطيوول المسوواجد كلهووا موون 

 ماعات ، وبذلك رجح قَْوِل من قَاَل : إن الجماعة فرض كفايٍة .الج

 قَاَل البخاري :

644 -  َحدَّثَنَا َعْبد هللا ْبن يوسف : أنا َماِلك ، َعن أَبِي الَنواد ، َعون األعورج ، َعون أَبِوي

يحتطو  ، ثُومَّ قَاَل : )) والوذي نفسوي بيوده ، لَقَوْد همموت بحطو  ] يجمول [ ل ن َرُسول هللا أُهَرْيَرةَ، 

لوى رجوال فوأحرق علويهم بيووتهم ، إآمر بالصالة في ذن لها ، ثُمَّ آمر رجوالً فيو م النَّواط ، ثُومَّ أخوالف 

 فوالذي نفسي بيده ، لَْو يعلم أحدهم أَنَّهُ يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء (( .

 ر بخط  ليحط  (( أي : يجمل .قَاَل ابن َعْبد البر : قوله : )) لَقَْد هممت أن آم

 والعرق ، المراد بِِه : بضعة اللحم السمين َعلَى عظمة .

والمرماتان ، قيل : هما السهمان . وقيل : هما حديدتان من حدائود كوانوا يلعبوون بهموا ، وهوي 

 . : المداحي -فيها زعم بعضهم -ملس كاألسنة ، كانوا يثبتونها فِي األكوام واألغراض ، ويقال لها 

قَاَل أبو ُعبَْيِد : يقال : إن المرماتين ظلفا الشاة . قَاَل : وهذا حرف ال أدري َموا وجهوه ، إال أن 

 َهذَا تفسيره .

 : ذكره األخفش . -بكسر الميم وفتحها  ويروى المرماتين 

وذكر العرق والمرماتين َعلَى وجه ضرب المثوال باألشوياء التافهوة الحقيورة مون الودنيا ، َوُهوَو 

توبيخ لمن رغ  َعن فضل شهود الجماعة للصوالة ، َموَل أَنَّوهُ لَوْو طمول فِوي إدراك يسوير مون عورض 

 الدنيا لبادر إليه ، ولو نودي إلى ذَِلَك ألسرع اإلجابة إليه ، َوُهَو يسمل منادي هللا فال يجيبه .

َحَسون فيهموا ، إال قَاَل الخطابي : وقوله : )) حسنتين (( ال أدري َعلَى أي شيء يتأول معنوى الْ 

 َعلَى تأويل من فسر المرماة بظلف الشاة .

وا  يلوي الوبطن .  ثُمَّ ذكر َعن المبورد ، أَنَّوهُ قَواَل : اْلَحَسون والحسون العظويم الَّوِذي فِوي المرفوق ِممَّ

ا  يلي المرفق .  والقبح والقبيح العظم الَِّذي فِي المرفق ِممَّ

وا  يلووي  -أعنووي المرمواة- قَواَل : فلعلوه شووبه أحود العظمووين بوا خر والعظوم الَّووِذي فِوي المرفووق ِممَّ

 البطن .

 قَاَل : َوُهَو شيء ال أحق وال اثق بِِه . انتهى .

قُلُت : وقد قَاَل بعضهم : ان الرواية )) خشبتين (( بالخاء والشوين المعجمتوين والبواء الموحودة 

 ، َوُهَو غلط وتصحيف .

أخوورج َهووذَا الكووالم مخوورج تعظوويم شووهور العشوواء فِووي  ّي ان النَّبِوو -وهللا أعلووم -والووذي يظهوور 

جماعة ، والتنويه بفضوله وشورفه ونفاسوته ، والنفووط مجبولوة َعلَوى محبوة األشوياء الحسونة الشوريفة 

النفيسة ، والميل إليها ، فووبخ مون لَوْو طمول فِوي وجوود قطعوة مون لحوم سومينة أو مرمواتين حسونتين ، 

ة لبوادر الوى الخوروج إليهوا ، وشوهد العشواء لوذلك ، َوُهوَو يتخلوف َعون وهما من ادنوى األشوياء الدنيويو

شهود العشاء فِي الجماعة َمَل فضل الجماعة ِعْندَ هللا ، وعظم فضل الجماعة َما يودخره لمون شوهدها 
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عنووده موون جميوول الجووَاء وجَيوول العطوواء ، فيكووون َمووا يعجوول لَووهُ وإن َكوواَن يسوويراً موون أمووور الوودنيا 

ا  يأكله أو يلهو بِِه أهم عنده من ثواب هللا الموعود بِِه . المستحسنة عنده  ِممَّ

َْ َ اا  ويشبه َهذَا : قَْوِل هللا تعالى :  ك اوَ  اَامِمااً ا ا ََ َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهواً اْنفَضُّوا إِلَْيَهاا َوتَ

ٌَ ِ َن اللهْهِو َوِ َن الت َِجاَرِة َوَّللاه   ِ َخْي اِزاِيَن  ِعْنَد َّللاه َه َ  ال [، فإنه توبيخ لمون تورك 11] الجمعة: َخْي

 الجمعة أو اشتغل َعْنَها بالتجارة أو باللهو .

وهذا الَحِدْيث : ظاهر فِوي وجووب شوهود الجماعوة فِوي المسواجد ، وإجابوة المنوادي بالصوالة ؛ 

مثول هوذه العقوبوة الشوديدة ال أخبر أَنَّوهُ هوم بتحريوق بيووت المتخلفوين َعون الجماعوة  ، و فإن النَّبِّي 

 تكون إال َعلَى ترك واجٍ  .

 وقد اعترض المخالفون فِي وجوب الجماعة َعلَى َهذَا االستدالل ، وأجابوا َعْنهُ بوجوٍه .

 ِمْنَها : حمل َهذَا الوعيد َعلَى الجمعة خاصة .

قَواَل لقووم يتخلفوون  بِوّي واستدلوا َعِليِه بما فِي )) صوحيح ُمْسوِلم (( َعون ابون َمْسوعُود ، ان النَّ 

َعوون الجمعووة : )) لَقَووْد هممووت أن آموور رجووالً يصوولي بالنوواط ، ثُوومَّ أحوورق َعلَووى رجووال يتخلفووون َعوون 

 الجمعة(( .

ومنهوا : أَنَّووهُ أراد تحريووق بيووت المنووافقين لنفوواقهم ؛ ولهوذا قَوواَل ابوون َمْسوعُود : ولقوود رأيتنووا ومووا 

 ه ، وقد سبق ذكره .يتخلف َعْنَها إال منافق معلوم نفاق

والمنافق إذا تخلف َعن الصالة َمَل الُمْسِلِمين ال يصلي فِي بيته بالكلية ، كموا أخبور هللا عونهم ، 

َ إِاله اَِليالً  أنهم  وَن َّللاه  َ وَن النهاَس َوال يَْذك  اؤ  ََ  [ . 142] النَِّساء :  ي 

 وهذا التأويل َعن الشَّافِِعّي وغيره .

 هُ لَْم يفعل التحريق ، وإنما توعد بِِه .ومنها : أَنَّ 

وقد ذه  قوم من العلماء الى جواز أن يهدد الَحاِكم رعيته بما ال يفعله بهم ، واستدل بعضوهم 

َعن ُسلَْيَمان ، أَنَّهُ قَاَل ِحيَن اختصمت إليه المراتوان فوي الولود : )) ايتووني  لذلك بما أخبر بِِه النَّبِّي 

قه (( ، ولوم يورد فعول ذَِلوَك ، إنموا قصود بِوِه التوصول الوى معرفوة أموه منهموا بظهوور بالسكين َحتَّى أش

 شفقتها ورقتها َعلَى ولدها .

 والجواب : أَنَّهُ ال يصح حمل الَحِدْيث َعلَى شيء من ذَِلَك .

 أما حمله َعلَى الجمعة وحدها فغير صحيح .

َما يدل َعلَى ان صوالة العشواء المووبخ َعلَوى شهود العشاء فِي تمام الَحِدْيث  وفي ذكر النَّبِّي 

 ترك شهودها ِهَي المراد .

وقد روي ذَِلوَك َعون َسوِعيد ْبون الُمَسويِّ  ، وأنهوا داخلوة فِوي عمووم الصوالة ؛ فوإن االسوم المفورد 

َكاااةَ  المحلووي بوواأللف والووالم يعووم ، كمووا فِووي قولووه تعووالى :  ااالةَ َوات ااوا ال ه ااوا الاله ة : ] البقوور َوأَاِيم 

 [، وهذا قَْوِل جماعة من العلماء .43

 وقد َجاَء التصريح بالتحريق َعلَى من تخلف َعن صالة العشاء .

،  فروى الحميدي َعن ُسْفيَان : ثنا أبو الَناد ، َعن األعرج ، َعن أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، َعون النَّبِوّي 

آمر فتياني فيخالفوا الوى بيووت أقووام يتخلفوون قَاَل : )) لَقَْد هممت أن أقيم الصالة صالة العشاء ، ثُمَّ 

 وذكر بقية الَحِدْيث .-َعن صالة العشاء ، فيحرقون عليهم بحَم الحط  (( 

، قَواَل :  وروى ابن أَبِي ذئ  ، َعن عجالن َمْولَى المشمعل ، َعن أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، َعون النَّبِوّي 

شوواء ا خوورة فِووي الجموول ، أو ألحوورقن حووول )) لينتهووين رجووال مموون حووول المسووجد ، ال يشووهدون الع

 بيوتهم بحَم الحط  (( .

 خرجه اإلمام أحمد .
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ً -وخرج  ، من َحِدْيث أَبِي معشر ، َعن َسِعيد المقبري ، َعن أَبِي ُهَرْيوَرةَ ، َعون النَّبِوّي  -أيضا

ياني يحرقون َموا فِوي قَاَل : )) لوال َما فِي البيوت من النَِّساء والذرية أقمت صالة العشاء ، وأمرت فت

 البيوت بالنار (( .

صوالة العشواء  وروى عاصم ، َعن أَبِي صالح ، َعون أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، قَواَل : أخور َرُسوول هللا 

َحتَّى تهور الليل وذه  ثلثه أو قريباً ِمْنهُ ، ثُمَّ خرج الى المسجد ، فإذا النَّاط عَون، وإذا هم قليول ، 

رأيته غض  غضباً قط أشد ِمْنهُ ، ثُومَّ قَواَل : )) لَوْو ان رجوالً نوادى النَّواط  فغض  غضباً َما أعلم اني

الى عرق أو مرماتين أتوه لوذلك ] ولوم يتخلفووا [ ، وهوم يتخلفوون َعون هوذه الصوالة ، لَقَوْد همموت أن 

قهوا علويهم آمر رجالً يصلي بالناط ، ثُمَّ اتتبل هذه الدور الَّتِْي تخلف أهلوها َعون هوذه الصوالة ، فأحر

 بالنيران (( .

 وورد التصريح بأن العقوبة َعلَى ترك الجماعة دون الجمعة .

: ثنوا حووثرة ْبون  -ُهوَو ابون هاشوم البغووي -خرجه الطبراني فِي )) أوسطه (( : َحدَّثَنَا إِْبَراِهْيم 

ان رجالً دعوا النَّواط الوى قَاَل )) لَْو  أشرط : ثنا حماد ْبن َسلََمة ، َعن ثابت ، َعن أنس ، ان النَّبِّي 

عرق أو مرماتين ألجابوه ، وهم يدعون الى هذه الصالة فِي جماعة فال يأتونها ، لَقَْد هممت أن آمور 

رجالً يصلي بالناط فِي جماعة ، ثُمَّ أنصرف إلوى قووم سومعوا النوداء ، فَلَوْم يجيبووا فأضورمها علويهم 

 ناراً ؛ فإنه ال يتخلف َعْنَها إال منافق (( .

 : قَاَل ابن نقطة فِي )) تكملة اإلكمال (( . -حوثرة ، َضِعيف 

وأما ذكور الجمعوة فِوي َحوِدْيث ابون َمْسوعُود ، فوال يودل َعلَوى اختصواها بوذاك ؛ فإنوه كموا هوم أن 

 يحرق َعلَى المتخلف َعن الجمعة فَقَْد هم أن يحرق َعلَى المتخلف َعن العشاء .

 ة لالجتماع لها .وقد قيل إنه عبر بالجمعة َعن الجماع

 قَاَل البيهقي : َهذَا ُهَو الَِّذي َعِليِه سائر الرواة .

واستدل بما خرجه من )) سنن أَبِي داود (( َعن يَيد ْبن يَيد ، َعن يَيد ْبن األصوم ، قَواَل : ] 

ي فيجمعووا حَمواً يَقُول : )) لَقَْد هممت أن آمور فتيتو َسِمْعت أبا ُهَرْيَرةَ يَقُول [ : َسِمْعت َرُسول هللا 

 من حطٍ  ، ثُمَّ آتي قوماً يصلون فِي بيوتهم ، ليس بهم علة فأحرقها عليهم (( .

قيل ليَيود ْبون األصوم : الجمعوة عنوى أو غيرهوا ؟ فَقَواَل : صومتا أذنواي إن لَوْم أكون َسوِمْعت أَبَوا 

 ، َما ذكر جمعة وال غيرها . ُهَرْيَرةَ يأثره َعن النَّبِّي 

ً -وخرجه  من طريق معمر ، َعن َجْعفَر ْبن برقان ، َعون يَيود ْبون األصوم مختصوراً ،  - أيضا

 وفي حديثه : )) ال يشهدون الجمعة (( .

وهووذه الروايووة ، أو أَنَّووهُ اراد بالجمعووة الجماعووة ، كمووا قَوواَل البيهقووي ؛ فووإن مسوولماً خرجووه موون 

  يشهدو الصالة((.طريق وكيل ، َعن َجْعفَر ْبن برقان ، َوقَاَل فِي حديثه : )) ال

 ورواية أَبِي داود صريحة فِي أن التحريق عقوبة َعلَى المتخلف َعن الجماعة .

 وإن صلى المتخلف فِي بيته .

صرح بالتعليول بوالتخلف  وأما دعوى أن التحريق َكاَن للنفاق فهو غير صحيح ؛ فإن النَّبِّي 

 َما َكاَن علماً َعلَى النفاق فهو محرم .َعن الجماعة ، ولكنه جعل ذَِلَك من خصال النفاق ، وكل 

: )) مون َسوِمَل النوداء ثالثواً فَلَوْم يجو  كتو   وفي َحِدْيث أَبِي زرارة األنصاري ، َعن النَّبِوّي 

من المنافقين (( . وإسناده صحيح ؛ لكن أبو زرارة ، قَاَل أبو اْلقَاِسم البغوي : ال أدري أله صوحبة أم 

 ال ؟
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ن ِرَوايَة ابن لهيعة ، َعن زبان ْبون فائود ، َعون َسوْهل ْبون معواذ ْبون أنوس ، وخرج اإلمام أحمد م

، قَواَل : )) الجفواء كول الجفواء ، والكفور والنفواق مون َسوِمَل منوادي هللا ينوادي  َعن أبيه ، َعن النَّبِوّي 

 بالصالة ويدعو بالفالح فال يجيبه (( . 

 ورواه رشدين ْبن سعد ، َعن زبان .

 أبو موسى : رواه جماعة َعن زبان ، وتابعه َعِليِه يَيد ْبن أَبِي حبي  . قَاَل الحاف 

ُجُل جار المسجد ، ال يرى فِيِه.  َوقَاَل النخعي : كفى علماً َعلَى النفاق أن يكون الرَّ

يعلم نفواق خلوق مون المنوافقين وال يعواقبهم َعلَوى نفواقهم ، بول يكول سورائرهم  وقد َكاَن النَّبِّي 

، ويعاملهم معاملة الُمْسِلِمين فِي الظاهر ، وال يعاقبهم إال َعلَى ذنووب تظهور مونهم ، فَلَوْم تكون إلى هللا 

العقوبة بالتحريق إال َعلَوى الوذن  الظواهر ، َوُهوَو التخلوف َعون شوهود الصوالة فِوي المسوجد ، ال َعلَوى 

 النفاق الباطن .

ا ال   يجوز فعله ، فَقَْد اختلف فِي جواز ذَِلَك .وأما دعوى أن ذَِلَك َكاَن تخويفاً وإرهابا ِممَّ

فروي جوازه َعن طائفة من السلف ، منهم : َعْبد الحميد ْبن َعْبد الرحمن عامل ُعَمور ْبون َعْبود 

عن ُعَمر ْبن الَخطَّاب من وجوه منقطول  -أيضاً  -العَيَ َعلَى الكوفة ، وميمون ْبن مهران ، وروي 

 طال  .َضِعيف ، وعن َعِلّي ْبن أَبِي 

وأنكوور ذَِلووَك ُعَموور ْبوون َعْبوود العَيووَ وتغووي  َعلَووى َعْبوود الحميوود لمووا فعلووه ، َوقَوواَل : إن خصوولتين 

 خيرهما الكذب لخصلتا سوٍء .

 وقد ذكر هذه ا ثار ُعَمر ْبن شبة البصري فِي )) ِكتَاب أدب السلطان (( .

أخبور بأنوه هوم،  ي شويء ؛ ألنوه من التحريق من َهذَا فِ  وبكل حال ؛ فليس َما ذكره النَّبِّي 

وأنما يهم بما يجوز لَوهُ فعلوه ، والتخويوف يكوون ِعْنودَ مون أجوازه بموا ال يجووز فعلوه وال الهوم بفعلوه ، 

فتبين أَنَّهُ ليس من التخويف فِي شيء ، وإنما امتنل من التحريق لموا فِوي البيووت مون النَِّسواء والذريوة 

تِْي خرجها اإلمام أحمد ، وهم ال يلَمون شوهود الجماعوة ؛ فإنهوا ال وهم األطفال ، كما فِي الرواية الَّ 

تج  َعلَى امرأة وال طفل ، والعقوبوة إذا خشوي أن تتعودى إلوى مون ال ذنو  لَوهُ امتنعوت ، كموا يو خر 

 الحد َعن الحامل إذا وج  َعلَْيَها َحتَّى تضل حملها .

مالية ، وقود نسوخت ، وربموا عضول فإن زعم زاعم أن التحريق منسوخ ؛ ألنه من العقوبات ال

 َعن التحريق بالنار . ذَِلَك بنهي النَّبِّي 

قيل لَهُ : دعووى نسوخ العقوبوات الماليوة بوإتالف األمووال ال تصوح ، والشوريعة طافحوة بجوواز 

بتحريق الثوب المعصفر بالنار ، وأمره بتحريق متواع الغوال ، وأموره بكسور القودور  ذَِلَك، كأمره 

 بخ فيها لحوم الحمر األهلية ، وحرق ُعَمر بيت خمار .الَّتِْي ط

: نقلووه عنهمووا ابوون منصووور فِووي ))  -ونووص َعلَووى جووواز تحريووق بيووت الخمووار أحموود وإسووحاق 

مسائله(( ، َوُهَو قَْوِل يَْحيَى ْبن يَْحيَى األندلسي ، وذكر أن بع  أصوحابه نقلوه َعون َماِلوك ، واختواره 

 ابن بطة من أصحابنا .

 وروي َعْنهُ أَنَّهُ أنه  ماله . -أيضاً  -ن َعِلّي وروي عَ 

 وعووون ُعَمووور ، قَووواَل فِوووي الَّوووِذي يبيووول الخمووور : كسوووورا كووول آنيوووة لَوووهُ ، وسووويروا كووول ماشوووية 

 لَهُ .

 خرجه وكيل فِي )) كتابه (( .

 َعن التحريق بالنار ، فإنما أراد بِِه تحريق النفوط وذوات األرواح . وأما نهيه 

 تحريق بيت العاصي ي دي إلى تحريق نفسه ، َوُهَو ممنوع .فإن قيل : ف

قيل : إنما يقصد بالتحريق دارهُ ومتاعهُ ، فإن أتى َعلَى نفسه لَْم يكون بالقصود ، بول تبعواً ، كموا 

 يجوز تبييُت المشركين وقتلهم ليالً ، وقد أتى القتل َعلَى ذراريهم ونسائهم .
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 قَاَل : )) هم منهم (( .َعن ذَِلَك ، فَ  وقد سئل النَّبِّي 

ا  يحسن االستدالل بِِه َعلَى قتل تارك الصالة ؛ فإنه إذا جازت عقوبة توارك الجماعوة  وهذا ِممَّ

فِي ماله وإن تعدت إلى نفسه بالهالك ، فقتل من ترك الصالة بالكلية أولوى بوالجواز ، فوال جورم َكواَن 

 قتله واجباً ِعْندَ جمهور العلماء .

: دليل َعلَى أَنَّهُ إنما يعاق  تارك الصالة أو بع  واجباتها فِي حوال إخاللوه بَِهوا وفي الَحِدْيث 

إنما أراد عقوبتهم فِي حال التخلوف ، وقود َكواَن يمكنوه أن يو خر العقوبوة  ، ال بعد ذَِلَك ؛ فإن النَّبِّي 

 َحتَّى يصلي وتنقضي صالته .

وغيورهم : إن توارك الصوالة ال يقتول َحتَّوى  وهذا يعضد قَْوِل من قَاَل من الفقهواء مون أصوحابنا

يدعى إلى الصالة ، ويصر َعلَى تركها َحتَّى يضيق وقت األخرى ، ليكون قتله َعلَى التورك المتلوبس 

 بِِه فِي الحال .

أن اإلمام لَهُ أن ي خر الصالة َعن أول الوقوت لمصولحة دينيوة ، ولكنوه  -أيضاً  -وفي الَحِدْيث 

 اط فِي أول الوقت ؛ لئال تفوتهم فضيلة أول الوقت.يستخلف من يصلي بالن

: أن إنكوار المنكور فورض كفايوة ، وأنوه إذا قوام اكتفوى بوذلك ، وال يلوَم جميول  -أيضاً  -وفيه 

 َمعَهُ جميل النَّاط . النَّاط االجتماع َعِليِه ؛ فإنه لَْو َكاَن كذلك ألخذ النَّبِّي 

*  *  * 

 بَاب   - 30

َِ َصالِة ال  َجَماَعةِ فَْض

 وكان األسود إذا فاتته الجماعة ذه  إلى مسجد آخر .

 وجاء أنس إلى مسجد قَْد صلي فِيِه ، فأذن وأقام ، وصلى جماعة .

 هاهنا مسألتان :

 إحداهما :

أن من فاتته الجماعوة فِوي مسوجد لَوْم يجود فِيوِه جماعوةً ، فإنوه يوذه  إلوى مسوجد آخور لتحصويل 

 الجماعة ، كما فعله األسود .

َوقَاَل حماد ْبن زيد : َكاَن ليث ْبن أبي سليم إذا فاتتوه الصوالة فِوي مسوجد حيوه اكتورى حمواراً ، 

 فطاف َعِليِه المساجد َحتَّى يدرك جماعةً .

ونص اإلمام أحمد َعلَى أن من فاتته الجماعة فِي مسجد حيه أَنَّهُ يذه  إلى مسجد آخر ليودرك 

اإلحورام َموَل اإلموام فِوي مسوجد حيوة صولى معهوم ، ولوم يوذه  إلوى الجماعة . قَاَل : وإن فاتته تكبيرة 

 مسجد آخر إلدراك تكبيرة اإلحرام َمَل إمامه .

 وحكى َعن هشيم ، أَنَّهُ َكاَن يذه  إلى مسجد آخر إلدراك تكبيرة اإلحرام َمَل اإلمام .

ي مسوجد غيوره ومذه  َماِلك : أن من وجد مسجداً قَْد جمل أهله ، فإن طمل بإدراك جماعوة فِو

خوورج إليهووا ، وإن كووانوا جماعووةً فووال بووأط أن يخرجوووا فيجمعوووا كراهووة إعووادة الجماعووة عنوودهم فِووي 

 المسجد ، كما سيأتي .

ومسجد بيت المقدط ، فقالوا : يصلوا فيهوا  واستثنوا من ذَِلَك المسجد الحرام ومسجد النَّبِّي 

 : ذكره فِي )) تهذي  المدونة (( . -جد أفذاذاً ، ُهَو أعظم ألجورهم من الجماعة خارج المس

 المسألة الثانية :

أن من دََخَل مسجداً قَْد صلي فِيِه جماعة ، فإنه يصلى فِيِه جماعوة مورة ثانيوة ، صوح ذَِلوَك َعون 

 أنس ْبن َماِلك ، كما علقه َعْنهُ البخاري ، واحتج بِِه اإلمام أحمد .

أَنَّهُ رأى أَنَس ْبن َماِلوك دََخوَل مسوجداً قَوْد صولي فِيوِه ، فوأذن  َوُهَو من ِرَوايَة الجعد أَبِي ُعثَْمان ،

 وأقام وصلى بأصحابه .
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وقد رواه غير واحد من الثقات ، َعن الجعد ، وخرجه َعْبود الورزاق واألثورام وابون أَبِوي شويبة 

 والبيهقي وغيرهم فِي )) تصانيفهم (( من طرق متعددة َعن الجعد .

 جه آخر ؛ وأنه َرَوى فِي ذَِلَك حديثاً مرفوعاً .وقد روي َعن أَنَس من و

خرجه ابن عدي من طريق عباد ْبن منصوور ، قَواَل : رأيوت أَنَوس ْبون َماِلوك دََخوَل مسوجداً بعود 

العصر ، وقد صلى القوم ، ومعه نفر من أصوحابه ، فوأمهم ، فلموا انفتول قيول لَوهُ : ألويس يكوره َهوذَا ؟ 

الفجور ، فقوام قائمواً ينظور ، فَقَواَل : )) َماِلوك؟((  ، وقد صلى َرُسوول هللا  فَقَاَل : دََخَل َرُجل المسجد

أن  قَاَل : أريد أن أصلي ، فَقَاَل : )) أما َرُجل يصلي َموَل َهوذَا ؟ (( فودخل َرُجول ، فوأمرهم النَّبِوّي   

 يصلو جميعاً .

 وعباد ْبن منصور ، تكلموا فِيِه .

 مسألة فِي موضعين :وقد اختلف النَّاط فِي َهذَا ال

أحوودهما : أن موون دََخووَل مسووجداً قَووْد صوولي فِيووِه فصوولى وحووده أو جماعووة : َهووْل يوو ذن ويقوويم ، أم 

يكفيه أذان الجماعة األولى وإقامتهم ؟ فِيِه قوالن مشوهوران للعلمواء ، قَوْد سوبق ذكرهموا فِوي مواضول 

 من الكتاب .

هُ يجووَئهم األذن واإلقامووة األولووى، َوُهووَو ومووذه  أَبِووي حنيفووة وأصووحابه وسووفيان وإسووحاق ؛ أَنَّوو

نَصَّ أحمود ، وقود جعلوه صواح  )) المغنوي (( الموذه  ، َوُهوَو كموا قَواَل ؛ لكون أحمود ال يكوره إعوادة 

 األذان واإلقامة .

وروي َعن طائفة من السولف كراهوة إعادتهموا ، مونهم : َعْبود الورحمن ْبون أَبِوي ليلوي وغيوره ، 

 ي يوسف ومحمد .عن أَبِ  -أيضاً  -وحكي 

وعن الشَّْعبِّي ، قَاَل : إذا صلى فِي المسجد جماعة فإن إقامتهم تجَىء عمن صلى صالة إلوى 

 الصالة األخرى .

ْهِرّي : يقيم ، ولم يذكر األذان . َُّ  َوقَاَل ال

 وعن قتادة ، قَاَل : إن لَْم يسمل اإلقامة أقام ، ثُمَّ صلى .

 ي مسجد قَْد صلى فِيِه إمامه الرات  .والموضل الثاني : إعادة الجماعة فِ 

 واختلف العلماء فِي ذَِلَك :

فموونهم : موون كرهووه ، َوقَوواَل يصوولون فِيووِه وحووداناً ، روي ذَِلووَك َعوون َسوواِلم وأبووي قالبووة ، وحكوواه 

وود والَهووري  بعوو  العلموواء َعوون َسووِعيد ْبوون الُمَسوويِّ  والحسوون والنخعووي والضووحاك والقاسووم ْبوون ُمَحمَّ

ُهَو قَْوِل الليث واألوزاعي والثوري وأبي حنيفوة ومالوك ، وحكواه الترموذي فِوي )) كتابوه وغيرهم ، وَ 

(( َعن ابن المبارك والشافعي ، وقد رواه الربيل َعن الشَّوافِِعّي، وأنوه لَوْم يفعلوه السولف ، بول قَوْد عابوه 

 بعضهم .

يظن بمن صلى جماعة بعود  وكان َهذَا القول ُهَو المعمول بِِه فِي زمن بني أمية ؛ حذراً من أن

جماعة المسجد األولى أَنَّهُ مخالف للسلطان مفتئت َعِليوِه ، ال يورى الصوالة َمعَوهُ ، وال َموَل مون أقاموه 

 فِي إمامه المساجد .

وقد استدل بعضهم لهذا بما َرَوى معاوية ْبن يَْحيَى ، َعن َخاِلد الحوذاء ، َعون َعْبود الورحمن ْبون 

أقبل من نواحي المدينة يريد الصالة ، فوجد النَّاط قَْد صولوا  يه ، أن َرُسول هللا أَبِي بكرة ، َعن أَبِ 

 ، فمال إلى منَله ، فجمل أهله ، فصلى بهم .

 خرجه الطبراني .

 ومعاوية ْبن يَْحيَى ، ال يحتج بِِه .

ن َماِلوك، وذه  أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة فِي المساجد فِي الجملة كما فعله أَنَس بْ 

 منهم : َعَطاء وقتادة ومكحول ، َوُهَو قَْوِل إِْسَحاق وأبي يوسف ومحمد وداود .
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 واختلف فِيِه َعن اْلَحَسن والنخعي ، فروي عنهما كالقولين .

 والمشهور : أَنَّهُ يكره ذَِلَك فِي مسجدي مكة والمدينة خاصة ، ويجوز فيما سواهما.

 ي مكة والمدينة المسجد األقصى فِي الكراهة.ومن تأخري أصحابه من ألحق بمسجد

 وعن أحمد ِرَوايَة أخرى : ال يكره بحال .

وموون أصووحابنا موون كرهووه فِووي المسوواجد العظووام الَّتِووْي يتووولى السوولطان عووادة ترتيوو  أئمتهووا 

ئمتهوا كالجوامل ونحوها ؛ لئال يتطرق بذلك إلى االفتئات َعِليِه ، ولم يكرهه فِي المساجد الَّتِْي يرت  أ

 جيرانها .

وحكووي َعوون الشَّووافِِعّي ، أَنَّووهُ يكووره إعووادة الجماعووة فِووي مسوواجد الوودروب ونحوهووا دون مسوواجد 

 األسواق الَّتِْي يكثر فيها تكرار الجماعات ، لكثرة استطراق النَّاط إليها ؛ دفعاً للحاجة .

أحود مون العلمواء، َموا خوال  ومتى لَْم يكن للمسجد إمام راتو  لَوْم يكوره إعوادة الجماعوة فِيوِه ِعْنودَ 

 أيضاً .-الليث ْبن سعد ، فإنه كره اإلعادة فِيِه 

واستدل من لَْم يكره اإلعادة بحديث أَبِي َسِعيد اْلُخودِريَّ ، قَواَل : َجواَء رجوٌل وقود صولى َرُسوول 

 ، فَقَاَل : )) أيكم يتجر َعلَى َهذَا ؟ (( فقام َرُجل ، فصلى َمعَهُ . هللا 

وابوون  -وهووذا لفظووه ، َوقَوواَل : َهوذَا َحووِدْيث حسوون  -أحموود وأبووو داود والترموذي  خرجوه اإلمووام

 خَيمة وابن حبان فِي )) صحيحهما (( والحاكم ، َوقَاَل : صحيح اإلسناد.

وقد قواه اإلمام أحمد وأخذ بِِه ، َوُهَو مشكل َعلَى أصله ؛ فإنه يكره إعادة الجماعوة فِوي مسوجد 

 المدينة .

 إلمام أحمد َعْنهُ من وجهين :وقد اعتذر ا

َحابَة فِي الصالة َمَل النَّبِّي  َكانَْت متوفرة ، وإنما َكاَن يتخلف من لَوهُ  أحدهما : أن رغبة الصَّ

عووذر ، وأمووا بعووده فلوويس كووذلك ، فكووره تفريووق الجماعووات فِووي المسووجدين الفاضوولين توووقيراً للجماعووة 

 فيهما.

أكثور مون  عوة القليلوة دون الكثيورة ، ولهوذا لَوْم يوأمر النَّبِوّي والثاني : أن َهذَا يغتفر فِوي الجما

 واحد بالصالة َمعَهُ .

وكذلك قَاَل أحمد فِي الجماعة تفوتهم الجمعة : إنهم إن كانوا ثاَلَثَة صلوا جماعوةً ، فوإن كثوروا 

 فتوقف فِي صالتهم جماعةً ، َوقَاَل : ال أعرفه .

الة الظهور يووم الجمعوة فِوي المسواجد افتئاتواً َعلَوى األئموة ، ومأخذه فِي ذَِلَك : أن فِي إظهار ص

 ويتستر بِِه أهل البدع إلى ترك الجمعة ، وصالة الظهر فِي المساجد كسائر األيام .

وقد كره طائفة من السلف لمن فاتته الجمعة أن يصولوا جماعوة ، مونهم : اْلَحَسون وأبوو قالبوة ، 

 َوُهَو قَْوِل أَبِي حنيفة .

لرخصة فِيِه َعن ابن َمْسعُود وإياط ْبن معاوية ، َوُهَو قَْوِل الشَّافِِعّي وأحمود وإسوحاق ورويت ا

. 

وعن أحمد ِرَوايَة : أَنَّهُ يكره صالة الظهر جماعة إذ كثروا ، وال يكره إذا قلوا . وقود ذكرناهوا 

 آنفاً .

 ومن أصحابنا من كره الجماعة فِي مكان الجمعة خاصة .

 ن الثوري ومالك .واختلف فِيِه عَ 

وروي َعن حذيفة وزيد ْبن ثابت ، أن من فاتتوه الجمعوة ال يصولي الظهور فِوي المسوجد بالكليوة 

 حياء من النَّاط .

 قَاَل حذيفة : ال خير فيمن ال حياء فِيِه .

 َوقَاَل زيد : من ال يستحي من النَّاط ال يستحي من هللا .
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ي علقه البخاري زيادة : أَنَّهُ أمور بعو  أصوحابه فوأذن وقد روي فِي َحِدْيث أَنَس الموقوف الَّذِ 

 وصلى ركعتين ، ثُمَّ أمره فأقام ثُمَّ تقدم أَنَس فصلى بهم .

 خرجه َعْبد الرزاق َعن َجْعفَر ْبن ُسلَْيَمان ، َعن الجعد ، َعن أَنَس .

ِرفَاَعوة ،  وخرجه الجوزجواني مون ِرَوايَوة ابون عليوة ، َعون الجعود ، قَواَل : كنوا فِوي مسوجد بنوي

فجاء أَنَس ْبن َماِلك ومعه نفر ، وقد صلينا صالة الصبح ، فَقَواَل : أصوليتم ؟ قَواَل : نَعَوْم ، فوإذن َرُجول 

 من القوم ، ثُمَّ صلوا ركعتين ، ثُمَّ أقام ، ثُمَّ تقدم أَنَس فصلى بهم .

يجووز لَوهُ أن يتطووع قَْبوَل وهذا يدل َعلَى أن من دََخَل مسجداً قَْد صلي فِيِه والوقت بواٍق ، فإنوه 

صالة المكتوبوة ، ويصولي السونن الرواتو  قَْبوَل الفورائ  ، َوُهوَو قَوْوِل األكثورين ، مونهم : ].. .. .. [ 

 وأبو حنيفة ومالك والشافعي .

: رواه َماِلك وأيوب وابن ُجَرْيج ، َعون نوافلٍ  -وقالت طائفة : يبدأ بالمكتوبة ، منهم : ابن ُعَمر 

 ، َعْنهُ .

وكووذا روي َعوون َعْبوود الوورحمن ْبوون أَبِووي ليلووى والشووعبي والنخعووي وعطوواء ، َوُهووَو قَووْوِل الثوووري 

 والحسن ْبن حي والليث ْبن سعد .

 وعن اْلَحَسن ، قَاَل : ابدأ بالمكتوبة إال ركعتي الفجر .

 وكذا قَْوِل الثوري .

 واختلفت الرواية َعن أحمد فِي ذَِلَك :

صووالح وحنبوول : يبوودأ بالمكتوبووة ، واسووتدل فِووي ِرَوايَووة ابوون منصووور فنقوول َعْنووهُ ابوون منصووور و

 وصالح بما روي َعن ابن ُعَمر .

ُجُل يخرج إلى المسجد فيجدهم قَوْد صولوا ، ووجود رجوالً  ونقل َعْنهُ أبو اْلقَاِسم البغوي ، فِي الرَّ

ُجُل ؟ قَاَل : إن شاء تطوع .  يتطوع : أيتطوع َحتَّى يجيء الرَّ

ِلَك جعول الودخول إلوى المسوجد إلرادة الصوالة المكتوبوة كإقاموة الصوالة ، فوال يبودأ ومن كره ذَ 

قبلها بشويء وإنموا يشورع التطووع لمون ينتظور اإلموام ؛ ألنوه إذا لَوْم يخورج إلوى النَّواط لَوْم يمنعووا مون 

 التطوع .

 غيره .: قاله َعَطاء و -ولو َكانَْت الصالة فِي غير مسجد فله أن يتطوع قَْبَل المكتوبة 

 أيضاً  . -وقياط َهذَا : أن اإلمام إذا حضر المسجد ، فإنه يكره لَهُ أن يتطوع قَْبَل المكتوبة 

وقد ذكرنا فيها تقدم فِي )) بَاب : متى يقوم النَّاط إذا رأوا اإلمام (( الَحوِدْيث الَّوِذي خرجوه أبوو 

رآهوم قلوويالً جلووس ثُومَّ صوولى ، وإذا رآهووم  َكوواَن ِحويَن تقووام الصووالة فِوي المسووجد إذا داود ، أن النَّبِوّي 

 جماعة صلى .

يخوورج بعوود النووداء إلووى المسووجد ، فووإذا رأى أهوول  وخرجووه البيهقووي ، ولفظووه : َكوواَن النبووي 

 المسجد قليالً جلس َحتَّى يرى منهم جماعة ثُمَّ يصلي .

َجاَء وبوالل فِوي اإلقاموة  وقد تقدم فِي )) بَاب : القيام للصالة (( الَحِدْيث المرسل ، أن النَّبِّي 

 فجلس .

 في َهذَا الباب ثاَلَثَة أحاديث : -رحمه هللا  -خرج البخاري 

 الَحِدْيث األول :

645 -  َحوودَّثَنَا َعْبوود هللا ْبوون يوسووف : أنووا َماِلووك ، َعوون نووافلٍ ، َعوون َعْبوود هللا ْبوون ُعَموور، أن

 الة الفووووووذ بسووووووبلٍ وعشوووووورين قَوووووواَل : )) صووووووالةُ الجماعووووووة تفضوووووول َعلَووووووى صوووووو َرُسووووووول هللا 

 درجةً (( .

 الَحِدْيث الثاني :

 قَاَل :
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646 -  َحوووودَّثَنَا َعْبوووود هللا ْبوووون يوسووووف : َحوووودَّثَنِي الليووووث : َحوووودَّثَنِي ابوووون الهوووواد ، َعوووون 

ل يَقُوول : )) صوالة الجماعوة تفضو َعْبد هللا ْبن خباب ، َعون أَبِوي َسوِعيد اْلُخودِريَّ ، أَنَّوهُ َسوِمَل النَّبِوّي 

 صالة الفذ بخمٍس وعشرين درجةً (( .

 الَحِدْيث الثالث :

َحدَّثَنَا موسى ْبن إسماعيل : نا َعْبد الواحد ، قَاَل : ثنا األعمش ، قَاَل : َسِمْعت أبوا  - 647

ُجوُل فِوي الجماعوة تضوعيف  صالح يَقُول : َسِمْعت أَبَا ُهَرْيَرةَ يَقُول : قَاَل َرُسوول هللا  : )) صوالة الرَّ

َعلَى صالته فِي بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً ، وذلك أَنَّوهُ إذا توضوأ فأحسون الوضووء ، ثُومَّ 

خورج إلوى المسووجد ال يخرجوه إال الصوالة ، لَووْم يخوط خطووة إال رفعووت لَوهُ بَِهوا درجووة وحوط َعْنوهُ بَِهووا 

لهم صول َعِليوِه ، اللهوم ارحموه خطيئة ، فإذا صلى لَْم تَل المالئكة تصلي َعِليِه َما دام فِي مصالة : ال

 ، وال يَال أحدكم فِي صالةٍ َما انتظر الصالة(( .

فِي َحِدْيث ابن ُعَمر : أن صالة الجماعة تفضل َعلَى صالة الفذ بسبلٍ وعشرين درجةً ، وفي 

 َحِدْيث أَبِي َسِعيد : أنها َعلَْيَها بخمس وعشرين .

يوود فِووي َحووِدْيث ابوون ُعَموور ذكوور صووالة الفووذ وصووالة وقوود جموول بعوو  النَّوواط بينهمووا ، فَقَوواَل : أر

الجماعووة ، ومووا بَْينَُهَمووا  موون الفضوول ، َوُهووَو خمووس وعشوورون ، فصووار ذَِلووَك سووبعاً وعشوورين ، وفووي 

 َحِدْيث أَبِي َسِعيد ذكر قدر الفضل بَْينَُهَما  فَقَْط ، َوُهَو خمس وعشرون .

، كما ذكور فِوي -أيضاً  -در التفاضل بَْين الصالتين وهذا بعيد ، فإن َحِدْيث ابن ُعَمر ذكر فِيِه ق

 َحِدْيث أَبِي َسِعيد .

، قَواَل  وقد خرجه ُمْسِلم من ِرَوايَة ُعبَْيِد هللا ْبن ُعَمر ، َعن نَافِل ، َعن ابن ُعَمر ، َعن النَّبِّي 

ُجُل فِي الجماعة تَيد َعلَى صالته وحده سبعاً وعشرين درجة (( .  : )) صالة الرَّ

وأما َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ ففيه تضعّف صوالة الجماعوة َعلَوى الصوالة فِوي البيوت والسووق خمسوة 

 : قدر التفاضل بَْينَُهَما  . -أيضاً  -وعشرين ضعفاً ، والمراد بِِه 

 وسيأتي َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ بلف  آخر ، خرجه البخاري فِي الباب الَِّذي يوأتي بعود َهوذَا ، َوُهوَو :

 )) تفضل صالة الجميل صالة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جَءاً (( .

، َوُهوَو : أن صوالة الفوذ  -وهللاُ أعلوم  -والمراد بهذه األجَاء واألضعاف والودرج معنوى واحود 

لها ثواب مقدر معلوم ِعْندَ هللا ، تَيد صالة الجماعة َعلَى ثواب صالة الفذ خمسة وعشرين أو سوبعة 

 وعشرين .

اَء التصريح بهذا فِي َحِدْيث خرجه ُمْسِلم مون ِرَوايَوة سولمان األغور ، َعون أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، وقد جَ 

 : )) صالة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صالة الفذ(( . قَاَل : قَاَل َرُسول هللا 

 ، قَووووواَل :  مووووون وجوووووه آخووووور ، َعووووون أَبِوووووي ُهَرْيوووووَرةَ ، َعووووون النَّبِوووووّي  -أيضووووواً  -وخووووورج 

 ة َمَل اإلمام أفضل من خمس وعشرين صالة يصليها وحده (( .)) صال

 : )) كلها مثل صالته (( . -موفوعاً  -وفي )) المسند (( َعن ابن ُعَمر 

وقد اختلف النَّاط فِي الجمل بَْين َحِدْيث ابن ُعَمور فِوي ذكور السوبل وعشورين وبوين َحوِدْيث أَبِوي 

 . َسِعيد وأبي ُهَرْيَرةَ فِي ذكر خمس وعشرين

فِوي كول وقوت َموا أعلموه هللا وأوحواه إليوه مون الفضول، فبلغوه كموا  فَقَالَْت طائفةٌ : ذكر النَّبِوّي 

أوحووي إليووه ، وكووان قَووْد أوحووى إِلَْيووِه أن صووالة الجماعووة تفضوول َعلَووى صووالة الفووذ بخمووس وعشوورين ، 

لَوى ذَِلوَك ، كموا أخبور : )) أن مون والعدد ال مفهوم لَهُ ِعْندَ كثيور مون العلمواء ، ثُومَّ أوحوى إِلَْيوِه زيوادة عَ 

مات لَهُ ثاَلَثَوة مون الولود لَوْم تمسوه النوار (( .ثُومَّ سوئل َعون االثنوين ، فَقَواَل : )) واثنوان (( ثُومَّ سوئل َعون 

الواحد ، فَقَاَل : )) والواحد (( ، وكما أخبر )) أن صيام ثاَلَثَة أيوام مون كول شوهر يعودل صويام الودهر 

ْبد هللا ابن َعْمِرو ْبن العاع أَنَّهُ إن صام يومواً مون الشوهر أو يوومين ِمْنوهُ فلوه أجور َموا (( ، ثُمَّ أخبر عَ 
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بقووي ِمْنووهُ ، ونطووق الكتوواب بووأن الحسوونة بعشوور أمثالهووا ، ثُوومَّ جوواءت السوونة بووأن الحسوونة تضوواعف إلووى 

 أيضاً . -سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، ودل القرآن َعِليِه 

ة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها ، ثم اختلفوا : فمنهم من قواَل : يتفواوت وقالت طائفة : صال

 ثوابها بإكمال الصالة فِي نفسها ، وإقامة حقوقها وخشوعها ، ورجحه أبو موسى المديني .

 على حس  ذَِلَك . -أيضاً  -ولكن صالة الفذ يتفاوت ثوابها 

رن بصوالة الجماعوة مون المشوي إلوى المسوجد ومنهم من قَاَل : يتفاوت ثوابها بذلك ، وربما يقت

وبعووده وكثوورة الجماعووة فِيووِه ، وكونووه عتيقوواً ، وكووون المشووي َعلَووى طهووارةٍ ، والتبكيوور إلووى المسوواجد ، 

والمسووابقة إلووى الصووف األول َعوون يمووين اإلمووام أو وراءه ، وإدراك تكبيوورة اإلحوورام َمووَل اإلمووام ، 

 صالة ، وغير ذَِلَك .والتأمين َمعَهُ ، وانتظار الصالة بعد ال

 وهذا قَْوِل أَبِي بَْكر األثرم وغيره ، َوُهَو األظهر .

 ذكووووور فِوووووي َحوووووِدْيث أَبِوووووي ُهَرْيوووووَرةَ تعليووووول المضووووواعفة ، فَقَووووواَل :  ويووووودل َعِليوووووِه : أَنَّوووووهُ 

)) وذلك أَنَّوهُ إذ توضوأ فأحسون الوضووء ، ثُومَّ خورج إلوى المسوجد ، ال يخرجوه إال الصوالة ، لَوْم يخوط 

َل المالئكوة تصولي َعِليوِه َموا خ ََ طوةً إال رفعت لَهُ بَِها درجة ، وحط َعْنهُ بَِها خطيئة ، فإذا صولى لَوْم تو

 دام فِي مصالة : اللهم صل َعِليِه ، اللهم ارحمه ، وال يَال أحدكم فِي صالة َما انتظر الصالة (( .

 .وعلى َهذَا ؛ فَقَْد تضاعف الصالة فِي جماعة أكثر من ذَِلَك 

 إما بحس  شرف الَمان ، كشهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة .

 وقد قَاَل ابن ُعَمر : افضل الصلوات ِعْندَ هللا صالة الصبح يوم الجمعة .

 : قاله الدارقطني . -وروي َعْنهُ مرفوعاً ، والموقوف ُهَو الصحيح 

 فوعووواً ، وزاد فِيوووِه : وخرجوووه البوووَار بإسوووناد َضوووِعيف ، َعووون أَبِوووي عبيووودة ْبووون الجوووراح مر

 )) وال أحس  من شهدها منكم إال مغفوراً لَهُ (( .

أو شرف المكان ، كالمسجد الحرام ومسجد المدينة والمسوجد األقصوى ، كموا صوح َعون النَّبِوّي 

  أَنَّهُ قَاَل : )) صالة فِي مسوجدي َهوذَا خيور مون ألوف صوالة فيموا سوواه مون المسواجد ، إال المسوجد

 الحرام ((.

وخرج ابن ماجوه مون ِرَوايَوة أَبِوي الَخطَّواب الدمشوقي ، َعون رزيوق األلهواني ، َعون أَنَوس، َعون 

ُجووُل فِووي بيتوه بصووالة ، وصوالته فِووي مسووجد القبائول بخمووس وعشوورين  النَّبِوّي  ، قَوواَل : )) صوالة الرَّ

د األقصووى صووالة ، وصووالته فِووي المسووجد الَّووِذي يجموول فِيووِه بخمسوومائة صووالة ، وصووالته فِووي المسووج

بخمسين ألف صالة ، وصالته فِي مسجدي بخمسين ألف صالة ، وصالته فِي المسجد الحرام بمائوة 

 ألف صالة (( .

 وقد سبق الكالم َعلَى إسناده فِي )) بَاب : الصالة فِي مسجد السوق (( . وهللا أعلم .

ن درجوة وقد روي َعن ابن َعبَّاط مون طوريقين فيهموا ضوعف ، أن مضواعفة الخموس وعشوري

، وموا زاد َعلَوى ذَِلوَك إلوى عشورة آالف َكواَن  -وهي اثنان ، وفي ِرَوايَوة َعْنوهُ : ثاَلَثَوة  -ألقل الجماعة 

 لكل واحد من الدرجات بعدد من صلى معهم .

وروي بإسناد فِيِه نظر ، َعون كعو  ، أَنَّوهُ قَواَل لعمور ْبون الَخطَّواب : إنوه إذا صولى اثنوان َكانَوْت 

وعشوورين ، وإذا كووانوا ثالثووة فصووالتهم بخمسووة وسووبعين ، وكانووت ثالثمائووة ، فووإذا  صووالتهما بخمووس

كووانوا خمسووة خمسووة الثالثمئووة ، فكانووت ألفوواً وخمسوومائة ، فووإذا كووانوا سووتة سدسووت ألفوواً وخمسوومائة ، 

فكانت تسعة آالف ، فإذا كانوا مائة فلو اجتمل الكتاب والحساب َما أحصوا مالوه مون التضوعيف . ثُومَّ 

د قَا ا أنَل هللا َعلَى ُمَحمَّ َ    َل لعمر : لَْو لَْم يكن ِممَّ اْه ََ  ِِ ٌَ ِ ْن أَْلا  3] القودر :  لَْيلَة  اْلقَْدِر َخْي

 [ ثاَلَثَة وثمانين َسنَة لكنت مصدقاً . فَقَاَل ُعَمر : صدقت .

 خرجه أبو موسى المديني فِي )) ِكتَاب الوظائف (( بإسناده .
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 أخر مرفوعة وموقوفة فِي َهذَا المعنى .وخرج فِيِه أحاديث 

بإسناد جيد ، َعن كع  ، قَاَل : أجد فِي التووراة أن صوالة الجماعوة تضواعف  -أيضاً  -وروى 

 بعدد الرجال درجة ، إن كانوا مائة فمائة ، وإن كانوا ألفاً فألف درجة.

 ن أشويم ، َعون النَّبِوّي وخرج الطبراني وغيره من ِرَوايَة َعْبد الرحمن ْبن زياد ، َعن قباث بْ 

، قَاَل : )) صالة الرجلين ي م أحدهما صاحبه أزكى ِعْندَ هللا من صالة أربعة تترى ، وصالة أربعوة 

ي مهم أحدهم أزكى ِعْندَ هللا من صالة ثمانيوة تتورى ، وصوالة ثمانيوة يو م أحودهم أزكوى ِعْنودَ هللا مون 

 صالة مائة تترى (( .

 بمعناه . -أيضاً  -وخرجه البَار 

ُجوِل فِوي الجماعوة تضوعيف (( ،  وفي َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ الَّوِذي خرجوه البخواري : )) صوالة الرَّ

 َوُهَو يدل َعلَى أن صالة المرأة ال تضعف فِي الجماعة ؛ فإن صالتها فِي بيتها خير لها وأفضل .

 :  -مرفوعووووواً   وروى بقيوووووة ، َعووووون أَبِوووووي َعْبووووود السوووووالم ، َعووووون نَوووووافِل ، َعووووون ابووووون ُعَمووووور

 )) صالة المرأة وحدها تفضل َعلَى صالتها فِي الجمل خمساً وعشرين درجة (( .

 خرجه أبو نعيم فِي )) تاريخ أصبهان (( .

 َوُهَو غري  جداً ، وروايات بقية َعن مشايخه المجهولين ال يعبأ بَِها .

حاديوث الَّتِووْي فيهوا ذكوور وقود احوتج كثيوور مون الفقهوواء بوأن صووالة الجماعوة غيوور واجبوة بهووذه األ

تفضيل صالة الجماعة َعلَى صالة الفذ ، وقالوا : ِهَي تدل َعلَى أن صالة الفذ صحيحة مثاب َعلَْيَها . 

قالوا : ولويس الموراد بوذلك صوالة الفوذ إذا َكواَن لَوهُ عوذر فِوي تورك الجماعوة ؛ ألن المعوذور يكتو  لَوهُ 

 لمعذور .ثواب عمله كله ، فعلم أن المراد بِِه غير ا

وهذا استدالل ال يصح ، وإنما استطالوا بِِه َعلَى داود وأصحابه القوائلين بوأن صوالة الفوذ لغيور 

عذر باطلة ، فأما من قَاَل : إنها صحيحه ، وأنه آثم بترك حضور الجماعة ، فإنه ال يبطل قولوه بهوذا 

 . ، بل ُهَو قائل باألحاديث كلها ، جامل بينها ، غير راد لشيء ِمْنَها

 ثُمَّ قولهم : الَحِدْيث محمول َعلَى غير المعذور ، قَْد يمنل .

 وقولهم : إن المعذور يكت  لَهُ َما َكاَن يعمل .

جوابه : أن كتابة َما َكاَن يعمل لسب  آخر ، َوُهَو عمله المتقودم الَّوِذي قطعوه َعْنوهُ عوذره ، فأموا 

حد من صالة الجماعة، سواء َكاَن معوذوراً أو صالة الفذ فِي نفسها فال يَيد تضعيفها َعلَى ضعف وا

غير معذور ، ولهذا لَْو َكاَن المصلي فذاً لَوهُ عوذر ، ولوم يكون لَوهُ عوادة بالصوالة فِوي حوال عودم العوذر 

 جماعة، لَْم يكت  لَهُ سوى صالةٍ واحدةٍ .

ها ، فإن قيل : يلَم من القول بوجوب الجماعوة أن تكوون شورطاً للصوالة ، وأْن ال تصوح بودون

كما قلتم فِي واجبات الصالة كالتسبيح فِي الركوع والسجود ، وأنه تبطل بتركه عموداً ؛ لكونوه واجبواً 

، وألن القاعدة : أن ارتكاب النهي فِي العبادة إذا َكاَن لمعنى مختص بَِهوا أَنَّوهُ يبطلهوا ، مثول اإلخوالل 

 بالطهارة واالستقبال ، فكذلك الجماعة .

ائفة مون أصوحابنا بوأن القيواط يقتضوي كوون الجماعوة شورطاً ، لموا ذكور ، قيل : قَْد اعترف ط

لكن اإلمام أحمد أخذ بالنصوع كلها ، وهي دالة َعلَوى وجووب الجمول ، وعلوى أنهوا ليسوت شورطاً ، 

فعلم بذلك أَنَّهُ ال يرى أن كل ارتكاب نهي فِي العبادة يكون مبطالً لهوا ، وسوواء َكواَن لمعنوى مخوتص 

 عة ، أو لمعنى غير مختص .بَِها كالجما

ولهذا ؛ تبطل الصالة بكشف العورة ، َوُهَو لمعنى غير مخوتص بالصوالة ، وفوي بطالنهوا فِوي 

المكان المغضوب والثوب المغضوب والحرير َعْنوهُ روايتوان ، وقود يجو  فِوي العبوادات َموا ال تبطول 

 بتركه ، كواجبات الحج .
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ب الجماعوة فِوي الصولوات المكتوبوات ، وأنهوا تصوّح وما دلت َعِليِه األحاديث من القول بوجوو

بوودونها دليوول واضووح َعلَووى بطووالن قَووْوِل َعوون قَوواَل : إن النهووي يقتضووي الفسوواد بكوول حووال ، أو أن ذَِلووَك 

 يخوووووووووتص بالعبوووووووووادات ، أو أَنَّوووووووووهُ يخوووووووووتص بموووووووووا إذا َكووووووووواَن النهوووووووووي لمعنوووووووووى يخوووووووووتص 

 لى أعلم .بالعبادة ؛ فإن َهذَا كله غير مطرد . وهللا سبحانه وتعا

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 -   بَاب 

َِ فِي َجَماَعةِ  َِ َصالِة الفَْج  فَْض

 فِيِه ثاَلَثَة أحاديث :

 األول :

648 -  ِّْهوِرّي ، قَواَل : أخبرنوي َسوِعيد ْبون الُمَسوي َُّ َحدَّثَنَا أبو ايمان : أنا شعي  ، َعون ال

 يَقُوووووول :  قَووووواَل : َسوووووِمْعت َرُسوووووول هللا  وأبوووووو َسووووولََمة ْبووووون َعْبووووود الرحموووووان ، أن أَبَوووووا ُهَرْيوووووَرةَ 

)) تفضل صوالة الجميول صوالة أحودكم وحوده بخمسوة وعشورين جوَءاً ، وتجمتول مالئكوة النهوار فِوي 

]    إِنَّ قُوْرآَن اْلفَْجوِر َكواَن َمْشووُهوداً  صوالة الفجور (( . ثُومَّ يَقُوول أبوو ُهَرْيووَرةَ : فواقرءوا إن شوئتم :  
 [ . 78اإلسراء : 

649 -  ٍقَووواَل شوووعي  : وحووودثني نَوووافِل َعووون َعْبووود هللا ْبووون ُعَمووور ، قَووواَل : تفضووولها بسوووبل

 وعشرين درجةً .

قَْد سبق فِي الباب الماضي أول َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ َهذَا ، بلف  آخر ، وبقيوة الَحوِدْيث قَوْد ذكرنواه 

َوُهوَو اجتمواع -اَل : إن َهذَا الفضل فيما تقدم فِي )) بَاب : فضل صالة العصر (( ، وذكرنا قول من قَ 

يخوتص بالجماعوات، كموا  -المالئكة فِوي صوالة الفجور ، وفوي الَحوِدْيث ا خور : وفوي صوالة العصور 

 أشار إِلَْيِه البخاري هاهنا ، َوُهَو الَِّذي رجحه ابن َعْبد البر وغيره .

َحدَّثَنَا ِهَشام ْبن سعد : ثنوا صوالح ْبون ويشهد لَهُ : َما رواه أبو نعيم فِي )) ِكتَاب الصالة (( لَهُ : 

جبير األزدي ، َعن َرُجل من أهل الشام ، قَاَل : صليت وراء معاذ ابن جبل الصوبح ، فلموا انصورف 

قَاَل : إن هذه الصالة مقبولة مشهودةٌ ، يحضرها مالئكة الليل ومالئكة النهار ، ويطلل هللا فيهوا َعلَوى 

 ها ، واشهدوها ، واحضروها .عباده فيغفر لهم ، فارغبوا في

 وحديث ابن ُعَمر تقدم فِي الباب الماضي ، َعْنهُ مرفوعاً ، َمَل الكالم َعِليِه .

 الَحِدْيث الثاني :

 قَاَل :
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650 -  َحدَّثَنَا ُعَمر ْبن حفص : ثنا أَبِي ، قَاَل : ثنا األعمش ، قَاَل : َسِمْعت سالماً ، قَواَل

ول : دََخَل َعِلّي أبو الدرداء َوُهوَو مغضو  ، فَقُْلوت : َموا أغضوبك ؟ فَقَواَل : وهللا : َسِمْعت أم الدرداء تَقُ 

د   شيئاً ، إال أنهم يصلون جميعاً . َما أعرف من أمر ُمَحمَّ

وليس فِي َهذَا الَحِدْيث ذكر للجماعة فِي صالة الفجر بخصوصوها ، وإنموا فِيوِه أن الصوالة فِوي 

د  ودينه وسرعه ، فهو كقول ابن مسعوٍد : إن هللا شرع لنبيوه سونن الهودى ،  الجماعة من أمر ُمَحمَّ

 وإنهن من سنن الهدى . وقد تقدم ذكره .

 وفي ِرَوايَة لألمام أحمد فِي َهذَا الَحِدْيث : )) إال الصالة (( .

ا  َكاَن َعلَى عهد َرُسول هللا   . وهذا بخالف قَْوِل أَنَس : َما أعرف شيئاً ِممَّ

 صالة ؟ قَاَل : أليس قَْد صنعتم ما صنعتم فيها ؟قيل ال

 وقد خرجه البخاري فِي موضل آخر .

ً  -وخرجه وا  أدركوت إال  -َوُهَو يبكوي  -بلف  آخر ، َوُهَو أَنَّهُ قَاَل  -أيضا : ال أعورف شويئاً ِممَّ

 هذه الصالة وهذه الصالة قَْد ضيعت .

مواقيوت الصوالة ، وكوان أبوو الودرداء قَوْد تووفى  وأشار أَنَس إلى َما أحدثه بنو أمية من تضوييل

 قَْبَل ذَِلَك فِي زمن معاوية .

يبين َهذَا : َما خرجه اإلموام أحمود مون ِرَوايَوة ثابوت ، َعون أَنَوس ، قَواَل : َموا أعورف فويكم اليووم 

ة الصوالة؟ ، ليس قولكم : ال إلوه إال هللا . قُلوُت : يَوا أَ  شيئاً ُكْنُت أعهده َعلَى عهد َرُسول هللا  ََ بَوا َحْمو

 ؟ قَاَل : قَْد صليتم ِحيَن تغرب الشمس ، أفكانت تلك صالة َرُسول هللا 

وفي ِرَوايَة لألمام أحمد من َحِدْيث ُعثَْمان ْبن سعد ، َعن أَنَس ، قَاَل : أو ليس قَْد علموت َموا قَوْد 

 صنل الحجاج فِي الصالة ؟!

َرَوى أبو إِْسوَحاق ، َعون معاويوة ْبون قورة ، قَواَل : دخلوت وكان َهذَا اإلنكار َعلَى األمراء ، كما 

وود  ووا  َكوواَن َعِليووِه ُمَحمَّ أنووا ونفوور معووي َعلَووى أنووس ْبوون َماِلووك ، فَقَوواَل : َمووا أمووراِكم هوو الء َعلَووى شوويء ِممَّ

 وأصحابه ، إال أنهم يَعمون أنهم يصلون ويصومون رمضان .

 الَحِدْيث الثالث :

651 -  د ْبن العالء : ثنوا أبوو أسوامة ، َعون بريود ْبون َعْبود هللا ، َعون أَبِوي بوردة ، ثنا ُمَحمَّ

: )) أعظوم النَّواط أجوراً فِوي الصوالة أبعودهم فأبعودهم ممشوى ،  َعن أَبِي موسى ، قَاَل : قَواَل النَّبِوّي 

 والذي ينتظر الصالة َحتَّى يصليها َمَل اإلمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثُمَّ ينام (( .

إنمووا يوودل َعلَووى فضوول المشووي إلووى المسووجد موون المكووان البعيوود ، وأن -أيضوواً -ا الَحووِدْيث وهووذ

األجر يكثر ويعظم بحس  بعد المكان َعن المسجد ، وعلى فضل السبق إلى المسوجد فِوي أول الوقوت 

 ، وانتظار الصالة فِيِه َمَل اإلمام .

وا  تضواعف بِوهِ  الصوالة فِوي الجماعوة ، وتوَداد بِوِه َعلَوى  وقد ذكرنا فيما سبق : أن َهوذَا كلوه ِممَّ

 ، وليس يختص ذَِلَك بصالة الفجر دون غيرها من الصلوات . صالة الفذ فضالً وأجراً ِعْندَ هللا  

*  *  * 

32 -  بَاب 

 َِ َِ إلى الظُّْه َِ التهْهِجي  فَْض

652 -  أَبِوي صوالح السومان ، َحدَّثَنِي قتيبة ، َعن مالك ، َعن سمي َمْولَى أَبِي بَْكر ، َعون

قَوواَل : )) بينمووا َرُجوول يمشووي بطريووق وجوود غصوون شوووٍك َعلَووى  َعوون أَبِووي ُهَرْيووَرةَ ، أن َرُسووول هللا 

 الطريق فأخره ، فشكر هللا لَهُ ، فغفر لَهُ (( .
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653 -   ثُوومَّ قَوواَل : )) الشووهداء خمووس : المطعووون ، والمبطووون ، والغريووق ، وصوواح

ل هللا (( . وقَاَل : )) لَْو يعلم النَّاط َما فِي النوداء والصوف األول ، ثُومَّ لَوْم يجودوا الهدم والشهيد فِي سبي

 إألا أن يستهموا َعِليِه الستهموا َعِليِه (( .

)) ولو يعلمون َما فِي التهجير الستبقوا إليه ، ولو يعلمون َما فِي العتمة والصوبح  -654

 ألتوهما ولو حبواً (( .

ْيث بتمامه ؛ ألنه أولى من اختصاره وتقطيعه ، وإن َكاَن ذَِلوَك جوائَاً كموا سوبق إنما ساق الَحدِ 

؛ فإنه ساقه بتمامه فِي )) ِكتَاب الصالة (( من )) الموطوأ (( هكوذا  -رحمه هللا-ذكره ، واقتدى بمالك 

. 

 إن شواء هللا والكالم َعلَى إزاله الشوك من الطريق ، وعلى عدد الشهداء يأتي فِي موضعهما 

 تعالى.

 وأما َما يتعلق بالصالة من الَحِدْيث ، فثالثة أشياء :

أحدها : ذكر االستهام َعلَى النداء والصف األول ، وقد سبق الكالم َعلَى ذَِلَك فِوي )) األذان (( 

. 

 الثاني : االستباق إلى التهجير .

 صف النهار .والتهجير : التكبير إلى المساجد لصالة الظهر ، والهجير والهاجرة : ن

يصولى الظهور  وخرج اإلمام أحمد وأبو داود مون َحوِدْيث زيود ْبون ثابوت ، قَواَل : َكواَن النَّبِوّي 

لت :  بالهاجرة ، ولم يكن يصلى صالة أشد َعلَى أْصَحاب النَّبِّي  ََ َحوافُِظوا َعلَوى  ِمْنَها . قَاَل : فَنَ

لََواِت َوالصَّالةِ اْلُوْسَطى   [ . 238البقرة :   الصَّ

ً -وخرجه اإلمام أحمد   والنسوائي مون َحوِدْيث أسوامة ْبون زيود ، قَواَل : َكواَن َرُسوول هللا  -أيضا

يصلي الظهر بالهجير ، وال يكون وراءه إال الصف والصفان ، والناط فِوي قوائلتهم وفوي تجوارتهم ، 

لََواِت َوالصَّالةِ اْلُوْسطَ  فأنَل هللا تعالى :   .ى َحافُِظوا َعلَى الصَّ

 وفيه : دليل َعلَى تعجيل الظهر .

إن شوواء هللا  -والثالووث : المبووادرة إلووى شووهود العتمووة والصووبح ، وسوويأتي القووول فِيووِه فيمووا بعوود 

 تعالى.

 وفيه : دليل َعلَى جواز تسمية العشاء العتمة ، وقد تقدم ذكره .

*  *  * 

33 -  بَاب 

 اْحتَِساِب اآلثَارِ           

655 - َد ْبن َعْبود هللا ْبون حوشو  : ثنوا َعْبود الوهواب ، قَواَل : َحودَّثَنِي حميود ، َحدَّثَن ا ُمَحمَّ

 : )) يَا بني َسلََمة ، أال تحتسبون آثاركم ؟ (( . َعن أَنَس ، قَاَل : قَاَل النَّبِّي 

656 -  َنَوس ، أن نبوي َوقَاَل ابن أَبِي مريم : أنا يَْحيَى ْبن أيوب : َحدَّثَنِي حميد : َحدَّثَنِي أ

أن يعوروا  . قَواَل : فكوره النَّبِوّي  َسلََمة أرادوا أن يتحولووا َعون منوازلهم فينَلووا قريبواً مون النَّبِوّي 

 منازلهم ، فَقَاَل : )) أال تحتسبون آثاركم ؟ (( .

 قَاَل ُمَجاِهد  : خطاهم : آثار المشي فِي األرض بأرجلهم .

الثَّقَِفوّي ، َعون حميود مختصوراً ثُومَّ ذكور مون ِرَوايَوة يَْحيَوى ْبون  ساقه أوال من َحِدْيث َعْبد الوهاب

مطوالً ، وزاد فِيِه تصريح حميد بالسماع لَوهُ مون أَنَوس -َوُهَو ثقة ، لكنه كثير الوهم  أيوب المصري 

سوبق ذكور ، فإن حميداً قَْد قيل : إنه لَْم يسومل مون أَنَوس إال قلويالً ، وأكثور رواياتوه َعْنوهُ مرسولة ، وقود 
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ذَِلَك ، وما قاله اإلسماعيلي فِي تسامح المصريين والشامين فِي لفظه )) َحدَّثَنَا (( وأنهم ال يضوبطون 

 ذَِلَك.

وقد خرجه فِي )) ِكتَاب الحج (( من طريق الفَاري ، َعن حميد ، َعن أَنَوس ، قَواَل : أراد بنوو 

أن تعورى المدينوة ، فَقَواَل : )) يَوا بنوي ، أال   َسلََمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد ، فكره َرُسول هللا

 تحتسبون آثاركم ؟ (( .

وبنو َسلََمة : قووم مون األنصوار ، َكانَوْت دورهوم بعيودة مون المسوجد ، فوأرادوا أن يتحولووا إلوى 

بمالزمة دورهم ، وأخبرهم أن خطاهم يكت  لهم أجرها فِي المشي  قرب المسجد ، فأمرهم النَّبِّي 

 د .إلى المسج

بَْيور ، َعون جوابر ، قَواَل : َكانَوْت دارنوا نائيوةً  َُّ وخرج ُمْسِلم فِي )) صحيحه (( من َحِدْيث أَبِي ال

، فَقَواَل : )) إن لكوم  من المسوجد ، فأردنوا أن نبيول بيوتنوا فنقتورب مون المسوجد ، فنهانوا َرُسوول هللا 

 بكل خطوةٍ درجة (( .

اَل : أراد بنوو َسولََمة أن يتحولووا إلوى قورب المسوجد ، ومن َحِدْيث أَبِوي نضورة ، َعون جوابر ، قَو

، فَقَواَل : )) يَوا بنوي َسولََمة ، ديواركم تكتو  آثواركم ((.  والبقاع خالية . قَواَل : فبلوذ ذَِلوَك َرُسوول هللا 

 فقالوا : َما يسرنا أنا كنا تحولنا .

 اركم .وقوله : )) دياركم (( بفتح الراء َعلَى اإلغراء ، أي : الَموا دي

وخرجه الترمذي مون َحوِدْيث أَبِوي ُسوْفيَان السوعدي ، َعون أَبِوي نضورة ، َعون أَبِوي َسوِعيد، قَواَل : 

لوت هوذه ا يوة :  ََ إِنَّوا نَْحوُن  َكانَْت بنو َسلََمة فِي ناحية المدينة ، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد ، فَنَ

: )) إن آثوواركم  [ ، فقووام َرُسووول هللا  12] يووس :   اَرُهْم نُْحوويِ اْلَمووْوتَى َونَْكتُووُ  َمووا قَوودَُّموا َوآثَوو

 تكت  (( ، فَلَْم ينتقلوا .

 وأبو ُسْفيَان ، فِيِه ضعف .

 والصحيح : ِرَوايَة مسلٍم ، َعن أَبِي نضرة ، َعن جابر ، وكذا قاله الدارقطني وغيره .

بَّواط ، قَواَل : َكانَوْت األنصوار وخرج ابن ماجوه مون ِرَوايَوة سوماك ، َعون َعْكِرَموة ، َعون ابون عَ 

لت :  ََ . قَاَل : فثبتووا  نَْكتُُ  َما قَدَُّموا َوآثَاَرُهْم  بعيدةً منازلهم من المسجد ، فأرادوا أن يقربوا ، فَنَ

. 

أيضاً  -بالُخطا ، وزاد -يعني : فِي هذه ا ية -وقد ذكر البخاري َعن ُمَجاِهد  ، أَنَّهُ فسر ا ثار 

- : آثار المشي فِي األرض بأرجلهم . بقوله 

 أن يعروا المدينة أو منازلهم . وفي َحِدْيث أَنَس : فكره َرُسول هللا 

 يعني : يخلوها فتصير عراةً من األرض .

  فَنَبَووووْذنَاهُ بِوووواْلعََراِء  والعووووراء : الفضوووواء الخووووالي موووون األرض ، ومنووووه : قولووووه تعووووالى :  
 [ . 145] الصافات : 

ى ْبوون َسووِعيد األنصوواري َهووذَا الَحووِدْيث ، َعوون حميوود ، َعوون أَنَووس ، َوقَوواَل : فكووره أن وروى يَْحيَوو

 يعروا المسجد .

 قَاَل اإلمام أحمد وهم فِيِه . إنما ُهَو : كره أن يعروا المدينة .

ووا   وقوود دلووت هووذه األحاديووث َعلَووى أن المشووي إلووى المسوواجد يكتوو  لصوواحبه أجوورهُ ، وهووذا ِممَّ

 بِِه .تواترت السنن 

 وقد سبق َحِدْيث أَبِي موسى : )) أعظم النَّاط أجراً فِي الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى((.

 ، : )) وكل خطوة يمشيها إلى الصالة صدقة (( . وفي َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِّي 

 وقد خرجه البخاري فِي موضل آخر .
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 أَبِي ُهَرْيَرةَ .َحِدْيث أَبِي صالح ، َعن  -أيضاً -وسبق 

وفي )) المسند (( و )) سنن أَبِي داود (( وابن ماجوه ، َعون َعْبود الورحمن ْبون سوعد ، َعون أَبِوي 

 ، قَاَل : )) األبعد فاألبعد من المسجد أعظم أجراً (( . ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِّي  

 أعلوم رجوالً أبعود مون المسوجد وفي )) صحيح ُمْسِلم (( َعن أَبِي ْبن كع  ، قَاَل : َكاَن َرُجول ال

: لَْو اشتريت حماراً تركبه فِي الظلمواء أو  -أو قُلُت لَهُ  -ِمْنهُ ، وكان ال تخطئه صالة . قَاَل : فَِقيَل لَهُ 

الرمضوواء ؟ قَوواَل : َمووا يسوورني أن منَلووي إلووى جنوو  المسووجد ، إنووي أريوود أن يكتوو  ِلووي ممشوواي إلووى 

 : )) قَْد جمل هللا لََك ذَِلَك كله (( . . فَقَاَل َرُسول هللا المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي 

 : )) إن لََك َما احتسبت (( . : فَقَاَل لَهُ النَّبِّي  -أيضاً  -وفي ِرَوايَة لَهُ 

 وهذا يدل َعلَى أَنَّهُ ثياب َعلَى المشي فِي رجوعه من المسجد إلى منَله .

، قَواَل : )) (( َعن َعْبود هللا ْبون َعْموِرو ، َعون النَّبِويّ وفي )) المسند (( و )) صحيح ابن حبان 

 من راح إلى المسجد جماعة فخطوتاه : خطوة تمحو سيئة ، وخطوة تكت  حسنة، ذاهباً وراجعاً((.

وهذا المطلق قَْد ورد مقيداً فِي َحِدْيث أَبِي صالح ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ الَّوِذي خرجوه البخوري فيموا 

 مضى .

 بقيدين : وسيأتي

 أحدهما : أن يخرج من بيته َعلَى طهٍر قَْد أحسنه وأكمله .

والثاني : أن ال يخرج إال إلوى الصوالة فِوي المسوجد ، فلوو خورج لحاجوة لَوهُ وكوان المسوجد فِوي 

 طريقه فدخل المسجد فصلى ولم يكن خروجه لذلك لَْم يحصل لَهُ َهذَا األجر الخاع .

طهر ، لكنه يكت  لَهُ بذلك أجر ، غير أن َهوذَا األجور الخواع وكذلك لَْو خرج من بيته غير مت

 ال يحصل بذلك . -وهو رفل الدرجات وتكفير السيئات  -

وأعلم أن الدار القريبوة مون المسوجد أفضول مون الودار البعيودة ، لكون المشوي مون الودار البعيودة 

 أفضل .

، قَواَل : )) فضول الودار القريبوة  وفي )) المسند (( بإسناد منقطل ، َعن حذيفوة ، َعون النَّبِوّي 

 من المسجد َعلَى الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد (( .

 

 *  *  * 

34 -   بَاب 

َِ صالِة العشاِء فِي الَجماعةِ   فَْض

657 -  َحوووودَّثَنَا ُعَموووور ْبوووون حفووووص ، قَوووواَل : ثنووووا أَبِووووي ، ثنووووا األعمووووش : َحوووودَّثَنِي أبووووو 

: )) لويس صوالة أثقول َعلَوى المنوافقين مون الفجور  ةَ ، قَاَل : قَواَل َرُسوول هللا صالح ، َعن أَبِي ُهَرْيرَ 

والعشاء ، ولو يعلمون َما فيهما ألتوهما ولو حبواً ، ولقد هممت أن آمر الم ذن فيقيم ، ثُمَّ آمر رجوالً 

 قدر (( .ي م النَّاط ، ثُمَّ آخذ شعالً من ناٍر فأحرق َعلَى من ال يخرج إلى الصالة َوُهَو ي

قَْد صرح األعمش بسماع َهذَا الَحِدْيث من أَبِي صالح ، وفي الغال  إنموا يخورج البخواري مون 

َحِدْيث األعمش َعن أَبِي صالح ما صرح فِيِه بالسوماع ، كهوذا الَحوِدْيث ، والحوديث الَّوِذي خرجوه قبلوه 

 فِي فضل الجماعة .

قول شوهودهما فِوي المسواجد ، وبواقي الَحوِدْيث والمراد بثقل هاتين الصوالتين َعلَوى المنوافقين : ث

 يدل َعلَى ذَِلَك .

يومواً الصوبح ،  : َحوِدْيث أَبِوي ْبون كعو  ، قَواَل : صولى بنوا َرُسوول هللا  -أيضوا  -ويدل َعِليوِه 

فَقَوواَل : )) أشوواهد فووالن ؟ (( قووالوا : ال . قَوواَل : )) أشوواهد فووالن ؟ (( قووالوا : ال . قَوواَل : )) إن هوواتين 
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صالتين أثقل الصلوات َعلَى المنافقين ، ولو تعلمون َما فيهموا ألتيتهموهموا ولوو حبوواً َعلَوى الركو  ال

. )) 

 خرجوووووووه اإلموووووووام أحمووووووود وأبوووووووو داود والنسوووووووائي وابووووووون خَيموووووووة وابووووووون حبوووووووان فِوووووووي 

 )) صحيحهما(( والحاكم.

وود ْبوون أَبِووي حميوود ، َعوون أَبِووي َعْبوود هللا  القووراظ ، َعوون أَبِووي وروى أبووو داود الطيالسووي : ثنووا ُمَحمَّ

، قَوواَل : )) ال يحوواف  المنووافق أربعووين ليلووةً َعلَووى صووالة العشوواء ا خوورة فِووي  ُهَرْيووَرةَ ، َعوون النَّبِووّي 

 جماعة ((.

د ْبن أَبِي حميد ، فِيِه َضِعيف .  ُمَحمَّ

ب النَّبِوّي وفي )) المسند (( َعن أَبِي بشر ، َعن  أَبِي عمير ْبن أنس ، َعن عمومة لَهُ من أْصَحا

  َعن النَّبِّي ،  )) يعني : صالة الصبح والعشاء . -، قَاَل : )) ال يشهدهما منافق 

 قَاَل أبو بشر : يعني ال يواظ  َعلَْيِهَما .

 وروى َماِلوووووك مووووون )) الموطوووووإ (( َعووووون َعْبووووود الرحموووووان ْبووووون حرملوووووة ، َعووووون َسوووووِعيد ْبووووون 

ننوووا وبوووين المنوووافقين شوووهود صوووالة العشووواء والصوووبح ، ال قَووواَل : )) بي الُمَسووويِّ  ، أن َرُسوووول هللا 

 أو نحو َهذَا . -يستطيعونهما (( 

وخرج ابن خَيمة والحاكم بإسناد صوحيح ، َعون ابون ُعَمور ، قَواَل : كنوا إذا فقودنا اإلنسوان فِوي 

 صالة العشاء ا خرة والصبح أسأنا بِِه الظن .

لمنوافقين أكثور مون غيرهموا مون الصولوات ألن وإنما ثقلت هاتان الصالتان فِي المساجد َعلَى ا

وَن النَّاَط َوال يَوْذُكُروَن  المنافين كما وصفهم هللا فِي القرآن  ُِ إِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالةِ قَاُموا ُكَسالَى يَُرا

َ إاِلَّ قَِليالً  ْم يشواهدوه [ والمرائوي إنموا ينشوط للعمول إذا رآه النَّواط ، فوإذا لَو 142] النَِّساء :   َّللاَّ

 ثقل َعِليِه العمل .

يصلي هاتين الصالتين فِي الظوالم ، فإنوه َكواَن يغلوس بوالفجر غالبواً ويو خر  وقد َكاَن النَّبِّي 

العشوواء ا خوورة ، ولووم يكوون فِووي مسووجده حينئووذ مصووباح ، فَلَووْم يكوون يحضوور َمعَووهُ هوواتين الصووالتين إال 

ون يتخلفوون عنهموا ويظنوون أن ذَِلوَك يخفوى َعلَوى م من يحتس  األجر فِوي شوهودهما ، فكوان المنوافق

 . النَّبِّي 

وأيضاً ؛ فالمشي إلى المساجد فِي هذين الوقتين أشق ؛ لموا فِيوِه مون المشوي فِوي الظلوم ؛ ولهوذا 

 ورد التبشير َعلَى ذَِلَك ، بالنور التام يوم القيامة من وجوه متعددة .

، قَواَل : )) بشور  ن َحوِدْيث بريودة ، َعون النَّبِوّي من أجودها : َما خرجه أبو داود والترمذي م

 المشائين فِي الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة (( .

يعنوي :  -َوقَاَل إبراهيم النخعي : كانوا يرون أن المشي إلى الصالة فِي الليلة الظلمواء موجبوة 

 توج  لصاحبها الجنة .

، قَواَل : )) مون صولى العشواء فِوي جماعوة  ان ، َعن النَّبِّي وفي )) صحيح ُمْسِلم (( َعن ُعثْمَ 

 فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح فِي جماعة فكأنما صلى الليل كله ((.

وخرجه أبو داود والترمذي ، وعندهما : )) ومن صلى العشاء والفجور فِوي جماعوة ، َكواَن لَوهُ 

 كقيام ليلة (( .

 ْي قبلها إنما أريد بَِها صالة الصبح َمَل العشاء فِي الجماعة .وهذا يبين أن الرواية الَّتِ 

أوكود  -يعني فِي الجماعوة  -قَاَل اإلمام أحمد فِي ِرَوايَة المروذي : األخبار فِي الفجر والعشاء 

 وأشد .
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وروى وكيل فِي )) كتابه (( بإسناده ، َعن ُعَمر ، قَاَل : ألن أشهد الفجر والعشواء فِوي جماعوة 

 إلي من أن أحيي َما بَْينَُهَما  .أح  

وعوون أَبِووي الوودرداء ، قَوواَل : اسوومعوا وبلغوووا موون خلفكووم ، حووافظوا َعلَووى العشوواء والفجوور، ولووو 

 تعلون َما فيهما ألتيتموهما ولو حبواً .

 أيضاً . -وخرجه أبو نعيم الفضل ْبن دكين 

قاعدون َما للمشائين إلى هاتين الصوالتين : وخرج بإسناده ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَاَل : لَْو يعلم ال

 صالة العشاء الفجر ألتوهما ولو حبواً .

يعنوي :  -وروى َماِلك فِي )) الموطإ (( بإسناده ، َعون ُعَمور ، قَواَل : ألن أشوهد صوالة الصوبح 

 أح  إلي من أن أقوم ليلة . -فِي جماعة 

افر ، قَواَل : صوالة العشواء فِوي جماعوة وروى الحاف  أبو موسى بإسناده َعن عقبة ْبن َعْبد الغو

 تعدل حجة ، وصالة الفجر فِي جماعة تعدل عمرة .

ويروى بإسناده منقطل ، َعن شداد ْبن أوط ، قَاَل : من أح  أن يجعله هللا مون الوذين يودفل هللا 

 . بهم العذاب َعن أهل األرض فليحاف  َعلَى هاتين الصالتين فِي جماعة : العشاء ا خرة والصبح

*  *  * 

 بَاب   - 35

 اثْنَاِن فَما فواهما جماعة 

حدثنا مسودد : ثنوا يَيود ْبون زريول : ثنوا َخاِلود ، َعون أَبِوي قالبوة ، َعون َماِلوك ابون  - 658

 ، قَاَل : )) إذا حضرت الصالة فأذنا وأقيما ، ولي مكما أكبركما (( . الحويرث ، َعن النَّبِّي 

)) أبوواب األذان (( ، خرجوه البخواري هنواك مون َحوِدْيث الثووري ، وقد تقدم َهوذَا الَحوِدْيث فِوي 

: )) إذا أنتموا  يريودان السوفر ، فَقَواَل النَّبِوّي  َعن َخاِلد الحذاء ، ولف  حديثه : أتوى رجوالن النَّبِوّي 

 خرجتما فأذنا وأقيما ، ولي مكما أكبركما (( .

قالبوة ، َعون َماِلوك ْبون الحوويرث ، قَواَل :  من َحِدْيث أيووب ، َعون أَبِوي -أيضاً  -وخرجه هناك 

، وفوي أخوره : )) فوإذا حضورت  -فوذكر الَحوِدْيث  -فِوي نفور مون قوومي ، فأقمنوا عنوده  أتيت النَّبِّي 

 الصالة فلي ذن أحدكم ، ولي مكم أكبركم (( .

وإنمووا  فروايووة أيوووب توودل َعلَووى أنهووم كووانوا جماعووة ، فووال يحووتج بَِهووا َعلَووى أن االثنووين جماعووة ،

أمرهموا أن  يحتج لذلك برواية َخاِلود الحوذاء ؛ فإنوه ذكور فِوي روايتوه أنهموا كانوا اثنوين ، وأن النَّبِوّي 

 ي مهما أكبرهما ، فدل َعلَى أن الجماعة تنعقد باثنين .

 وفي َهذَا المعنى أحاديث أخر :

ُجوُل أزكوى موون ، قَواَل : )) صوالة  ِمْنَهوا : َحوِدْيث أَبِوي ْبون كعو  ، َعون النَّبِووّي  ُجوُل َموَل الرَّ الرَّ

ُجُل ، وما كثر فهو أح  إلى هللا (( .  صالته وحده ، وصالته َمَل الرجلين أزكى من صالته َمَل الرَّ

 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خَيمة وابن حبان فِي )) صحيحهما(( والحاكم.

أبصوور رجووالً يصوولي وحووده ، فَقَوواَل : )) أال َرُجوول  ومنهووا : َحووِدْيث أَبِووي َسووِعيد ، أن النَّبِووّي 

 يتصدق َعلَى َهذَا فيصلي َمعَهُ ؟ (( .

خرجووه اإلمووام أحموود وأبووو داود ، وهووذا لفظووه ، وخرجووه الترمووذي بمعنوواه وحسوونه ، وقوود سووبق 

 ذكره .

 وخرج أبو داود فِي ِكتَاب )) المراسيل (( معناه من َحِدْيث مكحول والقاسم ابون َعْبود الورحمن

 : )) وهذه من صالة الجماعة (( . ، وفي حديثهما زيادة : فَقَاَل النَّبِّي  -مرسالً  -
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، ولفظوه : )) هوذان  وخرجه اإلمام أحمد مون ِرَوايَوة اْلقَاِسوم ، َعون أَبِوي أماموة ، َعون النَّبِوّي 

 جماعة (( .

 وفي إسناده ضعف ، والمرسل أشبه .

 ، قَووووواَل :  أَبِوووووي موسوووووى ، َعووووون النَّبِوووووّي وخووووورج ابووووون ماجوووووه بإسوووووناد َضوووووِعيف ، َعووووون 

 )) االثنان فما فوقهما جماعة (( .

 أيضاً . -وخرج البيهقي معناه من َحِدْيث أنس بإسناد َضِعيف 

 وال نعلم خالفاً أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف ، ولو َكاَن المأموم امرأةً .

 عقد بِِه الجماعة ؟فإن َكاَن المأموم صبياً ، فهل تن

بالليل بابن  فِيِه روايتان َعن أحمد فِي الصالة المكتوبة ، فأما النافلة فتنعقد كما صلى النَّبِّي 

 َعبَّاط وحده .

 وأكثر العلماء َعلَى أنه ال فرق بَْين الفرض والنفل فِي ذَِلَك ، َوُهَو قَْوِل أَبِي حنيفة والشافعي .

 *  *  * 

 بَاب    - 36           

  ن جلس فِي المسجد ينتظَ الالالة ، وفضَ المساجد      

قَْد تقدم فِي فضل انتظار الصالة فِي المسجد من َحِدْيث أَبِي صالح ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، ومن 

 َحِدْيث أَبِي بردة ، َعن أَِبي موسى .

 وخرج فِي َهذَا الباب ثاَلَثَة أحاديث :

 الَحِدْيث األول :

دثنا َعْبد هللا ْبن مسلمة ، َعن َماِلك ، َعن أَبِي الَناد ، َعن األعورج ، َعون أَبِوي ح - 659

قَاَل : )) المالئكة تصلي َعلَى أحودكم َموا دام فِوي مصواله ، َموا لَوْم يحودث :  ُهَرْيَرةَ ، أن َرُسول هللا 

تحبسووه ، ال يمنعووه أن اللهووم اغفوور لَووهُ ، اللهووم ارحمووه ، وال يووَال أحوودكم فِووي صووالة مادامووت الصووالة 

 ينقل  إلى أهله إال الصالة (( .

 دل َهذَا الَحِدْيث َعلَى فضل أمرين :

أحدهما : الجلوط فِي المصلى ، َوُهَو موضل الصالة الَّتِْي صالها : والموراد بِوِه فِوي المجلوس 

 دون البيت ، وآخر الَحِدْيث يدل َعِليِه .

فِي مسجد بيتها وجلسوت فِيوِه تنتظور الصوالة فَِهويَّ داخلوة قَاَل ابن َعْبد البر : ولو صلت المرأة 

 فِي َهذَا المعنى إذا َكاَن يحبسها َعن قيامها ألشغالها انتظار الصالة .

)) وإن المالئكووة تصوولي َعِليووِه َمووا لَووْم يحوودث (( وقوود فسوور صووالة المالئكووة َعِليووِه بالوودعاء لَووهُ 

ء ، وفسرت بالثناء والتنويه بالذكر ، ودعواء المالئكوة بالمغفرة والرحمة ، والصالة قَْد فسرت بالدعا

 بينهم لعبد ُهَو تنويه منهم بذكره وثناء َعِليِه بحسن عمله .

 وقد قيل : صالتهم َعِليِه مقبولة َما لَْم يحدث .

وقوود اختلووف فِووي تفسووير الحوودث : َهووْل ُهووَو الحوودث النوواق  للوضوووء ، أو الحوودث باللسووان موون 

ه ، ومثله الحدث باألفعال الَّتِْي ال تجوز ؟ وقد أشورنا إلوى َهوذَا االخوتالف فِوي )) الكالم الفاحش ونحو

 ِكتَاب الطهارة (( .

وذه  َماِلك وغيره إلى أَنَّهُ الحدث الناق  للوضووء ، ورجحوه ابون َعْبود البور ؛ ألن المحودث 

 وإن جلس فِي المسجد فهو غير منتظر للصالة ؛ ألنه غير قادر َعلَْيَها .

 لثاني : أن منتظر الصالة ال يَال فِي صالة َما دامت الصالة تحبسه .وا
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وقوود فسوور ذَِلووَك بأنووه )) ال يمنعووه أن ينقلوو  إلووى أهلووه إال الصووالة (( ، وهووذا يشوومل موون دََخووَل 

المسجد للصالة فِيِه جماعة قَْبَل إقامة الصالة فجلس ينتظر الصالة ، ومن صلى َمَل اإلموام ثُومَّ جلوس 

 الة الثانية .ينتظر الص

: )) أال أدلكوم َعلَوى َموا يمحوو هللا بِوِه  وهذا مون نووع الربواط فِوي سوبيل هللا ، كموا قَواَل النَّبِوّي 

الخطايا ويرفل بِِه الدرجات ؟ (( قالوا : بلى يَا َرُسول هللا . قَاَل : )) إسوبا  الوضووء َعلَوى المكواره ، 

 الصالة ؛ فذالكم الرباط ، فذالكم الرباط (( . وثرة الخطأ إلى المساجد ، وانتظار الصالة بعد

 خرجه ُمْسِلم من َحِدْيث العالء ْبن َعْبد الرحمن ، َعن أبيه ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ .

 بما لَْم يحدث . -أيضاً  -وقد ورد تقييد ذَِلَك 

ي ، خرجه البخاري فِي )) أبواب نواق  الوضوء (( من ِرَوايَوة ابون أَبِوي ذئو  ، َعون المقبور

، قَاَل : )) ال يَال العبد فِي صالة َما َكاَن فِي المسجد ينتظر الصوالة  َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِّي 

 يعني : الضرطة .-، َما لَْم يحدث (( . فَقَاَل َرُجل أعجمي : َما الحدث يَا أَبَا ُهَرْيَرةَ ؟ قَاَل : الصوت 

 وذكرنا اْختِالَف النَّاط فِي تفسير الحدث والمراد بِِه .وقد سبق الكالم َعِليِه فِي موضعه ، 

 أيضاً . -وقد فسره أبو َسِعيد اْلُخدِريَّ كما فسره أبو ُهَرْيَرةَ 

 خرجه اإلمام أحمد .

: أن لَهُ أجر المصلي وثوابوه بحوبس نفسوه فِوي المسوجد  -وهللا أعلم  -ومعنى كونه فِي الصالة 

 للصالة .

ْيث ، وال فِوي غيوره مون أحاديوث البواب االشوتراط للجوالس فِوي مصواله أن وليس فِي َهوذَا الَحودِ 

يكون مشتغالً بالذكر ، ولكنه أفضل وأكمل ، ولهذا ورد فِي فضل من جلس فِي مصواله بعود الصوبح 

 َحتَّى تطلل الشمس ، وبعد العصر َحتَّى تغرب أحاديث متعددة .

أو المسجد الَِّذي صولى فِيوِه كلوه مصولى لَوهُ  وهل المراد بمصاله نفس الموضل الَِّذي صلى فِيهِ 

 ؟ َهذَا فِيِه تردد .

َكواَن إذا صولى الفجور جلوس فِوي  وفي )) صحيح ُمْسوِلم (( َعون جوابر بور سومرة ، أن النَّبِوّي 

 مصاله َحتَّى تطلل الشمس حسناء .

لصبح أو الغداة َحتَّى تطلول ال يقوم من مصاله الَِّذي يصلي فِيِه ا وفي ِرَوايَة لَهُ : َكاَن النَّبِّي 

 الشمس ، فإذا طلعت الشمس قام .

لَْم يكن جلوسه فِي الموضل الَّوِذي صولى فِيوِه ؛ ألنوه َكواَن ينفتول إلوى أصوحابه  ومعلوم ؛ أَنَّهُ 

 عق  الصالة ويقبل عليهم بوجهه .

 س .وخرجه الطبراني ، وعنده : َكاَن إذا صلى الصبح جلس يذكر هللا َحتَّى تطلل الشم

 ولفظة : )) الذكر (( غريبة . 

وفووي تمووام َحووِدْيث جووابر ْبوون سوومرة الَّووِذي خرجووه ُمْسووِلم  وكووانوا يتحوودثون فيأخووذون فِووي أموور 

 الَجاِهِليَّة ، فيضحكون ويتبسم .

وهذا يدل َعلَى أَنَّهُ لَْم ينكر َعلَى من تحدث وضحك فِي ذَِلوَك الوقوت ، فهوذا الَحوِدْيث يودل َعلَوى 

 بمصاله الَِّذي يجلس فِيِه المسجد كله .أن المراد 

 وإلى َهذَا ذه  طائفة من العلماء ، منهم : ابن بطة من أصحابنا وغيره .

 وقد روي َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ َما يخالف َهذَا .

 َرَوى َماِلك فِي )) الموطإ (( َعن نعيم المجمر ، أَنَّوهُ َسوِمَل أَبَوا ُهَرْيوَرةَ يَقُوول : إذا صولى أحودكم

ثُمَّ جلس فِي مصاله لَْم تَل المالئكة تصلى َعِليِه ، تَقُول : اللهم اغفر لَهُ ، اللهم ارحمه ، فإن قام مون 

 مصاله فجلس فِي المسجد ينتظر الصالة لَْم تَل المالئكة تصلي َعِليِه فِي مصاله َحتَّى يصلي .
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غيره من المسجد انقطول حكوم فهذا يدل َعلَى أَنَّهُ إذا تحول من موضل صالته من المسجد إلى 

 -جلوسه فِي مصاله ، فإن جلس ينتظر الصالة َكاَن حكمه حكم من ينتظرها، وصلت َعِليِه المالئكوة 

، فوإن لَوْم يجلوس منتظوراً للصوالة فوال شويء لَوهُ ؛ ألنوه لَوْم يجلوس فِوي مصواله وال ُهوَو منتظور  -أيضاً 

 للصالة .

 : إنه تصلي َعِليِه المالئكة . قَاَل ابن َعْبد البر : إال أنه ال يقال

يعني : َعلَى المتحول من مكانه َوُهَو ينتظر الصالة كما تصلي َعلَوى الَّوِذي فِوي مصواله ينتظور 

 الصالة .

يشير إلى أن الَحِدْيث المرفوع إنموا فِيوِه صوالة المالئكوة َعلَوى مون يجلوس فِوي مصواله ال َعلَوى 

 المنتظر للصالة .

ْيث مرفوع ، فروى َعَطاء ْبن السائ  ، َعن أَبِي َعْبد الرحموان السولمي، ولكن قَْد روي فِي َحدِ 

يَقُول : )) من صلى الفجر ثُومَّ جلوس فِوي مصواله صولت َعِليوِه  َعن َعِلّي ، قَاَل : َسِمْعت َرُسول هللا 

ِه المالئكوة المالئكة ، وصالتهم َعِليِه : اللهم اغفر لَهُ ، اللهم ارحمه ، ومن ينتظر الصالة صولت َعِليو

 ، وصالتهم َعِليِه : اللهم اغفر لَهُ ، اللهم ارحمه (( .

 خرجه اإلمام أحمد .

 َوقَاَل َعِلّي ْبن المديني : ُهَو َحِدْيث كوفي ، وإسناده حسن .

أنه يحتمل أن يكون بقاِه فِي مصاله شورطاً فِوي انتظوار الصوالة  -أيضاً  -وذكر ابن َعْبد البر 

 َن شرطاً فِي الجلوط فِي مصاله .، كما َكا -أيضاً  -

وهذا الَِّذي قاله بعيد ، وإنما يمكن أن يقال فيمن صلى صوالة ثُومَّ جلوس ينتظور صوالة أخورى ، 

فأما من دََخَل المسجد ليصلي صالة واحدة وجلس ينتظرها قَْبَل أن تقام فأي مصلى لَوهُ َحتَّوى يشوترط 

 أن ال يفارقه ؟

راد بِِه : قيامه لعرض الدنيا ، فأما إذا قام إلوى َموا يعينوه َعلَوى َموا قَاَل : وقيامه من مجلسه ، الم

 َكاَن يصنعه فِي مجلسه من الذكر .

 يعني : أَنَّهُ غير مراد ، وال قاطل للصالة َعِليِه . وهللا سبحانه وتعالى أعلم .

 الَحِدْيث الثاني :

د ْبن بشار : ثنا يَْحيَى ، َعن ُعبَْيدِ  - 660 هللا ، قَواَل : َحودَّثَنِي خبيو  ابون َعْبود  حدثنا ُمَحمَّ

، قَواَل : )) سوبعة يظلهوم هللا فِوي  الرحمان ، َعن حفص ْبن عاصم ، َعون أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، َعون النَّبِوّي 

ظله يوم ال ظل إال ظله : اإلمام العادل ، وشاب نشوأ فِوي ُعبَوادَة ربوه عوَ وجول ، ورجول قلبوه متعلوق 

تحابووا فِووي هللا اجتمعووا َعلَووى ذَِلووَك وتفرقووا َعِليووِه ، ورجوول طلبتووه اموورأة ذات فِووي المسوواجد ، ورجووالن 

منص  وجمال ، فَقَاَل : إني أخاف هللا ، ورجل تصدق، أخفوى َحتَّوى ال تعلوم شوماله َموا تنفوق يمينوه ، 

 ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه (( .

احود ، َوُهوَو مجاهودتهم ألنفسوهم ، هذه السبعة اختلفت أعمالهم فِي الصوورة ، وجمعهوا معنوى و

ووا  يوودعو إليووه  ومخووالفتهم ألهوائهووا ، وذلووك يحتوواج أوالً إلووى رياضووة شووديدة وصووبر َعلَووى االمتنوواع ِممَّ

داعي الشهوة أو الغض  أو الطمل ، وفي تجشم ذَِلَك مشقة شديدة َعلَى النفس ، ويحصل لهوا بِوِه توألم 

لشوهوة أو الغضو  ِعْنودَ هيجانهوا إذا لَوْم يطوفء ببلوو  عظيم ، فإن القلو  يكواد يحتورق مون حور نوار ا

الغرض من ذَِلَك ، فال جرم َكاَن ثواب الصوبر َعلَوى ذَِلوَك أَنَّوهُ إذا اشوتد الحور فِوي الموقوف ، ولوم يكون 

، فَلَوْم يجودوا لحور  للناط ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس يومئذ ، وكان ه الء السوبعة فِوي ظول هللا 

 لصبرهم َعلَى حر نار الشهوة أو الغض  فِي الدنيا . الموقف ألماً جَاءً 

 وأول هذه السبعة : اإلمام العادل .
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،  َوُهوَو أقورب النَّواط مون هللا يووم القياموة ، َوُهوَو َعلَوى منبور مون نوور َعلَوى يموين الورحمن 

قدرتوه  وذلك جَاء لمخالفته الهوى ، وصبره َعن تنفيذ َما تدعوه إليه شهواته وطمعوه وغضوبه ، َمولَ 

َعلَى بلو  غرضه من ذَِلَك ؛ فإن اإلمام العوادل دعتوه الودنيا كلهوا إلوى نفسوها ، فقواَل : إنوي أخواف هللا 

 رب العالمين . وهذا أنفل الخلق لعباد هللا ، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها .

يهم أظلوه هللا وقد روي أَنَّهُ ظل هللا فِي األرض ؛ ألن الخلق كلهم يستظلون بظله ، فإذا عودل فو

 فِي ظله .

 . والثاني : الشاب الَِّذي نشأ فِي ُعبَادَة هللا 

فووإن الشووباب شووعبة موون الجنووون ، َوُهووَو داع للوونفس إلووى اسووتيفاء الغوورض موون شووهوات الوودنيا 

 ولذاتها المحظورة ، فمن سلم ِمْنهُ فَقَْد سلم .

 وفي الَحِدْيث : )) عج  ربك من شاب ليست لَهُ صبوة (( .

ي بع  ا ثار : يَقُول هللا : )) أيها الشاب التارك شهوته ، المتبذل شوبابه مون أجلوي ، أنوت وف

 عندي كبع  مالئكتي (( .

ُجُل المعلق قلبه بالمساجد .  والثالث : الرَّ

وفي ِرَوايَة : )) إذا خرج ِمْنهُ َحتَّى يعود إِلَْيِه (( ، فهو يح  المسجد ويألفه لعبادة هللا فِيِه ، 

ا خرج ِمْنهُ تعلق قلبه بِِه َحتَّى يرجل إِلَْيِه ، وهذا إنما يحصل لمن ملك نفسه وقادها إلى طاعة هللا فإذ

فانقادت لَهُ ؛ فإن الهوى إنما يدعو إلى محبة مواضل الهوى واللع  ، إما المباح أو المحظور ، 

ادة إال من خالف هواه ، ومواضل التجارة واكتساب األموال ، فال يقصر نفسه َعلَى محبة بقاع العب

 وقدم َعِليِه محبة مواله .

ُ أَْن تُْرفَوَل َويُوْذَكَر فِيَهوا اْسوُمهُ يَُسوبُِّح لَوهُ  وقد مدح عمار المساجد فِي قوله :  فِوي بُيُووٍت أَِذَن َّللاَّ

ِ  فِيَهووا بِاْلغُوودُّوِ َوا َصوواِل  َكوواةِ ِرَجوواٌل ال تُْلِهوويِهْم تَِجوواَرةٌ َوال بَْيووٌل َعووْن ِذْكووِر َّللاَّ ََّ ووالةِ َوإِيتَوواِء ال  َوإِقَوواِم الصَّ

ُ  يََخافُوَن يَْوماً تَتَقَلَُّ  فِيِه اْلقُلُوُب َواألَْبَصاُر  يودَُهْم ِموْن فَْضوِلِه َوَّللاَّ َِ ُ أَْحَسوَن َموا َعِملُووا َويَ يَُهُم َّللاَّ َِ ِليَْجو

 [ . 38 - 36] النور :   يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب 

، قَواَل : )) ال  وفي )) المسند (( و )) سنن ابن ماجه (( من َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعون النَّبِوّي 

 توطن َرُجل المساجد للصالة والذكر إال تبشبش هللا بِِه كما يتبشبش أهل الغائ  بغائبهم إذا قدم (( .

، قَواَل : )) مون  َسِعيد ، َعن النَّبِّي  وروى ابن لهيعة ، َعن دراج ، َعن أَبِي الهيثم ، َعن أَبِي

 ألف المسجد ألفه هللا (( .

 .ويروى َعن َسِعيد ْبن الُمَسيِّ  ، قَاَل : من جلس فِي المسجد فإنما يجالس ربه 

 . الرابل : المتحابان فِي هللا 

ن الودنيا ، فإن الهوى داع إلى التحاب فِي غير هللا ؛ لما فِي ذَِلَك من طووع الونفس أغراضوها مو

فالمتحابان فِي هللا جاهدا أنفسهما فِي مخالفوة الهووى َحتَّوى صوار تحابهموا وتوادهموا فِوي هللا مون غيور 

 غرض دنيوي يشوبه ، وهذا عَيَ جداً .

ولون يتحابووا فِووي هللا َحتَّووى يجتمعووا فِووي الوودنيا فِووي ظوول هللا المعنوووي ، َوُهووَو تووأليف قلوبهمووا َعلَووى 

 ضاته وطل  َما عنده ، فلهذا اجتمعا يوم القيامة فِي ظل هللا الحسي .طاعة هللا ، وإيثار مر

وقوله : )) اجتمعا َعلَى ذَِلَك وتفرقا َعِليِه (( يحتمل أَنَّهُ يريود : أنهموا اجتمعوا َعلَوى التحواب فِوي 

راد أنهموا اجتمعوا هللا َحتَّى فرق بَْينَُهَما  الموت فِي الدنيا أو غيبة أحدههما َعن ا خور ، ويحتمول أَنَّوهُ أ

ا  توج  محبته فِي هللا فارقه ا خور بسوب   َعلَى التحاب فِي هللا ، فإن تغير أحدهما عما َكاَن َعِليِه ِممَّ

 ذَِلَك ، فيدور تحاببهما َعلَى طاعة هللا وجوداً وعدماً .
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هللا لَووْم تكوون  قَوواَل بعوو  السوولف : إذا َكوواَن لَووَك أخ تحبووه فِووي هللا ، فأحوودث حوودثاً فَلَووْم تبغضووه فِووي

 أو َهذَا المعنى . -محبتك هلل 

 الخامس : َرُجل دعته أمرأة ذات منص  وجمال .

ويعني بالمنص  : النس  والشرف والرفعة فِي الدنيا ، فإذا اجتمل ذَِلوَك َموَل الجموال فَقَوْد كمول 

َكواَن أعظوم وأعظوم ، فوإن  األمر وقويت الرغبة ، فإن َكانَْت َمَل ذَِلَك ِهَي الطالبة الداعية إلي نفسها ،

االمتناع بعد ذَِلَك كله دليل َعلَى تقديم خوف هللا َعلَى هوى النفس ، وصاحبه داخل فِوي قولوه تعوالى : 

  ا َموْن َخواَف َمقَواَم َربِّوِه َونََهوى الونَّْفَس َعوِن اْلَهوَوى [ ، وهوذا كموا جورى  40]النازعوات :   َوأَمَّ

 ليوسف َعِليِه السالم .

بَْيووِد ْبوون عميوور : موون صوودق اإليمووان وبووره إسووبا  الوضوووء فِووي المكوواره ، وموون صوودق قَوواَل عُ 

ُجُل بالمرأة الجميلة فيدعها ، ال يدعها إال هلل عَ وجل .  اإليمان وبره أن يخلو الرَّ

ومثل َهذَا ؛ إذا قَاَل : )) إنوي أخواف هللا (( فهوو صوادق فِوي قولوه ؛ ألن علموه مصودق لقولوه ، 

 ) إني أخاف هللا (( موعظة لها ، فربما تْنَجر َعن طلبها ، وترجل َعن غيها .وقوله لها : )

 وقد وقل ذَِلَك لغير واحٍد ، وفيه حكايات مذكروة فِي ِكتَاب )) ذم الهوى (( وغيره .

 السادط : َرُجل تصدق بصدقة فاجتهد فِي إخفائها غاية االجتهاد َحتَّى لَْم يعلم بِِه إال هللا .

 ل لذلك َعلَى طريق المبالغة : )) َحتَّى ال تعلم شماله َما تنفق يمينه (( .وضرب المثا

وهذا دليل َعلَى قوة اإليمان واالكتفاء باطالع هللا َعلَى العبود وعلموه بِوِه ، وفيوه مخالفوة للهووى 

دقة ومجاهدة للنفس ؛ فإنها تح  إظهار الصدقة ، والتمدح بَِهوا ِعْنودَ الخلوق ، فيحتواج فِوي إخفواء الصو

 إلى قوة شديدةٍ تخالف هوى النفس .

، قَاَل : )) لموا خلوق هللا األرض  وخرج اإلمام أحمد والترمذي من َحِدْيث أَنَس ، َعن النَّبِّي 

جعلت تميد ، فخلق الجبال فألقاها َعلَْيَها فاسوتقرت ، فعجبوت المالئكوة مون خلوق الجبوال ، فقوالوا : يَوا 

جبوال ؟ قَواَل : نَعَوْم ، الحديود . قوالوا : يَوا رب ، فهول شويء مون رب ، فهل من خلقك شويء أشود مون ال

خلقك أشد من الحديد ؟ قَاَل : نَعَْم ، النار ، قالوا : يارب، فهل من خلقك شيء أشود مون النوار ؟ قَواَل : 

يوارب ، نَعَْم ، الماء . قالوا : يارب ، فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قَاَل : نَعَْم ، الريح . قالوا : 

 فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قَاَل : نَعَْم ، ابن آدم ؛ يتصدق بيمينه يخفيها من شماله(( .

 السابل : َرُجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه .

فهذا َرُجول يخشوى هللا فِوي سوره ، ويراقبوه فِوي خلوتوه ، وافضوُل األعموال خشوية هللا فِوي السور 

لسور إنموا تصودر َعون قووة إيموان ومجاهودةٍ للونفس والهووى، فوإن الهووى والعالنية ، وخشوية هللا فِوي ا

 يدعو فِي الخلوة إلى المعاصي ، ولهذا قيل : إن من أعَ األشياء الورع فِي الخلوة.

وذكر هللا يشومل ذكور عظمتوه وبطشوه وانتقاموه وعقابوه ؛ والبكواء الناشويء َعون َهوذَا ُهوَو بكواء 

بره ولطفه وكرامته ألوليائه بوأنواع البور واأللطواف ، ال سويما الخوف ، ويشمل ذكر جماله وكماله و

 برِيته فِي الجنة ، والبكاء الناشيء َعن َهذَا ُهَو بكاء الشوق .

: َرُجل ذكر أن هللا َمعَهُ حيثما َكاَن ، فتذكر معيتوه وقربوه واطالعوه َعِليوِه  -أيضاً  -ويدخل فِي 

 أيضاً . -وع الخوف حيث َكاَن يبكي حياء ِمْنهُ ، َوُهَو من ن

وخرج الطبراني بإسناد فِيوِه ضوعف ، َعون أَبِوي أماموة مرفوعواً : )) ثاَلَثَوة فِوي ظول هللا يووم ال 

 ظل إال ظله : َرُجل حيث توجه علم أن هللا َمعَهُ (( .

وهذا الَحوِدْيث يودل َعلَوى أن هو الء السوبعة يظلهوم هللا فِوي ظلوه ، وال يودل َعلَوى الحصور ، وال 

: )) أن مون أنظور معسوراً أو وضول َعْنوهُ  ن غيرهم ال يحصل لَهُ ذَِلَك ؛ فإنه صح َعن النَّبِّي َعلَى أ

 أظله هللا فِي ظله يوم ال ظل إال ظله (( .

 . خرجه ُمْسِلم من من َحِدْيث أَبِي اليسر األنصاري ، َعن النَّبِّي 
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، قَواَل : ))  َرةَ ، َعون النَّبِوّي مون َحوِدْيث أَبِوي ُهَرْيو -وخرج اإلمام أحمد والترمذي وصوححه 

 من نفس َعن غريمه ، أو محا َعْنهُ َكاَن فِي ظل العرش يوم القيامة (( .

 وهذا يدل َعلَى أن المراد بظل هللا : ظل عرشه .

 الَحِدْيث الثالث :

ذ حدثنا قتيبة : ثنا إسماعيل ْبن َجْعفَور ، َعون حميود ، قَواَل : سوئل أَنَوس : َهوْل اتخو - 661

خاتماً ؟ فَقَاَل : نَعَْم ، أخر ليلوة صوالة العشواء إلوى شوطر الليول ، ثومَّ أقبول علينوا بوجهوه  َرُسول هللا 

بعدما صلى ، فَقَاَل : )) صلى النَّاط ورقدوا ، ولم تَالوا فِي صالة َما انتظرتموها (( . قَاَل : فكوأني 

 أنظر إلى وبيص خاتمه .

اضل من )) الكتاب (( ، َوُهَو بمعنى َحِدْيث أَِبي ُهَرْيَرةَ المخرج قَْد سبق َهذَا الَحِدْيث فِي مو

 فِي أول الباب .

*  *  * 

 باب  - 37

َِ َ ْن َغَدا إلى الَمْسِجِد أَْو َراحَ   فَْض

ود ْبون مطورف ، َعون زيود  - 662 حدثنا َعِلّي ْبن َعْبد هللا : ثنا يَيد ْبون هوارون : أنوا ُمَحمَّ

، قَواَل : )) مون غودا إلوى المسوجد أو  ْبن يسار ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعون النَّبِوّي ْبن أسلم ، َعن َعَطاء 

 راح أعد هللا لَهُ نَالً من الجنة ُكلََّما غدا أو راح (( .

الغدو : يكون من أول النهوار ، والورواح : يكوون مون آخوره بعود الوَوال ، وقود يعبور بأحودهما 

فِوي الجمعوة : )) مون راح  ْبَل الَوال أو بعوده ، كموا فِوي قولوه َعن الخروج والمشي ، سواء َكاَن قَ 

 فِي الساعة األولى فكأنما قرب بدنة (( َعلَى َما حمله َعِليِه جمهور العلماء .

ومعنى الَحِدْيث : أن من خرج إلى المسجد للصالة فإنه زائر هللا تعالى ، وهللا يعد لَهُ نَالً مون 

 ى المسجد ، سواء َكاَن فِي أول النهار أو فِي آخره .المسجد ، ُكلََّما انطلق إل

 والنَل : ُهَو َما يعد للضيف ِعْندَ نَوله من الكرامة والتحفة .

قَاَل الحاف  أبو موسى المديني : وزيد فِيِه فِي غيره هوذه الروايوة : )) كموا لَوْو أن أحودكم زاره 

 من يح  زيارته الجتهد فِي إكرامه (( .

لطبراني بإسوناده ، َعون َسوِعيد ْبون زربوي ، َعون ثابوت ، َعون أَبِوي ُعثَْموان ، وخرج من طريق ا

، قَواَل : )) مون توضوأ فأحسون الوضووء ثُومَّ أتوى المسوجد فهوو زائور هللا ،  َعن سلمان ، َعون النَّبِوّي 

 وحق َعلَى المَور أن يكرم الَائر (( .

بِوي هنود وعووف ، َعون أَبِوي ُعثَْموان ، َعون قَاَل أبو موسوى : ورواه ُسولَْيَمان التيموي وداود ْبون أَ 

 موقوفاً ، ال مرفوعاً . -سلمان 

 وسعيد بن زربي ، فِيِه ضعف .

من طريق الطبراني بإسناده ، َعن يَْحيَى ْبن الحارث ، َعن اْلقَاِسم ، َعن أَبِوي  -أيضاً  -وخرج 

 اجد من الجهاد فِي سبيل هللا (( .: )) الغدو والرواح إلى المس أمامة ، قَاَل : قَاَل َرُسول هللا 

وذكر َماِلوك فِوي )) الموطوأ (( َعون سومي َموْولَى أَبِوي بَْكور ، أن أبوا بَْكور ْبون َعْبود الورحمن َكواَن 

يَقُول : من غدا أو راح إلى المسجد ال يديد غيره ؛ لويعلم خيوراً أو يتعلموه ، ثُومَّ رجول إلوى بيتوه ؛ َكواَن 

 كالمجاهد فِي سبيل هللا .

: َمووا خرجووه ابوون ماجووه  ا يسووتدل بِووِه َعلَووى أن قصوود المسوواجد للصووالة فيهووا زيووارة هلل ومموو

، قَاَل : )) إن أحسن َما زرتوم بِوِه هللا فِوي  بإسناده فِيِه ضعف ، من َحِدْيث أَبِي الدرداء ، َعن النَّبِّي 

 قبوركم ومساجدكم البياض (( .
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*  *  * 

 باب  - 38

 الَ َصالةَ إِاله الَمْكت وَبة  إذا أ ايَمِت الالهالة  فَ 

بوووب َعلَووى هووذه الترجمووة ، ولووم يخوورج الَحووِدْيث الَّووِذي بلفظهووا ، وقوود خرجووه ُمْسووِلم موون َحووِدْيث 

، قَاَل : )) إذا أقيمت الصوالة  َعْمِرو ْبن دينار ، َعن َعَطاء ْبن يسار ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِّي 

 .فال صالة إال المكتوبة (( 

 وخرجه أبو داود موقوفاً .

وقد اختلف فِي رفعه ووقفوه ، واختلوف األئموة فِوي التورجيح ، فورجح الترموذي رفعوه، وكوذلك 

خرجوه ُمْسوِلم فِوي )) صوحيحه (( ، وإليوه ميول اإلموام أحمود ، ورجوح أبوو ُزْرَعوة وقفوه ، وتوقوف فِيووِه 

 رجيحه وقفه . وهللا أعلم .يَْحيَى ْبن معين ، وإنما لَْم يخرجه البخاري لتوقفه ، أو لت

ود ْبون جحوادة ، َعون َعْموِرو ، َعون  وقد خرجه الطبراني من ِرَوايَة زياد ْبن َعْبود هللا ، َعون ُمَحمَّ

، قَوواَل : )) إذا أخووذ الموو ذن فِووي اإلقامووة فووال صووالة إال  َعَطوواء ، َعوون أَبِووي ُهَرْيووَرةَ ، َعوون النَّبِووّي 

 المكتوبة((.

 وهذا لف  غريٌ  .

 وي من وجوه أخر َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ .وقد ر

ْهوِرّي ،  َُّ وخرجه اإلمام أحمد من ِرَوايَة ابون لهيعوة : ثنوا عيواش ْبون عبواٍط ، َعون أَبِوي تمويم ال

 ، قَاَل : )) إذا أقيمت الصالة فال صالة إال الَّتِْي أقيمت (( . عن أبي هريرة ، َعن النَّبِّي 

 موووون ِرَوايَووووة أَبِووووي صووووالح : ثنووووا الليووووث ، عوووون  - أيضووووا -وخرجووووه الطبرانووووي بهووووذا اللفوووو  

 . َعْبد هللا ْبن عياش ْبن َعبَّاط القتباني ، َعن أبيه ، َعن أَبِي تميم ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِّي 

 قَاَل البخاري :

حفوص ْبون حدثنا َعْبد العَيَ ْبن َعْبد هللا : ثنا إِْبَراِهْيم ْبن سعد ، َعون أبيوه ، َعون  - 663

 برجل . عاصم ، َعن َعْبد هللا ْبن َماِلك ابن بحينة ، قَاَل : مر النَّبِّي 

: ثنووا بهوَ ْبوون أسوود : ثنوا شووعبة : أخبرنوي سووعد ْبوون  -هووو : ابوون بشور  -وحودثني َعْبوود الرحموان 

هُ : َماِلوك ابون إِْبَراِهْيم ، قَاَل : َسِمْعت ] حفص ْبن عاصم ، قَواَل : َسوِمْعت [ رجوالً مون األزد ، يقوال لَو

رأى رجالً وقد أقيمت الصوالة يصولي ركعتوين ، فلموا انصورف َرُسوول هللا  بحينة ، أن َرُسول هللا 

  الث بِِه النَّاط ، فَقَاَل لَهُ َرُسول هللا . )) آلصبح أربعاً ،آلصبح أربعاً ؟ (( : 

 تابعه : غندر ومعاذ ، َعن شعبة ، َعن َماِلك .

 اق : َعن سعد ، َعن حفٍص ، َعن َعْبد هللا ابن بحينة .َوقَاَل ابن إِْسحَ 

 َوقَاَل حماد : أنا سعد ، َعن حفص ، َعن َماِلك .

 اي : أحدقوا بِِه ، وأحاطوا حوله . -)) الث بِِه النَّاط (( 

: إنكار لصالته وقد أقيمت صالة الفجر، فكأنوه صولى  -مرتين  -وقوله : )) آالصبح أربعاً (( 

 إلقامة أربعاً .الصبح بعد ا

برجول يصولي وقود أقيموت الصوالة ، فكلموه بشويء ، ال  وخرجه ُمْسِلم ، ولفظه : مور النَّبِوّي 

؟ قَواَل : قَواَل ِلووي : ))  نودري َموا ُهووَو ، فلموا انصورفنا أحطنووا بِوِه ، نقوول : موواذا قَواَل لَوَك َرُسووول هللا 

 يوشك أن يصلي احدكم الصبح أربعاً (( .

رجوال يصولي والمو ذن  : أقيمت صالة الصبح ، فورأى َرُسوول هللا  -أيضاً  -هُ وفي ِرَوايَة لَ 

 : )) أتصلي الصبح أربعاً ؟ (( . يقيم ، فَقَاَل النَّبِّي 
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، سومعه  فعلى هذه الرواية وروايوة البخواري : الَحوِدْيث مون ِرَوايَوة ابون بحينوة ، َعون النَّبِوّي 

الَحووِدْيث موون ِرَوايَووة ابوون بحينووة ، َعوون َرُجوول غيوور مسوومى موون ِمْنووهُ ، وعلووى الروايووة األول لمسوولم : 

َحابَة ، َعن النَّبِّي   . الصَّ

ُجُل المصلي ُهَو ابن القش  ، َوُهَو ابن بحينة راوي الَحِدْيث.  لكن ؛ قَْد روي أن الرَّ

د ، َعن أبيه   مرسالً . -كذلك رواه َجْعفَر ْبن ُمَحمَّ

 ه ، َعن َعْبد هللا ْبن َماِلك ْبن بحينة .وروي ، َعن َجْعفَر ، َعن أَبِي

اِزي . -والصحيح : المرسل   : قاله أبو حاتم الرَّ

وقد أشار البخاري إلى االختالف فِي اسوم )) ابون بحينوة (( ، فخرجوه مون طريوق إبوراهيم ْبون 

سوحاق قواَل : سعد ، َعن أبيه ، وسمى الصحابي : )) َعْبد هللا ْبن َماِلك ابن بحينة (( ، وذكور أن ابون إ

عن سعد )) عن عبد هللا بن بحينة (( ، وخرجه من طريق شعبة ، وسوماه : )) َماِلوك ابون بحينوة (( ، 

 وذكر أن حماداً رواه َعن سعد كذلك ، وحماد ُهَو : ابن َسلََمة .

 أيضاً . -وكذا رواه أبو عوانة ، َعن سعد 

 وقيل َعْنهُ : )) َعن ابن بحينة (( غير مسمى .

: قالووه أبووو ُزْرَعووة والنسووائي والترمووذي  -موون ذَِلووَك : َعْبوود هللا ْبوون َماِلووك ابوون بحينووة  والصووحيح

 والبيهقي وغيرهم .

َوُهَو َعْبد هللا ْبن َماِلك ابن القش  مون أزد شونوءة ، حليوف لبنوي َعْبود المطلو  ، وبحينوة أموه ، 

ابوون سووعد والترمووذي والبيهقووي : قالووه ابوون المووديني و -وهووي بحينووة بِْنووت الحووارث ْبوون َعْبوود المطلوو  

 وغيرهم .

وقد َرَوى َهذَا الَحِدْيث القعنبي ، َعن إِْبَراِهْيم ْبن سعد ، فَقَواَل فِيوِه : َعون َعْبود هللا ْبون َماِلوك ابون 

 . بحينة ، َعن أَبِيه ، َعن النَّبِّي 

اود الهاشوومي : قالووه اإلمووام أحموود وابوون معووين وسووليمان ْبوون د -وقولووه : )) َعوون أَبِيووه (( وهووم 

 وغيرهم . -ذكره فِي )) صحيحه ((  -ومسلم 

 من وجوٍه متعددةٍ . وقد روي مثل َهذَا الَحِدْيث َعن النَّبِّي 

وخرجه ُمْسِلم فِي )) صحيحه (( من َحِدْيث عاصم األحوال ، َعن َعْبود هللا ْبون سورجس ، قَواَل 

فصلى ركعتين فِي جانو  المسوجد ، ثُومَّ دََخوَل فِي صالة الغداة ،  : دََخَل َرُجل المسجد ورسول هللا 

قَواَل : )) يَوا فوالن، بوأي الصوالتين اعتوددت ، أبصوالتك  ، فلموا سولم َرُسوول هللا  َمَل َرُسوول هللا 

 وحدك ، أم بصالتك َمعَنَا ؟ (( .

وال نعلم خالفاً أن إقامة الصالة تقطل التطوع فيما عدا ركعتوي الفجور ، واختلفووا فِوي ركعتوي 

 الفجر : َهْل تقطعهما اإلقامة .

فَقَالَووْت طائفووة : تقطعهمووا اإلقامووة ، لهووذه األحاديووث الصووحيحة ، روي َعوون ابوون ُعَموور وأبووي 

 ُهَرْيَرةَ.

 وروي َعن ُعَمر ، أنه َكاَن يضرب َعلَى الصالة بعد اإلقامة .

 لنخعي .وممن كره ذَِلَك ونهى َعْنهُ : َسِعيد ْبن جبير وميمون ْبن مهران وعروة وا

َوقَوواَل ابوون سوويرين : كووانوا يكرهووون أن يصوولوهما إذا أقيمووت الصووالة . َوقَوواَل َمووا يفوتووه موون 

 المكتوبة أح  إلي منهما .

ة ، قَوواَل : قُلووُت إلبووراهيم : ألي شوويٍء كرهووت الصووالة ِعْنوودَ اإلقامووة ؟ قَوواَل :  ََ وروى أبووو َحْموو

 مخافة التكبيرة األولى .

التكبيرة األولى بإدراك التأمين َمَل اإلمام ، واستدل بحوديث بوالل ، قَاَل وكيل : وتدرك فضيلة 

 : ال تسبقني بقول آمين . أَنَّهُ قَاَل للنبي 
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 وروي نحوه َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ .

ونص أحمد فِي ِرَوايَة إِْبَراِهْيم ْبن الحارث َعلَى أَنَّهُ إذا لَْم يودرك التكبيورة َموَل اإلموام لَوْم يودرك 

 ة األولى .التكبير

وممن كره الصالة بعد اإلقامة : الشَّافِِعّي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو خيثموة 

 وسليمان ْبن داود الهاشمي .

 ولو خالف وصلى بعد اإلقامة صالةً ، فهل تنعقد ، أم تقل باطلة ؟ فِيِه ألصحابنا وجهان .

 َسِمَل اإلقامة ؟واختلفوا : َهْل يصليهما َوُهَو فِي البيت إذا 

 فَقَالَْت طائفة : يصليهما فِي البيت .

وروى َعن ابن ُعَمر ، أنَّهُ دََخَل المسجد والناط يصلون ، فدخل بيت َحْفَصةَ فصلى ركعتوين، 

 ثُمَّ خرج إلى المسجد .

 وروي َعْنهُ مرفوعاً ، خرجه ابن عدي .

 ورفعه ال يصح .

َكوواَن يصوولي الووركعتين ِعْنوودَ  ِلووّي ، ان النَّبِووّي وروى أبووو إِْسووَحاق ، َعوون الحووارث ، َعوون عَ 

 اإلقامة.

 خرجه اإلمام أحمد وابن ماجه .

 والحارث ، فِيِه ضعف . وأبو إِْسَحاق ، لَْم يسمعه ِمْنهُ .

 وخرجه يعقوب ْبن شيبة ، ولفظه : )) َمَل اإلقامة (( .

ق ، وزاد فِيِه : أَنَّهُ صولى فِوي ناحيوة ، َعن أَبِي إِْسَحا -وهو متروك  -ورواه اْلَحَسن ْبن عمارة 

 المسجد والم ذن يقيم .

 ولم يتابل َعلَى ذَِلَك .

 ورخص َماِلك فِي الصالة بعد اإلقامة خارج المسجد إذا لَْم يخش أن تفوته الركعة األولى .

 ونقل ابن منصور ، َعن أحمد وإسحاق ، أنهما رخصا فيهما فِي البيت .

 قوم ، وتركه أح  إلي . قَاَل أحمد : وقد كرهه

 ونقل الشالنجي َعن أحمد : ال يصليهما فِي المسجد ، وال فِي البيت .

 َوُهَو قَْوِل الشَّافِِعّي ، ] .. .. [ الهاشمي . 

، وروي ذَِلووَك َعوون ابوون َمْسووعُود ، وأنووه فعلووه  -أيضوواً  -وقالووت طائفووة : يصووليهما فِووي المسووجد 

 ي .بمحضٍر من حذيفة وأبي موسى األشعر

 وعن أَبِي الدرداء ، قَاَل : إني ألوتر وراء عموٍد واإلمام فِي الصالة .

وعوون اْلَحَسوون ومسووروق ومجاهوود ومكحووول ، َوُهووَو قَووْوِل حموواٍد والحسوون ْبوون حووي واألوزاعووي 

 وسعيد ْبن َعْبد العَيَ والثوري وأبي حنيفة وأصحابه .

إذا رجوا إدراك الركعوة األخيورة َموَل  لكن األوزاعي وسوعيد وأبوو حنيفوة قوالوا : إنموا يصوليهما

 اإلمام ، وإال فال يصليهما .

 وروى وكيل ، َعن ُسْفيَان ، أَنَّهُ يعتبر أن يرجو إدراك الركعة األولى .

 وروي ذَِلَك َعن المقدام ْبن معدي كرب الصحابي .

 خرجه حرب ، َعْنهُ بإسناده .

مسوجد وقود أخوذ المو ذن فِوي اإلقاموة ، فوإن َكواَن ونقل حرب ، َعون إِْسوَحاق ، قَواَل : إذا دََخوَل ال

 اإلمام افتتح الصالة دخل معه وأن لم يكن افتتح الصالة فال بأط .

َهذَا كله حكم ابتداء التطوع بعود إقاموة الصوالة ، فوإن َكواَن قَوْد ابتودأ بوالتطوع قَْبوَل اإلقاموة ، ثُومَّ 

 أقيمت الصالة ، ففيه قوالن :
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َوُهَو قَْوِل األكثرين ، منهم : النخعي والثووري والشوافعي وأحمود وإسوحاق، أحدهما : أَنَّهُ يتم ، 

 حمالً للنهي َعلَى االبتداء دون االستدامة .

 والثاني : يقطعها ، َوُهَو قَْوِل َسِعيد ْبن جبير .

وحكي ِرَوايَة َعن أحمد ، حكاها أبو حفص ، وهي غريبة ، وحكاها غيره مقيدةً بموا إذا خشوي 

 ماعة بإتمام صالته ، وحكي َعن أحمد فِي إتمامها وقطعها روايتان .فوات الج

 وحكي َعن النخعي وأبي حنيفة وإسحاق اإلتمام ، وعن الشَّافِِعّي القطل .

َوقَاَل َماِلك : إن أقيمت َوُهَو راكل ] .. .. [ ولم يركل لكنه ممن يخوف الوركعتين قَْبوَل أن يركول 

َموَل إلموام ؛ ألنوه تحصول لَوهُ الجماعوة فِوي جميول الركعوات ، وال اإلمام صالهما ، وإال قطول وصولى 

 يبطل َعِليِه من التطوع كبير عمٍل .

َوقَاَل الثوري : إذا َكاَن يتطوع فِوي المسوجد ، ثُومَّ أقيموت الصوالة فليسورع الصوالة َحتَّوى يلحوق 

فتتح تطوعواً ، فوإن تهيوأ لَوهُ أن اإلمام . قَواَل : وإن دََخوَل المسوجد والمو ذن يقويم ، فظون أَنَّوهُ يو ذن ، فوا

 يركل ركعتين خفيفتين فعل ، وإال قطل ودخل فِي الصالة ؛ فإن هذه صالة ابتدأها بعد اإلقامة .

 َهذَا كله فِي صالة التطوع حال إقامة الصالة .

 فأما إن َكاَن يصلي فرضاً وحده ، ثُمَّ أقيمت تلك الصالة ، ففيه أربعة أقوال :

يجوز لَهُ أن يتمه نفالً ، ثُمَّ يصلي َمَل الجماعة ، وهذا ظاهر موذه  أحمود ، وأحود أحدها : أَنَّهُ 

 قولي الشَّافِِعّي ، ليحصل فضيلة الجماعة .

 وعن أحمد ِرَوايَة : أَنَّهُ يقطل صالته ويصلي َمَل الجماعة .

َو ِرَوايَوة َعون أحمود ، والثاني : يتمه فرضاً ، َوُهَو قَْوِل اْلَحَسن ، والقول الثواني للشوافعي ، َوُهو

نقلها َعْنهُ أبو الحارث ، َوقَاَل : إذا أتمها فهوو مخيور ، إن شواء صولى َموَل القووم ، وإن شواء لَوْم يودخل 

 معهم.

قَاَل أبو حفص : وعنوه ِرَوايَوة أخورى : أَنَّوهُ يجو  أن يصولي معهوم إذا حضور فِوي مسوجد أهلوه 

 اَل : وبه وردت السنة .يصلون . قَاَل : َوُهَو األكثر فِي مذهبه . قَ 

 قُلُت : يشير إلى اإلعادة َمَل الجماعة .

وفي وجوب اإلعوادة واسوتحبابها َعْنوهُ روايتوان ، وأكثور األصوحاب َعلَوى أن اإلعوادة مسوتحبة 

 غير واجبة . قالوا : وسواء َكاَن صلى منفرداً أو فِي جماعة .

فأموا مون صولى منفورداً فَقَوْد سوقط َعْنوهُ قالوا : وإنما تج  الصالة فِوي جماعوة لمون لَوْم يصول ، 

:  -الفرض، فال يج  َعِليِه إعادته ؛ ولهذا إذا أعاده فِي جماعة َكانَْت المعادةُ نفالً ، وفرضوه األولوى 

 نَصَّ َعِليِه أحمد .

ً ، وإال أتمه نفالً ، ثُمَّ صلى َمَل الجماعة  والثالث : إن َكاَن صلى أكثر الفرض أتمه فرضا

 َيالً لألكثر منَلة الكل ، َوُهَو َقْوِل النخعي ومالك وأبي حنيفة فرضه ، تن

 والثوري .

 وقالوا : إنَّه يصلي بعد ذَِلَك َمَل الجماعة َما يلحق معهم تطوعاً .

والرابول : أَنَّوهُ يحتسو  بمووا صولى فريضوة ، ثُوومَّ يوتم بواقي صووالته َموَل الجماعوة ، ويفووارقهم إذا 

طائفة من السلف ، حكاه عنهم الثوري ، ونقله حورب َعون إِْسوَحاق ، وحكواه  تمت صالته ، َوُهَو قَْولِ 

 إِْسَحاق َعن النخعي .

وهذا مبني َعلَى القول بجواز االنتقال من اإلفراد إلى االئتمام ، فأما إن أقيمت الصوالة وعليوه 

َموَل اإلموام فريضوة  فائتة ، فمن قَاَل : ال يج  الترتي  بَْين الفائته والحاضورة ، فإنوه يورى أن يصولي

 الوقت الَّتِْي يصليها اإلمام ، ثُمَّ يقضي الفائتة بعدها .

 وأما من أوج  الترتي  ، فاختلفوا :
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فمووونهم مووون أسوووقط الترتيووو  فِوووي َهوووذَا الحوووال لخشوووية فووووات الجماعوووة ؛ فإنهوووا واجبوووة عنووودنا، 

يَووة َعوون أحموود ، والنصوووع بإيجوواب الجماعووة آكوود موون النصوووع فِووي الترتيوو  ، وحكووي َهووذَا ِرَوا

 ورجحها بع  المتأخرين من أصحابنا .

والمنصوووع َعوون أحموود : أَنَّووهُ يصوولي َمووَل اإلمووام الحاضوورة ، ثُوومَّ يقضووي الفائتووة ، ثُوومَّ يعيوود 

الحاضرة ؛ فإنه يحصل لَهُ بعد ذَِلَك الترتي  ، وال يكون مصلياً بعد إقامة الصالة غيور الصوالة الَّتِوْي 

 أقيمت .

ن قَاَل : يفعل كذلك إذا خشي أن تفوته الجماعة بالكلية ، فوإن رجوا أن يودرك َموَل ومن النَّاط م

اإلمام شيئاً من الصالة فاألولى أن يشتغل بقضاء الفائتة ، ثُمَّ يصولي الحاضورة َموَل اإلموام ، ويقضوي 

 َما سبقه بِِه .

 ، فَِهيَّ فِي معنى النافلة . وهذا َضِعيف ؛ فإن الَّتِْي صالها فِي جماعة لَْم يعتد بَِها ، بل قضاها

ومن أصحابنا من قَاَل : األولى أن يشتغل بالقضاء وحده ، ثُمَّ إن أدرك َمَل اإلموام الحاضورة ، 

 وإال صالها وحده .

 وفي َهذَا مخالفة لقوله : )) فإذا أقيمت الصالة فال صالة إال الَّتِْي أقيمت (( .

يصلي فرضواً آخور ، أجواز أن يقتودي باإلموام ومن أجاز أن يقتدي من يصلي فرضاً خلف من 

 فِي الفائتة ، ثُمَّ يصلي الحاضرة بعدها ، وأمر بذلك َعَطاء ْبن أَبِي رباح .

ة : ثنا الوضين ْبن َعَطواء ، َعون محفووظ ْبون علقموة ،  ََ وخرج البيهقي من ِرَوايَة يَْحيَى ْبن َحْم

والنواط فِوي صوالة العصور ، قَوْد فرغووا  َرُسوول هللا  َعن ابن عائذ ، قَاَل : دََخَل ثاَلَثَة من أْصَحاب

من صالة الظهر ، فصلوا َمَل النَّاط ، فلما فرغوا قَاَل بعضهم لبع  : َكْيَف صنعتم ؟ قَواَل أحودهم : 

جعلتها الظهر ، ثُمَّ صليت العصر . َوقَاَل ا خر : جعلتها العصر ، ثُمَّ صليت الظهور .َوقَواَل ا خور : 

 جد ، ثُمَّ جعلتها للظهر والعصر ، فَلَْم يع  بعضهم َعلَى بعٍ  .جعلتها للمس

وخرجه الجوزجاني : َحدَّثَنَا نعيم ْبن حماد : ثنا بقية ، َعن الوضين ْبون َعَطواء ، َعون يَيود ْبون 

: شوداد ْبون أوط وعبوادة ْبون  مرثد ، قَاَل : دََخَل مسجد حمص ثاَلَثَة نفور مون أْصوَحاب َرُسوول هللا 

اِمت وواثلة ْبن األسقل ، واإلمام فِي صالة العصر ، وهم يرون أنها الظهر ، فَقَاَل أحودهم : ِهوَي الصَّ 

العصر ، وأصلي الظهر . َوقَاَل ا خور : هوذه ِلوي الظهور ، وأصولي العصور . َوقَواَل الثالوث : أصولي 

 الظهر، ثُمَّ العصر ، فَلَْم يع  واحد منهم َعلَى صاحبيه .

*  *  * 

 

 

 

 

 بَاب  – 39

يِض أَْن يَْشَهَد الَجَماَعةَ  َِ  َحد ِ الَم

قوله : )) حد المري  (( ضبطه جماعة بالجيم المكسورة ، والمعنى : اجتهاد المري  أن 

 يشهد الجماعة ، ومنهم من ضبطه بالحاء المهملة المفتوحة ، وفسره بالعَم والحرع .

يباح معهوا التخلوف َعون شوهود الجماعوة ،  فِي ذكر األعذار الَّتِيْ  –رحمه هللا  –ابتدأ البخاري 

أبوا بَْكور أن يصولي بالنواط ،  فمنها : المرض ، َوُهَو عذر مبيح لترك الجماعة ، ولهذا أمور النَّبِوّي 

 وإنما خرج إلى الصالة لما وجد من نفسه خفة .

 يهادى بَْين رجلين . وخروج المري  إلى المسجد ومحاملته أفضل ، كما خرج النَّبِّي 

ُجُل يهادي بَْين رجلين َحتَّى يقام فِي الصف.  وقد قَاَل ابن َمْسعُود : ولقد َكاَن الرَّ
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ومتى َكاَن المري  ال يقدر َعلَى المشي إلى المسجد ، وإنما يقدر أن يخرج محموالً لَْم يلَموه 

 الخروج إلى الجماعة .

الجمعوة لَوهُ بوذلك وجهوان ولو وجد الَمن مون يتطووع بحملوه لَوْم تلَموه الجماعوة ، وفوي لوَوم 

 ألصحابنا .

قَاَل ابن المنذر : وال أعلم اختالفاً بَوْين أهول العلوم أن للموري  أن يتخلوف َعون الجماعوات مون 

 أجل المرض .

 من طريقين : خرج البخاري فِي َهذَا الباب َحِدْيث َعائَِشة فِي مرض النَّبِّي 

 األول :

 قَاَل :

ص ْبن غياث : ثنا أَبِي : ثنا األعمش ، َعن إِْبَراِهْيم ، َعن األسوود ، َحدَّثَنَا ُعَمر ْبن حف – 664

 قَاَل : كنا ِعْندَ َعائَِشة ، فذكرنا المواظبة َعلَوى الصوالة ، والتعظويم لهوا . قَالَوْت : لموا مورض النَّبِوّي 

ل بالنواط (( . مرضه الَِّذي موات فِيوِه ، فحضورت الصوالة ، فوأوذن ، فَقَواَل : )) موروا أبوا بَْكور فليصو

فَِقيَل لَهُ : إن أبا بَْكر َرُجل أسيف ، إذا قام مقامك لَْم يستطل أن يصلي بالناط ، وأعاد ، فأعادوا لَوهُ ، 

فأعاد الثالثة ، فَقَاَل : )) إنكن صواح  يوسف ، موروا أبوا بَْكور فليصول بالنواط (( . فخورج أبوو بَْكور 

ج يهوادى بَوْين رجلوين ، َحتَّوى كوأني أنظور إلوى رجليوه مون نفسوه خفوة ، فخور فصلى ، فوجد النَّبِّي 

 أن مكانك . تخطان األرض من الوجل ، فأراد أبو بَْكر أن يتأخر ، فأوما إليه النَّبِّي 

 ثُمَّ أتي بِِه َحتَّى جلس إلى جنبه .

ي يصلي وأبو بَْكر يصلي بصالته ، والناط يصلون بصالة أَبِو فَِقيَل لألعمش : وكان النَّبِّي 

 بَْكر ؟ فَقَاَل برأسه : نَعَْم .

روى أبو داود ، َعن شعبة ، َعون األعموش بعضوه . وزاد أبوو معاويوة : جلوس َعون يسوار أَبِوي 

 بَْكر ، فكان أبو بَْكر يصلي قائماً .

 قَاَل الخطابي : األسيف : الرقيق القل  ، الَِّذي يسرع إليه األسف والحَن .

 َعلَى َهذَا مرة وعلى َهذَا مرة . قَاَل : ويهادى : يحمل ، يعتمد

 قَاَل : وقوله : )) صواحبات يوسف (( يريد النسوة الالتي فتنه وتعنتنه .

 انتهى .

وكانت َعائَِشة ِهَي الَّتِوْي أشوارت بصورف اإلماموة َعون أَبِوي بَْكور ؛ لمخافتهوا أن يتشواءم النَّواط 

لرقوة أَبِوي بَْكور خشوية أن ال يسومل النَّواط  فِي اإلماموة ، فكوان إظهارهوا بأول من خلف َرُسول هللا 

توصالً إلى َما تريده من صرف التشاِم َعن أبيها . ففيه نوع مشابهة لموا أظهوره النسووة َموَل يوسوف 

ا  ال حقيقة لَهُ توصالً إلى مرادهن .  َعِليِه السالم ِممَّ

الودين َحتَّوى تكوون الودنيا تبعواً تقوديم أَبِوي بَْكور َعلَوى النَّواط فِوي أهوم أموور  وكان قصد النَّبِوّي 

 للدين فِي ذَِلَك .

َعون الخوروج اوالً لشودة الوجول َعِليوِه ، فأنوه لَوْم  وفي الَحِدْيث : دليول َعلَوى أن تخلوف النَّبِوّي 

 يمكنوووووه الخوووووروج بالكليوووووة ، فلموووووا وجووووود مووووون نفسوووووه خفوووووة فِوووووي األلوووووم خووووورج محمووووووالً بَوووووْين 

ه تخطووان األرض ، فَلَووْم يسووتطل أن يمشووي برجليووه َعلَووى رجلووين ، يعتموود َعلَْيِهَمووا ويتوكووأ، ورجووال

 األرض لقوة وجعه ، بل َكاَن يحمل حمالً .

 ، فأوموأ إليوه النَّبِوّي  قَْد خرج أراد أن يتوأخر تأدبواً َموَل النَّبِوّي  ولما رأى أبو بَْكر النَّبِّي 

 ى جان  أَبِي بَْكر .َحتَّى أجلس إل أن مكانك ، أي : اثبت مكانك ، ثُمَّ أتي بالنبي 
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فِيوِه مون أَبِوي بكوٍر : َهوْل ُهوَو جانبوه  وليس فِي هذه الرواية تعيين الجان  الَِّذي أجلوس النَّبِوّي 

األيموون أو األيسوور ؟ وقوود ذكوور البخووري أن أبووا معاويووة زاد فِووي حديثووه َعوون األعمووش : )) فجلووس َعوون 

 يسار أَبِي بَْكر (( .

 قتيبة ، َعن أَبِي معاوية كذلك .وقد خرج البخاري فيما بعد َعن 

من ِرَوايَة َعْبد هللا ْبن داود الخريبي ، َعن األعموش ، ولفظوه : فتوأخر أبوو  –أَْيضاً  –وخرجه 

 إلى جنبه ، وأبو بَْكر يسمل النَّاط التكبير . بَْكر، وقعد النَّبِّي 

 ] وذكر [ أن محاضر ْبن المورع رواه األعمش كذلك .

ِرَوايَة زكيل وأبي معاوية ، كالهما َعن األعمش ، وفي َحوِدْيث أَبِوي معاويوة  وخرجه ُمْسِلم من

 عنده : فجاء َرُسول هللا َحتَّى جلس َعن يسار أَبِي بَْكر .

مون طريوق َعِلوّي ْبون مسوهر وعيسوى ْبون يوونس ، كالهموا َعون األعموش ،  –أَْيضاً  –وخرجه 

 لى جنبه .َحتَّى أجلس إ وفي حديثهما : فأتي برسول هللا 

وخرج إِْسَحاق ْبن راهويه فِوي )) مسونده (( ، َعون وكيول ، َعون األعموش َهوذَا الَحوِدْيث ، َوقَواَل 

 َحتَّى جلس َعن يمين أَبِي بَْكر ، يقتدي بِِه ، والناط يقتدون بأبي بَْكر . فِيِه : فجاء النَّبِّي 

 وهذه زيادة غريبةُ .

مسنده (( ، َعن وكيل ، ولم يوذكر فِيوِه ذَِلوَك، بول قَواَل فِوي  وقد خرج الَحِدْيث اإلمام أحمد فِي ))

، والنوواط  َحتَّووى جلووس إلووى جنوو  أَبِووي بَْكوور ، فكووان أبووو بَْكوور يووأتم بووالنبي  حديثووه : فجوواء النَّبِووّي 

 يأتمون بأبي بَْكر .

ويوة وأما ذكر جلوسه َعن يسوار أَبِوي بَْكور ، فتفورد بوذلك أبوو معاويوة َعون األعموش ، وأبوو معا

وإن َكاَن حافظاً لحديث األعمش خصوصواً ، إال أن تورك أْصوَحاب األعموش لهوذه اللفظوة َعْنوهُ توقول 

الريبة فيها ، َحتَّى قَاَل الحاف  أبو بَْكر ْبن مفوز المعوافري : إنهوا غيور محفوظوة ، وحكواه َعون غيوره 

 من العلماء .

عموش لوبع  َهوذَا الَحوِدْيث ، كموا أشوار وأما ِرَوايَة أَبِي داود الطيالسي ، َعون شوعبة ، َعون األ

فِوي  إليه البخاري فإنه َرَوى بهذا اإلسناد َعن َعائَِشة ، قَالَوْت : مون النَّواط مون يَقُوول : َكواَن النَّبِوّي  

 المقدم . الصف، ومنهم من يَقُول : َكاَن النَّبِّي 

وراية الجماعة َعون األعموش  قَاَل البيهقي : هكذا رواه الطيالسي ، َعن شعبة ، َعن األعمش ،

 كما تقدم ] َعلَى اإلثبات والصحة [ .

قُلووُت : قَووْد َرَوى غيوور واحوود َعوون شووعبة ، َعوون األعمووش ، َعوون إِْبووَراِهْيم ، َعوون األسووود ، َعوون 

 صلى خلف أَبِي بَْكر قاعداً . َعائَِشة، أن النَّبِّي 

 نَّوهُ قيول لألعموش : فكوان النَّبِوّي وأما َما ذكره حفص ْبن غياث فِي روايتوه َعون األعموش ، أَ 

يصلي وأبو بَْكر يصلي بصالته والناط يصلون بصالة أَبِي بَْكر ، فأشوار برأسوه : نَعَوْم ، فإنوه يشوعر 

بأن هذه الكلمات ليست من الَحِدْيث الَِّذي أسنده األعمش ، َعن إِْبَراِهْيم ، َعن األسود ، َعون َعائَِشوة ، 

 درجها أبو معاوية ووكيل فِي حديثهما َعن األعمش .بل ِهَي مدرجة ، وقد أ

 –أَْيضواً  –ورواه ] َعن هموام [ ، َعون األعموش ، فَلَوْم يوذكر فِيوِه َهوذَا الكلموات بالكليوة ، وهوذا 
 يشعر بإدراجها .

أموور أَبَووا بَْكوور أن يصوولي بالنوواط فِووي مرضووه ،  وقوود َرَوى ُعووْرَوةَ  ، َعوون َعائَِشووة ، أن النَّبِووّي 

 –فوذكر معنووى ذَِلووَك  –مون نفسووه خفوة فخوورج  يصوولي بهوم . قَوواَل ُعوْرَوةَ  : فوجوود َرُسووول هللا فكوان 
 أَْيضاً .

 وهذا مدرج مصرح بإدراجه ، وقد خرجه البخاري فيما بعد كذلك .
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وروى اإلمووام أحموود : َحوودَّثَنَا شووبابة : ثنووا شووعبة ، َعوون سووعد ْبوون إِْبووَراِهْيم ، َعوون ُعووْرَوةَ ، َعوون 

وذكوور  –فِووي مرضووه : )) مووروا أَبَووا بَْكوور أن يصوولي بالنوواط ((  ة، قَالَووْت : قَوواَل َرُسووول هللا َعائَِشوو

 خلفه قاعداً . الَحِدْيث، وفي آخره : فصلى أبو بَْكر ، وصلى َرُسول هللا 

 ولو َكانَْت هذه الكلمات الَّتِْي ذكرها األعمش فِوي حديثوه فِوي َهوذَا الَحوِدْيث َعون َعائَِشوة ، فكيوف

فِوي الصوف ، ومونهم  َكانَْت تَقُول : من النَّاط من يَقُول : َكاَن أبو بَْكر المقودم بَوْين يودي َرُسوول هللا 

 المقدم . من يَقُول : َكاَن النَّبِّي 

د فقيه المدينة .  وكذلك قَاَل ابن أخيها اْلقَاِسم ْبن ُمَحمَّ

َحدَّثَنَا زيد ْبن يَْحيَى أبو الحسين : ثنوا صوخر  قَاَل ُعَمر ْبن شبة فِي )) ِكتَاب أخبار المدينة (( :

صولى صوالة الصوبح فِوي اليووم الَّوِذي  ْبن جويرية ، َعن َعْبد الرحموان ْبون اْلقَاِسوم ، أن َرُسوول هللا 

وأبو بَْكر يصلي فجلس ِعْندَ رجليه ، فمن النَّواط مون يَقُوول  مات فِيِه فِي المسجد ، َجاَء َرُسول هللا 

 ُهَو المتقدم ، وعظم الناط يقولون َكاَن أبو بَْكر ُهَو المتقدم . لنَّبِّي : َكاَن ا

خلوف أَبِوي بَْكور .  قَاَل ُعَمر ْبن شبة : اختلف النَّواط فِوي َهوذَا ، فَقَواَل بعضوهم : صولى النَّبِوّي 

 بِي بَْكر .، ويأتم النَّاط بتكبير أَ  َوقَاَل أخرون : بل َكاَن أبو بَْكر يأتم بتكبير النَّبِّي 

فِي مرضه الَِّذي مات فِيِه خلوف  َوقَاَل أبو بَْكر ْبن المنذر : اختلفت األخبار فِي صالة النَّبِّي 

 صلى بالناط . أبي بَْكر ، ففي بع  األخبار : أن النَّبِّي 

ْكور فِوي خلف أبي بَ  وفي بعضها : أن أَبَا بَْكر َكاَن المقدم . وقالت َعائَِشة : صلى َرُسول هللا 

 مرضه الَِّذي مات فِيِه . انتهى .

وا  يودل َعلَوى أن  وهذا المروي َعن َعائَِشة ، ان النَّبِّي  صلى خلوف أَبِوي بَْكور فِوي مرضوه ِممَّ

 هذه األلفاظ فِي آخر َحِدْيث األعمش مدرجة ، ليست من َحِدْيث َعائَِشة .

، َعون أَبِوي وائول ، َعون مسوروق ، َعون وقد َرَوى شبابة ، َعن شعبة ، َعون نعويم ْبون أَبِوي هنود  

 خلف أَبِي بَْكر فِي مرضه الَِّذي مات فِيِه . عائشة ، قَالَْت : صلى النَّبِّي 

 خرجه اإلمام أحمد والترمذي وابن حبان فِي )) صحيحه (( .

 َوقَاَل الترمذي : حسن صحيح .

شووعبة بهووذا اإلسووناد ، َعوون  وخرجووه اإلمووام أحموود والنسووائي موون ِرَوايَووة بَْكوور ْبوون عيسووى ، َعوون

 فِي الصف . َعائَِشة، أن أَبَا بَْكر صلى بالناط والنبي 

 وقد رجح اإلمام أحمد ِرَوايَة بَْكر ْبن عيسى َعلَى ِرَوايَة شبابة ، وذكر أنها مخالفة لها .

 وقد يقال : ليست مخالفة لها ؛ فإن المراد بالصف صف المأمومين ، فهما إذن بمعنى واحد .

وى َهذَا الَحِدْيث معتمر ْبن ُسولَْيَمان ، َعون أبيوه ، َعون نعويم ْبون أَبِوي هنود ، َعون أَبِوي وائول ، ور

، وصوالة أَبِوي بَْكور . قَالَوْت : ثُومَّ  فذكرت َحِدْيث مرض النَّبِوّي  –أحسبه َعن مسروق ، َعن َعائَِشة 

بوو بَْكور بمجيئوه أراد أن يتوأخر ، ، فجواءت نوبوة وبريورة فواحتماله ، فلموا أحوس أ أفاق َرُسول هللا 

 ، فوضل بحذاء أَبِي بَْكر فِي الصف . فأومأَ إليه أن اثبت . قَاَل : وجيء بنبي هللا 

 خرجه ابن حبان فِي )) صحيحه (( .

 ومنعه من التأخر يدل َعلَى أَنَّهُ أراد أن يستمر َعلَى إمامته .

أَبِي وائل ، َعون مسوروق ، َعون َعائَِشوة من طريق عاصم ، َعن  –أَْيضاً  –وخرجه ابن حبان 

،  يصلي َوُهَو جالس ، وأبو بَْكور قوائم يصولي بصوالة َرُسوول هللا  ، وزاد فِيِه : فكان َرُسول هللا 

 والناط يصلون بصالة أَبِي بَْكر .

 ولكن عاصم ، ُهَو ابن أَبِي النجود ، ليس بذاك الحاف  .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 35 

َشة ، َعن ُعبَْيِد هللا ْبن َعْبود هللا ْبون ُعتْبَوة ، َعون َعائَِشوة ، وروى شعبة ، َعن موسى ْبن أَبِي َعائِ 

 فِي الصف خلفه . أن أَبَا بَْكر صلى بالناط ، ورسول هللا 

 خرجه ابن حبان فِي )) صحيحه (( من طريق بدل ْبن المحبر ، َعن شعبة .

 كلم فِيِه الدراقطني .وبدل ، وثقة غير واحد ، وخرج لَهُ البخاري فِي )) صحيحه (( ، وإن ت

 خالفه فِيِه أبو داود الطيالسي :

خرجووه اإلمووام أحموود : َحوودَّثَنَا أبووو داود الطيالسووي : ثنووا شووعبة بهووذا اإلسووناد ، َعوون َعائَِشووة ، أن 

بَوْين  أمر أَبَوا بَْكور أن يصولي بالنواط فِوي مرضوه الَّوِذي موات فِيوِه ، فكوان َرُسوول هللا  َرُسول هللا 

 ْكر يصلي بالناط قاعداً ، وأبو بَْكر يصلي بالناط ، والناط خلفه .يدي أَبِي بَ 

 وكذا رواه زائدة ، َعن موسى ْبن أَبِي َعائَِشة .

 –خورج بَوْين رجلوين  وقد خرج حديثه البخاري فيما بعود بسوياق مطوول ، وفيوه : أن النَّبِوّي 

رواه أبوو معاويوة ووكيول وغيرهموا  وذكر بقية الَحِدْيث بمعنى َموا –لصالة الظهر  –أحدهما العباط 

 َعن األعمش .

وقد ذكر ابن أَبِوي حواتم فِوي ِكتَواب )) الجورح والتعوديل (( لَوهُ َعون أَبِيوه ، قَواَل : يريبنوي َحوِدْيث 

فِي مرضه . قُلُت : َكْيَف ُهَو ؟ قَاَل : صالح الَحوِدْيث . قُلوُت  موسى ْبن أَبِي َعائَِشة فِي صالة النَّبِّي 

 بِِه ؟ قَاَل : يكت  حديثه .: يحتج 

صلى فِوي  قُلُت : وقد اختلف َعِليِه فِي لفظه ، فرواه شعبة ، َعْنهُ ، كما تقدم ، أن َرُسول هللا 

 الصف خلف أَبِي بَْكر .

ورواه زائدة ، واختلف َعْنهُ : فَقَاَل األكثرون ، َعْنهُ : إن أَبَا بَْكر َكاَن يصلي َوُهَو قوائم بصوالة 

 َوُهَو قاعد ، والناط يأتمون بصالة أَبِي بَْكر .  النَّبِيّ 

خلف أَبِي بَْكور  ورواه َعْبد الرحمان ْبن مهدي ، َعن زائدة ، َوقَاَل فِي حديثه : فصلى النَّبِّي 

 قاعداً ، وأبو بَْكر يصلي بالناط َوُهَو قائم يصلي .

 ايَة ابن مهدي .وقد رجح اإلمام أحمد ِرَوايَة األكثرين َعن زائدة َعلَى ِروَ 

صريحاً فِي أنه َكاَن مأموماً ، بول يحتمول أَنَّوهُ َكواَن يراعوي فِوي  وليس ائتمام أَبِي بَْكر بالنبي 

لعثموان ْبون أَبِوي العواع  وضعفه ، وما ُهَو أهون َعِليِه ، كما قَاَل النَّبِّي  تلك الصالة حال النَّبِّي 

 . لما جعل إمام قومه : )) اقتد بأضعفهم ((

 أي : راع حال األضعف ، وصل صالةً ال تشق عليهم .

 إماماً ألبي بَْكر فِي هذه الصالة ، أو َكاَن م تماً بِِه ؟ وقد اختلف العلماء : َهْل َكاَن النَّبِّي 

د ، أنهموا ذكورا َهوذَا االخوتالف ، وأن اْلقَاِسوم قَواَل : عظوم  وقد تقدم َعن َعائَِشة والقاسم ْبن ُمَحمَّ

، وعلماء أهل المدينة َعلَى َهذَا القوول ،  -يعني : فِي اإلمامة  –ط يَقُول : أبو بَْكر َكاَن ُهَو المقدم النَّا

 وهم أعلم النَّاط بهذه القصة .

وذكر ابن َعْبد البور فِوي )) اسوتذكاره (( أن ابون اْلقَاِسوم َرَوى َعون َماِلوك ، َعون َربِيعَوة ْبون أَبِوي 

خرج َوُهَو مري  ، وأبو بَْكر يصلي بالناط ، فجلس إلى أَبِي بَْكور  هللا  َعْبد الرحمان ، أن َرُسول

: )) َموا موات نبوي  يصلي بصالة أَبِي بَْكر ، َوقَاَل  ، فكان أبو بَْكر ُهَو اإلمام ، وكان َرُسول هللا 

 حتى ي مه َرُجل من أمته (( .

 َحِدْيث َربِيعَة َهذَا ، َوُهَو أح  إلي . قَاَل ابن اْلقَاِسم : قَاَل َماِلك : العمل عندنا َعلَى

 قَاَل سحنون : بهذا الَحِدْيث يأخذ ابن اْلقَاِسم .

 أموووووا موووووذه  الشَّوووووافِِعّي وأحمووووود ، فهوووووو أن هوووووذه الصوووووالة الَّتِوووووْي حكتهوووووا َعائَِشوووووة َكووووواَن 

 ُهَو اإلمام فيها ألبي بَْكر ، ثُمَّ اختلفا : َرُسول هللا 
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 ، فكانت تلك الصالة بإمامين . -أَْيضاً  –بَْكر إماماً للناط فَقَاَل أحمد : َكاَن أبو 

 َوقَاَل الشَّافِِعّي : بل َكاَن مأموماً ، َوُهَو الَِّذي ذه  إليه البخاري والنسائي .

وفرع َعلَى َهذَا االختالف مسألة الصالة بإمامين ، ومسألة الصالة قاعداً أو قائماً خلف اإلمام 

 إن شاء هللا تعالى . –َك مبسوطاً فِي مواضعه القاعد ، وسيأتي ذَلِ 

ائوتم بوأبي بَْكور فِوي غيور  ولم ينف الشَّافِِعّي وال أكثر أْصوَحاب اإلموام أحمود أن يكوون النَّبِوّي 

خلف أَبِي بَْكر مورة لَوْم يمنول ذَِلوَك أن يكوون صولى  هذه الصالة ، بل قَاَل الشَّافِِعّي : لَْو صلى النَّبِّي 

 رى .خلفه مرة أخ

وكذلك ذكر أبو بَْكر َعْبد العَيَ ْبن َجْعفَر من أصحابنا فِي كتابه )) الشَّوافي ((، وكوذلك ذكوره 

 ابن حبان ومحمد ْبن يَْحيَى الهمداني فِي )) صحيحيهما (( ، والبيهقي وغيرهم .

وكذلك صنف أبو عبي البرداني وعبد العَيَ ْبن زهير الحربي من أصحابنا فِي إثبات صالة 

 خلف أَبِي بَْكر . نَّبِّي ال

 ورد ذَِلَك أبو الفرج ابن الجوزي ، وصنف فِيِه مصنفاً ، َوُهَو يشتمل َعلَى أوهام كثيرة .

صلى خلوف أَبِوي بَْكور فِوي مرضوه ،  وقد ذكر كثير من أهل المغازي والسير أن َرُسول هللا 

ته خلفوه َكانَوْت صوالة الصوبح يووم منهم : موسى ْبن عقبة ، َوُهَو أجل أهل المغازي ، وذكر أن صوال

ْهِرّي . َُّ  اإلثنين ، َوُهَو آخر صالة صالها ، وذكره َعن ابن ِشَهاب  ال

 مثله . -وروى ابن لهيعة ، َعن أَبِي األسود ، َعن ُعْرَوةَ  

د نحوه .  وقد تقدم َعن اْلقَاِسم ْبن ُمَحمَّ

 أَْيضاً . –وروي َعن اْلَحَسن 

 لبيهقي وغيرهما .ولذلك رجحه ابن حبان وا

ْهِرّي َعن أنس : َُّ  وجمل البيهقي فِي )) ِكتَاب المعرفة (( بَْين َهذَا وبين َحِدْيث ال

كشف الستر فِوي أول الصوالة ، ثُومَّ وجود خفوة فِوي الركعوة الثانيوة فخورج فصوالها  أن النَّبِّي 

 خلف أَبِي بَْكر ، وقضى الركعة الَّتِْي فاتته .

طبقاتوه (( َهوذَا المعنوى مون تموام َحوِدْيث َعائَِشوة وأم َسولََمة وأبوي َسوِعيد وخرج ابن سعد فِوي )) 

 بأسانيد فيها مقال . وهللا أعلم .

 مرسالً . –وبإسناد صحيح ، َعن ُعبَْيِد ْبن عمير 

ْهووِرّي ، َعوون ُعووْرَوةَ  ، َعوون َعائَِشووة ،  َُّ وروى ابوون إِْسووَحاق : َحوودَّثَنِي يعقوووب ْبوون ُعتْبَووة ، َعوون ال

ثُومَّ ذكورت  –فِي ذَِلَك اليوم ِحويَن دََخوَل المسوجد ، غاضوطجل فِوي حجوري  لَْت : رجل َرُسول هللا قَا

 حينئذ . ، وقب  َرُسول هللا  -قصة السواك األخضر 

 خرجه اإلمام أحمد .

 َكاَن قَْد خرج إلى المسجد ذَِلَك اليوم . َوُهَو دليل َعلَى أَنَّهُ 

َرُجل مون هوذه األموة  أن المغيرة ْبن شعبة سئل : َهْل أم النَّبِّي  وفي )) مسند اإلمام أحمد ((

وراء َعْبوود  ثُوومَّ ذكوور قصووة صووالة النَّبِووّي  –غيوور أَبِووي بَْكوور الصووديق ؟ فَقَوواَل : نَعَووْم ، كنووا فِووي سووفر 

 الرحمان ْبن عوف .

ي ثبوت عنودنا : أن َرُسوول هللا وذكر ابن سعد فِي )) طبقاته (( َعن الواقدي ، أَنَّهُ قَاَل : َهذَا الَّذِ 

 . صلى خلف أَبِي بَْكر 

 خلف أَبِي بَْكر أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا . وفي صالة النَّبِّي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 37 

فِوي  وقد خرج الترمذي من َحِدْيث حميد ، َعن ثابوت ، َعون أنوس ، قَواَل : صولى َرُسوول هللا 

 . مرضه خلف أَبِي بَْكر قاعداً ، فِي ثوب متوشحاً بِهِ 

 َوقَاَل : حسن صحيح .

ً –وخرجه   ابن حبان فِي )) صحيحه (( ، وصححه العقيلي وغير واحد . –أَْيضا

 من غير واسطة . –وقد رواه جماعة َعن حميد ، َعن أنس 

واختلووف الحفوواظ فِووي التوورجيح ؛ فرجحووت طائفووة قَووْوِل موون أدخوول بَْينَُهَمووا  )) ثابتوواً ((، موونهم : 

اِزي. وهللا تعوالى الترمذي وأبوو حواتم الورَّ  اِزي . ومونهم مون رجوح إسوقاطه ، ومونهم : أبوو ُزْرَعوة الورَّ

 أعلم .

 الطريق الثاني :

 قَاَل :

 َحووووودَّثَنَا إِْبوووووَراِهْيم بوووووم موسوووووى : ثنوووووا ِهَشوووووام ْبووووون يوسوووووف ، َعووووون معمووووور ، َعووووون  -665

ْهِرّي ، قَاَل : أخبرنوي ُعبَْيوِد هللا ْبون َعْبود هللا ، قَواَل : قَالَوتْ  َُّ واشوتد  َعائَِشوة : لموا ثقول َرُسوول هللا  ال

وجعه استأذن أزواجه أن يمرض فِي بيتي ، فوأذن لَوهُ ، فخورج بَوْين رجلوين ، تخوط رجواله األرض ، 

 وكان بَْين َعبَّاط ورجل آخر .

ُجُل قَاَل ُعَبْيِد هللا : فذكرت ذَِلَك البن َعبَّاط َما قَالَْت َعائَِشة ، فَقَاَل ِلي : وهل تدري من ال رَّ

 الَِّذي لَْم تسم َعائَِشة ؟ قُلُت : ال . قَاَل : ُهَو َعِلّي ْبن أَبِي طال  .

 وقد رواه َعْبد الرزاق ، َعن معمر ، وذكر فِي حديثه : الفضل ْبن َعبَّاط .

 خرجه ُمْسِلم من طريقه كذلك .

ْهِرّي ، وذكر فِوي حديثوه : العبواط ، كموا  َُّ قَواَل ِهَشوام ، َعون وخرجه من طريق عقيل ، َعن ال

 معمر .

 (( من َحِدْيث عقيل مطوالً . وخرجه البخاري فِي )) وفاة النَّبِّي 

 وقد فهم البخاري من خروجه بَْين َعبَّاط وغيره خروجه إلي المسجد للصالة .

 أَْيضاً . –وكذلك خرجه ُمْسِلم فِي )) ِكتَاب الصالة (( 

 ا أرادت خروجه إلى بيت َعائَِشة ليمرض فِيِه .وفي َهذَا نظر ؛ وظاهر السياق يقتضي أنه

يدل َعِليِه : أن فِي ِرَوايَة َعْبد الرزاق ، عن معمر الَّتِْي خرجها ُمْسِلم : أول َموا اشوتكى َرُسوول 

في بيت ميمونة ، فاستأذن أزواجه أن يمرض فِي بيتها ، فأذن لَهُ . قَالَْت : فخرج ويد لَهُ َعلَوى  هللا 

 ِدْيث .الحَ  –الفضل 

ْهِرّي بلف  صريح بذلك : أن َعائَِشة قَالَوْت : َكواَن النَّبِوّي  َُّ يودور َعلَوى  رواه ابن ُعيَْينَة َعن ال

 نسائه ، فلما ثقل استأذنهن أن يقيم فِي بيتي ، ويدرن َعِليِه .

طوان فِوي بَوْين رجلوين ، ورجواله تخ قَالَْت : فذه  ينوء فَلَْم يستطل ، فدخل َعِلّي َرُسوول هللا 

 األرض ؛ أحدهما العباط .

ْهووِرّي ، َعوون ُعووْرَوةَ  والقاسووم وأبووي بَْكوور ابوون َعْبوود  َُّ ورواه َعْبوود الرحمووان ْبوون إِْسووَحاق ، َعوون ال

: جاءه مرضوه الَّوِذي موات  الرحمان وعبيد هللا ْبن َعْبد هللا ، كلهم يحدثونه َعن َعائَِشة ، َعن النَّبِّي 

خرج عاصباً رأسه ، فدخل َعِلوّي بَوْين رجلوين ، تخوط رجواله األرض ، وعون فِيِه في بيت ميمونة ، ف

 وذكر الَحِدْيث . –يمينه العباط 

مرسالً : أَنَّهُ خرج بَْين الورجلين تخوط رجواله  -وكذا رواه صالح ْبن كيسان ، َعن ابن ِشَهاب  

 األرض ، َحتَّى دََخَل بيت َعائَِشة .
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الَحِدْيث فِي َهذَا الباب ، وال ُهَو داخول فِوي معنواه بالكليوة . وهللا وحينئذ ؛ فال ينبغي تخريج َهذَا 

 سبحانه وتعالى أعلم .

*  *  * 

 بَاب  – 40

َِ َوالِعلهِة أْن ي اَلل ِي فِي َرْحِلهِ  ْخاَلِة فِي الَمَط َُّ  ال

 فِيِه حديثان :

 األول :

، أن ابون ُعَمور أذن بالصوالة فِوي ليلوة  َحدَّثَنَا َعْبد هللا ْبن يوسف : أنا َماِلوك ، َعون نَوافِل – 666

َكواَن يوأمر المو ذن إذا  ذات برد وريح ، ثُمَّ قَاَل : أال صولوا فِوي الرحوال ، ثُومَّ قَواَل : إن َرُسوول هللا 

 َكانَْت ليلة برد ومطر يَقُول : )) أال صلوا فِي الرحال (( .

إذا كوانوا جماعوة (( ، خرجوه البخواري قَْد سوبق َهوذَا الَحوِدْيث فِوي )) بَواب : األذان للمسوافرين 

هناك من ِرَوايَة ُعبَْيِد هللا ْبن ُعَمر ، َعن نَافِل ، قَاَل : أذن ابن ُعَمر فِي ليلة بواردةٍ بضوجنان ، ثُومَّ قَواَل 

َكواَن يوأمر م ذنواً يو ذن ، ثُومَّ يَقُوول َعلَوى أثوره : )) أال  صلوا فِي رحالكم ، وأخبرنا أن َرُسوول هللا 

 ي الرحال فِي الليلة الباردة أو المطيرة فِي السفر (( .صلوا فِ 

 ففي هذه الرواية : أن ذَِلَك َكاَن فِي السفر ، وأنه َكاَن فِي الليلة الباردة أو المطيرة.

 وليس ذكر السفر فِي ِرَوايَة َماِلك ، وفي روايته : إذا َكانَْت ليلة ذات برد ومطر .

 طر فِي ليلة واحدة .وظاهرة : الجمل بَْين البرد والم

 وروى ابن إسحاق َهذَا الَحِدْيث ، َعن نَافِل ، َعن ابن ُعَمر ، قَاَل : نوادى منوادي َرُسوول هللا 

 بذاك فِي المدينة فِي الليلة المطيرة ، أو الغداة القرة .

 خرجه أبو داود .

 بَْيِد هللا أصح.وال نعلم ذكر المدينة فِي َحِدْيث ابن ُعَمر فِي هذه الرواية ، ورواية عُ 

وأكثوور أهوول العلووم َعلَووى أن المطوور والطووين عووذر يبوواح َمعَووهُ التخلووف َعوون حضووور الجمعووة 

 والجماعات، ليالً ونهاراً .

قَاَل الترمذي : قَْد رخوص أهول العلوم فِوي القعوود َعون الجماعوة والجمعوة فِوي المطور والطوين . 

 وسمى منهم : أحمد وإسحاق .

 مهور العلماء .وحكاه بع  أصحابنا َعن ج

 وحكي َعن َماِلك : أن المطر ليس بعذر فِي ترك الجمعة خاصة .

 وروي نحوه َعن نَافِل َمْولَى ابن ُعَمر .

َوقَاَل ُسوْفيَان الثووري : ال يورخص ألحود فِوي تورك الجمعوة إذا َكواَن فِوي مصور يجمول فِوي ، إال 

 لمرض مضن ، أو خوف مقطل .

أن المطر والوحل ليس بعذر فِي الحضر ، إنما ُهَو عوذر فِوي وحكي َعن أحمد ِرَوايَة أخرى : 

السفر ؛ ألن األحاديث الصحيحة إنما جاءت بذلك فِوي السوفر ، كحوديث ابون ُعَمور ، وفوي )) صوحيح 

نحوه ، وليس فِي الحضر إال َحِدْيث ابن إِْسَحاق المتقدم ، وحديث يوروى  –ُمْسِلم (( من َحِدْيث جابر 

 وقد ذكرناه فِي )) أبواب : األذان(( ، وفي إسناده مقال .َعن نعيم النحام ، 

ومقتضى َهذَا القول : أن الجمعة ال يباح تركها بوذلك ؛ ألنهوا ال تكوون إالفوي الحضور ، ولكون 

وَحابَة أَنَّوهُ يعوذر فِوي تورك الجمعوة بوالمطر والطوين . مونهم : ابون َعبَّواط  قَْد روي َعن جماعة مون الصَّ

رة وأسووامة بوون عميوور والوود أَبِووي الملوويح ، وال يعوورف َعوون صووحابي خالفهووم ، وعبوود الرحمووان ْبوون سووم

 وقولهم أحق أن يتبل .
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د ْبن سيرين : َما َكاَن يختلف إذا َكاَن يوم الجمعة فِوي  وروى ِهَشام ، َعن قتدة ، قَاَل : قَاَل ُمَحمَّ

 يوم مطر فِي الرخصة للرجل أن يجلس َعن الجمعة فِي بيته .

 فِي )) ِكتَاب الصالة (( . خرجه الفريابي

 وذكر ابن المنذر : أن المطر عذر فِي الليلة المطيرة .

 وهذا يفهم ِمْنهُ أَنَّهُ ال يكون عذراً فِي النهار ؟ ألن َحِدْيث ابن ُعَمر إنما فِيِه ذكر الليل .

وم مطور ، فوأمر ولكن َرَوى قتادة ، َعن أَبِي المليح ْبن أسامة ، َعن أَبِيه ، أن يوم حنوين َكواَن يو

 مناديه : أن الصالة فِي الرحال . َرُسول هللا 

 خرجوووووووه اإلموووووووام أحمووووووود وأبوووووووو داود والنسوووووووائي وابووووووون خَيموووووووة وابووووووون حبوووووووان فِوووووووي 

 )) صحيحيهما (( ، والحاكم .

من طريق أَبِي قالبة ، َعن أَبِي الملويح ، َعون أَبِيوه ، أَنَّوهُ شوهد َموَل  –أَْيضاً  –وخرجه أبو داود 

زمووان الحديبيووة فِووي يوووم جمعووة ، وأصووابهم مطوور لَووْم يبوول أسووفل نعووالهم ، فووأمرهم أن   َرُسووول هللا

 يصلوا فِي رحالهم .

وخرجووه اإلمووام أحموود موون َحووِدْيث شووعبة ، َعوون َعْمووِرو ْبوون أوط ، َعوون َرُجوول ، حدثووه موو ذن 

 فِي يوم مطر : صلوا فِي الرحال . ، قَاَل : نادى منادي َرُسول هللا النَّبِيّ 

 روي من َحِدْيث نعيم النحام ، أن ذَِلَك َكاَن فِي أذان الصبح ، وقد سبق ذكره.و

َحابَة جعلوا المطر والطين عذراً فِي ترك الجمعة ، والجمعة إنما تقوام نهواراً ، فعلوم  وألن الصَّ

 أن ذَِلَك عندهم عذر فِي الليل والنهار .

 ْبون زيواد ، َعون َعَطواء ، أن النَّبِوّي وقد روي فِي َحِدْيث مرسل ، خرجه وكيل َعون المغيورة 

 َكاَن فِي سفر ، فأصابهم مطر ، فصلى بالناط فِي رحالهم ، وبالل يسمل النَّاط التكبير .

 َوُهَو مرسل .

 َوُهَو يدل َعلَى أنهم صلوا جماعة ، لكن كل إنسان صلى فِي رحله ، وهذا غري  جداً .

حابنا : ِهوَي عوذر فِوي تورك الجماعوة فِوي الليلوة المظلموة وأما الريح الشديدة الباردة ، فَقَاَل أصو

 خاصة .

 الَحِدْيث الثاني :

َحوودَّثَنَا إِْسووَماِعيل ، قَوواَل : َحوودَّثَنِي َماِلووك ، َعوون أَْيووَن ِشووَهاب  ، َعوون محمووود ْبوون الربيوول  – 667

: يَا َرُسول هللا ، إنهوا  األنصاري ، أن عتبان ْبن َماِلك َكاَن ي م قومه أعمى ، وأنه قَاَل لرسول هللا 

تكون الظلمة السيل ، وأنا َرُجل ضرير البصر ، فصل يَا َرُسول هللا فِوي بيتوي مكانواً أتخوذه مصولى . 

، فَقَاَل : )) أين تح  أن أصولي ؟ (( فأشوار إلوى مكوان مون البيوت ، فصولى فِيوِه  فجاءه َرُسول هللا 

 . َرُسول هللا

 ) بَاب : المساجد فِي البيوت (( ،  ن )) أبواب : المساجد (( .اَْد سبق َهذَا الَحِدْيث فِي )

ْهوِرّي ، وتكلمنوا هنواك َعلَوى  َُّ وخرجه البخاري هناك بسياق مطول ، من َحِدْيث عقيل ، َعن ال

وذكر الكوالم َعلَوى التخلوف َعون حضوور المسوجد للعموى  –إن شاء هللا  –فوائد الَحِدْيث بما فِيِه كفاية 

 ة .وللسيول والظلم

وال ريوو  أن موون َكوواَن بصووره ضووعيفاً ، وفووي طريقووه سوويول ، فإنووه معووذور فِووي الخووروج إلووى 

 المسجد ليالً ؛ فإنه ربما خشي َعلَى نفسه التلف ، والجماعة يسقط حضورها بدون ذَِلَك .

َل لَْم يرخص لَهُ فِي التخلف َعن المسجد ، َمو وذكرنا هناك َحِدْيث ابن أم مكتوم ، وأن النَّبِّي 

كونه ضريراً وال يجد قائداً يالئمه ، ويخشى فِي طريقه الهوام ، ووجه الجمول بَوْين الحوديثين بموا فِيوِه 

 كفاية .
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*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بَاب – 41

 ََ َْ ي اَلل ِي اإلَ ام  بَمْن َحَض  َه

َِ ؟ َعِة فِي الَمَط م  َْ يَْخط ب  يَْوَم الج   وَه

وإن َكاَن عذراً فِي التخلف َعن الجماعة فِي المسجد ،  يعني بهذا الباب : أن المطر والطين ،

إال أَنَّهُ عذر  حاد النَّاط ، وأما اإلمام فال يترك الصالة لذلك فِي المسجد ، ويصلي جماعة فِي 

المسجد بمن حضر ، وكذلك يوم الجمعة ال يترك الخطبة وصالة الجمعة فِي المسجد بمن حضر 

د بهم الجمعة ، وإنما يباح  حاد النَّاط التخلف َعن الجمعة والجماعات فِي فِيِه ، إذا كانوا عدداً تنعق

 المطر ونحوه ، إذا أقيم شعارهما فِي المساجد .

وعلى َهذَا ، فال يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمل فِي المساجد فِي حال األعذار كوالمطر 

 فرض كفاية ال فرض عين ، وأن اإلمام ال يدعهما .

قري  من قَْوِل اإلمام أحمود فِوي الجمعوة إذا َكانَوْت يووم عيود ، أَنَّوهُ يسوقط حضوور الجمعوة  َوُهوَ 

 عمن حضر العيد ، إال اإلمام ومن تنعقد بِِه الجمعة ؛ فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية . وهللا أعلم .

أَنَّووهُ لمووا استسووقى َكوواَن ال يتوورك إقامووة الجموول فِووي المطوور ، ويوودل َعِليووِه :  وال شووك أن النَّبِووّي 

للناط َعلَى المنبر يوم الجمعة ، ومطروا من ذَِلَك الوقت إلوى الجمعوة األخورى ، أقوام الجمعوة الثانيوة 

فِي ذَِلَك المطر َحتَّى شكي إليه كثرة المطر فِي خطبته يومئذ ، فدعا هللا بإمساك المطر َعن المدينوة ، 

 . إن شاء هللا  –تسقاء (( وسيأتي الَحِدْيث فِي )) الجمعة (( و )) االس

 خرج فِي َهذَا الباب ثاَلَثَة أحاديث :

 الَحِدْيث األول :

 قَاَل :

صواح  الَيوادي  -َحدَّثَنَا َعْبد هللا ْبن َعْبد الوهاب : ثنا حماد ْبن زيد : ثنا َعْبد الحميود  – 668

اط فِوي يووم ذي رذع ، فوأمر المو ذن لموا ، قَاَل : َسِمْعت َعْبد هللا ْبن الحارث ، قَاَل : خطبنا ابن َعبَّ  -

 بلووووووووووووووذ )) حووووووووووووووي َعلَووووووووووووووى الصووووووووووووووالة (( ، قَوووووووووووووواَل : قوووووووووووووول : )) الصووووووووووووووالة فِووووووووووووووي 

الرحال (( . فنظر بعضهم إلى بع  ، كوأنهم أنكوروا . فَقَواَل : كوأنكم أنكورتم َهوذَا ، إن َهوذَا فعلوه مون 

 حرجكم .، انها عَمة ، وإني كرهت أن أ - يعني : َرُسول هللا  - –ُهَو خير مني 

نحوه ، غير أَنَّوهُ قَواَل :  –وعن حماد ، َعن عاصم ، َعن َعْبد هللا ْبن الحارث ، َعن ابن َعبَّاط 

 كرهت أن أِثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم .
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 قَْد سبق َهذَا الَحِدْيث فِي )) بَاب : الكالم فِي األذان (( ، وفسرنا هنالك معنى 

 )) الرو  (( .

والمراد : أَنَّهُ إذا دعا النَّواط إليهوا بقوول المو ذن  –يعني : الجمعة  –إنها عَمة ((  وقوله : ))

: )) حي َعلَى الصالة (( ، فَقَْد عَم َعلَى النَّاط كلهم أن يوأتوه ، فليوَمهم ذَِلوَك ؛ فلوذلك أبدلوه بقولوه : 

 )) صلوا فِي رحالكم (( .

، وأضوويق بووإخراجكم إلووى المسوواجد فِووي  وقولووه : )) كرهووت أن أحوورجكم (( : أي أشوودد علوويكم

 الطين . والحرج : الشدة والضيق .

وفي الرواية األخرى : )) كرهت أن أِثمكوم (( ، كأنوه يريود إذا دعواهم إلوى هوذه الصوالة فِوي 

َهذَا اليوم خشي عليهم اإلثم إذا تخلفوا َعن الصالة َمَل دعائهم إليها ، فوإذا خرجووا حرجووا بخوضوهم 

 ركبهم ، وإن قعدوا أثموا . فِي الطين إلى

وظاهر َهذَا : يدل َعلَوى أن ابون َعبَّواط يورى أن اإلموام إذا دعوا النَّواط إلوى الجمعوة فِوي الطوين 

والمطوور لووَمتهم اإلجابووة ، وإنمووا يبوواح ألحوودهم التخلووف إذا نووادى : )) الصووالة فِووي الرحووال (( . وهللا 

 أعلم .

ا رواه البيهقووي فِووي )) مناقوو  أحموود (( بإسووناده ، َعوون وقوود نَووصَّ َعلَووى ذَِلووَك اإلمووام أحموود ، فيموو

وود ْبوون رافوول ، قَوواَل : َسووِمْعت أحموود ْبوون حنبوول يَقُووول : إن قَوواَل الموو ذن فِووي أذانووه : ) الصووالة فِووي  ُمَحمَّ

الرحال(( ، فلك أن تتخلف ، وإن لَْم يقل فَقَْد وج  َعلَْيك ، إذا قَاَل : )) حي َعلَى الصالة ، حي َعلَوى 

 ح (( .الفال

 الَحِدْيث الثاني :

 قَاَل :

َحدَّثَنَا ُمْسِلم ، قَاَل : ثنا ِهَشام ، َعون يَْحيَوى ، َعون أَبِوي َسولََمة ، قَواَل : سوأألت أَبَوا َسوِعيد  – 669

اْلُخدِريَّ ، قَاَل : جاءت سحابة بمطر َحتَّى َسأََل السقف ، وكان من جريود النخول ، فأقيموت الصوالة ، 

 سجد فِي الماء والطين ، َحتَّى رأيت أثر الطين فِي جبهته .  فرأيت َرُسول هللا

َهووذَا الَحووِدْيث قطعووة مختصوورة موون َحووِدْيث سوو ال أَبِووي َسوولََمة ألبووي َسووِعيد َعوون ليلووة القوودر، وقوود 

 خرجه بتمامه فِي )) الصيام (( و )) االعتكاف (( .

ضوان ، فسوال السوقف ، وكوان مون والمقصود ِمْنهُ هاهنا : أن النَّواط مطوروا مون الليول فِوي رم

 جريد النخل ، َحتَّى صار الطين فِي أرض المسجد ، ومل َهذَا فَقَْد أقيمت الصوالة ، وصولى النَّبِوّي 

بالناط فِيِه ، ولما انصرف من صالة الصبح رئي أثور الطوين فِوي جبهتوه ، ولوم يتخلوف َعون الصوالة 

َعلَوى أن المطور يعوذر فِوي التخلوف َعون الجماعوة فِيوِه  فِي المسجد وال َعن األذان واإلقاموة فِيوِه ، فودل

آحاد النَّاط ، أو من منَلة بعيد َعن المسجد بحيث يشق َعِليِه قصد المسجد ، فأموا اإلموام ومون قورب 

 المسجد فال يخلون بإقامة الجماعة فِيِه . وهللا أعلم .

 الَحِدْيث الثالث :

ثنا أنس ْبن سيرين ، قَاَل : َسِمْعت أنساً يَقُول : قَاَل َرُجول  َحدَّثَنَا آدم ، قَاَل : ثنا شعبة : – 670

طعامواً، فودعاه  من األنصار : إني ال أستطيل الصالة معوك ، وكوان رجوالً ضوخماً ، فصونل للنبوي 

 إلى منَله ، فبسط لَهُ حصيراً ونضح طرف الحصير ، فصلى َعِليِه ركعتين .

يصلي الضحى ؟ قَاَل : َما رأيتوه صوالها إال  ان النَّبِّي فَقَاَل َرُجل من آل الجارود ألنس : أك

 يومئذ .

فِي َهذَا الَحِدْيث : أن من َكاَن ثقيل البدن يشق َعِليِه المشي إلى المسجد ، فإنه يعذر لترك 

 الجماعة لذلك .
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وليس فِي الَحِدْيث ذكر عذر لترك الجماعة سوى كونه ضخماً ، وأنوه ال يسوتطيل الصوالة َموَل 

 فِي مسجده ، ولعل منَله َكاَن بعيداً من المسجد . نَّبِّي ال

ُجُل غير عتبان ْبن َماِلك ؛ فإن ذاك َكاَن عذره العمى ، َمَل بعد المنَل ،  والظاهر : أن َهذَا الرَّ

 وحيلولة السيول بينه وبين المسجد .

 *  *  * 

 بَاب  – 42

ََ الطهعَام  َوأ اِيَمِت الالهالة    إذا َحَض

 ان ابن ع َمَ يبدأ بالعشاء .وك

ُجُل إقباله َعلَى حاجته َحتَّى يقبل َعلَى صالته وقلبه فار  .  َوقَاَل أبو الدرداء : من فقه الرَّ

 إن شاء هللا . –أما المروي َعن ابن ُعَمر ، فَقَْد أسنده البخاري فِي َهذَا الباب ، وسيأتي 

 ...................... [ .وأما المروي َعن أَبِي الدرداء ] ............

 وقد روي نحوه َعن ابن َعبَّاط ، قَاَل : ال نقوم إلى الصالة وفي أنفسنا شيء .

ذكووره الترمووذي فِووي )) جامعووه (( تعليقوواً ، وخرجووه وكيوول فِووي )) كتابووه (( َعوون شووريك ، َعوون 

 نتظر الطعام.ُعثَْمان الثَّقَِفّي ، َعن زياد َمْولَى ابن عياش ، أن ابن َعبَّاط َكاَن ي

 فحضرت الصالة ، فَقَاَل : انتظروا ، ال يعرض لنا فِي صالتنا .

وهذا يدل َعلَى أَنَّهُ َكاَن ي خر الصالة إذا َكاَن في انتظار الطعام وإن لَْم يكن حاضوراً ، وعللوه 

 يعني : ذكره ، وتحديث النفس بِِه . –بخشية أن يعرض لَهُ فِي صالته 

َعوون شووريك ، َعوون أَبِووي إِْسووَحاق ، قَوواَل : قَوواَل اْلَحَسوون : أذهوو  للوونفس  –أَْيضوواً  –وروى وكيوول 

 اللوامة أن يبدأ بالطعام .

 خرج البخاري من َهذَا الباب ثاَلَثَة أحاديث .

 الَحِدْيث األول :

ن النَّبِوّي َحدَّثَنَا مسدد : ثنا يَْحيَى ، َعن ِهَشام : َحدَّثَنِي أَبِوي ، قَواَل : َسوِمْعت َعائَِشوة ، َعو – 671

 .)) أَنَّهُ قَاَل: )) إذا وضل العشاء وأقيمت الصالة فابدءوا بالعشاء ، 

 الَحِدْيث الثاني :

َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبن بكير ، ثنا الليث ، َعن عقيل ، َعن ابن ِشَهاب  ، َعن أنس ابن َماِلوك ،  – 672

قَْبووَل أن تصوولوا المغوورب ، وال تعجلوووا َعوون قَوواَل : )) إذا قوودم العشوواء فابوودءوا بِووِه  أن َرُسووول هللا 

 عشائكم (( .

 الَحِدْيث الثالث :

َحدَّثَنَا ُعبَْيِد ْبن إِْسَماِعيل  ، َعن أَبِي أسامة ، َعن ُعبَْيِد هللا ، َعن نَوافِل ، َعون ابون ُعَمور  – 673

بالعشواء ، وال يعجول  : )) إذا وضل عشاء أحدكم وأقيمت الصوالة فابودءوا ، قَاَل : قَاَل َرُسول هللا 

 َحتَّى يفر  ِمْنهُ (( .

وكان ابن ُعَمر يوضل لَهُ الطعام ، وتقام الصالة ، فوال يأتيهوا َحتَّوى يفور  ، وإنوه يسومل قوراءة 

 اإلمام .

َوقَاَل زهير ووه  ْبن ُعثَْمان ، َعن موسى ْبن عقبة ، َعن نَافِل ، َعن ابن ُعَمر ، قَواَل  – 674

: )) إذا َكاَن أحدكم َعلَى الطعام فال يعجل َحتَّى يقضي حاجتوه ِمْنوهُ ، وإن أقيموت   : قَاَل َرُسول هللا

 الصالة (( .

 قَاَل أبو َعْبد هللا : رواه إِْبَراِهْيم ْبن المنذر ، َعن وه  ْبن ُعثَْمان .

 ووه  مديني .
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 وهي  .فِي )) األطعمة (( من ِرَوايَة  –أَْيضاً  –َحِدْيث َعائَِشة ، قَْد خرجه 

 وسفيان الثوري ، َعن ِهَشام ْبن ُعْرَوةَ  ، بِِه .

وحديث أنس ، قَْد خرجه فِي )) األطعموة (( مون طريوق أيووب ، َعون أَبِوي قالبوة ، َعون أنوس ، 

 . َعن النَّبِّي 

 نحوه . - َوقَاَل : َعن أيوب ، َعن نَافِل ، َعن ابن ُعَمر ، َعن النَّبِّي 

 َعن ابن ُعَمر ، أَنَّهُ تعشى َوُهَو يسمل قراءة اإلمام . وعن أيوب ، َعن نَافِل ،

وحديث موسى ْبن عقبة الَِّذي علقه البخاري ، قَوْد خرجوه ُمْسوِلم مون ِرَوايَوة أَبِوي ضومرة ، َعون 

 موسى ، ولم يذكر لفظه ، لكنه قَاَل : بنحو ِرَوايَة ُعبَْيِد هللا ْبن ُعَمر .

ِعيد ، َعون حفوص ْبون ميسورة ، َعون موسوى ْبون عقبوة ، وخرجه البيهقي من طريق سويد ْبن سَ 

قَاَل : )) إذا َكاَن أحدكم َعلَى الطعام فال يعجلن َحتَّوى يقضوي حاجتوه ِمْنوهُ ،  ولفظه : إن َرُسول هللا 

 وإن أقيمت الصالة (( .

، وأشوار ثُمَّ قَاَل : وبهذا اللف  رواه زهير ْبن معاوية ووه  ْبن ُعثَْمان ، َعن موسى ابن عقبة 

 البخاري إلى روايتهما .

قُلُت : وإنموا أشوار البخواري إليوه ؛ ألن لفظوه صوريح فِوي أن مون شورع فِوي عشوائه ثُومَّ أقيموت 

الصالة فال يقم إلى الصالة َحتَّى يقضي حاجته ِمْنهُ ، بخالف سائر ألفاظ الَحِدْيث الَّتِْي خرجها ؛ ألنوه 

 يتناول من عشائه شيئاً .يحتمل أن يكون الَخطَّاب بَِها لمن لَْم 

ووه  ْبن ُعثَْمان ، ذكر البخاري أَنَّهُ مديني ، وأن َهذَا الَحوِدْيث رواه َعْنوهُ إِْبوَراِهْيم ْبون المنوذر 

الحَامي ، ولم يذكره فِي غير َهذَا الموضل من )) كتابه (( ، وال خرج لَوهُ فِوي بقيوة )) الكتو  السوتة 

 ( .((، وذكره ابن حبان فِي )) ثقاته (

وقد خرج ابن حبان فِي )) صحيحه (( من طريق ابن ُجَرْيج  : أخبرني نَافِل ، قَاَل : َكواَن ابون 

ُعَمر إذا غربت الشمس وتبين لَهُ الليل ، فكان أحياناً يقودم عشواءه َوُهوَو صوائم ، والمو ذن يو ذن ، ثُومَّ 

، ثُمَّ يخرج فيصلي ، يَقُوول : قَواَل يقيم ] َوُهَو يسمل [ فال يترك عشاءه وال يجعل َحتَّى يقضي عشاءه 

 : )) ال تعجلوا َعن عشائكم إذا قدم إليكم((. َرُسول هللا 

 وقد روي ذكر الصيام مرفوعاً .

من طريق موسى ْبن أعين ، َعون َعْموِرو ْبون الحوارث ، َعون ابون  –أَْيضاً  –خرجه ابن حبان 

) إذا أقيموت الصوالة وأحودكم صوائم فليبودأ بالعشواء : ) ِشَهاب  ، َعن أنس ، قَواَل : قَواَل َرُسوول هللا 

 قَْبَل صالة المغرب ، وال تعجلوا َعن عشائكم (( .

 وخرجه الدارقطني فِي ِكتَاب )) اإللَامات (( وصححه .

وخرجووه الطبرانووي ، َوقَوواَل : لَووْم يقوول فِووي َهووذَا الَحووِدْيث : )) وأحوودكم صووائم فليبوودأ بالعشوواء قَْبووَل 

 ال َعْمِرو ْبن الحارث ، تفرد بِِه موسى ْبن أعين .صالة المغرب (( إ

قُلووُت : وإنمووا تفوورد موسووى بووذكر : )) وأحوودكم صووائم (( ، وأمووا قولووه : )) فليبوودأ بالعشوواء قَْبووَل 

صالة المغرب (( فَقَْد خرجه ُمْسِلم مون طريوق ابون وهو  ، َعون َعْموِرو ابون الحوارث بهوذا اإلسوناد ، 

شاء وحضرت الصالة فابدءوا بِِه قَْبوَل أن تصولوا صوالة المغورب ، وال ولف  حديثه : )) إذا قرب الع

 تعجلوا َعن عشائكم (( .

فهذه األحاديث كلها تدل َعلَى أَنَّهُ إذا أقيمت الصالة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء ، سواء 

 يفر  ِمْنهُ .َكاَن قَْد أكل ِمْنهُ شيئاً أو ال ، وأنه ال يقوم َحتَّى يقضي حاجته من عشائه، و

وممن روي َعْنهُ تقديم العشاء َعلَى الصوالة : أبوو بَْكور وعمور وابون ُعَمور وابون َعبَّواط وأنوس 

 وغيرهم .
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وروى معمر ، َعن ثابت ، َعن أنس ، قَاَل : إني لمل أَبِي ْبن كع  وأبوي طلحوة وغيرهموا مون 

فأقعوودوني ، وأعووابوا َعِلووّي ِحوويَن  َعلَووى طعووام ، إذ نووودي بالصووالة ، فووذهبت أقوووم أْصووَحاب النَّبِووّي 

 أردت أن أقوم وأدع الطعام .

 خرجه َعْبد هللا ابن اإلمام أحمد فِي )) مسائله (( .

 وإسحاق وابن المنذر . –فِي المشهور َعْنهُ  –وإلى َهذَا القوم ذه  الثوري وأحمد 

الصوالة َموا دام فِوي  َوقَاَل أحمد : ال يقووم َحتَّوى يفور  مون جميول عشوائه ، وإن خواف أن تفوتوه

وقت . قَاَل : ألنه إذا تناول ِمْنهُ شيئاً ثُومَّ تركوه َكواَن فِوي نفسوه شوغل مون تركوه الطعوام إذا لَوْم ينول ِمْنوهُ 

 حاجته .

وحاصوول األموور ؛ أَنَّووهُ إذا حضوور الطعووام َكوواَن عووذراً فِووي توورك صووالة الجماعووة ، فيقوودم تنوواول 

 بد أن يكون لَهُ ميل إلى الطعام ، ولو َكاَن ميالً يسويراً ، الطعام، وإن خشي فوات الجماعة ، ولكن ال

 صرح بذلك أصحابنا وغيرهم .

وعلووى ذَِلووَك دل تعليوول ابوون َعبَّوواط والحسوون وغيرهمووا ، وكووذلك َمووا ذكووره البخوواري َعوون أَبِووي 

 الدرداء .

 لصالة .فأما إذا لَْم يكن لَهُ ميل بالكلية إلى الطعام ، فال معنى لتقديم األكل َعلَى ا

وقالت طائفة أخرى : يبدأ بالصالة قَْبَل األكل ، إال أن يكون نفسه شديدة التوقوان إلوى الطعوام، 

 وهذا مذه  الشَّافِِعّي : وقول ابن حبي  المالكي .

واستدل لَهُ ابن حبان بالحديث الَِّذي فِيِه التقييد بالصائم ، وألحق بِِه كل مون َكواَن شوديد التوقوان 

 ي الصالة ، يمنل من كمال الخشوع ، بخالف الميل اليسير .إلى الطعام فِ 

: حكاه ابن المنذر ، َعون َماِلوك  -وقالت طائفة أخرى : يبدأ بالصالة إال أن يكون الطعام خفيفاً 

. 

وهذا يحتمل أَنَّهُ أراد أن الخفيف من الطعام يطمل َمعَوهُ فِوي إدراك الجماعوة ، بخوالف الطعوام 

 بالعشاء .الكثير فيختص َهذَا 

 وهذا بناء َعلَى أن وقت المغرب وقت واحد ، كما ُهَو قَْوِل َماِلك والشافعي فِي أحد قوليه .

ونقوول حوورب ، َعوون إِْسووَحاق ، أَنَّووهُ يبوودأ بالصووالة ، إال فِووي حووالين : أحوودهما : أن يكووون الطعووام 

 الصالة.خفيفاً . والثاني : أن يكون أكله َمَل الجماعة ، فيشق عليهم قيامه إلى 

أمر بتقديم العشواء َعلَوى الصوالة حيوث َكواَن عشواِهم خفيفواً ، كموا  وه الء قالوا : إن النَّبِّي 

َحابَة فِي عهد النَّبِّي   ، فَلَْم يتناول أمره غير َما ُهَو معهود فِي زمنه . َكانَْت عادة الصَّ

، قَاَل : ُكْنوُت َموَل أَبِوي فِوي زموان ابون وروى أبو داود بإسناده ، َعن َعْبد هللا ْبن ُعبَْيِد ْبن عمير 

بَْير : إنا سمعنا أَنَّهُ يبودأ بالعشواء قَْبوَل  َُّ بَْير إلى جن  َعْبد هللا ْبن ُعَمر ، فَقَاَل عباد ْبن َعْبد هللا ْبن ال َُّ ال

 ك ؟!الصالة ، فَقَاَل َعْبد هللا ْبن ُعَمر : ويحك ، َما َكاَن عشاِهم ، أتراه َكاَن مثل عشاء أبي

وخرج البيهقي من َحِدْيث حميد ، قَاَل : كنا ِعْندَ أنوس ْبون َماِلوك ، فوأذن المو ذن بوالمغرب وقود 

 حضر العشاء ، فَقَاَل أنس : ابدءوا بالعشاء ، فتعشينا َمعَهُ ، ثُمَّ صلينا ، فكان عشاِه خفيفاً .

ي تووأخيره موون إفسوواد وقالووت طائفووة : يبوودأ بالصووالة ، إال أن يكووون الطعووام يخوواف فسوواده لمووا فِوو

 الطعام ، وهذا قَْوِل وكيل ، رواه الترمذي فِي )) جامعة (( َعْنهُ .

 وفي َهذَا القول بعد ، َوُهَو مخالف ظاهر األحاديث الكثيرة .

 ولألمام أحمد فِي المسألة ثاَلَثَة أقوال :

ضل وأقيموت الصوالة ، فَقَواَل أحدها : أَنَّهُ قَاَل فِي ِرَوايَة أَبِي الحارث ، وسئل َعن العشاء إذا و

 : قوووووووود جوووووووواءت أحاديووووووووث ، وكووووووووان القوووووووووم فِووووووووي مجاعووووووووة ، فأمووووووووا اليوووووووووم فلووووووووو قووووووووام 

 رجوت .
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وهذه الرواية تودل َعلَوى أن تقوديم األكول َعلَوى الصوالة مخوتص بحوال مجاعوة النَّواط عمومواً ، 

 وشدة توقانهم بأجمعهم إلى الطعام ، وفي َهذَا نظر .

ود ، َعون أبيوه ، َعون وقد يستدل لَهُ بما َرَوى مُ  د ْبن ميمون الَعفراني ، َعون َجْعفَور ْبون ُمَحمَّ َحمَّ

 ال ي خر الصالة لطعام وال غيره . جابر ، قَاَل : َكاَن َرُسول هللا 

 ي خر صالة المغرب لعشاء وال غيره . وخرجه الطبراني ، ولفظه : لَْم يكن َرُسول هللا 

 وهذا َحِدْيث َضِعيف ال يثبت .

 ْبن ميمون َهذَا ، وثقة ابن معين وغيره . َوقَاَل البخاري والنسائي : منكر الَحِدْيث . ومحمد

وروى سالم ْبن ُسلَْيَمان المدائنى : ثنا ورقاء ْبن ُعَمور ، َعون ليوث ْبون أَبِوي سوليم ، َعون نَوافِل ، 

 دءوا بالصالة (( .: )) إذا حضر العشاء والصالة فاب َعن ابن ُعَمر ، قَاَل : قَاَل َرُسول هللا 

اِزي فِي )) فوائده (( ، َوقَاَل : هكذا وقل فِي كتابي ، َوُهَو خط .  خرجه تمام الرَّ

وليث ْبن أَبِي سوليم لويس بالحواف  ، فوال تقبول مخالفتوه لثقوات أْصوَحاب نَوافِل ؛ فوإنهم رووا : )) 

 فابدءوا بالعشاء (( كما تقدم . وسالم المدائني َضِعيف جداً .

الثاني : نقل َحْنبل ، َعن أحمد ، قَواَل : إن َكواَن أخوذ مون طعاموه لقموةً أو نحوو ذَِلوَك فوال والقول 

َكواَن يحتوَ مون كتوف الشواة ، فوألقى  يقوم إلى الصالة فليصلي ، ثُمَّ يرجل إلى العشواء ؛ ألن النَّبِوّي 

 السكين وقام .

 وكذا نقل َعْنهُ ابنه َعْبد هللا واألثرم .

ل : إن َكاَن أكل شيئاً من الطعام ، ثُمَّ أقيمت الصالة قام إليهوا ، وتورك األكول وحاصل َهذَا القو

 ، وإن لَْم يكن أكل شيئاً أكل َما تسكن بِِه نفسه ثُمَّ قام إلى الصالة ، ثُمَّ عاد إلى تتمة طعامه .

 وصوورح بووذلك األثوورم فِووي )) ِكتَوواب الناسووخ والمنسوووخ (( ، واسووتدل بحووديث َعْمووِرو ابوون أميووة

 الضمري ، وقد خرجه البخاري فِي الباب الذي يلي َهذَا .

 وروي نحوه من َحِدْيث المغيرة ْبن شعبة وجابر ْبن َعْبد هللا .

َكاَن يحتَ من كتف شاة ، فأتاه بالل ي ذنه بالصوالة ، فوألقى  وفي هذه األحاديث : أن النَّبِّي 

 السكين ثُمَّ قام إلى الصالة .

قهاء من الشافعية وغيرهم إلى أَنَّهُ إذا َسِمَل اإلقامة م يشوبل مون طعاموه وقد ذه  طائفة من الف

 ، بل يأكل َما يكسر بِِه سورة جوعه .

 وحديث ابن ُعَمر صريح فِي رد ذَِلَك ، وأنه ال يعجل َحتَّى يفر  من عشائه .

عو  طعاموه ، والقول الثالث : عكس الثاني ، نقله حرب َعن أحمود ، قَواَل : إن َكواَن قَوْد أكول ب

 فأقيمت الصالة ، فإنه يتم أكله ، وإن َكاَن لَْم يأكل شيئاً فأج  أن يصلي.

وقد يعلل َهذَا بأنه إذا تناول شيئاً من طعامه فإن نفسه تتووق إلوى تماموه ، بخوالف مون لَوْم يوذق 

 ِمْنهُ شيئاً ؛ فإن توقان نفسه إليه أيسر .

ن أحاديوث َهوذَا البواب ، وبوين َحوِدْيث َعْموِرو ْبون أميوة ، وفي المسألة قَْوِل آخر ، َوُهَو الجمل بَيْ 

السكين من يده ، وقيامة إلى الصالة بالفرق بَْين اإلمام والموأمومين  وما فِي معناه من طرح النَّبِّي 

، فووإذا دعووي اإلمووام إلووى الصووالة قووام وتوورك بقيووة طعامووه ؛ ألنووه ينتظوور ، ويشووق َعلَووى النَّوواط ِعْنوودَ 

ه عنهم ، بخالف آحاد المأمومين ، وهذا مسلك البخاري، كموا سويأتي ذَِلوَك فِوي البواب اجتماعهم تأخر

 الَِّذي يلي َهذَا .

وبكل حال ؛ فال يرخص َمَل حضور الطعام فِي غير ترك الجماعة ، فأما الوقت فوال يورخص 

 بذلك فِي تفويته ِعْندَ جمهور العلماء ، ونص َعِليِه أحمد وغيره .
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، َوُهوَو  -أَْيضواً  –خصوت فِوي توأخير الصوالة َعون الوقوت بحضوور الطعوام وشذت طائفة ، فر

 قَْوِل بع  الظاهرية ، ووجه َضِعيف للشافعية ، حكاه المتولى وغيره .

وقد َرَوى المروزي أن أحمد احتجم بالعسكر ، فموا فور  إال والنجووم قَوْد بودت ، فبودأ بالعشواء 

 العشاء ، فتوضأ وصلى المغرب والعشاء .قَْبَل الصالة ، فما فر  دخل َحتَّى وقت 

 قَاَل القاضي فِي )) ِخالفَه (( : يحتمل وجهين :

 أحدهما : أن يكون مسافراً ؛ ألن المراد بالعسكر سامراء ، وكان قَْد طلبه المتوكل إليها .

 والثاني : أَنَّهُ خاف َعلَى نفسه من تأخير العشاء المرض ؛ لضعفه بالحجامة .

عقيل : يحتمل أَنَّهُ َكاَن مريضاً أو ناسوباً . قَواَل : ومول هوذه االحتمواالت ال ي خوذ مون َوقَاَل ابن 

 ذَِلَك مذه  يخالف مذه  النَّاط .

ومتووى خووالف ، وصوولى بحضوورة طعووام تتوووق نفسووه إليووه فصووالته مجَئووه عنوود جميوول العلموواء 

نما خالف فِيوِه شوذوذ مون متوأخري المعتبرين ، وقد حكى اإلجماع َعلَى ذَِلَك ابن َعْبد البر وغيره ، وإ

 الظاهرية ، ال يعبأ بخالفهم اإلجماع القديم .

وفي أحاديث َهذَا الباب : دليل َعلَوى أن وقوت المغورب متسول ، وأنوه ال يفووت بتوأخير الصوالة 

فِيووِه َعوون أول الوقووت ، ولوووال ذَِلووَك لَووْم يووأمر بتقووديم العشوواء َعلَووى صووالة المغوورب موون غيوور بيووان لحوود 

 ير ؛ فإن َهذَا وقت حاجة إلى البيان ، فال يجوز تأخيره َعْنهُ . وهللا أعلم .التأخ

*  *  * 

 

 بَاب – 43

  َ  إذا د عَي اإلَ ام  إلى الالهالِة وبَيَِدِه َ ا َيأك 

 َحووووودَّثَنَا َعْبووووود العَيوووووَ ْبووووون َعْبووووود هللا : ثنوووووا إِْبوووووَراِهْيم ، َعووووون صوووووالح ، عووووون ابووووون  – 675

يأكول  ي َجْعفَر ْبن َعْمِرو ْبن أمية الضمري ، أن أباه قَواَل : رأيوت َرُسوول هللا ِشَهاب ، قَاَل : أخبرن

 ذراعاً يحتَ ِمْنَها، فدعى إلى الصالة ، فَقَام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ .

 بمعناه . -وقد سبق فِي )) ِكتَاب الوضوء (( من َحِدْيث عقيل ، َعن ابن ِشَهاب  
لَى أن اإلمام خاصة إذا دعي إلوى الصوالة َوُهوَو يأكول فإنوه يقووم إلوى وقد حمل البخاري َهذَا عَ 

الصالة وال يتم أكله ؛ لما فِي تأخيره من المشقة َعلَى المأمومين بابانتظاره ، فيكون دعاء اإلمام إلوى 
 الصالة بمنَلة إقامة الصالة فِي حق المأمومين .

مت الصالة وقد أكل بع  طعاموه أَنَّوهُ يقووم وال َعلَى أَنَّهُ إذا أقي –كما تقدم  –وقد حمله غيره 
 يتمه .

والبخاري قَْد بَْين فِي الباب السابق أن بع  ألفاظ َحِدْيث ابن عمور صوريح فِوي خوالف هوذا ، 

َكاَن قَْد أتوم أكلوه لكوان محوتمالً َموَل بعوده ؛  فلذلك حمله َعلَى اإلمام خاصة ، ولو أَنَّهُ حمل َعلَى أَنَّهُ 
 للف  يقتضي أَنَّهُ لَْم يكن أتم أكله .فإن ظاهر ا

وقد حمله بعضهم َعلَى أَنَّهُ َكاَن قَْد أخذ من طعامه َما يحتاج إليه بحيث ال تتوق نفسه بعده إلوى 
 شيء ِمْنهُ ، فاكتفي بذلك .

ذات ليلوة ، فوأمر بجنو   وخرج أبو داود من َحِدْيث المغيرة ْبن شعبة ، قَاَل : ضوفت النَّبِوّي 
وأخذ الشفرة فجعل يحتَ ِلي بَِها ِمْنهُ . قَاَل : فجاء بالل فآذنه بالصالة قاَل : فوألقى الشوفرة ،  فشوى ،

 وقَاَل : )) ماله ؟ تربت يداه (( ، وقام .

دعوي إلوى الصوالة َوُهوَو يأكول ، فقوام ثُومَّ رجول ، فوأتى  ويروى من َحِدْيث جوابر ، أن النَّبِوّي 
 ببقية الطعام .

 ليقاً .ذكره األثرم تع
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 وخرجه ] .................................................... [ .
 

*  *  * 

 بَاب – 44

جَ  ََ  َ ن َكاَن فِي َحاَجِة أَْهِلِه َفأ اِيمِت الالهالة  فََخ

َحدَّثَنَا آدم : ثنا شعبة : ثنا الحكم ، َعن إِْبَراِهْيم ، َعون األسوود ، قَواَل : سوألت َعائَِشوة :  – 676

،  فووإذا  -تعني:خدموة أهلووه  –يصونل فِووي بيتووه ؟ قَالَوْت : َكوواَن يكووون فِوي مهنووة أهلووه  ا َكوواَن النَّبِووّي َمو

 حضرت الصالة خرج إلى الصالة .

 الخدمة . –بكسر الميم وفتحها  –)) المهنة (( 

 ومنهم من أنكر الكسر ، قَاَل األصمعي : ُهَو خطأ .

 ت خطأ . قَاَل : وكان القياط لَْو قيل مثل جلسة وخدمة .قَاَل الَمخشري : ُهَو ِعْندَ األثبا

وقد فسرت َعائَِشة هوذه الخدموة فِوي ِرَوايَوة َعْنَهوا ، فوروى المقودام ْبون شوريح ، َعون أَبِيوه، َعون 

ه ، يصنل إذا َكاَن فِي بيته ؟ قَالَْت : مثل أحدكم فِوي مهنوة أهلو َعائَِشة ، أَنَّهُ سألها : َكْيَف َكاَن النَّبِّي 

 يخصف نعله ، ويرقل ثوبه ، ويضل الشيء .

وروى معاوية ْبن صالح ، َعن يَْحيَى ْبن َسِعيد ، َعن عمورة ، قَالَوْت : سوئلت َعائَِشوة : َموا َكواَن 

يصوونل فِووي بيتووه ؟ قَالَووْت : بشوور موون البشوور ، يخوودم نفسووه ، ويحلوو  شوواته ، ويرقوول ثوبووه ،  النَّبِووّي 

 ويخصف نعله .

يصونل فِوي بيتوه ؟  ُعْرَوةَ  ، َعون أَبِيوه ، قَواَل : قيول لعائشوة : َموا َكواَن النَّبِوّي  وروى ِهَشام ْبن

 قَالَْت : يخيط ثوبه ، ويخصف نعله ، ويعمل َما يعمله الرجال فِي بيوتهم .

 خرجه ابن حبان فِي )) صحيحه (( .

شوويء موون  ومقصووود البخوواري بهووذا البوواب : أن الصووالة إذا قيمووت واإلنسووان فِووي شووغل بعموول

 مصالح دنياه ، فإنه يدعه ويقوم إلى الصالة ، إماماً َكاَن أو مأموماً .

 وقد روي َحِدْيث األسود ، َعن َعائَِشة ، الَِّذي خرجه البخاري بَيادة فِي آخره .

خرجه الحاف  أبو الحسين ابن المظفر فِي )) غرائ  شعبة (( من طريق اْلَحَسن ابن مودرك : 

ماد : ثنا شعبة ، َعن الحكوم ، َعون إِْبوَراِهْيم ، َعون األسوود ، َعون َعائَِشوة ، قَالَوْت : َكواَن ثنا يَْحيَى ْبن ح

 إذا َكاَن عندي َكاَن فِي مهنة أهله ، فإذا نودي بالصالة كأنه لَْم يعرفنا . َرُسول هللا 

 وقد روي من وجه آخر معنى هذه الَيادة .

ه (( : َحوودَّثَنَا محموود ْبوون أَبِووي أسووامة : ثنووا مبشوور ْبوون َرَوى أبووو ُزْرَعووة الدمشووقي فِووي )) تاريخوو

إِْسَماِعيل  : ثنا َعْبد هللا ْبن الَبرقان : َحدَّثَنِي أسامة ْبن أَبِي َعَطاء ، أَنَّهُ َكاَن ِعْندَ النُّْعَمان ْبون بشوير ، 

مورة ، ال بول موراراً ، َكواَن ؟ قَواَل : و فَقَاَل لَوهُ سوويد ْبون غفلوة : ألوم يبلغنوي أنوك صوليت َموَل النَّبِوّي 

 إذا َسِمَل النداء كأنه ال يعرف أحداً من النَّاط . َرُسول هللا 

 

 * * * 

            

 بَاب – 45

مْ  يد  إاله أَْن ي عَل َِمه  ه َو الَ يَ  ََ  َ ْن َصلهى بالنهاِس َو

 ِ  َوس نهتَه   َصالَةَ النهبي 
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: أنا وهي  ، ] نوا أيووب [ ، َعون أَبِوي قالبوة، قَواَل : جاءنوا   َحدَّثَنَا موسى ْبن إِْسَماِعيل – 677

َماِلك ْبن الحويرث فِي مسجدنا َهذَا ، فَقَاَل : إني ألصلي بكم ، وما أريد الصالة ، أصلي َكْيَف رأيوت 

 يصووووووووووووووووولي . فَِقيوووووووووووووووووَل ألبوووووووووووووووووي قالبوووووووووووووووووة : َكْيوووووووووووووووووَف َكووووووووووووووووواَن  َرُسوووووووووووووووووول هللا 

ْيخ يجلوس إذا رفول رأسوه مون السوجود قَْبوَل أن يونه  فِوي يصلي ؟ قَاَل : مثل شيخنا َهذَا . وكوان الشَّو

 الركعة األولى .

وقد خرجه البخاري فيما بعد َعن معلى ْبن أسد ، َعن وهي  ، ولفو  حديثوه : جاءنوا َماِلوك ْبون 

الحوويرث فصولى بنوا فِوي مسوجدنا َهوذَا ، فَقَواَل : إنوي ألصولي بكوم وموا أريود الصوالة . لكنوي أريود أن 

 وذكر بقية الَحِدْيث . –يصلي  َف رأيت َرُسول هللا أريكم َكيْ 

قول َماِلك ْبن الحوويرث : )) إنوي ألصولي بكوم وموا أريود الصوالة (( يحتمول أَنَّوهُ أراد : أنوي ال 

ُُ وأنه ال غرض ِلي فِي إمامتكم سوى تعليمكم صالة النَّبِّي  ً ، واإلموام إذا نووى  أريد الصالة إماما

، َوقَوواَل لهوم : )) خووذوا عنووي  م الصووالة صووحت صوالته ، كمووا حوج النَّبِووّي الصوالة بالنوواط وتعلويمه

 فِي الصالة : )) صلوا كما رأيتموني أصلي (( . –أَْيضاً  –مناسككم((. َوقَاَل 

وإن حمل َعلَى أن مراد ابن الحويرث : أني ال أريد أن أصلي هذه الصالة ألنوي قَوْد صوليتها ، 

ة دل ذَِلَك َعلَى أَنَّهُ َكاَن يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل ، إن َكواَن وإنما أعيدها لتعليمكم الصال

 أمهم فِي وقت صالة مفروضة ، فإن َكاَن أمهم فِي تطوعٍ فال داللة فِيِه َعلَى ذَِلَك .

وقد ورد ذَِلَك مصرحاً بِِه ِرَوايَة خرجها البخاري فِي )) بَواب : الطمأنينوة (( مون ِرَوايَوة حمواد 

،  ن زيد ، َعن أيوب ، َعن أَبِي قالبة ، قَاَل : قام َماِلك ْبن الحويرث يرينا َكْيَف َكاَن صالة النَّبِوّي بْ 

 وذكر صفة صالته . –وذلك فِي غير وقت الصالة 

 فعلم بهذا أنهم كانوا متنفلين بهذه الصالة كلهم .

ية ، بل َكواَن يقووم ويقعود ويركول وال يصح حمل كالمه َعلَى ظاهره ، وأنه لَْم ينو الصالة بالكل

ويسجد ، َوُهَو ال يريد الصالة ، فإن َهذَا ال يجوز ، وإنما يجوز مثل ذَِلَك فِي الحج ، يجووز أن يكوون 

 الَِّذي يقف بالماط ويدفل بهم غير محرم ، وال مريداً للحج بالكلية ، لكنه يكره .

انية : ألن الوقووف والودفل يجووز للمحورم قَاَل أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي األحكام السلط

 وغيره ، بخالف القيام والركوع والسجود ، فإنه ال يجوز إال فِي الصالة بشروطها .

؛ فوإن البخواري خرجوه  –إن شواء هللا  –وبقية فوائد الَحِدْيث يأتي الكالمم َعِليوِه فِوي مواضوعه 

 فِي مواضل متعددة .

*  *  * 

 بَاب – 46

َِ الِعْلِم  َِ أََحقُّ ِباإِلَ اَ ةِ أَْه  والفَْض

 فِيِه خمسة أحاديث :

 الَحِدْيث األول :

َحدَّثَنَا إِْسَحاق ْبن نصر : َحدَّثَنَا حسين ، َعن زائدة ، َعن َعْبد الملك ابن عمير ، قَواَل :  – 678

)) موروا أَبَوا بَْكور  فاشوتد مرضوه ، فَقَواَل : َحدَّثَنِي أبو بردة ، َعن أَبِي موسى ، قَاَل : مرض النَّبِوّي 

فليصل بالناط (( . قَالَْت َعائَِشة : إنه َرُجل رقيق ، إذا قام مقامك لَْم يستطل أن يصولي بالنواط . قَواَل 

: )) مووري أَبَووا بَْكوور فليصوول بالنوواط (( ، فعووادت ، فَقَوواَل : )) مووري أَبَووا بَْكوور فليصوول بالنوواط ؛ فووإنكن 

 . بالناط فِي َحيَاة النَّبِّي صواح  يوسف (( ، فأتاه الرسول ، فصلى 

اسووتدل البخوواري بهووذا الَحووِدْيث َعلَووى أن أهوول الفضوول والعلووم أحووق باإلمامووة موون غيوورهم؛ فووإن 

َحابَة كلهم بالصالة بالناط ، وروجل فِوي ذَِلوَك موراراً َوُهوَو يوأبى إال  النَّبِيّ  أمر أَبَا بَْكر من بين الصَّ
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ووَحابَة ، وإنمووا قدمووه لعلمووه وفضووله ؛ فأمووا فضووله َعلَووى سووائر تقديمووه فِووي الصووالة َعلَووى غيووره موون ال صَّ

ا  اجتمل َعِليِه أهل السنة والجماعة ، وأما علمه فكذلك . َحابَة فهو ِممَّ  الصَّ

 أَْيضاً . –وقد حكى أبو بَْكر ابن السمعاني وغيره إجماع أهل السنة َعِليِه 

ا  يستدل بِِه من قَواَل : إن األفقوه واأل علوم مقودم َعلَوى مقودم َعلَوى األقورإ ؛ فوإن أَبِوي ْبون وهذا ِممَّ

َحابَة ، كما قَاَل ُعَمر : )) أَبِي أقرِنا (( .  كع  َكاَن أقرأ الصَّ

 من وجوه ، أَنَّهُ قَاَل : )) أقرأ أمتي لكتاب هللا أَبِي ْبن كع (( . وروي َعن النَّبِّي 

مون َحوِدْيث أَبِوي  –ححه الترموذي وصو –خرجه اإلمام أحمد والنسائي والترموذي وابون ماجوه 

 قالبة ، َعن أنس .

 وقد روي َعن أَبِي قالبة مرسالً من غير ذكر )) أَنَس (( ، َوُهَو أصح ِعْندَ كثير من الحفاظ .

أَبَا بَْكر َعلَوى أَبِوي ْبون كعو  فِوي الصوالة بالنواط دل َعلَوى أن األعلوم واألفقوه  فلما قدم النَّبِّي 

 األقرإ . واألفضل مقدم َعلَى

 وقد اختلف العلماء : َهْل يقدم األقرأ َعلَى األفقه ، أم األفقه َعلَى األقرإ ؟

فَقَالَوْت طائفووة : يقودم األفقووه ، َوُهوَو قَووْوِل َعَطوواء والثووري ومالووك واألوزاعوي والشووافعي وأبووي 

 ثور.

 َوقَاَل الليث : ي مهم أفضلهم وخيرهم ، ثُمَّ أقرِهم ، ثُمَّ أسنهم .

طائفة : يقدم األقرأ َعلَى األفقه ، وحكي َعن األشوعث ْبون قويس وابون سويرين والثووري وقالت 

 وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، حكاه عنهم ابن المنذر واختاره .

 وما حكيناه َعن الثوري ، حكاه أصحابه َعْنهُ فِي كتبهم المصنفة َعلَى مذهبه .

يعرف َما يحتاج إليه الصوالة مون الفقوه ، وكوذلك قَواَل  ونص أحمد َعلَى أَنَّهُ يقدم األقرأ إذا َكانَ 

 كثير من المحققين من أصحابه ، وحكموا مذهبه َعلَى َهذَا الوجه .

واستدل من قدم األقرأ بما خرجه ُمْسِلم فِي )) صحيحه (( مون َحوِدْيث أوط ْبون ضومعج ، َعون 

قوم أقرِهم لكتاب هللا ، فوإن كوانوا فِوي القوراءة قَاَل : )) ي م ال أَبِي َمْسعُود األنصاري ، َعن النَّبِّي 

 سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا فِي السنة سواء فأقدمهم هجرة (( .

 وفي ِرَوايَة لمسلم : )) ي م القوم أقرِهم لكتاب هللا وأقدمهم قراءة (( .

 وذكر الَحِدْيث . –وخرجه الَحاِكم ، وعنده )) ي م القوم أكثرهم قرآناً (( 

من َحِدْيث أَبِي نضرة ، َعون أَبِوي َسوِعيد اْلُخودِريَّ ، قَواَل : قَواَل َرُسوول  –أَْيضاً  –رج ُمْسِلم وخ

 : )) إذا كانوا ثاَلَثَة فلي مهم أحدهم ، وأحقهم باإلمامة أقرِهم (( . هللا 

يووه ، أن وخوورج البخوواري فِووي )) كتابووه (( َهووذَا موون َحووِدْيث َعْمووِرو ْبوون َسوولََمة الجرمووي ، َعوون أَبِ 

 قَاَل : )) إذا حضرت الصالة فلي ذن أحدكم ، ولي مكم أكثركم قرآناً(( . النَّبِيّ 

فِيوِه مون َحوِدْيث ابون ُعَمور ، قَواَل : لموا قودم المهواجرون األولوون قَْبوَل مقودم  –أَْيضواً  –وخرج 

 َكاَن ي مهم َساِلم َمْولَى أَبِي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآناً . النَّبِيّ 

قَاَل : )) يو مكم أقورِكم((  ج اإلمام أحمد من َحِدْيث أَبِي موسى األشعري ، َعن النَّبِّي وخر

. 

، قَوواَل : )) ليوو مكم  وخرجووه أبووو داود وابوون ماجووه موون َحووِدْيث ابوون َعبَّوواط ، َعوون النَّبِووّي 

 قراِكم(( .

 وفي الباب أحاديث أخر .

إنمووا خاطوو  أصووحابه ، وكووان  أن النَّبِووّي  وقوود تووأول الشَّووافِِعّي وغيووره هووذه األحاديووث َعلَووى

 أكثرهم قرآناً أكثرهم فقهاً ؛ فإن قراءتهم َكانَْت علماً وعمالً بخالف من بعدهم .
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 وأجي  َعن َهذَا بوجهين :

 أحدهما : أن َهذَا خطاب عام لألمة كلهم ، فال يختص بالصحابة .

 وقدم األقرإ َعِليِه .والثاني : أَنَّهُ فرق بَْين األقرإ واألعلم بالسنة ، 

أَبَوا بَْكور َعلَوى أَبِوي ْبون كعو  وغيوره ، بأنوه أراد بوذلك  وأجاب اإلمام أحمد َعن تقوديم النَّبِوّي 

 التنبيه َعلَى خالفته ، فلهذا المعنى قدمه فِي الصالة َعلَى النَّاط كلهم .

اد بواألقرإ فِوي اإلماموة وقد منل بعضهم أن يكون أَبِوي ْبون كعو  أقورأ مون أَبِوي بَْكور ، ألن المور

األكثر قرآناً . َوقَاَل : َكاَن أبو بَْكر يقرأ القران كله ، فال مَية ألبي ْبن كع  َعِليِه فِوي ذَِلوَك ، وامتواز 

 أبو بَْكر بالعلم والفضل .

وهذه المسألة ألصحابنا فيها وجهان : إذا اجتمل قارئان ، أحدهما أكثور قرآنواً ، وا خور أجوود 

 هل يقدم األكثر قرآناً َعلَى األجود قراءة ، أم بالعكس ؟قراءةً ، ف

 وأكثر األحاديث تدل ى اعتبار كثرة القرآن .

 –وإن اجتمل فقيهان قارئان ، أحودهما أفقوه ، وا خور أجوود قوراءة ، ففوي أيهموا يقودم وجهوان 
 أَْيضاً .

 وقيل : إن المنصوع َعن أحمد ، أَنَّهُ يقدم األقرأ .

 ي :الَحِدْيث الثان

َحدَّثَنَا َعْبد هللا ْبن يوسف ، أنا َماِلك ، َعن ِهَشام ْبن ُعْرَوةَ  ، ] َعن أَبِيه[ ، َعن َعائَِشوة  – 679

قَاَل فِي مرضه : )) مروا أَبَا بَْكر فليصول بالنواط (( . قَالَوْت َعائَِشوة :  ، أنها قَالَْت : إن َرُسول هللا 

قاموك لَوْم يسومل النَّواط مون البكواء ، فمور ُعَمور فليصول بالنواط ، قَالَوْت قُلُت : إن أَبَا بَْكر إذا قوام فِوي م

َعائَِشوة : فَقُْلوت لحفصوة : قوولي : إن أَبَوا بَْكور إذا قوام مقاموك لَوْم يسومل النَّواط مون البكواء ، فمور ُعَمور 

موروا  )) موه ، إنكون ألنوتن صوواح  يوسوف ، فليصل بالناط ، ففعلت َحْفَصةَ ، فَقَواَل َرُسوول هللا 

 أَبَا بَْكر فليصل بالناط((. فَقَالَْت حفصة لعائشة : َما ُكْنُت ألصي  منك خيراً.

أَبَوا بَْكور بالصوالة بالنواط فِوي مرضوه ،  والمراد من َهذَا الَحِدْيث فِي َهذَا الباب : امر النَّبِّي 

 وأنه روجل فِي ذَِلَك فَجر من راجعه ، وكرر األمر بذلك .

 : الَحِدْيث الثالث

ْهوووِرّي ، قَووواَل : أخبرنوووي أنوووس ْبووون َماِلوووك  – 680 َُّ َحووودَّثَنَا أبوووو اليموووان ، أنوووا شوووعي  ، َعووون ال

 ، أن أَبَا بَْكر َكاَن يصولي بهوم فِوي وجول النَّبِوّي  -وخدمه وصحبه  وكان تبل النَّبِّي  –األنصاري 

سوتر الحجورة،  الة ، فكشف النَّبِّي الَِّذي توفى فِيِه ، َحتَّى إذا َكاَن يوم األثنين وهم صفوف فِي الص

ينظر إلينا َوُهَو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ، ثُمَّ تبسم يضحك ، فهممنا أن نفتتن من الفورح برِيوة 

خووارج إلووى الصووالة ،  ، فوونكص أبووو بَْكوور َعلَووى عقبيووه ليصوول الصووف ، وظوون أن النَّبِووّي  النَّبِووّي 

 . صالتكم (( ، وأرخى الستر ، فتوفي من يومه   : أن )) أتموا  فأشار إلينا النَّبِّي 

، وأن  فِي َهذَا الَحِدْيث أن أَبَا بَْكر استمر َعلَى إقامتوه فِوي الصوالة إلوى أن تووفي َرُسوول هللا 

كشف الستر ، ونظر إليه َوُهَو ي م النَّاط فِي صالة الصوبح يووم األثنوين، وهوي آخور صوالة  النَّبِّي 

فِووي حياتووه ، فظوون أبووو بَْكوور أَنَّووهُ خووارج إلووى الصووالة، فأخووذ فِووي التووأخر إلووى صووف  أدركهووا النَّبِووّي 

 ، أن أتموا صالتكم ، وأرخى الستر . في م النَّاط ، فأشار إليهم النَّبِّي  المأمومين؛ ليتقدم النَّبِّي 

 .وهذا فِيِه أمر ألبي بَْكر بأن يستمر َعلَى إمامته فِي آخر صالة أدركها َوُهَو حي 

وظاهر َهذَا الَحِدْيث ، يدل َعلَى أَنَّهُ لَْم يخرج إلى المسجد ولم يصل َموَل الجماعوة تلوك الصوالة 

 ، ال إماماً وال مأموماً .

 وقد قَاَل كثير من السلف ، إنه خرج وصلى خلف أَبِي بَْكر فِي الصف تلك الصالة .
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 في ثوب متوشحاً خلف أَبِي بَْكر. وقد سبق َحِدْيث أَنَس ، أن آخر صالة صالها َرُسول هللا 

وقد جمل البيهقي وغيره بَْين تلك وبين َحوِدْيث أَنَوس َهوذَا ، بأنوه أرخوى السوتر ودخول، ثُومَّ وجود 

 خفة فخرج فصلى خلف أَبِي بَْكر الركعة الثانية ، وقضى الركعة الَّتِْي فاتته .

 أَْيضاً . –وقد صح َهذَا المعنى َعن ُعبَْيِد ْبن عمير 

 من َحِدْيث َعائَِشة وأم َسلََمة وأبي َسِعيد . –أَْيضاً  –ي صريحاً ورو

 خرجه ابن سعد فِي )) طبقاته (( َعن الواقدي .

 الَحِدْيث الرابل :

: َحدَّثَنَا أبو معمر ، قَاَل : ثنا َعْبد الوارث : ثنا َعْبد العَيَ ، َعن أَنَس ، قَاَل : لَوْم يخورج  681

بالحجواب ، فرفعوه، فلموا  أقيمت الصالة ، فوذه  أبوو بَْكور فتقودم ، فَقَواَل نبوي هللا ثالثاً ، ف النَّبِّي 

ِحيَن وضح لنا ، فأوما النَّبِوّي  َما رأينا منظراً َكاَن أعج  إلينا من وجه النَّبِّي  وضح وجه النَّبِّي 

  بيده إلى أَبِي بَْكر أن يتقدم ، وأرخى النَّبِّي َعِليِه َحتَّى مات . الحجاب ، فَلَْم يقدر 

ْهِرّي َعون أَنَوس الَّوِذي قبلوه ، وفيوه : التصوريح بإيمواء النَّبِوّي  َُّ وهذا الَحِدْيث قري  من َحِدْيث ال

  إلى أَبِي بَْكر أن يتقدم وي م النَّاط ، ولكنه يوهم أن أَبَا بَْكر لَْم يكن قَْد دََخَل فِوي الصوالة ، وحوديث

ْهِرّي فِيِه أَنَّهُ  َُّ  َكاَن قَْد دََخَل فِي الصالة .ال

 الَحِدْيث الخامس :

َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبن ُسلَْيَمان ، قَاَل : َحدَّثَنِي ابن وه  : َحدَّثَنِي يونس ، َعون ابون ِشوَهاب  ،  – 682

ة ْبن َعْبد هللا ، أَنَّهُ أخبره َعن أَبِيه ، قَاَل : لما اشتد برسول هللا  ََ فِوي الصوالة  وجعه قيل لَوهُ  َعن َحْم

. قَاَل : )) مروا أَبَوا بَْكور فليصول بالنواط (( . قَالَوْت َعائَِشوة : أن أَبَوا بَْكور َرُجول رقيوق ، إذا قورأ غلبوه 

 البكاء . قَاَل : )) مروه فليصل (( ، فعاودته ، فَقَاَل : )) مروه فليصل ، فإنكن صواح  يوسف (( .

ْهِرّي وإسحا َُّ ْهِرّي .تابعه : الَبيدي وابن أخي ال َُّ  ق ْبن يَْحيَى الكلبي ، َعن ال

ة ، َعن النَّبِّي  ََ ْهِرّي ، َعن َحْم َُّ  مرسالً . - وقال عقيل ومعمر ، َعن ال

ْهِرّي فِي إسناده ، وأنه روي َعْنهُ متصالً ومرسالً . َُّ  قَْد ذكر البخاري االختالف َعلَى ال

ْهرِ  َُّ ة ْبون َعْبود هللا ْبون ُعَمور ، فخرجه من طريق ابن وه  ، َعن يونس ، َعن ال ََ ّي ، َعن َحْمو

ْهوِرّي وإسوحاق الكلبوي ،  -متصالً  –َعْنهُ أَبِيه  َُّ ، وذكر أَنَّهُ تابعه َعلَوى وصوله الَبيودي وابون أخوي ال

ة  ََ ْهِرّي ، َعن َحْم َُّ  : عقيل ومعمر . -من غير ذكر ابن ُعَمر  –وأرسله َعن ال

 وقد اختلف َعن معمر :

ة ، َعن َعائَِشة .وخرجه ُمْسلِ  ََ ْهِرّي ، َعن َحْم َُّ  م من َحِدْيث معمر ، َعن ال

 : -أَْيضاً  –واختلف فِيِه َعلَى عقيل 

ة  ََ ْهِرّي ، َعن َحْم َُّ  مرسالً . –فروي َعْنهُ ، َعن ال

ة ، َعن َعائَِشة . ََ ْهِرّي ، َعن َحْم َُّ  وروي َعْنهُ ، َعن ال

ْهِرّي .وكذا قَاَل يونس ْبن أَبِي إِْسَحاق  َُّ  ، َعن ال

 : ذكر ذَِلَك الدارقطني فِي موضل من )) علله (( . -وكالهما محفوظ َعْنهُ 

ة ، َعن أَبِيه. ََ ْهِرّي ، َعن َحْم َُّ  وذكر فِي موضل آخر ِمْنَها : أَنَّهُ رواه عقيل ، َعن ال

 قَاَل : َوُهَو الصواب .

ة قُلُت : ورواه ابن المبارك ، َعن يونس ومعمر ، َعن  ََ ْهِرّي ، َعن َحْم َُّ  مرسالً . –ال

*  *  * 
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 بَاب – 47

 َ ْن اَاَم إلى َجْنِب اإلَ اِم ِلِعلهة  

َحدَّثَنَا زكريا ْبن يَْحيَى : ثنا ابن نمير : ثنا ِهَشام ْبن ُعوْرَوةَ  ، َعون أَبِيوه ، َعون َعائَِشوة،  – 683

 ط فِي مرضه ، فكان يصلي بهم .أَبَا بَْكر أن يصلي بالنا قَالَْت : أمر َرُسول هللا 

من نفسه خفة ، فخرج ، فإذا أبوو بَْكور يو م النَّواط ، فلموا رآه  قَاَل ُعْرَوةَ  : فوجد َرُسول هللا 

حوذاء أَبِوي بَْكور إلوى جنبوه ، فكوان  أبو بَْكر استأخر ، فأشار إليه أن كما أنوت ، فجلوس َرُسوول هللا  

 ، والناط يصلون بصالة أَبِي بَْكر . أبو بَْكر يصلي بصالة َرُسول هللا 

أَبَوا بَْكور أن يصولي بالنواط فِوي مرضوه ، فكوان  الُمتَِّصل مون َهوذَا الَحوِدْيث : ُهوَو أمور النَّبِوّي 

 يصلي بهم ، وما بعده مدرج من قَْوِل ُعْرَوةَ  ، كما خرجه البخاري هاهنا .

 . وكذا خرجه ُمْسِلم َعن جماعة ، كلهم َعن ابن نمير ، بِهِ 

 مرسالً . –وكذا َرَوى َهذَا الكالم ا خر َماِلك فِي )) موطئه (( َعن ِهَشام ، َعن أَبِيه 

 وقد وصله بع  الرواة بحديث َعائَِشة ، فمن وصله بحديث َعائَِشة فَقَْد أدرجه .

ولكن قَْد روي َهذَا المعنى متصالً من وجوه أخر ، كلها ال تخلوو َعون علوة ، وقود سوبق ذكرهوا 

 شارة تعليلها .واإل

، َوُهوَو قوائم إلوى جانبوه بإشوارة  ومراد البخاري بهذا الباب : أن أَبَا بَْكر صلى م تما بالنبي 

َكواَن  إليوه فِوي ذَِلوَك ، ولوم يتركوه يتوأخر إلوى الصوف ، وكوان ذَِلوَك لعلوة ، وهوي أن النَّبِوّي  النَّبِّي 

يوام أَبِوي بَْكور إلوى جانبوه ، إلسوماع النَّواط تكبيور يصلي بالناط جالساً ، والنواط قيوام وراءه ، فكوان ق

حيث لَْم يمكنوه القيوام ، ولووال هوذه  ، ورِية النَّاط لَهُ ؛ ليتمكنوا من كمال االقتداء بالنبي  النَّبِّي 

 . العلة لكانت السنة ألبي بَْكر أن يقوم فِي الصف وراء النَّبِّي 

 . وقد ذكر َهذَا المعنى طائفة من الشافعية

ونقله الوليد ْبن ُمْسِلم َعن َماِلك ، أَنَّهُ أجاز للمري  أن يصلي بالناط جالساً وهوم قيوام . قَواَل : 

 وأح  إلي أن يقوم إلى جنبه من يعلم النَّاط بصالته .

 وهي ِرَوايَة غريبة َعن َماِلك ، ومذهبه ِعْندَ أصحابه : أَنَّهُ ال يجوز ائتمام القائم بالجالس .

َعلَى قَْوِل من قَاَل : إن أَبَا بَْكر َكاَن مأموماً ، فأما من قَاَل ُهَو اإلمام فال إشكال عنوده  وهذا كله

إلوى جنو  أَبِوي بَْكور ، وقود  ، وإنما أشكل عنده جلووط النَّبِوّي  فِي قيام أَبِي بَْكر إلى جان  النَّبِّي 

 أعلم .يجاب َعْنهُ بأنه يحتمل أن يكون ذَِلَك لضيق الصف . وهللا 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بَاب – 48

  َ ََ اآلَخ ل  فَتَأَخه مه النهاَس فََجاَء اإلَ ام  األَوه ََ ليَؤ   َ ْن َدَخ
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َْ َجاَزْت َصالَت ه    أَْو لَْم يَتَأَخه

 . فِيِه : َعائَِشة ، َعن النَّبِّي 

اموه فيموا بعود مون َحِدْيث َعائَِشة ، سوبقت اإلشوارة إليوه فيموا مضوى ، وقود خرجوه البخواري بتم

 َحِدْيث ُعبَْيِد هللا ْبن َعْبد هللا ، َعن َعائَِشة .

َحدَّثَنَا َعْبد هللا ْبن يوسف : أنا َماِلوك ، َعون أَبِوي َحواِزم ْبون دينوار ، َعون َسوْهل ْبون سوعد  – 684

 ذه  إلى بني َعْموِرو ْبون عووف ليصولح بيونهم، فحانوت الصوالة ، فجواء الساعدي ، أن َرُسول هللا 

 الموو ذن إلووى أَبِووي بَْكوور ، فَقَوواَل : أتصوولي للنوواط فووأقيم .قَوواَل : نَعَووْم ، فصوولى أبووو بَْكوور ، فجوواء النَّبِوويّ 

والناط فِي الصالة ، فتخلص َحتَّى وقف فِوي الصوف ، فصوفق النَّواط ، وكوان أبوو بَْكور ال يلتفوت فِوي 

أن امكوث  فأشوار إليوه َرُسوول هللا  صالته ، فلما أكثر النَّاط التصفيق التفت ، فرأى َرُسوول هللا 

مكانك ، فرفل أبو بَْكر يديه ، فحمود هللا َعلَوى َموا أموره بِوِه َرُسوول هللا مون ذَِلوَك ، ثُومَّ اسوتأخر أبوو بَْكور 

فصلى ، فلما انصرف قَاَل : )) يَا أَبَا بَْكور ، َموا منعوك  َحتَّى استوى فِي الصف ، وتقدم َرُسول هللا 

.  ك ؟ (( فَقَاَل أبو بَْكر : َما َكواَن البون أَبِوي قحافوة أن يصولي بَوْين يودي َرُسوول هللا أن تثبت إذ أمرت

: )) َما ِلي أراكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابوه شويء فِوي صوالته فليسوبح ؛ فإنوه إذا  فَقَاَل َرُسول هللا 

 سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء (( .

 ثيرة :فِي َهذَا الَحِدْيث فوائد ك

ِمْنَها : أن اإلمام يستح  لَهُ اإلصالح بَْين طوائفتين مون الُمْسوِلِمين إذا وقول بيونهم تشواجر ، ولوه 

 أن يذه  إليهم إلى منازلهم لذلك .

ومنها : أن اإلمام الرات  للمسجد إذا تأخر وعلم أَنَّهُ غائ  َعن منَله فِي مكان فِيوِه بعود ، ولوم 

غل  ولكنه ال ينكر ذَِلَك وال يكرهوه ، فألهول المسوجد أن يصولوا قَْبوَل يغل  َعلَى الظن حضوره ، أو 

 حضوره فِي أول الوقت ، وكذا إذا ضاق الوقت .

لموا  وأما إن َكاَن حاضراً أو قريباً ، وكان الوقت متسعاً ، فإنه ينتظر ، كما انتظوروا النَّبِوّي 

 بق ذكره .أخر صالة العشاء َحتَّى نام النَِّساء والصبيان ، وقد س

ومنها : أَنَّهُ إنما ي م النَّاط َمَل غيبة اإلمام أفضل من يوجد من الحاضرين ، ولوذلك دعوي أبوو 

َحابَة .  بَْكر إلى الصالة دون غيره من الصَّ

َحابَة كلهوم كوانوا معتورفين بفضول أَبِوي بَْكور وتقدموه علويهم ،  ا  يستدل بِِه َعلَى أن الصَّ وهذا ِممَّ

 َمَل غيبته غيره .  يقوم مقام النَّبِّي وعلمهم أَنَّهُ ال

 أنر فِي َهذَا اليوم أَبَا بَْكر أن ي م النَّاط إذا لَْم يحضر . وقد روي أن النَّبِّي 

فخرج اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي َهذَا الَحِدْيث من طريق حماد ْبن زيد ، َعون أَبِوي َحواِزم 

قَواَل : )) يَوا بوالل ، إن حضورت الصوالة ولوم آت فمور أَبَوا  بِوّي ، َعن َسْهل ْبن سوعد ، وفيوه : أن النَّ 

 بَْكر يصلي بالناط (( .

قَواَل :  وخرجه الَحاِكم من طريق ُعَمر المقدمي ، َعون أَبِوي َحواِزم ، وفوي حديثوه : أن النَّبِوّي 

 )) يَا أَبَا بَْكر ، إن أقيمت الصالة فتقدم فصل بالناط (( . قَاَل : نَعَْم .

 لَهُ فِي ذَِلَك . لى هذه الرواية ، فإنما تقدم أبو بَْكر بإذن النَّبِّي وع

ِعْنوودَ تخلفووه َعوون  وفيووه : دليوول َعلَووى أن أَبَووا بَْكوور َكوواَن أحووق النَّوواط باإلمامووة فِووي َحيَوواة النَّبِووّي 

 الصالة بالناط فِي صحته ومرضه .

ي مرضوه بالصوالة ؛ ألنوه أراد اسوتخالفه وهذا يشكل َعلَى قَْوِل اإلمام أحمد : إنه إنموا أموره فِو

وَحابَة ؛  َعلَى األمة ، فإن أمره بالصالة فِي غيبته يدل َعلَى أَنَّهُ أحوق النَّواط باإلماموة ، وأنوه أقورأ الصَّ
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فإنه يقرأ َما يقرءون ، ويَيد عليهم باختصاصه بمَيد الفهم والفضل ، وما اخوتص بِوِه مون الخشووع 

 فيها ، وكثرة البكاء ِعْندَ قراءة القرآن . فِي الصالة وعدم االلتفات

ومنها : أن شق الداخل فِي الصالةالداخل فِي الصوالة الصوفوف طووالً َحتَّوى يقووم فِوي الصوف 

األول ليس بمكروه ، ولعله َكاَن فِي الصف األول فرجة ، وقد سبق ذكر هذه المسوأألة فِوي )) أبوواب 

 : المرور بَْين يدي المصلي (( .

: إنَّ ذَِلَك يختص جووازه بمون تليوق بوه الصوالة بالصوف األول لفضوله وعلموه ، َوُهوَو وقد قيل 

 الَِّذي ذكره ابن َعْبد البر .

 والمنصوع َعن أحمد : كراهته .

قَوواَل أألثوورم : قُلووُت ألبووي َعْبوود هللا : يشووق الصووفوف إذا قوواموا إلووى الصووالة َعلَووى نحووو َحووِدْيث 

جبووه ، ثُوومَّ قَوواَل : اللهووم إال أن يضوويق الموضوول بالنوواط ، وتوو ذيهم المسووور ْبوون مخرمووة ؟ كأنووه لَووْم يع

 الشمس ، فإذا أقيمت شق الصفوف ودخل ، ليس بِِه التخطي ، إنما بِِه َما أذاه الشمس .

 ومنها : أن االلتفات فِي الصالة لحاجة عرضت غير مكروه ، وإنما يكره لغير حاجٍة .

حاجة غير مبطل للصوالة ، وكوذلك التوأخر والمشوي مون ومنها : أن االلتفات وكثرة التصفيق ل

 صف إلى صف .

 ومنها : أن رفل اليدين فِي الصالة ، وحمد هللا تعالى ِعْندَ نعمه تجددت غير مبطل للصالة .

 وقد اختلف فِي ذَِلَك :

 فَقَاَل ُعبَْيِد هللا ْبن اْلَحَسن العنبري : ُهَو حسن .

 ه .َوقَاَل األوزاعي : يمضي فِي صالت

ُجُل فِي الصالة َما لَهُ أصل فِي القرآن فليس بكالم .  َوقَاَل َعَطاء : َما جرى َعلَى لسان الرَّ

َوقَاَل إِْسَحاق : إن تعمده فهو كالم ، يعيد الصوالة ، وإن سوبق ِمْنوهُ مون غيور تعمود فلويس َعِليوِه 

 إعادة .

 : نقله َعْنهُ حرب.-ي: إن تعمد فأح  إلى أن يعيد ، فال يتبين لِ  -مرة  –َوقَاَل 

وعن أحمد ، أَنَّهُ يعيد الصالة بذلك . وروي َعْنهُ َموا يودل َعلَوى أَنَّوهُ ال تعواد الصوالة ِمْنوهُ ، وقود 

 سبق ذَِلَك مستوفى فِي )) بَاب : َما يَقُول إذا َسِمَل الم ذن (( .

)) َموا َكواَن البون أَبِوي  ومنها : أن أمر اإلكرام التكون مخالفته معصية ، ولهوذا قَواَل أبوو بَْكور :

 (( ، ولم يكن ذَِلَك َعِليِه . قحافة أن يصلي بَْين يدي َرُسول هللا 

ا  استدل بِِه من قَاَل : إن أَبَا بَْكر لَْم ي م النَّبِّي   قط ، ال فِي صحته وال فِي مرضه. وهذا ِممَّ

حرم بالصالة إماماً فِي مسجد لَوهُ : أن من أ -َوُهَو الَِّذي قصده البخاري بتبويبه هاهنا  –ومنها 

إمام رات  ، ثُمَّ حضر إمامه الرات  ، فهل لَهُ أن يو خر الَّوِذي أحورم بالنواط إمامواً ويصوير مأمومواً ، 

؛ ألنه إموام النَّواط َعلَوى كول حوال ويصير اإلمام اإلمام الرات  ، أم ال بل ذَِلَك من خصائص النَّبِّي 

ْين يديه ، ولهذا قَاَل أبوو بَْكور : )) َموا َكواَن البون أَبِوي قحافوة أن يصولي بَوْين ، وقد نهى هللا َعن التقدم بَ 

 (( ؟ فِي ذَِلَك قوالن : يدي َرُسول هللا 

. وحكاه ابن َعْبد البر إجماعواً مون  أحدهما : أَنَّهُ ال يجوز ذَِلَك ، بل ُهَو من خصائص النَّبِّي 

 لعلماء .العلماء ، وحكاه بع  أصحابنا َعن أكثر ا

والثاني : أَنَّهُ يجوز ذَِلَك ، وتبوي  البخاري يدل َعِليوِه ، َوُهوَو قَوْوِل الشَّوافِِعّي ، وأحود الووجهين 

 ألصحابنا ، وقول ابن اْلقَاِسم من المالكية .
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واستدل بهذا الَحِدْيث َعلَى أن اإلمام إذا سبقه الحدث جاز لَوهُ أن يسوتخلف بعو  الموأمومين ؛ 

ت الصالة بإمامين َمَل إمكان إتمامها باإلمام األول فمل عودم إمكوان ذَِلوَك لوبطالن صوالة ألنه إذا جاز

 األول أولى .

ُجوُل إذا نابوه شويء فِوي صوالته ، فإنوه يسوبح ، ولوو صوفق لَوْم  -أَْيضواً  –وفي الَحوِدْيث  : أن الرَّ

 تبطل صالته ، ولكنه يكون مكروهاً .

 (( ، فاختلفوا فِي معناه :وأما قوله : )) إنما التصفيح للنساء 

فحمله َماِلك وأصوحابه َعلَوى أن الموراد : أن التصوفيح مون أفعوال النَِّسواء ، فيكوون إخبواراً َعون 

 عيبه وذمة ، وأنه ال ينبغي أن يفعله أحد فِي الصالة ، رجالً َكاَن أو أمرأةً .

م ، يوودخل فِووي عمومووه وحملوووا قولووه : )) موون نابووه شوويء فِووي صووالته فليسووبح (( َعلَووى أَنَّووهُ عووا

 الرجال والنساء ، إخبار ِمْنهُ بمشروعيته للنساء فِي الصالة .

وقد َرَوى َهذَا الَحِدْيث حماد ْبن زيود ، َعون أَبِوي َحواِزم ، َعون َسوْهل ، َوقَواَل فِوي حديثوه : )) إذا 

 نابكم شيء فِي الصالة فليسبح الرجال ، وليصفح النَِّساء (( .

 .خرجه النسائي وغيره 

إن شاء هللا  –وهذا صريح فِي ذَِلَك ، سيأتي الكالم َعلَى ذَِلَك مستوفى فِي موضعه من الكتاب 

؛ فإن البخاري خرج التسبيح للرجوال والتصوفيق للنسواء مون َحوِدْيث أَبِوي ُهَرْيوَرةَ وسوهل ْبون  –تعالى 

 . سعد، َعن النَّبِّي 

 ْيَرةَ بسياق غري  .وقد روي معنى َحِدْيث َسْهل من َحِدْيث أَبِي ُهرَ 

خرجه الترمذي فِي ِكتَاب )) العلل (( : َحدَّثَنَا اْلَحَسن ْبون الصوباح : ثنوا شوبابة ، َعون المغيورة  

د ْبن َعْمِرو ، َعن أَبِي َسولََمة ، َعون أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، قَواَل : ذهو  َرُسوول هللا  فِوي  ْبن ُمْسِلم ، َعن ُمَحمَّ

وأبوو بَْكور فِوي الصوالة،فأرادوا أن يوردوا  ، فتقدم أبو بَْكر ، فجاء النَّبِّي حاجة ، فأقام بالل الصالة 

خلفه ، فلما انفتول قَواَل : )) التسوبيح للرجوال ،  ، وصلى َرُسول هللا وصفقوا، فمنعهم َرُسول هللا 

 والتصفيق للنساء (( .

د ْبون إِْسوَماِعيل   فَلَوْم يعرفوه ، وجعول يستحسونه ،  – يعنوي : البخواري -َوقَاَل : سألت َعْنهُ ُمَحمَّ

 َوقَاَل : المشهور : َعن أَبِي َحاِزم ، َعن َسْهل . انتهى .

، فصولى بالنوواط ،  وهوذا يخوالف َمووا فِوي َحووِدْيث َسوْهل ، موون أن أَبَوا بَْكور تووأخر وتقودم النَّبِووّي 

 أعلم . والصحيح : َحِدْيث َسْهل . وهللا 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بَاب – 49

ه مْ إذا اسْ   َ ْم أَْكبَ ه   تََوْوا فِي اْلقَاَءِة فَْليَؤ  ه
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َحدَّثَنَا ُسلَْيَمان ْبن حرب : ثنا حماد ْبن زيد ، َعن أيوب ، َعن أبي قالبة، َعن َماِلك ْبون  – 685

ونحن شببة ، فلبثنا عنده نحواً مون عشورين ليلوة ، وكوان النَّبِوّي  الحويرث ، قَاَل : قدمنا َعلَى النَّبِّي 

 حيماً ، فَقَاَل : )) لَْو رجعتم إلى بالدكم ، فعلمتموهم ، مروهم فليصلوا صوالة كوذا فِوي ِحويَن كوذا ر

 ، وصالة كذا فِي ِحيَن كذا ، فإذا حضرت الصالة ، فلي ذن لكم أحدكم ، ولي مكم أكبركم (( .

بوة ، وزاد فِيوِه : مون َحوِدْيث َخاِلود الحوذاء ، َعون أَبِوي قال –بمعنواه  –َهذَا الحديث خرجه ُمْسوِلم 

 قَاَل الحذاء : وكانا متقاربين فِي القراءة .

 وخرجه أبو داود ، وزاد فِيِه : وكنا يومئذ متقاربين فِي العلم .

 ورواه حماد ْبن َسلََمة ، َعن أيووب ، َعون أَبِوي قالبوة ، َعون َماِلوك ْبون الحوويرث ، أن النَّبِوّي 

 قَاَل: )) ي م القوم أكبرهم سناً (( .

 ذكره أبو بَْكر األثرم ، َوقَاَل : غلط حماد فِي لفظة ، وإنما رواه بالمعنى .

، قَواَل:  وفي )) صحيح ُمْسِلم (( من َحِدْيث أوط ْبن ضمعج ، َعن أَبِي َمْسعُود ، َعن النَّبِوّي 

مهم هجورة ، )) ي م القوم اقرِهم لكتاب هللا ، وأقدمهم قراءةً ، فإن َكانَْت قراءتهم سوواء فليو مهم أقود

 فإن كانوا فِي الهجرة سواء فلي مهم أكبرهم سناً (( .

اِزي ، وحكوى َعون شوعبة ، أَنَّوهُ  وفي ألفاظ َهذَا الَحِدْيث اْختِالَف ، وقد توقف فِيوِه أبوو حواتم الورَّ

ألصوم ، َعون َكاَن يهابه ؛ لتفرد إِْسَماِعيل  ْبن رجاء بِِه َعن أوط ، فَقَاَل : إنما رواه اْلَحَسن ْبون يَيود ا

 يعني : َحِدْيث السدي . –السدي ، َوُهَو شيخ ، وأخاف أن ال يكون محفوظاً 

وهذه األحاديث كلها تدل َعلَى التقديم بالسن ِعْندَ التساوي فِوي القورءاة وغيورهم مون الفضوائل، 

 وقد أخذ بذلك أكثر العلماء .

 والفقة فأسنهم .قَاَل َعَطاء والثوري وأبو حنيفة : إذا استووا فِي القراءة 

 َوقَاَل َماِلك : للسن حق .

 ولكن اختلفوا : َهْل تقدم الهجرة والنس  َعلَى السن ، أم ال ؟

 وفيه اْختِالَف بَْين أصحابنا وغيرهم من الفقهاء .

 أَْيضاً . –وقول إِْسَحاق : إنه يقدم بالهجرة ، وبعدها بالسن . وقيل : إنه ظاهر كالم أحمد 

ُجُل أباه إذا َكاَن أقرأ ِمْنهُ وأفقه ؟ومما يفرع َعلَى   التقديم بالسن ، أَنَّهُ : َهْل يكره أن ي م الرَّ

 فموووون العلموووواء موووون كرهووووه ، موووونهم : َعَطوووواء ، وحكووووي َعوووون أَبِووووي حنيفووووة ، وروايووووة َعوووون 

 قَْوِل الثوري . أحمد ، والمشهور الَِّذي نقله َعْنهُ أكثر أصحابه : أَنَّهُ ال يكره إذا َكاَن أقرأ ِمْنهُ ، َوُهوَ 

َحابَة  –وروي َعن أَبِي أسيد األنصاري  ، أَنَّوهُ َكواَن يوأتم بابنوه ، وكوذلك َعْموِرو  -َوُهَو من الصَّ

ْبن َسلََمة الجرمي َكاَن ي م الحي وفيهم أبوه ، وقد قدم أبو بَْكر الصديق مكة فِي خالفتوه فوأمهم وفويهم 

 أبو قحافة .

 

*  *  * 

 

 بَاب – 50

مْ  إذا َزارَ  ه   ] اإلَ ام  [ اَْو اً َفأَ ه

ْهوِرّي ، قَواَل : أخبرنوي محموود  – 686 َُّ َحدَّثَنَا معاذ بن أسد : ثنا َعْبد هللا : أنوا معمور ، َعون ال

فأذنوت لَوهُ ، فَقَواَل :  ْبن الربيل ، قَاَل : َسِمْعت عتبان ْبن َماِلك األنصاري قَاَل : استأذن َعِلّي النَّبِوّي 

ن أصلي من بيتك ؟ (( فأشرت لَهُ إلى المكان الَِّذي أح  ، فقام وصففنا خلفه ، ثُومَّ سولم )) أين تح  أ

 فسلمنا .
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 قَْد سبق َهذَا الَحِدْيث مطوالً ومختصراً فِي )) أبواب المساجد (( .

 وإنما مقصوده ِمْنهُ هاهنا : أَنَّهُ يجوز للَائر أن ي م فِي منَل من زاره بإذنه .

 راهة ذَِلَك :وقد اختلف فِي ك

فكرهه طائفة : مونهم : إِْسوَحاق ، واسوتدل بموا َرَوى بوديل ْبون ميسورة ، َعون أَبِوي عطيوة َموْولَى 

يقوووم : )) موون زار قوموواً فووال يوو مهم ،  لهووم، َعوون َماِلووك ْبوون الحووويرث ، قَوواَل : َسووِمْعت َرُسووول هللا 

 ولي مهم َرُجل منهم (( .

 سائي بمعناه ، وحسنه الترمذي .خرجه أبو داود والترمذي . وخرجه الن

وقد عمل بهذا الَحِدْيث َماِلك ْبن الحويرث ، ولم يتقدم فِي منوَل غيوره َموَل أمورهم لَوهُ بالتقودم ، 

 واستدل بما رواه .

 وأبو عطية َهذَا ، قَاَل ابن المديني : ال نعرفه .

بود ْبون َخاِلود ، َعون َعْبود هللا ْبون َرَوى إِْسَحاق ْبن يَْحيَى ْبن طلحوة ، َعون الُمَسويِّ  ْبون رافول ومع

، فَقَواَل : أتينوا قويس ْبون سوعد ْبون ُعبَوادَة فِوي ببيتوه ، فوأذن  -وكان أميراً َعلَى الكوفوة  –يَيد الخطمي 

بالصالة ، فقلنا لقيس : قم فصل لنا ، فَقَاَل : لَْم أكن ألصلي بقوم لست عليهم بأمير ، فَقَاَل َرُجل لويس 

ُجوُل أحوق أن يو م فِوي  : قَواَل َرُسوول هللا  -: َعْبود هللا ابون حنظلوة الغسويل يقوال لَوهُ  –بدونه  : )) الرَّ

 رحله (( .

 خرجه الجوزجاني .

وخرجه الطبراني والبَار ، وعنده : )) فِوي بيتوه (( ، وزاد : )) فوأمر َموْولَى لَوهُ فتقودم فصولى 

. )) 

 بمعناه . –أَْيضاً  –وخرجه البيهقي 

 ِعيف جداً .وإسحاق َهذَا ، ضَ 

 وقد روي َهذَا المعنى من وجوه متعددة فيها ضعف .

وروى أبوو نضورة ، َعون أَبِوي َسوِعيد َموْولَى أَبِووي أسويد ، قَواَل : بنيوت َعلَوى أهلوي وأنوا مملوووك ، 

فوودعوت أناسوواً موون أْصووَحاب َرُسووول هللا عووود وأبووو ذر وحذيفووة ، فحضوورت الصووالة، فَقُْلووت : بتقوودم 

  ، تقدم أنت أحق فقدموني .بعضكم . فقالوا : ال

 خرجه وكيل وابن أَبِي شيبة وغيرهما .

 واستدل بِِه بِِه أحمد وغيره َعلَى إمامة العبد .

أن ابن َمْسوعُود أتوى أَبَوا موسوى فِوي  –قَاَل : ولم أسمعه ِمْنهُ  –وروى أبو إِْسَحاق ، َعن علقمة 

بَا َعْبد الرحمن ؛ فإنك أقدمنا سونا وأعلوم . قَواَل : منَله ، فحضرت الصالة ، فَقَاَل أبو موسى تقدم يَا أَ 

 بل تقدم أنت ؛ فإنما أتيناك فِي منَلك ومسجدك ، فأنت أحق فتقدم أبو موسى .

 َوقَاَل أشعث ، َعن اْلَحَسن : صاح  البيت أحق باإلمامة .

 ورخص آخرون فِي إقامة الَائر بإذن رب البيت ، َوُهَو قَْوِل َماِلك وأحمد .

 القول ُهَو الَِّذي بوب َعِليِه البخاري هاهنا ، ولكنه لَْم يشترط اإلذن . وهذا

وقد وافقه ابون عقيول مون أصوحابنا ، َوقَواَل : إنموا يكوون رب البيوت وإموام المسوجد أولوى ممون 

 سواه ال ممن ُهَو أقرأ ِمْنهُ أو أفقه .

 المسجد ورب البيت ، بإذنه وغيره . وظاهر َهذَا : أَنَّهُ يقدم األقرأ واألفقه مطلقاً ، َعلَى إمام

إن  –، وسويأتي فيموا بعود  -أَْيضواً  –وقد روي َعن حميد ْبون َعْبود الورحمن َموا يودل َعلَوى ذَِلوَك 

 شاء هللا تعالى .
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وأكثر العلماء َعلَى أَنَّهُ إنما يقدم َعلَى رب البيت وإمام المسجد بإذنه ، وإنما يعتبرر اإلذن فِوي 

 . حق غير النَّبِّي 

َكواَن يصولي بوالقوم إذا  وقد ذكر أبو بَْكر األثرم فِي كتابه )) الناسخ والمنسووخ (( أن النَّبِوّي 

زارهم من غير استئذان ؛ ألنه َكاَن إمام النَّاط كلهم حيث َما َكاَن ، وليس َهذَا لغيوره . قَواَل : والنهوي 

 م .َعن إمامة الَائر يحمل فِي حق أمته َعلَى إمامتهم بغير إذنه

ُجوُل  وفي )) صحيح ُمْسِلم (( َعن أَبِوي َمْسوعُود ، َعون النَّبِوّي  ُجوُل الرَّ ، قَواَل : )) ال يو من الرَّ

 فِي سلطانه ، وال بقعد فِي بيته َعلَى تكرمته إال بإذنه (( .

 قَاَل اإلمام أحمد : أرجو أن يكون االستثناء َعلَى كله ، وأما التكرمة فال بأط بِِه إذا أذن .

عني : أن االستثناء يعود إلى الجلوط َعلَى التكرمة قطعاً من غيور شوك ، ويرجوى عووده إلوى ي

 ، فيكون مرخصاً فيها بإذنه . -أَْيضاً  –اإلمامة فِي سلطانه  

 وفسر ُسْفيَان وأحمد السلطان فِي َهذَا الَحِدْيث بداره .

ُجوُل فِوي قريتوه  وداره فهوو فِوي سولطانه ، ال ينبغوي ونقل حورب َعون أحمود ، قَواَل : إذا َكواَن الرَّ

 ألحد أن يتقدمه إال بإذنه .

ُجوُل فِوي أهلوه وال  وفي ِرَوايَة لمسلم فِي َحِدْيث أَبِي َمْسوعُود ، َعون النَّبِوّي  : )) وال يو من الرَّ

 فِي سلطانه (( .

، كوأمير  وعلى هذه الرواية ، فالمراد بأهله : بيته ، وبسلطانه : َما يتصورف فِيوِه بوأمره ونهيوه

 البلد .

ُجُل فِي بيته ، وال فِي سلطانه (( .  وخرجه أبو داود ، ولفظه : )) وال ي من الرَّ

ولووو اجتموول السوولطان العووام والسوولطان الخوواع ، مثوول أن يجتموول فِووي بيووت َرُجوول رب البيووت 

قوودمان وسوولطان المصوور ، أو فِووي مسووجد إمووام المسووجد والسوولطان ، فهوول يقوودم السوولطان َعلَْيِهَمووا، أم ي

َعِليِه، أم يقدم َعلَى إمام المسجد دون صاح  البيت ؛ ألن إمام المسوجد إنموا يقودم بتقوديم السولطان لَوهُ 

 غالباً ؟ فِيِه ثاَلَثَة أوجه ألصحابنا .

وظاهر َما تقدم َعن قيس ْبن سوعد يقتضوي أن رب البيوت أولوى مون السولطان وإموام المسوجد ، 

 كرب البيت فيما ذكرنا .

افِِعّي : أنووا َعْبوود المجيوود ، َعوون ابوون ُجووَرْيج  ، قَوواَل : أخبرنووي نَووافِل ، قَوواَل : أقيمووت وروى الشَّوو

الصالة فِي مسجد بطائفة المدينوة ، والبون ُعَمور قريو  مون ذَِلوَك المسوجد أرض يعملهوا ، وإموام ذَِلوَك 

 َجاَء ليشوهد معهوم الصوالة المسجد مولى لَهُ ، ومسكن ذَِلَك الَمْولَى وأصحابه ثُمَّ ، فلما سمعهم َعْبد هللا

، فَقَاَل لَهُ المولى صاح  المسجد : تقدم فصل . فَقَاَل َعْبد هللا : أنت أحق أن تصلي فِي مسجدك منوي 

 ، فصلى المولى .

قُلُت : لعل َهذَا المولى َكاَن عتيقاً البن ُعَمر ، وأما لَْو َكاَن رقيقواً لَوهُ ففوي كونوه أولوى باإلماموة 

 نظر .

 اَل أصحابنا : السيد فِي مْنَل عبده أولى ِمْنهُ باإلمامة ؛ ألنه يملكه ويملك مْنَله .وقد قَ 

وهذا قَْد يبنى َعلَى أن العبد : َهْل يملك ماله ، أم ُهَو ملوك للسويد ؟ وفيوه خوالف مشوهور . وهللا 

 أعلم .

نا ، فأقيمووت وروى أبووو قوويس ، َعوون هَيوول ْبوون شوورحبيل ، قَوواَل : َجوواَء ابوون َمْسووعُود إلووى مسووجد

 الصالة ، فقلنا لَهُ : تقدم . فَقَاَل : يتقدم إمامكم . فقلنا : إن إمامه ليس هاهنا . قَاَل : يتقدم َرُجل منكم .

 خرجه البيهقي .

ُجوُل إذا َكواَن فِوي قريتوه فهوو فِوي سولطانه ، فوال  ا  يشهد لَهُ َموا تقودم َعون أحمود ، أن الرَّ وهذا ِممَّ

 يتقدم َعِليِه .
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رب بإسناده ، َعن اْلَحَسن ، أَنَّهُ دََخَل مسجداً ، فَقَاَل لَهُ إمامه : تقدم يَا أَبَا َسوِعيد ، قَواَل وروى ح

 : اإلمام أحق باإلمامة .

وروي َعن حميد ْبن َعْبد الرحمن ، أَنَّهُ تقدم فِي بع  البوادي َعلَى إمامهم بغيور إذن ، وكوره 

 شاء هللا تعالى .إن  –إمامه األعرابي ، وسيأتي فيما بعد 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بَاب   – 51

ََ اإلَ ام  لي ْوتَمه بِهِ  ع  إنهماَ ج 

 فِي مرضه الَِّذي توفى فِيه بالناط َوُهَو جالس . وصلى النَّبِّي 

 َوقَاَل ابن َمْسعُود : إذا رفل قَْبَل اإلمام يعود فيمكث بقدر َما رفل ، ثُمَّ يتبل اإلمام.

: يسووجد للركعووة  -فوويمن يركوول َمووَل اإلمووام ركعتووين وال يقوودر َعلَووى السووجود  –َوقَوواَل اْلَحَسوون 

 األخيرة سجدتين ، ثُمَّ يقضي الركعة األولى بسجودها . وفيمن نسي سجدة َحتَّى قام : يسجد .

المقصود بهذا الباب : أن اإلمام يتبل فِي جميل أفعاله ، وإن فات من متابعته شيء ، فإنه 

 يتبعه ، وإنما يتم َهذَا بأن يصلوا وراءه جلوساً إذا صلى جالساً . يقضيه المأموم ثُمَّ 

ألجلووه : )) إنمووا جعوول اإلمووام ليوو تم بِووِه (( ، والبخوواري  وهووذا المعنووى ُهووَو الَّووِذي قَوواَل النَّبِووّي 

 يدعي نسخه ، كما ذكره فِي آخر الباب ، فعلى قوله يفوت كمال المتابعة واالئتمام بِِه .

 جالساً فِي مرضه قَْد خرجه فِي الباب بإسناده . صالة النَّبِّي  وما علقه من

وأمووا َمووا حكوواه َعوون ابوون َمْسووعُود ، فمضوومونه : أن موون رفوول رأسووه قَْبووَل اإلمووام فإنووه يعووود إلووى 

الركوع والسجود الَِّذي رفل ِمْنهُ ، فيمكث بقدر َما رفل قبلوه ليوتم متابعتوه ، ويكوون ركوعوه وسوجوده 

 مام وسجوده .بقدر ركوع اإل

وهكذا قَاَل ُعَمر ْبن الَخطَّاب ، قَاَل : إذا رفل أحودكم رأسوه مون ركعتوه أو سوجدته قَْبوَل اإلموام، 

 فليعد َحتَّى يرى قَْد أدرك َما فاته .

خرجووه حوورب الكرموواني واإلسووماعيلي فِووي )) مسووند ُعَموور (( موون طريووق أَْيووَن إِْسووَحاق ، َعوون 

ج ، َعن بسر ْبن َسِعيد ، َعون الحوارث ْبون مخلود ، َعون أَبِيوه مخلود ، قَواَل : يعقوب ْبن َعْبد هللا ْبن األش

 فذكره . –َسِمْعت ُعَمر 

وخرجه الحاف  أبوو موسوى الموديني مون طريوق حمواد ْبون مسوعدة ، َعون ابون أَبِوي ذئو  ، َعون 

 . يعقوب ْبن األشج ، بِِه ، إال أَنَّهُ رفعه إلى النَّبِّي 

 ورفعه فِيِه نكارة .

َهذَا القدر من المتابعوة لألموام ، كموا خرجوه ُمْسوِلم مون َحوِدْيث أَبِوي موسوى  وقد اعتبر النَّبِّي 

، قَاَل : )) إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ، ولي مكم أحدكم ، فوإذا كبور فكبوروا  األشعري ، َعن النَّبِّي 

وووووووووووووووووووووووالِّينَ ، وإذا قَووووووووووووووووووووووواَل :     َغْيوووووووووووووووووووووووِر اْلَمْغُضووووووووووووووووووووووووِب َعلَوووووووووووووووووووووووْيِهْم َوال الضَّ
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[ فقولوا : آمين ، يجبكم هللا ، فإذا كبر وركل فكبروا واركعوا ، فإن اإلموام يركول قوبلكم  7] الفاتجة: 

: )) فتلك بتلك ، وإذا قَاَل : َسِمَل هللا لمون حموده ، فقوالوا : اللهوم ربنوا  ويرفل قبلكم (( . فَقَاَل النَّبِّي 

: َسوِمَل هللا لمون حموده ، فوإذا كبور  اَل َعلَوى لسوان نبيوه لََك الحمد ، يسمل هللا لكم ؛ فوإن هللا تعوالى قَو

 –: )) فتلوك بتلوك ((  وسجد فكبروا واسجدوا ؛ فإن اإلمام يسجد قبلكم ويرفل (( ؛ قَاَل َرُسول هللا 
 وذكر بقية الَحِدْيث .

: )) فتلك بتلك (( : أن َموا سوبقكم مون ركوعوه قوبلكم وسوجوده قوبلكم تدركونوه  ومعنى قوله 

 بتأخركم بالرفل بعده من الركوع والسجود ، فتساوونه فِي قدر ركوعه وسجوده بذلك .

، قَوواَل : )) ال تبووادروني  وروى أبووو داود وابوون ماجووه موون َحووِدْيث ابوون َمْسووعُود ، َعوون النَّبِووّي 

ا بووالركوع وال بالسووجود ، فمهمووا أسووبقكم بِووِه إذا ركعووت توودركوني إذا رفعووت ، ومهمووا أسووبقكم بِووِه إذ

 سجدت تدركوني بِِه إذا رفعت ؛ إني قَْد بدنت (( .

 وخوورج اإلمووام أحموود موون َحووِدْيث ابوون مسووعدة صوواح  الجيوووش ، قَوواَل : َسووِمْعت َرُسووول هللا 

 يَقُول : )) إني قَْد بدنت ، فمن فاته ركوعي أدركه فِي بطء قيامي (( .

 يعود فيمكث بقدر َما رفل ثُمَّ يتبل اإلمام .فلهذا المعنى قَاَل ابن َمْسعُود : فمن رفل قَْبَل اإلمام 

وفيه معنوى آخور ، َوُهوَو : أَنَّوهُ إذا فعول ذَِلوَك فَقَوْد تخلوص مون محوذور رفعوه قَْبوَل اإلموام ، َوُهوَو 

 منهي َعْنهُ .

وقد روي مثول قَوْوِل ابون َمْسوعُود َعون ُعَمور وابنوه ، وعون كثيور مون التوابعين ومون بعودهم مون 

 قَْوِل الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي وأحمد .العلماء ، َوُهَو 

 وأوج  أصحابنا َعلَى السابق أن يرفل ليتبل اإلمام ، َما دام اإلمام لَْم يرفل بعد .

فإن رفل اإلمام ، فقالوا : يسح  لَهُ أن يعوض َعن ذَِلَك بالتطويل فِي السجدة الثانية ، وحملووا 

 َعن ابن ُعَمر ، قَاَل : من رفل رأسه فِي السجدة األولى قَْبَل اإلمام فليطول فِي الثانية .َعِليِه َما روي 

 وعن ابن َمْسعُود ، قَاَل : ليصنل فِي الثانية بعد اإلمام بقدر َما َكاَن رفل فِي األولى.

 خرجهما َسِعيد ْبن منصور فِي )) سننه (( .

أو سوهواً ، وهوذا َعلَوى أصول الحنفيوة ظواهر؛ ألنهوم  ولم يفرق أكثرهم بَْين أن يرفل قبلوه عموداً 

يوورون أن ال تبطوول الصووالة بَيووادة ركوووع أو سووجود عمووداً ، وأمووا أْصووَحاب الشَّووافِِعّي وأحموود فعنوودهم 

 تبطل الصالة بذلك عمداً .

 َوقَاَل بع  متأخريهم : إنه إن رفول قَْبوَل اإلموام عموداً لَوْم يعود إلوى متابعتوه فيموا رفول َعْنوهُ مون

 ركوع أو سجود ؛ ألنه يكون قَْد تعمد زيادة ركن عمداً فتبطل صالته بذلك .

والصحيح : َما أطلقه األئمة وأكثر أصحابهم ؛ فإن عوده إلى المتابعة قطل لما فعله مون القيوام 

والقعود الَِّذي سبق بِوِه اإلموام ، وعوود إلوى متابعوة اإلموام ، ولويس عووده إتمامواً للركووع وال للسوجود 

 ِذي سبق بِِه ، بل ُهَو إبطال لَهُ ، فال يصير بذلك متعمداً لَيادة ركن تام .الَّ 

 وبكل حال ؛ فإذا تعمد المأموم سبق إمامه ففي بطالن صالته بذلك وجهان ألصحابنا .

وقيوول : إن الووبطالن ظوواهر كووالم أحموود ، وروي َعوون ابوون ُعَموور ، وأكثوور العلموواء َعلَووى أنهووا ال 

 َها إذا اجتمل َمَل إمامه فيما بعد .تبطل، ويعتد لَهُ بِ 

ولو َكاَن سوبق اإلموام سوهواً َحتَّوى أدركوه إماموه اعتود لَوهُ بوذلك ِعْنودَ أصوحابنا وغيورهم، خالفواً 

 لَفر .

 وقد بسطت القول َعلَى ذَِلَك فِي )) ِكتَاب القواعد فِي الفقه (( . وهللا أعلم .

 تضمن مسألتين :وأما َما حكاه البخاري َعن اْلَحَسن ، فإنه ي

 إحداهما :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 61 

إذا صلى َمَل اإلمام ركعتين ، وقودر َعلَوى الركووع فيهموا َمعَوهُ دون السوجود فإنوه عجوَ َعْنوهُ ، 

فإنوه إذا قعوود اإلموام للتشووهد سووجد سوجدتين ، فكملووت لَووهُ الركعوة الثانيووة ، وأعوواد الركعوة األولووى الَّتِووْي 

 عجَ َعن سجدتيها .

ذا تخلف َعن متابعة اإلمام فِي سجدتين من ركعة ، فَقَْد فات وهذا يدل َعلَى أن المأموم إ

المأموم تلك الركعة ؛ فلهذا لَْم يعتد بالركعة األولى ، وإنما يعتد بالثانية ؛ ألنه قدر َعلَى قضاء 

 السجدتين ، وإدراك اإلمام قَْبَل سالمه ، فهو كما َلْو أدركهما َمعَهُ .

أن يأتي بالسجدتين فِي قيام اإلمام إلوى الثانيوة ، ثُومَّ يلحقوه كموا  وفي َهذَا نظر ؛ فإنه َكاَن ينبغي

 يأتي بهما فِي حال تشهده فِي الثانية ، وال فرق بَْينَُهَما  .

وقد يحمل َعلَى أَنَّهُ لَْم يتمكن من السجدتين إال فِي التشهد ، ولم يتمكن فِي حال قيام اإلموام فِوي 

 الثانية .

 روايتان : –َعن اإلمام َحتَّى فاته َمعَهُ سجدتان وعن أحمد فيما إذا تخلف 

 إحداهما : أَنَّهُ تلغى ركعته ، كما قَاَل اْلَحَسن ، ولكن ال فرق عنده بَْين الركعة األولى والثانية.

والروايووة الثانيووة : إن خوواف فوووات الركعووة الثانيووة بتشوواغله بقضوواء السووجدتين فكووذلك، وإن لَووْم 

 م اإلمام فِي الثانية ثُمَّ لحقه فيها .يخف قضى السجدتين إذا قا

واختلف األصحاب فِي ذَِلَك : فمنهم من قَاَل : هاتان الروايتان جاريتان فِي جميل صور 

 التخلف َعن متابعة اإلمام بركنين، سواء َكاَن لسهو أو نوم أو زحام .

غى ، ونص فِي المَحووم ومنهم من قَاَل : إنما نَصَّ أحمد فِي الساهي والنائم َعلَى أن ركعته تل

َعلَى أَنَّهُ يقضي ثُمَّ يلحق اإلمام ، فيقر النصان َعلَى َما نَصَّ َعِليِه من غيور نقول وال تخوريج ، ويفورق 

بَووْين المَحوووم وغيووره ، بووأن غيوور المَحوووم مفوورط ومقصوور فتلغووى ركعتووه ، بخووالف المَحوووم فإنووه 

 معذور فيأتي بما فاته ويلحق إمامه .

ده ، عن األوزاعي فِي َرُجل صلى َمَل اإلمام ركعة ، فلموا َكواَن فِوي الثانيوة وروى حرب بإسنا

ركل اإلمام وسجد سجدتيه ، ثُمَّ قام فِي الثالثة والرجل قائم ؟ قَاَل : إن أدركه فِي سجدتيه ركل وسوجد 

الَّتِوْي نوام  معهم ، وإن َكاَن قَْد نه  فِوي الثالثوة اتبعوه فيموا بقوي مون صوالته ، ثُومَّ يقضوي تلوك الركعوة

 َعْنَها أو غفل .

ُجوووُل يصووولي َموووَل اإلموووام ، فينوووام َحتَّوووى يفووور  اإلموووام مووون الركعوووة  ْهوووِرّي ، فِوووي الرَّ َُّ وعووون ال

 والسجدتين؟ قَاَل : يصلي َما تركه بهد أن يسلم ، ويسجد سجدتي السهو .

أو سووها ، فركعوووا أو  وبإسووناده ، َعوون ِهَشووام ، َعوون اْلَحَسوون ، فِووي َرُجوول َكوواَن َمووَل القوووم ، فنووام

 سجدوا ؟ قَاَل : يتبعهم بالركوع والسجود ، وليس َعِليِه غيره . 

وهووذا يوودل َعلَووى أن كووالم اْلَحَسوون الَّووِذي حكوواه البخوواري إنمووا أراد بِووِه أَنَّووهُ عجووَ َعوون قضوواء 

 السجدتين قَْبَل تشهد اإلمام . وهللا أعلم .

الرزاق فِي )) كتابوه (( ، َعون معمور ، َعون َرُجول ، َعون : َما خرجه َعْبد  -أَْيضاً  -ويدل َعِليِه 

 اْلَحَسن ، فِي َرُجل دََخَل َمَل قوم فِي صالتهم ، فنعس َحتَّى ركل اإلمام وسجد ؟ قَاَل : يتبل اإلمام .

وعن ابن ُجَرْيج  ، َعن َعَطواء ، قَواَل : قُلوُت لَوهُ : لَوْو كبورت َموَل اإلموام السوتفتاح الصوالة ، ثُومَّ 

 فسهوت ، فَلَْم أركل َحتَّى رفل ؟ قَاَل : قَْد أدركتها فاعتد بَِها . ركل

قُلُت لعطاء : فنعست ، فَلَْم أزل قائماً َحتَّى رفل النَّاط وسجدوا ، فجبذني إنسوان، فجلسوت كموا 

 يعني : تقضيها . –أنا ؟ قَاَل : فأوف تلك الركعة 

بور َموَل اإلموام فِوي أول الصوالة ، ثُومَّ نعوس حتوة َوقَاَل َعْبد الرزاق : َعن الثوري ، فِوي َرُجول ك

صلى اإلمام ركعة أو ركعتين ؟ قَاَل : إذا استيق  ركل وسجد َما سبقه ، ثُمَّ يتبل اإلمام بما بقي ، فهوو 

 يركل ويسجد بغير قراءة .
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 وهذا قَْوِل غري  .

اإلموام إلوى الركعوة الَّتِوْي  وقد تقدم َعون األوزاعوي ، أَنَّوهُ يتبعوه ، ويوأتي بموا فاتوه َموا لَوْم يونه 

 بعدها.

َوقَاَل َماِلك : إن أدركهم فِي أول سجودهم سجد معهوم واعتود بَِهوا ، وإن علوم أَنَّوهُ ال يقودر َعلَوى 

الركوع وأن يدركهم فِي السجود َحتَّى يقوموا فِي الثانية تبعهم فيما بقي ، وقضى الركعة بعود السوالم 

 ، وسجد للسهو .

ّي : أَنَّهُ يسجد ويتبعه َما لَْم يركل اإلمام الركعة الثانية ؛ فوإن ركول لغوت ركعتوه ومذه  الشَّافِعِ 

 ، ثُمَّ قضاها بعد سالم اإلمام .

ومذه  اإلمام أحمد : إذا فاته َمَل اإلموام أكثور مون ركنوين لغوت ركعتوه ، ويقضويها بعود سوالم 

 اإلمام كالمسبوق .

 م َحتَّى فاته ركعتان بطلت صالته .وعن اإلمام أحمد ِرَوايَة : أَنَّهُ إذا نا

 وهذا محمول َعلَى أَنَّهُ َكاَن نوماً طويالً ، فانتقضت طهارته ، فيعيد الوضوء والصالة .

 وحكي َعْنهُ ِرَوايَة أخرى : إذا نام َحتَّى رفل اإلمام من الركوع تبطل صالته .

وعه ورفعه ، فهو نوم طويل نواق  َعلَى أَنَّهُ نام مدة قيام األول ورك –أَْيضاً  –وهي محمولة 

 للطهارة . وهللا أعلم .

 المسألة الثانية :

 أن من نسي سجدة َحتَّى قام اإلمام سجد ، ثُمَّ تابعه .

 وهذا قَْوِل جمهور العلماء .

ومن أصحابنا من قَاَل : ال نعلم فِيِه خالفاً ؛ ألنه تخلف يسير لعذر ، وتعم بِِه البلوى كثيراً فِوي 

 ى خلف من ال يطيل المكث فِي ركوعه وسجوده .حق من صل

 وهذا مطرد فِي كل من فاته َمَل اإلمام ركن واحد لعذر من زحام أو نوم أو نسيان .

 وال فرق بَْين ركن وركن فِي ذَِلَك ِعْندَ كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم .

ركووع وحوده َحتَّوى رفول اإلموام ومن أصحابنا من فرق بَْين الركوع وغيره ، فَقَواَل : إن فاتوه ال

فحكمه حكم التخلف َعن اإلمام بركنين ، كما سبق ، فإما أن تفوته الركعة ويقضيها ، أو أن يركل ثُومَّ 

 يتابل إمامه ، َعلَى َما سبق .

 وحكي ِرَوايَة َعن أحمد ، أَنَّهُ تبطل صالته ، قَْد سبق ذكرها وتأويلها .

أن الركوع عماد الركعة ، وبه تلحق تفووت بفوتوه ، فوألحق وفرق ه الء بَْين الركوع وغيره ب

 بالركنين فِي التخلف بِِه َعن اإلمام ، وهذه طريقة ابن أَبِي موسى وغيره .

ومن سوى بَْين الركوع وغيره فرق بَْين َهذَا وبين المسبوق ، بأن المسبوق قَْد فاتوه َموَل اإلموام 

 ركوع ، وليس َهذَا كذلك .معظم الركعة ، َوُهَو القيام والقراءة وال

 وقد سبق َعن َعَطاء َما يدل َعلَى أَنَّهُ يركل بعد إمامه ويعتد لَهُ بتلك الركعة .

 أعلم . وهللا 

 خرج البخاري فِي َهذَا الباب ثاَلَثَة أحاديث :

 الَحِدْيث األول :

 ة ، َعوووون َحوووودَّثَنَا أحموووود ْبوووون يووووونس : ثنووووا زائوووودة ، َعوووون موسووووى ْبوووون أَبِووووي َعائَِشوووو – 687

 ُعبَْيوووووِد هللا ْبووووون َعْبووووود هللا ، قَووووواَل : دخلوووووت َعلَوووووى َعائَِشوووووة ، فَقُْلوووووت : أال تحووووودثني َعووووون مووووورض 

، فَقَاَل : )) أصلى النَّاط ؟ (( . فقلنا : ال ، يَا َرُسوول هللا ،  ؟ قَالَْت : بلى ؛ ثقل النَّبِّي َرُسول هللا 

ي المخض  (( . قَالَْت : ففعلنا ، فاغتسول ، فوذه  لينووء وهم ينتظرونك ، فَقَاَل : )) ضعوا ِلي ماء فِ 

فأغمي َعِليِه ثُمَّ أفاق ، فَقَاَل : )) أصلى النَّاط ؟ (( قلنا : ال ، وهوم ينتظرونوك يَوا َرُسوول هللا  عكووف 
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إلى أَبِي بَْكر بأن يصلي  لصالة لعشاء ا خرة ، فأرسل النَّبِّي  فِي المسجد ينتظرون َرُسول هللا 

وكوان  –يوأمرك أن تصولي بالنواط فَقَواَل أبوو بَْكور  الناط ، فأتواه الرسوول ، فَقَواَل : إن َرُسوول هللا ب

يَا ُعَمر ، صل بالناط . فقاَل لهُ ُعَمر : أنت أحق بذلك ، فصولى أبوو بَْكور تلوك األيوام ،  –رجالً رقيقاً 

ما العبواط لصوالة الظهور ، وأبوو بكور وجد من نفسه خفوة ، فخورج بَوْين رجلوين أحوده ثُمَّ إن النَّبِّي 

بوأن ال يتوأخر . قَواَل : )) أجلسواني  يصلي بالناط فلما رأه أبو بكر ذه  ليتأخر ، فأوما إليه النَّبِّي 

إلى جنبه (( ، فاجلساه إلى جن  أَبِي بَْكر . قَاَل : فجعل أبو بَْكر يصولي َوُهوَو يوأتم بصوالة َرُسوول هللا 

  َبِي بَْكر والنبي والناط يصلون بصالة أ . قاعد 

قَاَل ُعبَْيِد هللا : فدخلت َعلَى َعْبد هللا ْبن َعبَّواط ، فَقُْلوت : أال أعورض َعلَْيوك َموا َحودَّثَتني َعائَِشوة 

؟ قَاَل : هات ، فعرضت َعِليِه حديثها ، فما أنكر ِمْنهُ شيئاً ، غير أَنَّوهُ قَواَل :  َعن مرض َرُسول هللا 

 ُجُل ا خر الَِّذي َكاَن َمَل العباط ؟ قُلُت : ال ، قَاَل : ُهَو َعِلّي .أسمت لََك الرَّ 

َهذَا السياق من أتم َما روي َعن َعائَِشة فِي َهذَا الباب ، وقد تفرد بِِه موسى ابن أَبِي َعائَِشة 

اِزي فِي حديثه َهذَا ، وانه ِممَّ  ا  يرتاب بِِه ، ولعل فِيِه َعن ُعبَْيِد هللا ، وقد سبق َما قاله أبو حاتم الرَّ

 ألفاظاً مدرجة .

والظاهر : أن َما ذكره فِي آخره : )) فجعل أبو بَْكر يصلي (( مدرج من قَْوِل بعو  الورواة ، 

فلهذا قَاَل فِيِه : : )) قَاَل (( ، ولم يقل : )) قَالَْت (( ، فالظاهر أن َعائَِشة  لَْم تقل ذَِلَك ، إنما قاله ُعبَْيوِد 

 و غيره كما تقدم ذَِلَك من قَْوِل ُعْرَوةَ  ، زاده فِي حديثه َعن عائشة .هللا أ

أي : ينه  بثقل ، من قولهم : ن ت بالحمل أنووء بِوِه إذا نهضوت  –وقوله : )) ذه  لينوء (( 

 بِِه .

 وفي َهذَا الَحِدْيث من العلم مسائل كثيرة :

ف عذره المانل لَهُ من الخوروج إلوى الصوالة ، ِمْنَها : أن اإلمام إذا َكاَن قريباً من المسجد وعر

 فإنه ينتظر خروجه .

ومنهووا : أن المغمووى َعِليووِه إذا أفوواق فإنووه يسووتح  لَووهُ أن يغتسوول ، وقوود سووبقت المسووألة فِووي )) 

 الطهارة (( .

ومنها : أن المأمور بالصالة بالناط لَهُ أن يأذن لغيره فِي الصالة بهم ؛ فإن أبا بَْكور أذن لعمور 

. 

ي خذ من َهذَا : أن الوكيل لَهُ أن يوكل فيما وكل فِيِه مون غيور إذن لَوهُ فِوي التوكيول ، كموا ُهوَو و

 أحد قولي العلماء ، وإحدى الروايتين َعن أحمد .

ومنها : جواز وقوف المأموم إلى جان  اإلمام ، وإن َكواَن وراءه صوفوف ، وقود سوبق الكوالم 

 َعلَى ذَِلَك .

َكاَن ُهَو اإلمام فِي هذه الصوالة ، وكوان  : أن النَّبِّي  -البخاري هاهنا  َوُهَو مقصود –ومنها 

جالساً فِي هذه الصالة ، وكان أبو بَْكر إلوى جانبوه قائمواً ، والنواط  أبو بَْكر م تماً بِِه ، وكان النَّبِّي 

، فدل ذَِلَك َعلَى نسوخ  ّي وراءه قياماً ، ولم يأمره بالجلوط ، وهذه الصالة َكانَْت فِي آخر َحيَاة النَّبِ 

 أمره بالجلوط وراء اإلمام إذا صلى جالساً ؛ ألن ذَِلَك َكاَن قَْبَل َهذَا بغير شك .

وقد ذكره البخاري فِوي آخور البواب َعون أَبِوي بَْكور الحميودي ، والحميودي أخوذه َعون الشَّوافِِعّي ، 

 إن شاء هللا تعالى . –وسيأتي الكالم َعلَى ذَِلَك بعد ذكر باقي أحاديث الباب 

 الَحِدْيث الثاني :

َحدَّثَنَا َعْبد هللا ْبن يوسف : أنا َماِلك ، َعن ِهَشام ْبن ُعْرَوةَ  ، َعن أَبِيه ، َعون َعائَِشوة أم  – 688

فِوي بيتوه َوُهوَو شواك ، فصولى جالسواً وصولى وراءه قووم  الُمْ ِمنيِن ، أنها قَالَْت : صلى َرُسوول هللا 
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ار إليهم أن جلسوا ، فلما انصرف قَاَل : )) إنما جعل اإلمام لي تم بِِه ، فوإذا ركول فواركعوا قياماً ، فأش

 ، وإذا رفل فارفعوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً(( .

 الَحِدْيث الثالث :

َحوودَّثَنَا َعْبوود هللا ْبوون يوسووف : أنووا َماِلووك ، َعوون ابوون ِشووَهاب  ، َعوون أنووس ْبوون َماِلووك ، أن  – 689

ركو  فرسواً فصورع َعْنووهُ ، فجحوش شوقة األيمون ، فصوولى صوالة مون الصولوات َوُهووَو  ُسوول هللا رَ 

قاعد ، فصولينا وراءه قعووداً ، فلموا انصورف قَواَل : )) إنموا جعول اإلموام ليو تم بِوِه ، فوإذا صولى قائمواً 

 لمنحمووده ، فقولوووا : فصوولوا قياموواً ، وإذاي ركوول فوواركعوا ، وإذا رفوول فووارفعوا ، وإذا قَوواَل : َسووِمَل هللا

 ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون (( .

قَوواَل الحميوودي : َهووذَا منسوووخ ، قولووه : )) إذا صوولى جالسوواً فصوولوا جلوسوواً (( ، َهووذَا ُهووَو فِووي 

 مرضه القديم ، ثُمَّ صلى بعد ذَِلَك جالساً والناط خلفه قياماً .

؛ ألن  يوأمرهم بوالقعود ، وإنموا ي خوذ بوا خر فوا خر مون فعول النَّبِوّي  قَاَل أبو َعْبد هللا : ولم

 صلى فِي مرضه الَِّذي مات فِيِه جالساً والناط خلفه قيام . النَّبِّي 

وقد خرج البخاري فيما تقودم مون َحوِدْيث أَبِوي الَنواد ، َعون األعورج ، َعون أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، َعون 

فوذكر مثول َحوِدْيث أنوس إلوى قولوه :  –ما اإلمام لي تم بِِه ، فوإذا كبور فكبوروا (( ، قَاَل : )) إن النَّبِّي 

 ))أجمعون (( .

 . وخرجه فيما بعد من َحِدْيث همام ْبن منبه ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِّي 

 وقد اختلف العلماء فِي صالة القادر َعلَى القيام خلف الجالس :

ود بون اْلَحَسون والحسون ابون حوي ومالوك فَقَالَْت طائفة : ال يج  –وز ذَِلَك بالكلية ، َهذَا قَوْوِل ُمَحمَّ

 فِي رواية َعْنهُ . –والثوري  –فِي ظاهر مذهبه 

قَواَل : )) ال  وتعلق بعضهم بحديث مرسل ، رواه جوابر الجعفوي ، َعون الشَّوْعبِّي ، أن النَّبِوّي 

 ي من أحد بعدي جالساً (( .

ما يسنده ، فكيف بما يرسله ؟! وقد طعن فِي حدثيه َهذَا الشَّوافِِعّي وابون أَبِوي وجابر ، ال يحتج ب

 شيبة والجوزجاني وابن حبان وغيرهم .

وود بوون  وروى سوويف بوون ُعَموور الضووبي : ثنووا َسووِعيد بوون َعْبوود هللا الجمحووي ، َعوون أَبِيووه ، َعوون ُمَحمَّ

تكاه ، وحضورت الصوالة، فصولى بنوا جالسواً فِي شكوى اشو مَسلََمة ، قَاَل : دخلت َعلَى َرُسول هللا 

ونحن قيام ، فلما انصرف قَاَل : )) إذا صلى إمامكم جالساً فصلوا جلوساً (( ، وكنوا نفعول ذَِلوَك َحتَّوى 

 حج حجته ، فنهى فيها أن ي م أحد قوماً َوُهَو جالس .

د بن بدر فِي )) ِكتَاب المناهي (( .  خرجه القاضي ُمَحمَّ

 باطل ، وسيف َهذَا مشهور بالكذب .َوُهَو َحِدْيث 

وقالت طائفة : يجوز أن يصلي القادر َعلَى القيام خلف اإلمام الجالس العواجَ َعون القيوام بكول 

 حوووووال ، َوُهوووووَو قَوووووْوِل أَبِوووووي حنيفوووووة وأبوووووي يوسوووووف وزفووووور وابووووون المبوووووارك والثووووووري ومالوووووك 

 واألوزاعي والشافعي وغيرهما . –وفي ِرَوايَة عنهما  –

رواية َعن اإلمام أحمد فِي ذَِلَك ، فالمشهور َعْنهُ : أَنَّهُ ال يجووز أن يوأتم القوادر َعلَوى واختلف ال

القيام بالعاجَ َعْنهُ ، إال أن يكون العاجَ إمام الحي ، ويكون جلوسه لمرض يرجى برِه ، ويوأتمون 

 إن شاء هللا . –بِِه جلوساً ، كما سيأتي 

يجوووز ذَِلووَك إال خلووف اإلمووام األعظووم خاصووة ، إذا َكوواَن مرضووه ونقوول َعْنووهُ الميموووني ، أَنَّووهُ ال 

 يرجى برِه .
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وروي َعْنهُ َما يدل َعلَى جواز االئتمام بالجالس مطلقاً ، لكن إن َكاَن إمام الحوي ورجوي زوال 

 علته صلّوا وراءه جلوساً ، وإن َكاَن غير ذَِلَك صلوا وراءه قياماً .

قووادر َعلَووى القيووام بالجووالس : َهووْل يصوولي وراءه جالسوواً، أو واختلووف القووائلون بجووواز اقتووداء ال

 قائماً؟

فَقَالَووْت طائفووة : يصوولي وراءه قائموواً ، َهووذَا قَووْوِل المغيوورة وحموواد وأبووي حنيفووة والثوووري وابوون 

 المبارك ومالك والشافعي وأبي ثور .

 تطل فقاعداً (( .واعتمدوا َعلَى أقيسة أو عمومات ، مثل قوله : )) صل قائماً ، فإن لَْم تس

وتووبعهم َعلَووى ذَِلووَك طائفووة موون المحووديثن كالحميوودي والبخوواري ، وادعوووا نسووخ أحاديووث األموور 

فِوي مورض موتوه قاعوداً والنواط خلفوه قيامواً ، ولوم يوأمرهم بوالجلوط كموا  بالجلوط لصوالة النَّبِوّي 

 قرره البخاري ، وحكاه َعن الحميدي .

لَى القيام خلف اإلمام الجالس جالساً ، َهذَا ُهَو الموروي َعون َوقَاَل آخرون : بل يصلي القادر عَ 

َحابَة ، وال يعرف عنهم اختالف فِي ذَِلَك .  الصَّ

وووَحابَة : أسووويد بووون حضوووير وقووويس بووون فهووود وجوووابر بووون   وممووون روي َعْنوووهُ ذَِلوووَك مووون الصَّ

 َعْبد هللا وأبو ُهَرْيَرةَ ومحمود بن لبيد .

َك ، بل كانوا يفعلون ذَِلَك فِوي مسواجدهم ظواهراً ، ولوم ينكور وال يعرف َعن صحابي خالف ذَلِ 

 عليهم عملهم صحابي وال تابعي .

َرَوى ُسلَْيَمان بن بالل ، َعن يَْحيَى بن َسِعيد ، َعن بشير بن يسار ، أن أسيد ابن الحضير َكواَن 

، فوأمروه أن يتقودم ي م قوموه بنوي َعْبود األشوهل فِوي مسوجدهم ، ثُومَّ اشوتكى ، فخورج إلويهم بعود شوكوه 

فيصلي بهم ، فَقَاَل : إني ال استطيل أن أقوم . قالوا : ال يصلي لنوا أحود غيورك َموا ُكْنوُت فينوا . فَقَواَل : 

 إني ال أستطيل أن أصلي قائماً فاقعدوا ، فصلى قاعداً وصلوا وراءه قعوداً .

 خرجه األثرم وغيره .

 وهذا إسناد صحيح .

، َعن كثيور بون السوائ  ، َعون محموود بون لبيود ، قَواَل : َكواَن أسويد بون وروى ِهَشام بن ُعْرَوةَ  

حضووير قَووْد اشووتكى عوورق النسووا ، وكووان لنووا إماموواً ، فكووان يخوورج إلينووا فيشووير إلينووا بيووده أن اجلسوووا ، 

 فنجلس فيصلي بنا جالساً ونحن جلوط .

 خرجه الدارقطني .

 ماماً لهم اشتكى أياماً .وروى قيس بن أَبِي َحاِزم ، َعن قيس بن فهد ، أن إ

 قَاَل : فصلينا بصالته جلوساً .

 خرجه أبو اْلقَاِسم البغوي وذكره البخاري فِي )) تاريخه (( .

بَْير ، َعن جابر ، أَنَّهُ فعل ذَِلَك َمَل أصحابه . َُّ  وروى يَْحيَى بن َسِعيد ، َعن أَبِي ال

ن قيس بن أَبِي َحاِزم ، َعن أَبِي ُهَرْيوَرةَ ، قَواَل : وروى وكيل ، َعن إِْسَماِعيل  بن أَبِي َخاِلد ، عَ 

 اإلمام أمير ، فإن صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً .

َحابَة : أسيد بن حضوير وقويس بون قهود ، وجوابر ، وأبوو  قَاَل اإلمام أحمد : فعله أربعة من الصَّ

: )) إذا صلى جالساً فصولوا جلوسواً (( ، وال أعلوم  ن النَّبِّي ُهَرْيَرةَ . قَاَل : ويروى َعن خمسة ، عَ 

 شيئاً يدفعه .

، فإنه إنما دفل ذَِلَك بالنسخ وهوي دعووى موردودة، كموا سويأتي  -  -وهذا من علمه وورعه 

 إن شاء هللا تعالى . –بيانه 
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رد االحتمواالت وكان اإلمام أحمد يتورع َعن إطوالق النسوخ ؛ ألن إبطوال األحكوام الثابتوة بمجو

َمَل إمكان الجمل بينها وبين َما يدعى معرضها غير جائَ ، وإذا أمكن الجمل بينهوا والعمول بَِهوا كلهوا 

 وج  ذَِلَك ، ولم يجَ دعوى النسخ َمعَهُ ، وهذه قاعدة مطردة .

وهي : أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكوم مون األحكوام ، فإنوه ال يورد باسوتنباط مون 

صَّ آخر لَْم يسق لذلك المعنى بالكلية ، فال ترد أحاديث تحريم صيد المدينوة بموا يسوتنبط مون َحوِدْيث نَ

 النغيووووووووووووور ، وال أحاديوووووووووووووث توقيوووووووووووووت صوووووووووووووالة العصووووووووووووور الصوووووووووووووريحة بحوووووووووووووديث : 

الَحوِدْيث ، وال أحاديوث: )) لويس  –)) مثلكم فيما خال قبلكم من األموم كمثول َرُجول اسوتأجر أجوراء (( 

 أوسق صدقة (( بقوله: ))فيما سقت السماء العشر((.فيما دون خمسة 

َكواةِ ، وموا  ََّ َكواةِ ، بول لبيوان قودر ال ََّ وقد ذكر الشَّافِِعّي أن َهذَا لَْم يسق لبيان قدر َما يج  ِمْنهُ ال

 أشبه َهذَا .

ومموون ذهوو  إلووى أن المووأموم يصوولي جالسوواً خلووف اإلمووام الجووالس بكوول حووال موون العلموواء : 

بن زيد وأحمد وأسحاق وأبوو خيثموة زهيور بون حورب وسوليمان بون داود الهاشومي  األوزاعي وحماد

وأبو بَْكر بن أَبِي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر وابن خَيمة وابن حبوان، ونقلوه إجماعواً 

 قديماً من السلف ، َحتَّى قَاَل فِي )) صحيحه (( : أول من أبطول فِوي هوذه األموة صوالة الموأموم قاعوداً 

 إذا صلى إمامه جالساً : المغيرة بن مقسم ، وعنه أخذ أبو حنيفة.

وأما دعوى النسخ فِي َهذَا فَقَْد بينا أَنَّهُ ال يجوز دعوى بطالن الحكم َموَل إمكوان العمول بِوِه ولوو 

 إن شاء هللا تعالى . –بوجه ، وسنبين وجه العمل بِِه ، والجمل بَْين َما أدعى َعِليِه التعارض 

علله بعلل لَْم تنسخ  لَى أن األمر بالقعود خلف اإلمام القاعد غير منسوخ : أن النَّبِّي ويدل عَ 

 ولم تبطل منذ شرعت .

ومنها : أَنَّهُ علله بأن اإلمام إنما جعل إماماً لي تم بِِه ويقتدى بِِه فِي أفعالوه ، َوقَواَل : )) إذا كبور 

َل هللا لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولوك الحمود ، وإذا صولى فكبروا ، وإذا ركل فاركعوا ، وإذا قَاَل : َسمِ 

 جالساً فصلوا جلوساً أجمعون (( ,

وما قَْبَل الصالة جلوساً لَْم ينسخ ِمْنهُ شيء ، فكذلك القعود ؛ ألن الجميل مرت  َعلَى أن اإلموام 

 ي تم بِِه ويقتدى بِِه .

، قَوواَل : )) إنمووا اإلمووام جنووة، فووإذا  النَّبِووّي وفووي )) صووحيح ُمْسووِلم (( َعوون أَبِووي ُهَرْيووَرةَ ، َعوون 

صلى قاعداً فصلوا قعوداً ، وإذا قَاَل : َسِمَل هللا لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لََك الحمود، فوإذا وافوق 

 قول أهل األرض ] قَْوِل [ أهل السماء غفر لَهُ َما تقدم من ذنبه (( .

تتر ، ولهذا إذا سولمت سوترته لَوْم يضور َموا مور بَوْين يديوه ، ومعنى كونه جنة : أَنَّهُ يتقى بِِه ويس

 كما سبق تقريره .

،  ومنها : أَنَّهُ جعل القعود خلفه من طاعوة األموراء ، وطاعوة األموراء مون طاعوة الرسوول 

وطاعته من طاعة هللا ، ومعلوم : أَنَّهُ لَْم ينسخ من هذه شيء ، بل كلها باقية محكموة إلوى يووم القياموة 

. 

َكواَن فِوي  فخرج اإلمام أحمد وابن حبان فِي )) صحيحه (( من َحِدْيث ابن ُعَمور ، أن النَّبِوّي 

نفر من أصحابه ، فَقَاَل : )) ألستم تعلمون أني َرُسول هللا إليكم ؟ (( . قالوا : بلى ، نشوهد أنوه َرُسوول 

طاعوة هللا طواعتي ؟ (( . قوالوا : بلوى ،  هللا ، قَاَل : )) ألستم تعلمون أَنَّهُ من أطاعني أطاع هللا ، ومون

نشووهد أَنَّووهُ موون أطاعووك فَقَووْد أطوواع هللا ، وموون طاعووة هللا طاعتووك ، قَوواَل : )) فووإن موون طاعووة هللا أن 

 تطيعوني ، ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم ، وإن صلوا قعوداً فصلوا قعوداً (( .

 وا أئمتكم (( .)) ومن طاعتي أن تطيع –أَْيضاً  –وفي ِرَوايَة لهما 
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وهذا يصلح أن يكون متمسكاً لألمام أحمود فِوي تخصيصوه ذَِلوَك بإموام الحوي ؛ فوإن أئموة الحوي 

 باألمام األعظم الَِّذي تج  طاعته . -فِي ِرَوايَة َعْنهُ  –إنما ينصبهم األئمة غالباً ، وخصة 

م بعظمائهوا ، حيوث ومنها : أَنَّهُ جعل القيام خلف اإلموام الجوالس مون جونس فعول فوارط والورو

: )) مون احو  أن يتمثول لَوهُ  يقومون وملوكهم جلوط ، وشريعتنا جواءت بخوالف ذَِلوَك ، كموا قَواَل 

 الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار (( .

َوقَاَل ُعَمر بون َعْبود العَيوَ للنواط : أيهوا النَّواط ، إن تقومووا نقوم ، وإن تجلسووا نجلوس، فإنموا 

 العالمين . يقوم النَّاط لرب

 وهذا حكم مستقر فِي الشريعة ، لَْم ينسخ ولم يبدل .

بَْيور ، َعون جوابر ، قَواَل : اشوتكى  َُّ وقد دل َعلَى َما ذكرناه : َما خرجه ُمْسوِلم مون َحوِدْيث أَبِوي ال

قيامواً  ، فصلينا وراءه َوُهَو قاعد ، وأبو بَْكر يسمل النَّاط تكبيره ، فالتفوت إلينوا ، فرآنوا َرُسول هللا 

تفعلوون فعوول  –آنفواً  –، فأشوار إلينوا ، فقعودنا فصولينا بصووالته قعووداً ، فلموا سولم قَوواَل : )) إن كودتم   

فووارط والووروم ، يقومووون َعلَووى ملوووكهم وهووم قعووود ، فووال تفعلوووا ، ائتموووا بووأئمتكم ، إن صوولوا قياموواً 

 فصلوا قياماً ، وإن صلوا قعوداً فصلوا قعوداً((.

مد وأبوو داود وابون حبوان فِوي )) صوحيحه (( مون َحوِدْيث األعموش، َعون أَبِوي وخرج اإلمام أح

قَواَل لهوم : )) إنموا جعول اإلموام ليو تم بِوِه ، فوإن  أن النَّبِوّي  –فِوي هوذه القصوة  –ُسْفيَان ، َعن جابر 

أهول  صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإن صلى جالساً فصلوا جلوسواً ، وال تقومووا َوُهوَو جوالس كموا يفعول

 فارط بعظامها (( .

وأما الكالم َعلَى دعوى النسخ ، َعلَى قَْوِل من قَاَل : إن أَبَا بَْكر َكواَن مأمومواً ، فأموا َعلَوى قَوْوِل 

يأتم بِِه ، كما تقدم َعن َماِلك وغيره ، فال داللوة فِوي الَحوِدْيث  من قَاَل : إنه َكاَن إماماً ، وكان النَّبِّي 

 ئتمام بالقاعد بالكلية .حينئذ َعلَى أن اال

، كمووا قالووه الشَّووافِِعّي واإلمووام أحموود والبخوواري  وأمووا موون قَوواَل : إن اإلمووام َكوواَن ُهووَو النَّبِووّي 

واألكثرون ، فالجمل بَْين َهذَا الَحِدْيث وبين األحاديث المتقدمة الَّتِْي فيها األمر بوالجلوط فِوي الصوالة 

 من وجهين :

: أن الموو تمين بووأبي بَْكوور ائتموووا بإمووام ابتوودأ بهووم  -ذكووره اإلمووام أحموود  َوُهووَو الَّووِذي –أحوودهما 

انتقلووا إلوى االئتموام بقاعود ، فواتموا خلفوه  الصالة َوُهَو قائم ، ثُمَّ لما انتقلت ِمْنهُ اإلمامة إلوى النَّبِوّي 

 قياماً البتدائهم الصالة خلف إمام قائم .

اإلموام الصوالة جالسواً صولوا وراءه جلوسواً ، وإن ابتودأ  فعلى َهذَا التقرير نقول : إن ابتودأ بهوم

 بهم قائماً ثُمَّ اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً .

 هكذا قرره اإلمام أحمد وأصحابه .

ومنهم من قَاَل : إنه تصح هنا صالة المأمومين خلفوه قيامواً إذا جلوس فِوي أثنواء صوالته لعلوة ، 

ف ابتداء صالة القائم خلف الجالس، فإنها ِعْندَ اإلمام أحمد إال وسواء َكاَن إمام حي أو لَْم يكن ، بخال

إذا َكاَن إمام الحي ، وجلس لمرض يرجى برِه خاصة ، فإنوه يغتفور فِوي االسوتدامة َموا ال يغتفور فِوي 

 االبتداء .

 وممن قَاَل ذَِلَك من أصحابنا : أبو الفتح الحلواني .

لَى االسوتحباب ، وحوديث صوالته فِوي مرضوه مون والثاني : أن تحمل أحاديث األمر بالقعود عَ 

غير أمر لهم بالجلوط َعلَى جواز أن يأتموا بالقاعد قياماً ، فيكون المأمومون مخيورين بَوْين األمورين 

 ، وإن َكاَن الجلوط أفضل .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 68 

وهذا يتخرج َعلَى قَْوِل من قَاَل : إنهم إذا ائتموا بالجلوط قياماً صحت صوالتهم ، وقود اختلوف 

 نا فِي ذَِلَك َعلَى وجهين .أصحاب

وظهر ِلي وجه ثالث فِي الجمل بَْين هوذه األحاديوث ، َوُهوَو متجوه َعلَوى قَوْوِل اإلموام أحمود : أن 

 َكاَن إماماً ألبي بَْكر ، وكان أبو بَْكر إماماً للناط ، فكانت تلك الصالة بإمامين . النَّبِّي 

امووان ، أحوودهما جووالس وا خوور قووائم صوولى وحينئووذ فيقووال : لمووا اجتموول فِووي هووذه الصووالة إم

المأمومون خلفهما قياماً اتباعاً إلمامهم القائم ؛ فإن األصل القيام ، وقد اجتمل موجو  للقيوام علويهم ، 

وموج  للقعود أو مبويح لَوهُ ، فغلو  جانو  القيوام ؛ ألنوه األصول ، كموا إذا اجتمول فِوي حول الصويد أو 

 ر .األكل مبيح وحاظر ، فإنه يغل  الحظ

وأما أبو بَْكر فإنه إنما صلى قائماً ؛ ألنوه وإن ائوتم بقاعود إال أَنَّوهُ أم قوادرين َعلَوى القيوام ، َوُهوَو 

سببان : موجو  للقيوام ، ومسوقط لَوهُ ، فغلو  إيجواب القيوام .  –أَْيضاً  –قادر َعِليِه ، فاجتمل فِي حقه  

 أعلم . وهللا  

* * * 

 

 بَاب – 52

د  َ نْ  َِ اإلَ اِم ؟ َ تَى يَْسج   َخْل

 : )) وإذا سجد فاسجدوا (( . َوقَاَل أَنَس ، َعن النَّبِّي 

ْهِرّي ، َعْنهُ ، ويوأتي فِوي موضوعه  َُّ َحِدْيث أَنَس َهذَا ، قَْد خرجه البخاري فيما بعد من ِرَوايَة ال

 إن شاء هللا . –

 يكون َمعَهُ وال قبله .وفيه : دليل َعلَى أن سجود المأموم يكون عقي  سجود اإلمام ، وال 

َحوودَّثَنَا مسوودد ، ثنووا يَْحيَووى بوون َسووِعيد ، َعوون ُسووْفيَان ، قَوواَل : َحوودَّثَنِي أبووو إِْسووَحاق ، قَوواَل :  – 690

إذا  ، قَواَل : َكواَن َرُسوول هللا -َوُهوَو غيور كوذوب  –َحدَّثَنِي َعْبد هللا بن يَيود ، قَواَل : َحودَّثَنِي البوراء 

ساجداً ، ثُمَّ نقل سجوداً بعوده  هللا لمن حمده (( لَْم يحن أحد منا ظهره َحتَّى يقل النَّبِّي  قَاَل : )) َسِملَ 

. 

قَاَل أبو َعْبد هللا : أخبرنا أبو نعيم ، َعن ُسْفيَان بهذا ، وإنما أدخلت َحِدْيث مسدد لحال اإلخبار 

. 

 هكذا وقل فِي بع  النسخ دون بع  .

بهوذا  –ُهوَو : الثووري  –ث سمعه البخواري مون أَبِوي نعويم ، َعون ُسوْفيَان ومعناه : أن َهذَا الَحِديْ 

اإلسناد ، ولكن معنعناً ، وإنما خرجه َعن مسدد ، َعن يَْحيَى بن َسِعيد ، َعن ُسْفيَان نوازالً ؛ ألنوه ذكور 

يَيود ، وسوماعه مون فِي حديثه سماع ُسْفيَان لَهُ من أَبِي إِْسَحاق ، وسماع أَبِي إِْسَحاق من َعْبد هللا بون 

 البراء .

وقوله : )) َحدَّثَنِي البراء َوُهَو غير كذوب (( ظاهر السوياق يقتضوي أَنَّوهُ مون قَوْوِل َعْبود هللا بون 

 يَيد في حق البراء ، ورجح ذَِلَك الخطابي وغيره .

د ، وقوالوا : إن َوقَاَل ابن معين وغيره : إنما ُهَو من قَْوِل أَبِي إِْسَحاق فِي حوق َعْبود هللا بون يَيو

َحابَة أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب .  الصَّ

وهذا ليس بشيء ، ونفي الكذب صفة مدح ال ذم ، وكذلك نفي سائر النقوائص؟ وقود َكواَن َعِلوّي 

بن أَبِي طال  يَقُول : وهللا َما كذبت وال كذبت ، فنفى الكذب َعن نفسه، وأشار إلى نفيوه عمون أخبوره 

 .  ، َوُهَو َرُسول هللا
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وقالت َعائَِشة فِي حق ُعَمر وابن ُعَمر : إنكوم لتحودثون َعون غيور كواذبين وال مكوذبين ، ولكون 

 السمل يخطيء .

وأبلوذ مون َهووذَا ، أن هللا تعوالى نفووى َعون نفسوه النقووائص والعيووب ، كووالظلم وإرادتوه ، والغفلووة 

 ذَِلَك نقص بوجه َما . والنسيان ، وكذلك نفيه للشريك والصاحبة والولد ، وليس فِي شيء من

َحابَة ، وله ِرَوايَوة َعون النَّبِوّي   وأيضاً ؛ فعبد هللا بن يَيد ُهَو الخطمي ، َوُهَو معدود من الصَّ

، فكيف حسن نفي الكذب َعْنهُ دون البراء ، وكالهما صحابي ؟ وإن َكاَن البوراء أشوهر ِمْنوهُ ، وأكثور 

 ِرَوايَة . وهللا أعلم .

دليوول َعلَووى أن المووأموم يتووابل اإلمووام ، وتكووون أفعالووه بعوود أفعووال اإلمووام ؛ فووإن  وفووي الَحووِدْيث :

سواجداً ، ثُومَّ  البراء أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لَْم يحن أحد منهم ظهره َحتَّى يقل النَّبِوّي 

 يسجدون بعده .

، فإذا رفل رأسه مون  ُسول هللا وفي ِرَوايَة لمسلم فِي َهذَا الَحِدْيث : أنهم كانوا يصلون َمَل رَ 

جبهتوه َعلَوى األرض ، ثُومَّ نخور مون ورائوه  الركوع لَْم نر أحداً يحني ظهره َحتَّى يضل َرُسول هللا 

 سجداً.

 . وهذه صريحة فِي أنهم كانوا ال يشرعون فِي السجود َحتَّى ينهيه النَّبِّي 

فاركعوا ، وإذا سجد فاسوجدوا(( يودل َعلَوى أن : )) إذا كبر فكبروا ، وإذا ركل  وقول النَّبِّي 

تكبير المأمومين من ركوعهم وسجودهم يكون عقي  تكبير اإلمام وركوعه وسوجوده ، وال َمعَوهُ وال 

 قبله .

: )) فإن اإلمام يركل قبلكم ويرفول قوبلكم، فتلوك بتلوك((  وفي َحِدْيث أَبِي موسى ، َعن النَّبِّي 

. 

 كره .خرجه ُمْسِلم ، وقد سبق ذ

وأكثر العلماء َعلَى أن األفضل للموأموم أن يتوابل اإلموام ، فيركول ويرفول ويسوجد ويجلوس بعود 

 اإلمام فِي ذَِلَك ، وكذلك َكاَن يفعل أبو قالبة وغيره من السلف .

وروى وكيل بإسناده ، َعن ابن َمْسعُود ، قَاَل : ال تبادروا أئمتكم ، فإنما جعل اإلمام ليو تم بِوِه، 

 أول من يركل وأول من يسجد وأول من يرفل .فيكون 

 َوُهَو مذه  الشَّافِِعّي وأحمد ، ورواية َعن َماِلك .

وإن وافقه فِي فعله َمعَهُ كره ، وصحت صالته ِعْندَ أكثر أصحابنا والشافعية ، ومون أصوحابنا 

 من أبطل الصالة بذلك .

 ويستثنى من ذَِلَك صورتان :

ي ابتداء الصالة ، فإذا كبر َمعَوهُ لَوْم تنعقود صوالة الموأموم ِعْنودَ ابون إحداهما : تكبيرة اإلحرام فِ 

 المبارك والشافعي وأحمد ، َوُهَو قَْوِل َماِلك وأبي يوسف .

 َوقَاَل أبو حنيفة والثوري والعنبري ومحمد بن اْلَحَسن وزفر : تنعقد صالته بذلك .

 وفر  من تكبيره قَْبَل فرا  إمامه جاز .وزاد الثوري عليهم ، فَقَاَل : لَْو كبر َمَل إمامه 

 ومن الحنفية من جعل تكبيرة اإلحرام شرطاً للصالة كالطهارة والستارة ، ولم يجعلها ِمْنَها.

 والصورة الثانية : إذا سلم َمَل إمامه ، فإنه يجوز َمَل الكراهة ِعْندَ أكثر أصحابنا والشافعية .

 ي َعن َماِلك .ولهم وجه أخر : أَنَّهُ ال يجوز ، وحك

 قَاَل بع  أصحابنا : وهذا قَْوِل قوي َعلَى قَْوِل من يعتبر النية للخروج .

 وعن َماِلك فِي أصل متابعة المأموم إلمامة ثاَلَثَة روايات :

 إحداهن : أنه يستح  أن يكون عمله بعد عمل إمامه ، معاقباً لَهُ ، كقول الشَّافِِعّي وأحمد .
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مأموم كله َموَل عمول اإلموام : ركوعوه وسوجوده وخفضوه ورفعوه، َموا خوال والثانية : أن عمل ال

 اإلحرام والتسليم ، فإنه ال يأتي المأموم بهما إال بعد تكبير اإلمام وسالمه .

 وقيل : إنها أصح الروايات َعْنهُ .

والقيووام موون والثالثووة : أَنَّووهُ يكووون عملووه َمووَل اإلمووام ؛ َمووا خووال ثاَلَثَووة أشووياء : التحووريم والتسووليم 

 اثنتين، فإنه يكون بعده .

*  *  * 

 

 بَاب – 53

ََ اإلَ امِ   إِثْم َ ْن َرفََع َرأََسهَ اَْب

د بن زياد ، قَاَل: َسوِمْعت أَبَوا ُهَرْيوَرةَ ، َعون  -691 َحدَّثَنَا حجاج بن منهال: ثنا شعبة ، َعن ُمَحمَّ

إذا رفول رأسوه قَْبوَل اإلموام أن  –يخشوى أحودكم أو )) أال  –، قَاَل : )) أما يخشوى أحودكم ((  النَّبِّي 

 أو )) يجعل صورته صورة حمار ؟ (( . –يجعل هللا رأسه رأط حمار (( 

قَاَل الحاف  أبو موسى المديني : اتفق األئمة َعلَى ثبوت َهذَا الَحِدْيث من َهذَا الطريق ؛ رواه 

ً ، وبعضهم يَقُول د بن زياد قري  من خمسين نفسا : )) صورته((، وبعضهم يَقُول : ))  َعن ُمَحمَّ

د بن زياد جماعة ، َعن أَِبي  وجهه (( ، ومنهم من قَاَل : )) رأط كل  أو خنَير (( ، وتابل ُمَحمَّ

 ُهَرْيَرةَ . انتهى .

وفيه : دليل صريح َعلَى تحريم تعمود رفول الموأموم رأسوه قَْبوَل اإلموام فِوي ركوعوه وسوجوده ؛ 

 ، َوُهَو من أشد العقوبات . فإنه توعد َعِليِه بالمسخ

وهللا  –وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانوات َعلَوى الروايوة الصوحيحة المشوهورة 

؛ إلن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها ، وبه يضورب المثول فِوي الجهول ؛ ولهوذا مثول هللا بِوِه  -أعلم

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَوِل  : عالم السوء الذي يحمل العلم وال ينتفل بِِه فِي قوله  َمثَُل الَِّذيَن ُحّمِ

 [ . 5] الجمعة: اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاراً 

فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار ، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير معنى ، 

ه من يتكلم وإمامه يخط  بالحمار يحمل فشبه من يرفل رأسه قَْبَل إمامه بالحمار ، وكذلك شب

 أسفاراً؛ألنه لَْم ينتفل بسماع الذكر ، فصار كالحمار فِي المعنى . وهللا أعلم.

وقد اختلف العلماء فيمن تعمد رفل رأسه قَْبَل إمامه فِوي ركوعوه أو سوجوده : َهوْل تبطول بوذلك 

 صالته ، أم ال ؟

 ن ، وروي َعن ابن ُعَمر .وفيه وجهان ألصحابنا ، وأكثرهم َعلَى البطال

 َوقَاَل القاضي أبو يعلى : ال تبطل بذلك ، َوُهَو قَْوِل أكثر الفقهاء .

 فعلى َهذَا ، فهل ي مر أن يعود إلى ركوعه وسجوده ليرفل بعد إمامه ، أم ال ؟

قَاَل بع  المتأخرين ] من [ أصحابنا وبع  أْصَحاب الشَّافِِعّي : ال ي مر بذلك ، ومتوى عواد 

 طلت صالته ألنه يصير قَْد زاد فِي صالته ركناً عمداً .ب

وقد َرَوى َماِلك فِي )) الموطإ (( أن السنة فِي الساهي إذا رفل رأسه قَْبَل إمامه أن يعوود ، وال 

 يقف ينتظره ، فذلك خطأ ممن فعله .

 ومفهومه : أن العامد ليس كذلك .

 يلَمه أن يعود لرفل بعد إمامه . وأكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم يقتضي أَنَّهُ 

 وقد بسطنا القول َعلَى َهذَا فِي الباب الماضي ، فال حاجة إلى إعادته .

*  *  * 
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 بَاب – 54

 إَ اَ ِة العَْبِد والَمْولَى

 وكانت َعائَِشة ي مها عبدها ذكوان من المصحف .

 َوَولدَ البَغّيِ واألعرابي والغالم الَِّذي لَْم يحتلم 

 : )) ي مهم أقرِهم لكتاب هللا (( . ل النَِّبّي لقو

 وال يمنل العبد من الجماعة بغير علةٍ 

 بهذا التبوي  إلى مسائل : –رحمه هللا  –أشار البخاري 

 إحداها :

 إمامه العبد والمولى .

 ومراده بالعبد : الرقيق القن . وبالمولى : العتيق ، الَِّذي َعِليِه والء لمعتقه .

 من إمامه ذكوان لعائشة :وما ذكره 

فروى وكيل ، َعن ِهَشام بن ُعْرَوةَ  ، َعن أَبِوي بَْكور بون أَبِوي مليكوة ، أن َعائَِشوة أعتقوت غالمواً 

 لها َعن دبٍر ، فكان ي مها فِي المصحف فِي رمضان .

 ففي هذه الرواية : أَنَّهُ َكاَن مدبراً .

 لف مملوك .وقد روي من غير وجه ، َعن َعائَِشة ، أنها صلت خ

د ، َعن َعائَِشة ، أَنَّهُ َكاَن ي مها َعْبد لها فِي المصحف .  وروى أيوب ، َعن اْلقَاِسم بن ُمَحمَّ

 خرجه األثرم .

 أَْيضاً . –ورواه َعْبد الرحمن بن اْلقَاِسم ، َعن أَبِيه 

ْرَوةَ  لَوْم يسومعه مون وذكر اإلمام أحمد ، أَنَّهُ أصح من َحِدْيث ابن أَبِي مليكة ؛ ألن ِهَشام بون ُعو

 ابن أَبِي مليكة ، إنما بلغه َعْنهُ .

 فذكره . –قَاَل أحمد : أبو معاوية ، َعن ِهَشام ، قَاَل : نبئت َعن ابن أَبِي مليكة 

ة ، َعون ِهَشوام ، َعون أَبِيوه ، َعون َعائَِشوة  ََ لَوْم يوذكر ابون أَبِوي  –قُلُت : رواه شعي  بون أَبِوي َحْمو

 مليكة .

 هقي .خرجه البي

 وكذا رواه َماِلك فِي )) الموطإ (( َعن ِهَشام ، َعن أَبِيه .

وروى أبووو نعوويم فِووي )) ِكتَوواب الصووالة (( : َحوودَّثَنَا حموواد بوون َسوولََمة ، َعوون ابوون أَبِووي مليكووة ، أن 

 َعائَِشة َكاَن يدخل َعلَْيَها أشراف قريش ، في مهم غالمها ذكوان .

 رواه َعن ِهَشام ، َعن ابن أَبِي مليكة .والظاهر : أن حماد بن سلمة إنما 

ورواه الشَّافِِعّي َعن َعْبود المجيود بون أَبِوي رواد ، َعون ابون ُجوَرْيج  : أخبرنوي ابون أَبِوي مليكوة ، 

ُهوَو وعبيود بون عميور والمسوور بون مخرموة  –أنهم كانوا يأتون َعائَِشة ، أم الُمْ ِمنيِن بأعلى الووادي  

وأبوو َعْموِرو غالمهوا حينئوذ لَوْم يعتوق ، وكوان إموام  –َعْموِرو َموْولَى َعائَِشوة ، في مهم أبو -وناط كثير 

د بن أَبِي بَْكر وعروة .  بني ُمَحمَّ
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قَواَل أبووو نعوويم : وحوودثنا زهيوور ، َعون داود بوون أَبِووي هنوود : َحوودَّثَنِي أبوو نضوورة ، َعوون أَبِووي َسووِعيد 

، فويهم : أبوو ذر وحذيفوة  أْصوَحاب َرُسوول هللا َمْولَى أَبِي أسويد األنصواري ، قَواَل : أتواني نفور مون 

 وابن َمْسعُود ، فحضرت الصالة ، فقدموني وأنا مملوك ، فصليت بهم .

قَاَل : وحدثنا حسن الحسنائي : ثنا زياد النميري ، قَاَل : سوألت أَنَوس بون َماِلوك ، فَقُْلوت : العبود 

 ليس بدينه بأط ، ي م القوم ؟ قَاَل : وما بأط بذلك .

وكووان ُعَموور  –وفووي )) صووحيح ُمْسووِلم (( أن ُعَموور بوون الَخطَّوواب قَوواَل لنووافل بوون َعْبوود الحووارث 

: موون اسووتخلفت َعلَووى أهوول الوووادي ؟ قَوواَل : ابوون ابووَى َمووْولَى لنووا. فَقَوواَل ُعَموور :  -اسووتخلفه َعلَووى مكووة 

هللا ، عووالم بووالفرائ  . فَقَوواَل اسوتخلفت علوويهم َمووْولَى ؟ قَواَل : يَووا أميوور الُموْ ِمنيِن ، إنووه قووارىء لكتواب 

 قَاَل : )) إن هللا يرفل بهذا الكتاب أقواماً ويضل بِِه آخرين (( . ُعَمر : أما إن َرُسول هللا 

ومموون رخووص فِووي إمامووه العبوود : الشووعبي والنخعووي والحسوون والحكووم والثوووري وأبووو حنيفووة 

 والشافعي وأحمد وإسحاق .

 أبو مجلَ .وكره إمامه العبد جماعة ، منهم : 

 َوقَاَل الضحاك : ال ي م العبد القوم وفيهم حر .

 َوقَاَل َماِلك : ال ي مهم ، إال أن يكون العبد قارئاً ومن خلفه أعراب ال يقرءون .

وفي )) تهذي  المدونة (( : ال ي م العبد فِي الحضور فِوي مسواجد القبائول ، وجوائَ أن يو م فِوي 

 ، إن َكاَن أقرأهم ، من غير أن يتخذ إماماً راتباً . قيام رمضان وفي الفرائ  فِي السفر

 َوقَاَل أصحابنا : ال تكره إمامه العبد ، والحر أولى ِمْنهُ .

 المسألة الثانية :

 َوُهَو ولد الَنا . –إمامه ولد البغي 

 وقد اختلف فِي إمامته :

يمان بن موسوى فرخص فيها طائفة ، منهم : َعَطاء والحسن والشعبي والنخعي والَهري وسل

 وعمرو بن دينار والثوري واألوزاعي وأحمد وإسحاق .

 ومنهم من شرط سالمة دينه ، َوُهَو قَْوِل أحمد .

 وكره ذَِلَك آخرون ، منهم : ُمَجاِهد  .

 وروي َعن ُعَمر بن َعْبد العَيَ ، أَنَّهُ نهى رجالً َكاَن ي م بالعقيق ال يعرف لَهُ أب.

 ن يتخذ إماماً راتباً .َوقَاَل َماِلك : أكره أ

 َوقَاَل أبو حنيفة : غيره أح  إلينا ِمْنهُ .

 َوقَاَل الشَّافِِعّي : أكره أن ينص  إماماً من ال يعرف أبوه ، ومن صلى خلفه أجَأه.

وه الء جعلوا النس  معتبراً فِوي إماموه الصوالة ، فيكوره أن يرتو  لألماموة مون ال نسو  لَوهُ ، 

 لعظمى ، فال يصح أن ينص  إماماً من ال نس  لَهُ .كما يعتبر فِي اإلمامة ا

وفي َهذَا انظور ؛ فوإن أكثورهم رخصووا فِوي إماموه العبود والموولى ، َموَل أَنَّوهُ ال نسو  لهموا فِوي 

 العرب.

 المسأله الثالثة :

 إمامه األعرابي َوُهَو من لَْم يهاجر إلى األمصار من أهل البوادي .

 :وقد اختلف فِي إمامه األعرابي 

 فَقَالَْت طائفة : ال بأط بَِها إذا أقام الصالة .

 وعنه ، قَاَل : العبد إذا فقه أح  إلي ِمْنهُ .

 وإسحاق . –فِي المشهور َعْنهُ  –ورخص فِيِه الثوري والشافعي وأحمد 
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وروى وكيل فِي )) كتابوه (( َعون شوريك ، َعون أَبِوي إِْسوَحاق ، َعون َرُجول مون طيوىء، أن ابون 

 حج ، فصلى خلف [ أعرابي . َمْسعُود ]

وكره االئتمام باألعرابي طائفوة ، مونهم : أبوو مجلوَ والشوعبي والحسون وعطواء ومالوك، َوُهوَو 

 ِرَوايَة َعن أحمد .

وروى وكيل ، َعن الربيل بن صبيح ، َعن ابن سيرين ، قَاَل : خرجنوا َموَل ُعبَْيوِد هللا بون معمور 

وجووه الفقهواء ، فمررنوا بمواء فحضورت الصوالة ، فوأذن  ، ومعنا حميد بون َعْبود الورحمن وأنواط مون

أعرابي وأقام . قَاَل : فتقدم حميد بن َعْبد الرحمن . قَاَل : من َكاَن من أهل البلد فليتم الصوالة ، وكوره 

 أن ي م األعرابي .

نه ، وهذا يدل َعلَى أنهم رأوا أن من َكاَن أولى باإلمامة فإنه يقدم َعلَى اإلمام الرات  بغير إذ

 وقد سبق الكالم َعِليِه .

 َوقَاَل َماِلك : األعرابي ال ي مهم وإن َكاَن أقرأهم .

 َوقَاَل أحمد : ال ي م الحضري ، وال فِي المصر ، إال أن يكون قَْد علم وعرفه .

 : إذا َكاَن قَْد تعلم القرآن ودخل القرآن ، ولم يكن جافياً . -أَْيضاً  –َوقَاَل 

اْلَحَسوون فِووي مهوواجري صوولى خلوف أعرابووي ؟ قَوواَل : إذا صوولى أعوواد تلووك وروى أشوعث ، َعوون 

 الصالة .

فِوي َحوِدْيث  –وقد خرج ابن ماجوه مون َحوِدْيث جوابر مرفوعواً : )) ال يو م أعرابوي مهواجراً (( 

 إن شاء هللا سبحانه وتعالى . –طويل ، وسيأتي فيما بعد 

 المسألة الرابعة :

 لم .إمامه الغالم الَِّذي لَْم يحت

 وفيها أقوال :

 أحدها : أنها جائَة فِي الفرض وغيره ، َوُهَو قَْوِل الشَّافِِعّي وإسحاق وأبي ثور .

وخرجه طائفة من أصحابنا ِرَوايَة َعن اإلمام أحمد من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، َعلَوى 

 الصبي . ِرَوايَة َعْنهُ ، وفيه نظر ؛ فإن المتنفل أهل لألمامة فِي الجملة بخالف

 وحكاه ابن المنذر َعن اْلَحَسن .

ْهِرّي ، قَاَل : لَْم يَل الغلمان يصلون بالناط إذا عقلوا الصوالة  َُّ وروى حرب بإسناده ، َعن ال

 وقرءوا فِي رمضان ، وإن لَْم يحتلموا .

، قَواَل : ال  وروى أبو نعيم فِي )) ِكتَاب الصالة (( : َحدَّثَنَا ُسْفيَان َعن ابن جريج ، َعون َعَطواء

 بأط أن ي م الغالم قَْبَل أن يحتلم .

 وروى وكيل بإسناده ، َعن األشعث بن قيس ، أَنَّهُ قدم غالماً ، فَِقيَل لَهُ .

 فَقَاَل : إني لَْم أقدمه ، إنما قدمت القرآن .

 ولعل الغالم هاهنا أريد بِِه العبد ، ال الصبي .

َحتَّى يحتلم ، روي ذَِلَك َعن ابن َعبَّاط ، خرجه َعْنهُ بإسوناد والقول الثاني : أَنَّهُ ال ي م الصبي 

 فِيِه مقال .

بإسناد منقطل َعن ابن َمْسعُود ، قَاَل : ال يصولي خلوف الغوالم َحتَّوى  –أَْيضاً  –وخرجه األثرم 

 تج  َعِليِه الحدود .

 َوقَاَل النخعي : كانوا يكرهون أن ي م الغالم قَْبَل أن يحتلم .

ابن المنذر : كره إمامة من لَْم يبلذ : َعَطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب قَاَل 

 الرأي .

 وقد روينا َعن ابن َعبَّاط ، قَاَل : ال ي م الغالم َحتَّى يحتلم .
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ً  – وكرهه  الضحاك . -أَْيضا

كيل ، َعن والقول الثالث : ي مهم ِفي النفل دون الفرض ، روي ذَِلَك َعن اْلَحَسن ، ذكره و

الربيل بن صبيح ، َعْنهُ ، قَاَل : ال بأط أن ي مهم فِي رمضان إذا أحسن الصالة قَْبَل أن يحتلم ، 

 َوُهَو ِرَوايَة َعن أحمد .

والقول الرابل : حكاه ابن المنذر َعن األوزاعي ، قَاَل : ال ي م الغالم فِي الصالة المكتوبة 

 من القرآن شيء ، فإنه ي مهم المراهق .َحتَّى يحتلم ، إال أن يكون ليس معهم 

ْهِرّي ، قَاَل : إن اضطروا إليه أمهم . َُّ  وعن ال

: ال يصلي بهم َحتَّى يحتلم،  -فِي ِرَوايَة أَِبي طال   وقد أوما أحمد إلى َهذَا القول ؛ فإنه قَاَل 

ليس أم بهم َوُهَو غالم ؟ فَقَاَل : ال فِي المكتوبة وال فِي التطوع . قيل لَهُ : فحديث َعْمِرو بن َسلََمة ، أ

 لعله لَْم يكن يحسن يقرأ غيره .

د فِي َحِدْيث َعْمِرو بن َسلََمة ، قَاَل : َكاَن َهذَا ِفي أول اإلسالم من  ونقل َعْنهُ َجْعفَر بن ُمَحمَّ

 ضرورة ، فأما اليوم فال .

 م .وكذلك نقل َعْنهُ أبو داود ، قَاَل : لعله َكاَن فِي بدء اإلسال

 وهذا يشير إلى نسخ حكمه بالكلية .

ومن أصحابنا من أجاز إمامته فِي قيام رمضان ، إذا لَْم يوجد قارىء غيره ؛ فإن أحمد أجاز 

؛ فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب  أَْيضاً  إمامة المرأة فِي ذَِلَك ، والغالم أولى ، وفيه نظر 

 الصالة ، بخالف الصبي .

ابنا ِفي إمامة الغالم إذا بلذ َعَشَر سنين ، وقلنا : تج  الصالة َعِليِه ، كما ولهذا اختلف أصح

ُهَو ِرَوايَة َعن أحمد ، اختارها طائفة من أصحابه ، منهم : أبو َبْكر َعْبد العَيَ وأبو الحسن التميمي 

 أَْيضاً . وأبو اْلَحَسن الجَري وأبو حفص البرمكي ، وحكي َعن ابن حامد 

 : َهْل يصح أن ي م فِي الصالة المفروضة حينئٍذ ، أم ال ؟ َعلَى وجهين :فاختلفوا 

، قاله أبو حفص البرمكي والقاضي أبو يعلى واألكثرون .  -أَْيضاً  أحدهما : أَنَّهُ ال ي م فيها 

 والثاني : يصح ، قاله أبو الَخطَّاب .

ال فرق َبْين فروض األعيان قَاَل القاضي وأصحابه : إذا قلنا : ال يصح أن ي م فِي فرض ف

 وفروض الكفايات كالجنائَ .

وقد استدل البخاري لصحة إمامة العبد والمولى وولد الَنا واألعرابي والصبي بعموم قَْوِل 

 : )) ي مهم أقرِهم لكتاب هللا (( . النَّبِيّ 

 . ن النَِّبّي وقد خرجه ِفي موضل آخر مسنداً من َحِدْيث َعْمِرو بن َسلََمة ، َعن أَِبيه ، عَ 

 وخرجه ُمْسِلم من َحِدْيث أَبِي َمْسعُود األنصاري ، وقد سبق .

َعلَى إمامه الصبي ، َحتَّى قدموا َعْمِرو بن َسلََمة  وقد استدل بِِه بنو جرم ِفي عهد النَّبِّي 

 أخذاً بعمومه .

 . بلغه ذَِلَك وأقر َعِليهِ  وقد أجاب بعضهم بأنه لَْم ينقل أن النَّبِّي 

ولم ينقل أَنَّهُ بلغة ، فهل يكون حجة ، أم ال ؟  وهذا يرجل إلى أن َما عمل فِي زمن النَِّبّي 

 وفيه اْختِالَف مشهور .

والمخالف فِي ذَِلَك يَقُول : عموم َهذَا الَحِدْيث ال بد من تخصيصه ؛ فإن المرأة لَْو َكانَْت أقرأ 

ِعْندَ األكثرين ، فلذلك نخص  أَْيضاً  جماعاً ، وعند عدمه القوم لَْم ت مهم َمَل وجود قارىء غيرها إ

ِمْنهُ الصبي ؛ ألنه ليس من أهل التكليف ، والكالم إنما توجه إلى من يدخل تَْحت التكليف ، فيتوجه 

 إليه الَخطَّاب . وهللا سبحانه وتعالى أعلم .
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 المسألة الخامسة :

 . قَاَل : ال يمنل العبد من الجماعة بغير علة

َهذَا يدل َعلَى أن البخاري يرى وجوب الصالة فِي الجماعة َعلَى المملوك ، وأن سيده ال 

 يجوز لَهُ منعه ِمْنَها .

 ظاهر كالم أحمد . أَْيضاً  َوُهَو 

قَاَل إِْسَحاق بن هانىء : سألت أَبَا َعْبد هللا َعن العبد يرسله مواله فِي حاجته ، فتحضر 

يقضي حاجة مواله ، أو يقضي حاجة مواله ثُمَّ يصلي ؟ ولعله إن قضى  الصالة : فيصلي ، ثُمَّ 

حاجة مواله ال يجد مسجداً يصلي فِيِه ؟ فَقَاَل أبو َعْبد هللا : إذا علم أَنَّهُ انقضى حاجة مواله أصاب 

ى مسجداً يصلي فِيِه قضى حاجة مواله ، وإن علم أَنَّهُ ال يجد مسجداً يصلي فِيِه صلى ، ثُمَّ قض

 حاجة مواله .

َوقَاَل صالح بن اإلمام أحمد : سألت أَبِي َعن العبد يأمره مواليه بالحاجة ، وتحضر الصالة ؟ 

 قَاَل : إن وجد مسجداً يصلي فِيِه قضى حاجة مواليه ، وإن صلى فال بأط .

ومن المتأخرين من أصحابنا من قَاَل : يتخرج وجوب الجماعة َعلَى العبد َعلَى وجوب 

 ة َعِليِه ، وفيه روايتان َعن أحمد ، فلذلك يخرج فِي وجوب الجماعة .الجمع

 ومنهم من قَاَل : ال تج  الجماعة َعلَى العبد بحال ، لتكررها كل يوم وليلة بخالف الجمعة .

وممن قَاَل : ال تج  الجماعة َعلَى العبد من أصحابنا : القاضي أبو يعلى فِي )) خالفه (( 

 ي .وأبو الفتح الحلوان

وروي َعن اْلَحَسن َما يدل َعلَى مثله ، فروى أبو بَْكر الخالل بإسناده ، َعن مهدي بن ميمون، 

قَاَل : سألت اْلَحَسن َعن َعْبد مملوك تحضره الصالة ، فيح  أن يصليها فيرسله مواله فِي بع  

 الحاجة ، فبأي ذَِلَك يبدأ ؟ قَاَل : يبدأ بحاجة مواله .

 ذَا الباب حديثين :خرج البخاري فِي هَ 

 الَحِدْيث األول :

692   َحدَّثَنَا إِْبَراِهْيم بن المنذر : ثنا أَنَس بن عياض ، َعن ُعَبْيِد هللا ، َعن نَافِل ، َعن

َكاَن  قَْبَل مقدم َرُسول هللا  موضل بقباء  ابن ُعَمر ، قَاَل : لما قدم المهاجرون األولون العصبة 

 أَبِي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآنا . ي مهم َساِلم َمْولَى

وخرجه أبو داود من طريق ابن نمير ، َعن ُعَبْيِد هللا ، وزاد : فيهم ُعَمر ابن الَخطَّاب وأبو 

 َسلََمة بن َعْبد األسد .

وخرجه البخاري فِي )) األحكام (( من )) صحيحه (( َهذَا من طريق ابن ُجَرْيج، َعن نَافِل، 

األولين وأصحاب  أخبره ، قَاَل : َكاَن َساِلم َمْولَى أَِبي حذيفة ي م المهاجرينأخبره أن ابن ُعَمر 

 فِي مسجد قباء ، فيهم : أبو بَْكر وعمر وأبو َسلََمة وزيد وعامر بن َرِبيعَة . النَّبِّي 

( ، ؛ ولذلك قَاَل : )) فِي مسجد قباء ( والمراد بهذا : أَنَّهُ َكاَن ي مهم بعد مقدم النَِّبّي 

بعد قدومه المدينة ، فلذلك ذكر منهم : أَبَا بَْكر ، وأبو َبْكر إنما  ومسجد قباء إنما أسسه النَّبِّي 

(( كما فِي الرواية الَّتِْي خرجها ، وليس فِي هذه الرواية : )) قَْبَل مقدم النَِّبّي  هاجر َمَل النَّبِّي 

 ا الَحِدْيث إشكال كما توهمه بعضهم .البخاري هاهنا فِي َهذَا الباب ، فليس ِفي َهذَ 

فِي مسجد فِي حكم المرفوع ؛ ألن مثل َهذَا ال  وإمامة َساِلم للمهاجرين بعد مقدم النَِّبّي 

 . يخفى بل يشتهر ويبلذ النَّبِّي 

ً لَْم يعتق إال بقدومه المدينة ؛ فإنه عتيق المرأة من األنصار ، أعتقته  والظاهر : أن سالما

 نت لَهُ أن يوالي من شاء ، فوالى أَبَا حذيفة وتبناه .سائبة وأذ
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والعصبة : قَاَل صاح  )) معجم البلدان (( : ُهَو بتحريك الصاد َعلَى وزن همَة، َوُهَو 

 حصن ، قَاَل : ويروى المعص  .

 الَحِدْيث الثاني :

 قَاَل :

د بن بشار : ثنا َيْحيَى : ثنا شعبة : َحدَّ  -693 ثَنِي أبو التياح ، َعن أَنَس بن َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

 ، قَاَل : )) اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل حبشي ، كأن رأسه زبيبة (( . َماِلك ، َعن النَّبِّي 

األمر بطاعة الحبشي يدخل فِيِه الصالة خلفه إذا استعمل َعلَى النَّاط ، وقد استدل بذلك اإلمام 

 أَْيضاً . أحمد 

ب ضرب المثل لطاعة األمراء َعلَى كل حال ، كقوله : )) من بنى وقد قيل : إن َهذَا بَا

مسجداً ، ولو كمفحص قطاة (( ، َمَل أَنَّهُ ال يكون المسجد كذلك ، فكذلك العبد الحبشي ال يكون 

 إماماً ؛ فإن األئمة من قريش .

ًُ أطيل ، وقد روي ذَلِ  ً َك من وقيل : بل المراد أن األئمة من قريش إذا ولت عبداً حبشيا

 َحِدْيث َعِلّي مرفوعاً وموقوفاً : )) إن أمرت عليكم قريش عبداً حبشياً فاسمعوا لَهُ وأطيعوا (( .

 وهذا أشبه :

وقد استدل أبو ذر بهذا الَحِدْيث َعلَى الصالة خلف العبيد إذا استعملهم األئمة ، فروى َعْبد هللا 

اِمت ، َعن أَبِي ذر ، أَنَّهُ انتهى إلى ا لربذة وقد أقيمت الصالة ، فإذا َعْبد ي مهم . قَاَل : فَِقيَل : بن الصَّ

: أسمل وأطيل ، ولو َكاَن عبداً حبشياً  َهذَا أبو ذر ، فذه  يتأخر فَقَاَل أبو ذر : أوصاني خليلي 

 مجدع األطراف .

ثُمَّ  ى بهم وفي ِرَوايَة : فإذا َعْبد يصلي بهم ، فقالوا ألبي ذر : تقدم ، فأبى ، فتقدم العبد فصل

 ذكر الَحِدْيث .

 وقد خرج ُمْسِلم ِمْنهُ المرفوع .

*  *  * 

 

55  بَاب 

ه   ََ َِ أَتَمه َ ْن َخْل ََ  إذا لَْم ي تمه اإلَ ام  َو

694   َحدَّثَنَا الفضل بن َسْهل : ثنا اْلَحَسن بن موسى األشي  : ثنا َعْبد الرحمن بن َعْبد

قَاَل : ))  َعن َعَطاء بن يسار ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أن َرُسول هللا  هللا بن دينار ، َعن زيد بن أسلم ،

 يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ((.

تفرد البخاري بتخريج َهذَا الَحِدْيث َعن ُمْسِلم ، وبتخريج َحِدْيث َعْبد الرحمن ابن َعْبد هللا بن 

ه ابن معين وغيره . َوقَاَل َعِلّي بن المديني : ِفي بع  َما يرويه منكرات ال دينار ، َمَل أَنَّهُ قَْد ضعف

 يتابل َعلَْيَها ، ويكت  حديثه فِي جملة الضعفاء .

وقد خرجه ابن حبان فِي )) صحيحه (( من وجه آخر َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، من ِرَوايَة أَبِي أيوب 

، قَاَل : ))  ُمَسيِّ  ، َعن أَِبي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِّي األفريقي ، َعن صفوان بن سليم ، َعن ابن ال

 أقوام يصلون الصالة ، فإن أتموا فلكم ولهم ، وإن نقصوا فعليهم ولكم (( . أو يكون  سيأتي 

ً – وقد روي من ِرَوايَة أَِبي صالح السمان والحسن ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، ولكن إسنادهما  -أَْيضا

 ال يصح .

رج ابن ماجه والحاكم فِي )) المستدرك (( من َحِدْيث َعْبد الحميد بن ُسلَْيَمان : ثنا أبو وخ

حازم ، قَاَل : َكاَن َسْهل بن سعد الساعدي يقدم قتيان قومه يصلون بهم ، فَِقيَل لَهُ : تفعل َهذَا ولك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 77 

مام ضامن ، فإن أحسن فله ولهم ، يَقُول : )) اإل من القدم َماِلك ؟ فَقَاَل : إني َسِمْعت َرُسول هللا 

 وإن أساء يعني : فعليه وال عليهم (( .

 وقد ذكر َهذَا الحديث اإلمام أحمد ، فَقَاَل : َما َسِمْعت بهذا قط .

 وهذا يشعر باستنكاره لَهُ .

وخرج اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من َحِدْيث عقبة بن عامر ، َعن 

، قَاَل : )) من أم النَّاط فأصاب الوقت وأتم الصالة فله ولهم ، ومن انتق  من ذَِلَك شيئاً   النَّبِيّ 

 فعليه وال عليهم (( .

 وفي إسناده اْختِالَف ، وقد روي مرسالً .

 وفي المعنى أحاديث أخر متعددة فِي أسانيدها مقال .

ال يتم صالته فأتم صالته ، فإن  وقد استدل البخاري بهذا الَحِدْيث َعلَى أن من صلى خلف من

صالته صحيحة ، ودخل فِي َهذَا : من صلى خلف محدث ، يعلم حدث نفسه أو ال يعمله . وقد سبق 

 أَْيضاً  الكالم َعلَى ذَِلَك . ومن صلى خلف إمام ي خر الصالة َعن مواقيتها ، وقد سبق الكالم َعِليِه 

 الته متأوالً ، والمأموم يخالف تأويله .ومن صلى خلف من ترك ركناً أو شرطاً فِي ص

وفي صحة صالته وراءه قوالن ، هما روايتان َعن أحمد ، كمن صلى خلف من مس ذكره 

أو احتجم ولم يتوضأ ، ومن صلى خلف من ال يتم ركوعه وسجوده ، وأتمه المأموم أجَأته صالته 

 ، كذا قَاَل علقمة ، واألوزاعي .

يعني : أَنَّهُ يتمه ثُمَّ  ْبَل أن يتم تشهده األول ، فذكر قَْوِل علقمة وسئل أحمد عمن قام إمامه قَ 

 يقوم .

وسئل ُسْفيَان الثوري عمن صلى خلف من يسرع الركوع والسجود ؟ قَاَل : تمم أنت والحق 

 بِِه .

 َوقَاَل َيْحَيى بن آدم : صليت خلف َرُجل فأعدت صالتي من سوء صالته .

: نقله َعْنهُ أبو  - يتم ركوعه وال سجوده : ال صالة لَهُ ، وال لمن خلفه َوقَاَل أحمد فِي إمام ال

 طال  .

 ونقل َعْنهُ ابن اْلقَاِسم َما يدل َعلَى أن من خلفه إذا أتم فال إعادة َعِليِه .

وهذا يرجل إلى َما ذكرنا ؛ فإن من صور َهذَا االختالف : من ترك الطمأنينة متأوالً ، 

 وجوب ذَِلَك واطمأن .وصلى خلفه من يرى 

وأكثر كالم أحمد يدل َعلَى أَنَّهُ يفرق بَْين التأويالت الضعيفة المخالفة للسنن الصحيحة فال 

يمنل من الصالة خلف متأولها ، كما َنصَّ َعلَى أَنَّهُ ال يصلى خلف من يَقُول : الماء من الماء ، وال 

ويل ، وأنه يصلى خلف من ال يتوضأ من من ترك قراءة الفاتحة فِي بع  الركعات َعَلى التأ

خروج الدم ، وال من أكل لحم اإلبل ، وال من مس الذكر ، أو يصلي فِي جلود الثعال  َعلَى التأويل 

. 

 وسوى أبو َبْكر َعْبد العَيَ بن َجْعَفر وأكثر أصحابنا َبْين الجميل ، والصحيح التفرقة .

هُ ال يحد الناكح بال ولي ، ويحد من شرب النبيد متأوالً ، ولهذا نَصَّ الشَّافِِعّي وأحمد َعلَى أَنَّ 

 ونص أحمد َعلَى أن الفرق ُهَو : ضعف التأويل ِفي شرب النبيد خاصة .

 َوقَاَل ُسْفيَان الثوري : ال يصلى خلف من مسح َعَلى رجليه ، ومن صلى خلفه أعاد الصالة .

 َوقَاَل شريك : ال يصلى خلفه ، وال تعاد الصالة .

وقد استدل باألحاديث المذكورة فِي َهذَا الباب من كره اإلمامة ، وقد كره أن ي م النَّاط 

َحابَة ، منهم : حذيفة وعقبة بن عامر .  جماعة من الصَّ

 َوقَاَل حذيفة : لتبتغن إماماً غيري ، أو لنصلين وحداناً .
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ُجُل ي م النَّاط : َهْل لَهُ فِي ذَِلَك ثوا ب ؟ قَاَل : إن َكاَن فِي قرية ُهَو أقرأ وسئل أحمد َعن الرَّ

ُجُل يكون أقرأ القوم ، فَقَاَل لَهُ : تقدم  القوم ، أو فِي موضل ُهَو أقرِهم فليتقدمهم .وسئل َعن الرَّ

فيأبى ؟ قَاَل : ينبغي لَهُ أن يتقدم ، ي م القوم أقرِهم . قيل لَهُ : يج  َعِليِه ؟ فَقَاَل : ينبغي لَهُ أن يتقدم 

 القوم ، ولم يقل : يج  َعِليِه .ي م 

 : )) اإلمام ضامن (( ؟ فَقَاَل : َهذَا َعلَى التأكيد َعلَى اإلمام . وسئل َعن معنى قَْوِل النَِّبّي 

 .وهذا الَحِدْيث ، خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي من َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَّبِيّ 

 أشار الترمذي إلى بعضه ، وقد بسطت القول فِيِه فِي  وفي إسناده اْختِالَف كثير

 )) شرح الترمذي (( بحمد هللا ومنه .

َرَوى وكيل فِي )) كتابه (( َعن َعِلّي بن المبارك ، َعن يَْحيَى بن أَِبي كثير ، قَاَل : َحدَّثَنِي من 

 اإلمامة (( .: تبادروا األذان ، وال تبادروا  ال أتهم ، قَاَل : قَاَل َرُسول هللا 

وعن ابن عون ، قَاَل : ذكر ِعْندَ الشَّْعبِّي أن اإلمام ضامن لصالة القوم ، فَقَاَل : وهللا إني 

 ألرجو إن أحسن أن يتقبل هللا ِمْنهُ ، وإن أساء أن يغفر لَهُ .

 

*  *  * 

 

 بَاب-56

 إَ اَ ِة الَمْفت وِن والمب تَْدعِ 

 .َوقَاَل اْلَحَسن : تصلي وعليه بدعته 

ْهِرّي ، َعن حميد ابن َعْبد - 695 َُّ د بن يوسف : َحدَّثَنَا األوزاعي : ثنا ال َوقَاَل لنا ُمَحمَّ

الرحمن ، َعن ُعَبْيِد هللا بن عدي بن خيار ، أَنَّهُ دََخَل َعلَى ُعثَْمان بن َعفَّاَن ، َوُهَو محصور ، فَقَاَل : 

ام فتنة ، ونتحرج ؟ فَقَاَل : الصالة أحسن َما إنك إمام عامة ، ونَل بك َما ترى ، ويصلي لنا إم

 يعمل النَّاط ، فإذا أحسن النَّاط فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتن  إساءتهم .

ْهِرّي : ال نرى أن يصلى خلف المخنث إال من ضرورة ال بد ِمْنَها . َُّ  َوقَاَل الَبيدي : قَاَل ال

د بن أبان : ثنا غندر -696 ، َقاَل : ثنا شعبة ، َعن أَبِي التياح ، َسِمَل أََنس َحدَّثَنِي ُمَحمَّ

 ألبي ذر : )) اسمل وأطل ، ولو لحبشي ، كأن رأسه زبيبة (( . بن َماِلك يَقُول : قَاَل النَّبِّي 

َما ذكره َعن اْلَحَسن : رواه َسِعيد بن منصور ، ثنا ابن المبارك ، َعن ِهَشام ابن حسان ، َعن 

 سئل َعن صاح  البدعة : الصالة خلفه ؟ قَاَل : صل خلفه ، وعليه بدعته . اْلَحَسن ، أَنَّهُ 

 وخرجه حرب ، َعن َسِعيد بن منصور ، بِِه .

بإسناده ، َعن َجْعَفر بن برقان ن قَاَل : سألت ميمون بن مهران َعن الصالة  أَْيضاً  وخرج 

هُ ، إنما تصلي هلل ، قَْد كنا نصلي خلف خلف من يذكر أَنَّهُ من الخوارج ؟ فَقَاَل : إنك ال تصلي لَ 

الحجاج َوُهَو حروري أزرقي . فنظرت إليه ، َفقَاَل : أتدري َما الحروري األزرقي ، ُهَو الَِّذي إذا 

 خالفت آيةً سماك كافراً ، واستحل دمك ، وكان الحجاج كذلك .

م ، َعن ابن سيرين، قَاَل : َكاَن وروى أبو نعيم فِي )) ِكتَاب الصالة (( : ثنا ُسْفيَان ، َعن ِهَشا

يكون أمراء َعلَى المدينة ، فسئل ابن ُعَمر َعن الصالة معهم ، فَقَاَل : الصالة ال أبالي من شاركني 

 فيها .

وروى أبو ِشَهاب  : ثنا يونس بن ُعَبْيِد ، َعن نَافِل ، قَاَل : َكاَن ابن ُعَمر يسلم َعلَى الخشبية 

فَقَاَل : من قَاَل : )) حي َعلَى الصالة (( أجبته ، من قَاَل : )) حي َعلَى  والخوارج وهم يقتتلون .

 الفالح (( أجبته ، ومن قَاَل : )) حي َعلَى قتل أخيك اْلُمْسِلم وأخذ ماله (( ، قُلُت : ال .

 خرجه البيهقي .
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ي )) وروى َعن ابن ُعَمر من وجوه ، أَنَّهُ َكاَن يصلي خلف الحجاج . وذكر البخاري فِ 

تاريخه (( : قَاَل لنا َعْبد هللا ، َعن معاوية بن صالح ، َعن َعْبد الكريم البكاء ، قَاَل : أدركت عشرة 

 ] كلهم [ يصلي خلف أئمة الجور . من أْصَحاب النَِّبّي 

 ، قَاَل : )) الجهاد واج  وخرج أبو داود من َحِدْيث مكحول ، َعن أَِبي ُهَرْيَرةَ ، َعن النَِّبّي 

عليكم َمَل كل أمير ، براً َكاَن أو فاجراً . والصالة واجبة عليكم خلف كل ُمْسِلم ، براً َكاَن أو فاجراً 

. )) 

 وهذا منقطل ؛ مكحول لَْم يسمل من أَبِي ُهَرْيَرةَ .

 وقد أنكر أحمد َهذَا ، ولم يره صحيحاً .

: َما أدري َما َهذَا، وال أعرف  قَاَل مِهنأ : سألت أحمد َعن الصالة خلف كل بر وفاجر ؟ قَالَ 

 َهذَا ، َما ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر ، وأنكر َهذَا الكالم .

 َوقَاَل يعقوب بن بختان : سئل أحمد َعن الصالة خلف كل بر وفاجر ؟ قَاَل : َما سمعنا بهذا .

ْهِرّي ، وأما األثر الَِّذي ذكره البخاري َعن ُعثَْمان : فرواه َعْبد الرزاق ، َعن مع َُّ مر ، َعن ال

 َعن عروة ، َعن ُعبَْيِد هللا بن عدي بن الخيار ، َعن ُعثَْمان ، فخالف معمر األوزاعي فِي إسناده .

وذكر الدارقطني أن الَبيدي والنعمان بن راشد وأبا أيوب اإلفريقي ، رووه ، عن الَهري 

 كما رواه عنه األوزاعي .

ة وأ ََ ْهِرّي وخالفهم شعي  بن أَِبي َحْم َُّ سحاق بن راشد وعبيد هللا بن أَِبي زياد ، فرووه َعن ال

 ، َعن ُعْرَوةَ  ، َعن ُعبَْيِد هللا بن عدي .

 وكذلك عبد الو احد بن زياد وغندر ، َعن معمر .

ْهِرّي ، َعن ُعَبْيِد هللا بن عدي ، لَْم يذكر َبْيَنُهَما  َُّ د بن ثور : َعن معمر ، َعن ال  َوقَاَل ُمَحمَّ

 أحداً .

ْهِرّي . َُّ ْهِرّي . وتابعه َجْعَفر بن برقان ، َعن ال َُّ  وأرسله حماد بن زيد َعن معمر ، َعن ال

قَاَل : وحديث حميد بن َعْبد الرحمن ُهَو المحفوظ . قَاَل : وال يدفل َحِدْيث ُعْرَوةَ ، أن يكون 

ْهِرّي حف  عنهما جميعاً . َُّ  ال

ْبد الرحمن بن عوف ، َعن أَِبيه ، َعن ُعَبْيِد هللا ابن عدي ، حدث ورواه سعد بن إِْبَراِهْيم بن عَ 

د بن إِْسَحاق َعْنهُ .انتهى .  بِِه ُمَحمَّ

ْهِرّي ، أَنَّهُ ال يصلى خلف المخنث إال أن ال يجد ِمْنهُ بداً  َُّ وأما َما ذكره َعن الَبيدي ، َعن ال

. 

 وكالمه .فالمخنث : ُهَو الَِّذي يتشبه بالنساء فِي هيئته 

ْهِرّي َهذَا يدل َعلَى أَنَّهُ إذا اضطر إلى الصالة خلف من يكره صلى وراءه . َُّ  وكالم ال

د : قَاَل األوزاعي : ال تصل خلف قدري ؛ إال أن تضطر .  َوقَاَل مسرور بن ُمَحمَّ

اَل َوقَاَل بقية بن الوليد : سألت الَبيدي : َهْل يصلى خلف صاح  بدعة أو مكذب بالقدر ؟ فَقَ 

 : إن َكاَن والياً فليس من األمر فِي شيء ، وأنت فِي عذر ، وإن لَْم يكن والياً فال تصل خلفه .

 وكره آخرون الصالة خلف أهل األهواء والفجور :

َرَوى بقية بن الوليد : ثنا حبي  بن ُعَمر األنصاري ، َعن أَبِيه ، قَاَل : َسِمْعت واثلة بن 

 خلف قدري ألعدت صالتي . األسقل يَقُول : لَْو صليت

 خرجه حرب الكرماني .

ً  وخرج  من طريق نوح بن جعونة : ثنا َعْبد الكريم ، قَاَل : قَاَل ابن َعبَّاط : ألن  أَْيضا

 أصلي خلف جيفة حمار أح  إلي من أن أصلي خلف قدري .

 وفي كال اإلسنادين ضعف .
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د بن َعِلّي ، أَنَّ   هُ أمر بإعادة الصالة خلف القدري .وروى َعن أَبِي َجْعفَر ُمَحمَّ

 وكذلك ُسْفيَان .

 وفرقت طائفة َبْين البدع المغلظة وغيرها :

فَقَاَل أبو ُعَبْيِد فيمن صلى خلف الجهمي أو الرافضي : يعيد . ومن صلى خلف قدري أو 

 مرجىء أو خارجي : ال آمره باإلعادة .

 ية : إنها تعاد .وكذلك اإلمام أحمد ، قَاَل فِي الصالة خلف الجهم

والجهمي عنده من يَقُول : القرآن مخلوق ؛ فإنه كافر . أو يقف وال يَقُول مخلوق وال غير 

، وقال : ال يصلي خلف من قَاَل : لفظي بالقرآن  -أَْيضاً  مخلوق ، ونص أَنَّهُ تعاد الصالة خلفه 

 مخلوق ، َوُهَو جهمي .

 يعلم الشيء َحتَّى يكون ، فهذا كافر، فإن صلى وقال : ال يصلي خلف القدري إذا قَاَل : ال

 يعيد .

 فِي القدري : إذا َكاَن داعياً مخاصماً تعاد الصالة خلفه . أَْيضاً  َوقَاَل 

 وهذا محمول َعلَى من ال ينكر منهم العلم القديم .

 َوقَاَل فِي الخوارج : إذا تغلبوا َعلَى بلد : صلي خلفهم .

 ى خلفهم الجمعة ؛ صلى ابن ُعَمر خلف نجدة الحروري .: يصل -مرة  َوقَاَل 

َحابَة : ال يصلى خلفه .  َوقَاَل فِي الرافضي الَِّذي يتناول الصَّ

َوقَاَل فيمن يقدم علياً َعلَى أَبِي بَْكر وعمر : إن َكاَن جاهالً ال علم لَهُ فصلى خلفه فأرجو أن ال 

 صل خلفه .يكون بِِه بأط ، وإن َكاَن يتخذه ديناً فال ت

ً فال يصلى  -َوُهَو : من ال يدخل األعمال فِي اإليمان  َوقَاَل فِي المرجىء  : إن َكاَن داعيا

خلفه . َوقَاَل فِي الصالة خلف أهل األهواء : إذا َكاَن داعيةً ويخاصم فِي بدعته فال يصلى خلفه ، 

 وإال فال بأط .

، فأما َما يكفر صاحبه فتعاد الصالة خلفه ،  وهذا محمول َعلَى البدع الَّتِْي ال يكفر صاحبها

 كما تقدم َعْنهُ .

 قَاَل حرب : قُلُت ألحمد : فتكره الصالة خلف أهل البدع كلهم ؟ فَقَاَل : إنهم ال يستوون .

: ال يصلى خلفه ، وفيمن ترك شيئاً  -فيمن يسكر  وأما الصالة خلف الفساق ، فَقَاَل أحمد 

يعني : نسأة ،  مل بالربا : ال يصلي خلفه ، وال خلف من كل بيعه عينة من فرائ  اإلسالم أو تعا

 وال خلف من يكثر كذبه .

وسئل َعن الصالة خلف من يغتاب النَّاط ؟ فَقَاَل : لَْو َكاَن كل من عصى هللا ال يصلى خلفه ، 

 متى َكاَن يقوم النَّاط َعَلى َهذَا ؟

 بَْين المستتر والمعلن . مرة  وفرق 

اَل أحمد بن اْلقَاِسم : سئل أحمد َعن الصالة خلف من ال يرضى ؟ قَاَل : قَْد اختلف فِيِه ؛ فإن قَ 

 َكاَن ال يظهر أمره فِي منكر أو فاحشة بينة أو َما أشبه ذَِلَك فليصل .

 بَْين الصالة خلف األمراء وغيرهم . مرة  وفرق 

اإلمام من أئمة األحياء يسكر فال أح  أن أصلي قَاَل الميموني : َسِمْعت أحمد قَاَل : إذا َكاَن 

بتة ؛ ألن ِلي اختيار األئمة ، وليس ُهَو والي الُمْسِلِمين ؛ ألن ابن ُعَمر سئل َعن الصالة خلف لخلفه ا

 األمراء ؟ فَقَاَل : إنما ِهَي حسنة ، ال أبالي من شركني فيها .

 لف كل بر وفاجر .ولهذا المعنى لَْم يختلف ِفي حضور الجمعة والعيدين خ
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والمشهور َعْنهُ : إعادتها خلف الفاجر ، فإن َكاَن يكفر ببدعته ففي حضورها َمعَهُ روايتان ، 

 ومل حضورها يعيدها ظهراً .

 وحكي َعْنهُ : ال يعيد .

واختلف أصحابنا فِي حكاية المذه  ِفي اإلعادة خلف الفاسق : فمنهم من قَاَل : فِي اإلعادة 

 ً  . روايتان مطلقا

 ومنهم من قاَل : إن لم يعلم فسقه فال إعادة ، وإن علم ففي اإلعادة روايتان .

 ومنهم من قَاَل : إن َكاَن مستتراً لَْم يعد، وإن َكاَن متظاهراً ففي اإلعادة روايتان.

 فأما من يكفر ببدعته فحكمه حكم الكفار .

اَل فِي القدري : ال يصلى خلفه . ولذلك فرق إِْسَحاق بن راهوية بَْين القدري والمرجىء ، فَقَ 

 َوقَاَل فِي المرجىء : إن َكاَن داعية لَْم يصل خلفه .

َوقَاَل حرب : ثنا ابن أَِبي حَم القطعي : ثنا معاذ بن معاذ : ثنا أشعث ، َعن اْلَحَسن ، فِي 

 السكران ي م القوم ؟ قَاَل : إذا أتم الركوع والسجود فَقَْد أجَأ عنهم .

د بن سيرين : يعيدون جميعاً ، واإلمام .َوقَاَل مُ   َحمَّ

وحكى ابن المنذر ، َعن َماِلك ، أَنَّهُ قَاَل : ال يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم ، 

 ويصلى خلف أئمة الجور .

 وعن الشَّافِِعّي : أَنَّهُ يجيَ الصالة خلف من أقام الصالة ، وإن َكاَن غير محمود فِي دينه .

 المنذر َهذَا القول ، َما لَْم تخرجه بدعته إلى الكفر . اختار ابن

وفي )) تهذي  المدونة (( : تجَىء الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الوالة، وإذا 

َكاَن اإلمام من أهل األهواء فال يصلى خلفه وال الجمعة ، إال أن يتقيه ، فليصلها َمعَهُ ، وليعد ظهراً 

 ة من صلى خلف مبتدع . َوقَاَل ابن اْلقَاِسم : يعيد فِي الوقت . انتهى .. ووقف َماِلك فِي إعاد

وفي مصنف َعلَى مذه  ُسْفيَان الثوري : تكره إمامة أهل البدع واألهواء الداعية إلى ذَِلَك ؛ 

سئل ُسْفيَان َعن الصالة خلف األمراء الذين يقولون : طاعتنا هلل طاعة ، ومعصيتنا هلل معصية ؟ 

َكاَن الحجاج يَقُول ذَِلَك ، وهم يصلون خلف رافضي أو قدري فليعد الصالة ، وال يصلى  قَاَل :

 خلف من يَقُول : اإليمان قَْوِل بال عمل .

وحديث أَنَس الَِّذي خرجه البخاري فِي َهذَا الباب يستدل بِِه َعلَى الصالة خلف أئمة الجور 

كما يطاع فِي غير معصية ، إذا  أَْيضاً  ة المبتدع وأعوانهم ؛ وقد جعله البخاري دليالً َعلَى إمام

ً ، َمَل أَنَّهُ  أخبر بأنه يكون من بعده والة  َكاَن لَهُ والية َعلَى النَّاط ، فإنه أمر بطاعتهم مطلقا

يغيرون ويبدلون ، ونهى َعن قتالهم َما أقاموا الصالة ، ولم ينه َعن الصالة وراءهم ، وإنما أمر 

الوقت إذا أخر األمراء الصالة َعن الوقت ، وأمر بالصالة معهم نافلة ، وقد سبق َهذَا بالصالة فِي 

 الَحِدْيث فِي )) المواقيت (( .

 ويستدل بِِه َعلَى صحة الصالة النافلة خلف الفاجر .

 ومن أصحابنا من قَاَل : تصح النافلة خلفهم بغير خالف فِي المذه  .

 أَنَّهُ ال يصلى التروايح خلف من يسكر . وقد روي َعن أحمد ِرَواَية أخرى

 وقد روي َحِدْيث مرفوع فِي كراهة الصالة خلف الفاجر فِي غير الجمعة .

د العدوي ، َعن َعِلّي بن زيد ، َعن َسِعيد بن  خرجه ابن ماجه من ِرَوايَة َعْبد هللا بن ُمَحمَّ

َل : )) إن هللا قَْد افترض عليكم الجمعة ِفي فَقَا الُمَسيِّ  ، َعن جابر ، قَاَل : خطبنا َرُسول هللا 

مقامي َهذَا إلى يوم القيامة ، فمن تركها ِفي حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بَِها ، 

وجحوداً لها ؛ فال جمل هللا لَهُ شمله ، وال بارك لَهُ فِي أمره ، أال وال صالة لَهُ ، وال زكاة لَهُ ، وال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 82 

وال بركة َحتَّى يتوب ، أال ال ت من امرأة رجالً ، وال ي م أعرابي مهاجراً ، أال وال ي م حج لَهُ ، 

 فاجر م مناً إال أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وشرطه (( .

والعدوي َهذَا ، قَاَل البخاري وأبو حاتم : منكر الَحِدْيث . َوقَاَل أبو حاتم : مجهول . َوقَاَل 

 الدارقطني : متروك .

 َل العقيلي : وقد روي َهذَا من وجه آخر يشبه َهذَا فِي الضعف .قَا

وذكر الدارقطني فِي )) العلل (( أَنَّهُ رواه أبو فَاِطَمة مسكين بن َعْبد هللا الطفاوي وحمَة بن 

 ، ورواه الثوري َعن َعِلّي بن زيد أَْيضاً . -أَْيضاً  حسان ، َعن َعِلّي بن زيد 

: َحدَّثَنَا زيد بن أَبِي  -صاح  اإلمام أحمد  نأ بن َيْحيَى الشامي ثُمَّ خرجه من طريق مه

 فذكره مختصراً . الَرقاء ، َعن ُسْفيَان ، َعن َعِلّي بن زيد 

اِزي . -وهذا إسناد قوي ؛ إال أن الَحِدْيث منكر   : قاله أبو حاتم الرَّ

 َوقَاَل الدارقطني : ُهَو غير ثابت .

 : أسانيده واهية . َوقَاَل ابن َعْبد البر

 قُلُت : وقد روي أوله من طرق متعددة ، كلها واهية .

 

*  *  * 

 

 

 بَاب – 57

 يَق وم  َعْن يَِميِن اإلَ اِم بحذامِه سواًء إذا َكاناَ اثْنَْينِ 

مراده بهذا التبوي  : أَنَّهُ إذا اجتمل فِي الصالة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم َعن يمين اإلموام 

 أي : مساوياً لَهُ فِي الموقف ، من غير تقدم وال تأخر . –سواء  بحذائه

َحدَّثَنَا ُسلَْيَمان بن حرب : ثنا شعبة ، َعن الحكم ، قَاَل ك َسِمْعت َسِعيد ابن جبيور، َعون  – 697

 العشواء ، ثُومَّ َجواَء فصولى أربول ابن َعبَّاط ، قَاَل : بت فِي بيت خالتي ميمونة ، فصلى َرُسوول هللا 

ركعات ، ثُمَّ نام ، ثُمَّ قام ، فجئت فقمت َعن يساره ، فجعلني َعن يمينه ، فصولى خموس ركعوات ، ثُومَّ 

 ثُمَّ خرج إلى الصالة . –أو قَاَل : خطيطه  –صلى ركعتين ، ثُمَّ نام َحتَّى َسِمْعت غطيطه 

ه : والغين )) الغطيط (( : صوت تردد النفس ، ومنه : غطيط البكر . و)) الخطيط (( : نحو

 والخاء متقاربا المخرج .

والمقصود من َهذَا الَحِدْيث فِي َهذَا الباب : أن اإلمام إذا لَْم يأتم بِِه غير واحد ، فإنه يقيمه َعون 

 يمينه بحذائه ، ولو َكاَن صبياً لَْم يبلذ الحلم .

 وهذا كاإلجماع من أهل العلم .

فمن بعودهم ، قوالوا :  لعلم من أْصَحاب النَّبِّي وقد حكاه الترمذي فِي )) جامعه (( َعن أهل ا

ُجُل يقوم َعن يمين اإلمام . ُجُل َمَل الرَّ  إذا َكاَن الرَّ

وحكاه ابن المنذر َعن أكثر أهل العلم ، وسمى منهم : ُعَمر بن الَخطَّاب وابن ُعَمر وجوابر بون 

 : وبه نقول . زيد وعروة ومالك وسفيان واألوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . قَالَ 

 قَْوِل الشَّْعبِّي وأحمد وأسحاق . –أَْيضاً  –قُلُت : َوُهَو 

 قَاَل ابن المنذر : وفيه قوالن آخران :

 أحدهما َعن َسِعيد بن الُمَسيِّ  ، أَنَّهُ قَاَل : يقيمه َعن يساره .
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ن يركول، فوإن َجواَء َعن النخعوي ، أَنَّوهُ يقووم مون خلفوه َموا بينوه وبوين أ –أَْيضاً  –قُلُت : وروي 

 أحد وإال قام َعن يمينه . انتهى .

وروى أبو نعيم : ثنا ُسْفيَان ، َعن اْلَحَسن بن ُعبَْيِد هللا ، َعون إِْبوَراِهْيم ، قَواَل : ُكْنوُت أقووم خلوف 

 علقمة َحتَّى ينَل الم ذن قائماً ، َكاَن يقوم خلفه إذا علم أَنَّهُ يلحق غيره قريباً .

ُجوُل ومعوه َرُجول واحود ونسواء ؛ وروى وكيل فِي  )) كتابه (( َعن اْلَحَسن ، قَاَل : إذا صلى الرَّ

ُجُل . ُجُل خلفه وأقام النَِّساء خلف الرَّ  أقام الرَّ

أقامووه َعوون يسوواره ، وروي أَنَّووهُ قووام خلفووه ،  وقوود روي فِووي َحووِدْيث ابوون َعبَّوواط ، أن النَّبِووّي 

 وكالهما ال يصح .

 –ايَة كثير بن زيد ، َعن يَيد بن أَبِي زياد ، َعن كري  ، َعن ابون َعبَّواط أما األول : فمن ِروَ 
 فذكر الَحِدْيث ، وفيه : قَاَل : فقمت َعن يمينه ، فأخذني فجعلني َعن يساره.

قَاَل ُمْسِلم فِي ِكتَاب )) التمييَ (( : َهوذَا غلوط غيور محفووظ ؛ لتتوابل األخبوار الصوحاح بروايوة 

 فحوله َحتَّى أقامه َعن يمينه . ف ذَِلَك ، أن ابن َعبَّاط إنما قام َعلَى يسار النَّبِّي الثقات َعلَى خال

ثُمَّ خرجه من طرق متعددة ، َعن كري  ، َعن ابن َعبَّاط كذلك . ومن طريق َسوِعيد بون جبيور 

 وعطاء وأبي نضرة والشعبي وطاوط وعكرمة ، كلهم َعن ابن َعبَّاط كذلك .

خرجه أبو نعيم فِوي )) الحليوة (( مون ِرَوايَوة أَبِوي يَيود الخوراز : ثنوا النضور بون وأما الثاني : ف

شميل : ثنا يونس ، َعن أَبِي إِْسَحاق : َحدَّثَنِي َعْبد الم من األنصاري ، قَاَل : قَواَل ابون َعبَّواط ، ُكْنوُت 

ربت قائماً ، ثُمَّ صوففت ، فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائماً ، فقمت فتوضأت وش ِعْندَ َرُسول هللا 

خلفه ، فأشار إلي ألوازي بِِه أقوم َعن يمينه ، فأبيت، فلموا قضوى صوالته قَواَل : )) َموا منعوك ] أن ال 

تكون [ وازيت بي ؟ (( قُلُت : يَا َرُسول هللا، أنت أجل فِي عيني وأعَ مون أن أوازي بوك .فَقَواَل : )) 

 اللهم ، آته الحكمة (( .

  تعارض بِِه الروايات الصحيحة الثابتة .إسنادمجهول ؛ فال

 وقد روي من وجه أصح ممن َهذَا ، أَنَّهُ وقف خلفه فقدمه إلى يمينه .

د بن شريك : ثنا َعْكِرَمة بن َخاِلود ، قَواَل :  خرجه أبو نعيم فِي )) ِكتَاب الصالة (( : َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

مون  ، فلموا قوام النَّبِوّي  -وهوي خالتوه  –ي بيوت ميمونوة فِو قَاَل ابن َعبَّواط : بوت ِعْنودَ َرُسوول هللا 

 الليل يصلي قمت خلفه ، فأهوى بيده فأخذ برأسي ، فأقامني َعن يمينه إلى جنبه .

د بن شريك َهذَا ، مكي ، وثقه اإلمام أحمد .  ُمَحمَّ

متنوف َعِليوِه ،  وقد دل َحِدْيث ابن َعبَّاط َهذَا َعلَوى انعقواد الجماعوة بالصوبي فِوي النفول ، وهوذا 

، َوُهوَو قَوْوِل  -أَْيضواً  –فأما فِي الفرض ففيه روايتان َعون أحمود ، واألكثورون َعلَوى انعقواده بالصوبي 

أبي حنيفة والشافعي ؛ ألن الصبي يصح نفله ، والجماعة تنعقد بالمتنفول ،وإن َكواَن اإلموام مفترضوأ؛ 

 يصلي َمعَهُ ؟(( .: ))من يتصدق َعلَى َهذَا فبدليل قَْوِل النَّبِّي 

 

*  *  * 

 بَاب – 58

له  اإلَ ام  إلى يَِميِنهِ   إذا اَاَم َعْن يََسار اإلَ اِم َفحوه

 لَْم تَْفس ْد َصالَت ه  

َحدَّثَنَا أحمد : ثنا ابن وهو  : ثنوا َعْموِرو ، َعون َعْبود ربوه بون َسوِعيد ، َعون مخرموه بون  – 698

عندها تلك الليلة ، فتوضوأ  ، قَاَل : نمت ِعْندَ ميمونة والنبي ُسلَْيَمان ، َعن كري  ، َعن ابن َعبَّاط 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 84 

، ثُمَّ قام يصلي ، فقمت َعن يساره ، فأخذني فجعلني َعون يمينوه، فصولى ثوالث عشورة ركعوة، ثُومَّ نوام 

 َحتَّى أتاه الم ذن ، فخرج فصلى ولم يتوضأ . –وكان إذا نام نفخ  –َحتَّى نفخ 

 بكيراً ، فَقَاَل : َحدَّثَِني كري  بذلك .قَاَل َعْمِرو : فحدثت بِِه 

)) أحمد (( َهذَا غير منسووب ، قَوْد َرَوى َعْنوهُ البخواري فِوي مواضول َعون َعْبود هللا بون وهو  ، 

 وقد اختلف فِيِه :

: قاله أبو أحمد الَحواِكم  -فَِقيَل : ُهَو أحمد بن َعْبد الرحمن بن وه  ابن أخي َعْبد هللا بن وه  

 وغيره .

 كووووووور آخووووووورون أن يكوووووووون البخووووووواري َرَوى َعووووووون ابووووووون أخوووووووي ابووووووون وهووووووو  فِوووووووي وأن

 )) صحيحه((؛ لما اشتهر من الطعن َعِليِه ، ال سيما فِي آخر عمره .

وقالوا : إنه أحمد بن صالح ، أو أحمد بن عيسوى التسوتري ؛ فإنهموا يرويوان َعون ابون وهو  ، 

 وقد َرَوى البخاري عنهما فِي )) كتابه (( من غير شك .

ن قَاَل : إن أحمد َهذَا ، ُهوَو : ابون َحْنبول ، فَقَوْد أخطوأ ؛ فوإن اإلموام أحمود ال يوروي َعون ابون وم

 وه  ، بل َعن أصحابه .

واألظهر : أَنَّهُ أحمد بن صالح ؛ وبذلك جَم أبو َعْبد هللا بون منوده ، قَواَل : لَوْم يخورج البخواري 

وكلما قَاَل فِوي )) الصوحيح(( : )) َحودَّثَنَا أحمود :  َعن أحمد بن َعْبد الرحمن فِي )) صحيحه (( شيئاً ،

 ثنا ابن وه  (( فهو ابن صالح المصري ، وإذا َرَوى َعن أحمد بن عيسى نسبه . وهللا أعلم .

وقد استدل البخاري بهذا الَحِدْيث َعلَى أن من قام َعن يسار اإلمام ، فحوله إلى يمينوه لَوْم تفسود 

، أموا صوالة اإلموام فوال تفسود بموده لَوهُ بيوده وتحويلوه مون  -تهما وفوي بعو  النسوخ : صوال –صالته 

 جان  إلى جان  .

وقد خرج البخواري َهوذَا الَحوِدْيث فيموا بعود ، وفيوه : أَنَّوهُ أخوذ برأسوه مون ورائوه ، فجعلوه َعلَوى 

 يمينه .

 من وراء ظهره لئال يكون ماراً فِي قبلته . وإنما حوله النَّبِّي 

مون َحوِدْيث َعَطواء ، َعون ابون َعبَّواط ، وفوي حديثوه : قَواَل : فقموت إلوى شوقه  وقد خرجوه ُمْسوِلم

 األيسر ، فأخذني من وراء ظهره ، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق األيمن.

 فتناولني من خلف ظهره ، فجعلني َعلَى يمينه . –أَْيضاً  –وفي ِرَوايَة لَهُ 

لَْو أداره من بَْين يديه لتقدم المأموم َعلَى إمامه فِوي الموقوف ،  وقيل فِيِه معنى آخر ، َوُهَو : أَنَّهُ 

وأما صالة المأموم فال تفسد بمشية من أحد جانبي اإلمام إلى جانبه ا خر ؛ ألن َهذَا عمول يسوير فِوي 

 الصالة فال تفسد بِِه الصالة .

 ة فال يبطلها .وقد اختلف النَّاط فِي حد العمل اليسير الَِّذي يعفى َعْنهُ فِي الصال

 فالصحيح ِعْندَ أصحابنا أَنَّهُ يرجل فِيِه إلى عرف النَّاط من غير تقدير لَهُ بمرة أو مرتين .

ومنهم من قدره بالمرة والمرتين ، وجعل الثالث فِي حد الكثرة ، وكالم أحمد مخالف لهذا َموَل 

 مخالفته للسنن وا ثار الكثيرة .

 تين وجهان .وللشافعية فِي الخطوتين والضرب

ومن الحنفية من قَاَل : الكثير ، َما لَْم يمكن إقامته إال باليدين كاإلرضاع ، واليسير : َموا يمكون 

 بإحداهما .

 ومنهم من قَاَل : الكثير : َما لَْو رآه الناظر ال ستيقن أَنَّهُ ليس فِي صالة .

 واليسير : بخالفه .

 سجود .ومنهم من قدر المشي المبطل بما جاوز محل ال

 والرجوع فِيِه إلى العرف أظهر ؛ ألنه ليس لَهُ حد فِي الشرع .
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وقد وردت السنة بالعفو عما ال يعد كثثيراً عرفاً ، كتأخيره وتأخير الصفوف خلفوه فِوي صوالة 

الكسوف . ومشيه َحتَّى فتح الباب لعائشة . وقد تأخر أبو بَْكر بحضوته من مقام اإلموام َحتَّوى قوام فِوي 

 مومين ، ورفل يديه وحمد هللا .صف المأ

 وأذن فِي قتل الحية والعقوب فِي الصالة ، وكل هذه األفعال تَيد َعلَى المرتين والثالث .

 أمامه فِي الصالة ، وأنه َكاَن يحملها إذا قام ويضعها إذا ركل . وقد سبق القول فِي حمله 

فِِعّي وموون وافقووه َعلَووى أن موون أسوواء واسووتدل بحووديث ابوون َعبَّوواط المخوورج فِووي َهووذَا البوواب الشَّووا

الموقف وصلى َعن يسار اإلمام ، فإن صوالته صوحيحة َموَل الكراهوة ، وألحقووا بِوِه مون صولى خلوف 

 الصف وحده .

 لَْم يبطل تحريمته وأقره َعلَى البناء َعلَْيَها . ووجه استداللهم بِِه : أن النَّبِّي 

وقف َعلَى يسار اإلمام إذا لَْم يكن َعون يمينوه أحود  وأما اإلمام أحمد ، فعنده ال تصح صالة من

. 

وإنمووا يبطوول عنووده إذا اسووتمر فِووي موقفووه َحتَّووى ركوول اإلمووام ورفوول ، فأمووا إن كبوور َعلَووى يسووار 

اإلمام، ثُمَّ تحول إلى يمينه ، أو وقف َعن يمين اإلمام آخر قَْبَل الركوع ، فإن الصوالة عنوده صوحيحة 

. 

ى خلف اإلمام ، فتأخر القائم َعن يساره إلى القائم خلفوه ، فاصوطفا جميعواً وكذا لَْو َجاَء آخر إل

 قَْبَل الركوع .

 وحكووووى القاضووووي فِووووي )) شوووورح المووووذه  (( َعوووون ابوووون حاموووود ، أَنَّووووهُ حكووووى ِرَوايَووووة َعوووون 

 يّ أحمد ، أَنَّهُ يصح الوقوف َعن يسار اإلمام فِي النافلة خاصة ، كما كبر ابن َعبَّاط َعن يسار النَّبِو

 فِي النافلة .

 والصحيح َعن أحمد : األول .

بجووابر َعوون يمينووه ، ثُوومَّ َجوواَء آخوور فقووام َعوون يسوواره ، فأخرهمووا  فووإن قيووَل : فَقَووْد صوولى النَّبِووّي 

 .النَّبِيّ 

 خرجه ُمْسِلم فِي )) صحيحه (( .

 ولم يدل ذَِلَك َعلَى أن صالة االثنين َعن جانبي اإلمام ال تصح .

،  صح قيام االثنين َعن جانبي اإلمام ؛ ألن ابن َمْسعُود فعلوه ، ورواه َعون النَّبِوّي قيل : إنما 

 وليس فِي القيام َعن يسار اإلمام نَصَّ يدل َعلَى صحة صالة من أتم صالته َعن يساره . وهللا أعلم .

يوام َعون وأيضاً ؛ فالوقوف َعن جانبي اإلموام مشوروع فِوي حوق العوراة وحوق النَِّسواء ، وأموا الق

 يساره خاصة ، فليس بمشروع بحال .
 

*  *  * 
 

 بَاب – 59

مْ  ه   إذا لَْم ينِو اإل ام  أْن يؤٌم ، ث مه َجاَء اْوٌم فَأَ ه

َحدَّثَنَا مسدد ، قَاَل : ثنا إسماعيل بن إِْبَراِهْيم ، َعن أيوب ، َعن َعْبود هللا ابون َسوِعيد بون  – 699

يصولي مون الليول ،  اط ، قَاَل : بت ِعْندَ خالتي ميمونوة ، فقوام النَّبِوّي جبير ، َعن أَبِيه ، َعن ابن َعبَّ 

 فقمت أصلي َمعَهُ ، فقمت َعن يساره ، فأخذ برأسي وأقامني َعن يمينه .

استدل البخاري بهذا َعَلى أن من أحرم بالصالة منفرداً ، ثُمَّ حضر فِي أثناء الصالة من ائتم 

 تصح صالته وصالة من ائتم بِِه َعلَى هذه الحال .بِِه، فإنه ينوي اإلمامة ، و

 فتضمن ذَِلَك مسألتين مختلفاً فيهما :

 إحداهما :
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أن من لَْم ينو اإلمامة فِوي ابتوداء صوالته : َهوْل يصوح أن يوأتم بِوِه غيوره ، أم ال ؟ وفوي المسوألة 

 أقوال:

نوى المأموم االقتداء بمنفورد  أحدها : يجوز ذَِلَك ، فال يشترط أن ينوي اإلمام اإلمامة ، بل لَوْ 

 وزفر ، وحكي ِرَوايَة َعن أحمد . –فِي ِرَوايَة  –جاز ، َهذَا قَْوِل َماِلك والشافعي والثوري 

فِووي ِرَوايَووة  –والقووول الثوواني : ال يجوووز بحووال ، َوُهووَو ظوواهر مووذه  أحموود ، وقووول الثوووري 

 إِْسَحاق .

نعقد إال بإمام وموأموم ، وفضولها مشوترك بَْينَُهَموا واستدل لهم بأن الجماعة قربة وعبادة ، فال ت

: )) إنما األعمال بالنيات ، وإنما ألمورىء  ، فال يحصل لهما ذَِلَك بدون النية ، عمالً بظاهر قوله 

 َما نوى (( .

إمام الخلوق َعلَوى كول حوال ، فوال  وأجاب بع  أصحابنا َعن َحِدْيث ابن َعبَّاط ، بأن النَّبِّي 

 ى نيةة اإلمامة ، فال يلحق بِِه غيره .يحتاج إل

والقووول الثالووث : يصووح ذَِلووَك فِووي الفوورض دون النفوول ، َوُهووَو ِرَوايَووة منصوصووة َعوون أحموود ، 

 استدالالً بحديث ابن َعبَّاط َهذَا .

والقول الرابل : إن أم َرُجول رجوالً لَوْم يحوتج أن ينووي اإلماموة ، وإن أم امورأة احتواج إلوى نيوة 

 َوُهَو قَْوِل أَبِي حنيفة وصاحبيه .اإلمامة ، 

 المسألة الثانية :

 أقوال : –أَْيضاً  –إذا أحرم منفرداً ، ثُمَّ نوى اإلمامة ، وفي 

أحدها : أَنَّهُ ال يجوز ذَِلَك ، َوُهَو قَْوِل أكثر أصحابنا ، وبناء َعلَى أصلهم فِي أن اإلمام يشوترط 

 ِلَك من ابتداء صالته .أن ينوي اإلمامة َعلَى َما سبق ، فيصير ذَ 

والثاني : يجوز ذَِلَك ، َوُهَو قَْوِل أَبِي حنيفة ومالك والشوافعي ، بنواء َعلَوى أصوولهم فِوي أن نيوة 

 اإلمام لألمامة ليس شرطاً ، َعلَى َما سبق .

ووافقهووم بعوو  أصووحابنا لمعنووى آخوور ، َوُهووَو : أن طرفووي الصووالة يجوووز أن يكووون فِووي أولهووا 

 خر منفرداً ، َوُهَو المسبوق إذا استخلفه اإلمام ، فكذا بالعكس .إماماً وفي ا 

والثالث : أَنَّهُ يجوز فِي الفرض دون النفل ، َوُهَو المنصوع َعن أحمود ؛ لحوديث ابون َعبَّواط 

 َهذَا.

 نوى إمامته حينئذ ؛ ألنه أداره إلى يمينه ، وأوقفه موقف المأموم . والظاهر : أن النَّبِّي 

بالليل فِي رمضان فِي حجرتوه ، واقتوداء النَّواط بِوِه فِوي  ه : َحِدْيث : صالة المنبي وفي معنا

 المسجد ، وسيذكره البخاري فيما بعد .

*  *  * 

 

 

 

 بَاب – 60

 ِ َ َِ َحاَجةٌ فََخََج َولْم ي اَل ج  َه َل اإل ام  َوَكاَن لل  إذا َطوه

ثنوا شووعبة ، َعون َعْمووِرو ، َعوون جوابر بوون َعْبوود هللا ، أن  َحودَّثَنَا ُمْسووِلم بون إِْبووَراِهْيم ، قَوواَل : -700

 ، ثُمَّ يرجل في م قومه . معاذ بن جبل َكاَن يصلي َمَل النَّبِّي 

د بن بشار : ثنا غندر : ثنا شعبة ، َعن َعْمِرو : َسِمْعت جوابر بون َعْبود هللا  – 701 َحدَّثَنِي ُمَحمَّ

، ثُومَّ يرجول فيو م قوموه ، فيصولي العشواء ، فقورأ بوالبقرة  نَّبِّي قَاَل : َكاَن معاذ بن جبل يصلي َمَل ال
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، أو قَواَل  -ثالث مرار –، فَقَاَل : )) فتان ((  فانصرف َرُجل ، فكأن معاذاً تناول ِمْنهُ ، فبلذ النَّبِّي 

  ، وأمره بسورتين من أوسط المفضل . -ثالث مرار  –: )) فاتن (( 

 . قَاَل َعْمِرو : ال أحفظهما

خرجه عالياً مختصراً ، ثُمَّ خرجوه بتماموه نوازالً ، وفوي سوياقه موضول االسوتدالل بِوِه َعلَوى َموا 

ُجُل لما قرأ معاذ بسورة البقرة .  بوب َعِليِه ، َوُهَو : انصراف الرَّ

َحابَة لَْم يكن من عادتهم قراءة بع  سورة فِي الفورض ؛ فوإن معواذاً  وفيه : دليل َعلَى أن الصَّ

ُجُل أَنَّهُ يكملها فِي صالته ، فلذلك انصرف .لما اف  تتح سورة البقرة علم الرَّ

، َعون َعْموِرو ، َعون جوابر ، َوقَواَل فِوي  -ُهَو : ابن ُعيَْينَوة  –وقد خرجه ُمْسِلم من َحِدْيث ُسْفيَان 

: أنافقوت  حديثه : فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف َرُجل فسلم ، ثُمَّ صلى وحوده وانصورف ، فقوالوا لَوهُ 

فوأخبره ، فَقَواَل : يَوا  فألخبرنه ، فوأتى َرُسوول هللا  يَا فالن ؟ قَاَل : ال ، وهللا ، و تين َرُسول هللا 

َرُسول هللا ، إنا أْصوَحاب نواضوح ، نعمول بالنهوار ، وإن معواذاً صولى معوك العشواء ، ثُومَّ أتوى فوافتتح 

وذكوور  –، فَقَوواَل : )) يَووا معوواذ ، أفتووان أنووت ؟ ((  َعلَووى معوواذ بسووورة البقوورة ، فأقبوول َرُسووول هللا 

 الَحِدْيث.

 ففي هذه الرواية : أَنَّهُ انصرف بمجرد افتتاح معاذ للبقرة .

 ذَِلَك . وفيها : أَنَّهُ سلم ثُمَّ صلى وحده وانصرف ، ولم ينكر َعِليِه النببي 

ُجوُل ي –وذكر البيهقي فِي )) ِكتَواب المعرفوة (( : أن هوذه الَيوادة  تفورد بَِهوا  –عنوي : سوالم الرَّ

د بون عبواد ، َعون ُسوْفيَان . قَواَل : ال أدري َهوْل حفظهوا َعون ُسوْفيَان ، أم ال ؛ لكثورة مون رواه َعون  ُمَحمَّ

 ُسْفيَان بدونها ؟

، وزاد فِيوِه بعود قولوه : )) فاسوتفتح بسووورة  -أَْيضواً  –وقود خرجوه النسوائي مون طريوق ُسووْفيَان 

 فلما َسِمْعت ذَِلَك تأخرت فصليت (( .البقرة (( : )) 

من طريوق األعموش ، َعون محوارب بون دثوار وأبوي صوالح ، َعون جوابر ،  –أَْيضاً  –وخرجه 

ُجُل للنبي  ، فَقَواَل : )) َموا حملوك َعلَوى الَّوِذي  ، فأرسل إليه النَّبِوّي  وفي حديثه : أن معاذاً أمر الرَّ

، علمووت َعلَووى ناضووح موون النهووار ، فجئووت وقوود أقيمووت الصووالة ، صوونعت ؟ (( فَقَوواَل : يَووا َرُسووول هللا 

فدخلت المسوجد فودخلت َمعَوهُ فِوي الصوالة ، وقورأ سوورة كوذا وكوذا وطوول ، فانصورفت فصوليت فِوي 

 : )) أفتان يَا معاذ؟((. ناحية المسجد . فَقَاَل َرُسول هللا 

ِليوِه إتموام الصوالة َمعَوهُ ؛ لتعبوه أو فيستدل بهذا : َعلَى أن اإلمام إذا طول َعلَى المأموم وشق عَ 

غلبه النعاط َعِليِه أن لَوهُ أن يقطول صوالته َمعَوهُ ، ويكوون ذَِلوَك عوذراً فِوي قطول الصوالة المفروضوة ، 

وفي سقوط الجماعة فِي هذه الحال ، وأنه يجوز أن يصلي لنفسه منفرداً فِي المسجد ثُمَّ يوذه  ، وإن 

 كان اإلمام يصلي فِيِه بالناط .

قَاَل ُسْفيَان : إذا خشي َعلَوى غنموه الوذئ  ، أو َعلَوى دابتوه أن ت خوذ ، أو َعلَوى صوبيه أن يأكلوه 

 الذئ  ، فال بأط أن يقطل صالته ويذه  إليه .

َوقَاَل اْلَحَسن وقتادة ، فِي َرُجول َكواَن يصولي فأشوفق أن توذه  دابتوه ، أو أغوار َعلَْيَهوا السوبل ؟ 

 دة : يرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه ؟ قَاَل : ينصرف .قَاال : ينصرف . قيَل لقتا

ولووو طووول اإلمووام تطووويالً فاحشوواً ، أو حوودث للمووأموم عووذر ، مثوول حوودوث موورض ، أو سووماع 

حريق وقل فِي داره ، أو خاف فساد طعام لَهُ َعلَى النار ، أو ذهاب دابة لَهُ َعلَوى بَواب المسوجد ونحوو 

 –أَْيضوواً  –أتووم صووالته منفوورداً ، وانصوورف جوواز ذَِلووَك ِعْنوودَ أصووحابنا ذَِلوَك ، فنوووى مفارقووة إمامووه ، و
 وحكوه َعن الشَّافِِعّي وأبي يوسف ومحمد .

 وعن َماِلك وأبي حنيفة : تبطل صالته بذلك .
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:  -ُهَو : ابن عليوة -واستدل أصحابنا بما َرَوى اإلمام أحمد فِي )) مسنده (( : َحدَّثَنَا إِْسَماِعيل  

د العَيَ بن صهي  ، َعن أَنَس ، قَاَل : َكاَن معاذ بون جبول يو م قوموه، فودخل حورام َوُهوَو يريود ثنا َعبْ 

أن يسووقي نخلووه ، فوودخل المسووجد َمووَل القوووم ، فلمووا رأى معوواذاً طووول تجوووز فِووي صووالته ولحووق بنخلووة 

تجوووز فِووي يسووقيه ، فلمووا قضووى معوواذ الصووالة قيووَل لَووهُ : إن حراموواً دََخووَل المسووجد ، فلمووا رآك طويووت 

صالته ولحق نخلة يسقيه . قَاَل : إنه لمنافق ، أيعجل َعن الصالة من أجل سقي نخلوة ؟! قَواَل : فجواء 

ومعاذ عنده ، فَقَاَل : يَا بني هللا ؛ إني أردت أن أسقي نخوالً ِلوي ، فودخلت المسوجد  حرام إلى النَّبِّي 

خلوي أسوقيه ، فوَعم أنوى منوافق ، فأقبول ألصلي َمَل القوم ، فلما طول تجوزت فِي صالتي ولحقوت بن

 َسوبِّحِ اْسوَم َربِّوَك األَْعلَوى  ! ال تطوول بهوم ؛ أقورأ ب   َعلَى معاذ ، فَقَاَل : )) أفتان أنت ؟ النَّبِّي 

 [ ونحوهما (( .1] الشمس: َوالشَّْمِس َوُضَحاَها  [ 1]األعلى:

َعن َعْبد هللا بن بريدة ، َعن أَبِيوه ، أن معواذ بون  من طريق حسين بن واقد ، –أَْيضاً  –وخرج 

[ فقوام َرُجول مون قَْبوَل أن  1] القمور:  اْقتََربَوِت السَّواَعةُ  جبل صولى بأصوحابه العشواء ، فقورأ فيهوا 

واعتوذر إليوه ، َوقَواَل : إنوي ُكْنوُت  يفر  ، فصلى وذه  ، فَقَاَل لَوهُ معواذ قووالً شوديداً ، فوأتى النَّبِوّي 

: )) صل بالشمس وضوحاها  -يعني لمعاذ  - مل فِي نخل ، وخفت َعلَى الماء ، فَقَاَل َرُسول هللا أع

 ونحوها من السور (( .

د بن عجوالن ، َعون ُعبَْيوِد هللا بون مقسوم ، َعون جوابر هوذه القصوة بطولهوا، وفيهوا :  وروى ُمَحمَّ

وفوي َهوذَا الَحوِدْيث : أن معواذاً أخبور فصلى خلفه فتى من قومه ، فلما طال َعلَى الفتى صلى وخرج . 

بما صنل الفتى ، فَقَاَل : يَا َرُسول هللا ، يطيل المكث عندك ، ثُمَّ يرجول فيطوول علينوا . فَقَواَل  النَّبِّي 

 وذكر الَحِدْيث . –: )) أفتان أنت يَا معاذ ؟ (( 

 خرجه أبو داود ، مختصراً لَْم يتمه .

 رى غير قصة الَِّذي سلم من صالته وصلى لنفسه وانصرف .َوقَاَل أصحابنا : هذه قصة أخ

ُجُل صلى قَْبَل أن يجيء معاذ ، وانصرف لما أبطوأ معواذ ، وأن اسومه : سوليم  وقد روي أن الرَّ

. 

 وهذا يدل َعلَى أن هذه قصة أخرى غير قصة حرام .

ت جوابر بون َعْبود هللا، فروى أسامة بن زيد : َسِمْعت معاذ بن َعْبود هللا بون خبيو  ، قَواَل : َسوِمعْ 

 –، فكوان إذا َجواَء أم بقوموه ، وكوان َرُجول مون بنوي َسولََمة  قَاَل : َكاَن معاذ يتخلف ِعْندَ َرُسول هللا 

وذكوور  –يصوولي َمووَل معوواذ ، فوواحتبس معوواذ عوونهم ليلووة، فصوولى سووليم ثُوومَّ انصوورف  –يقووال لَووهُ : سووليم 

ً  الَحوِدْيث ، وفيووه : أن النَّبِوّي  : َكْيوَف صوولى ؟ فَقَواَل : قوورأت بفاتحووة الكتواب سووورة ، ثُوومَّ  سووأل سووليما

، ثُومَّ انصورفت ، ولويس  قعدت وتشهدت ، وسألت الجن وتعوذت من النار ، وصوليت َعلَوى النَّبِوّي 

، ثُمَّ قَاَل : )) َهْل أدندن أنا أو معاذ إال لنودخل الجنوة  أحسن دندنتك وال دندنة معاذ . فضحك النَّبِّي 

ذ من النار ؟ (( ثُمَّ أرسل إلى معاذ : )) ال تكن فتاناً تفتن النَّاط ، ارجل إلويهم فصول بهوم قَْبوَل أن ونعا

 يناموا (( .

 خرجه البَار .

ُجُل حَم بن ] أَبِي [ كع  .  وقد روي أن اسم الرَّ

 وقد خرج أبو داود حديثه مختصراً .

 وهذا يستدل بِِه َعلَى أنها وقائل متعددة .

فِي شيء من الروايات َعلَى أن الرجل قطل صالته وخرج من المسوجد ولوم يصول ، ولم نقف 

 كما بوب َعِليِه البخاري . وفي بع  النسخ : )) فخرج فصلى (( ، َوُهَو أصح .
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ولو فارق المأموم لغير عذر ، لَْم يجَ فِي أصح الوروايتين َعون أحمود ، َوُهوَو قَوْوِل أَبِوي حنيفوة 

 وز ، َوُهَو قَْوِل أَبِي يوسف ومحمد .ومالك . والثانية : يج

 وللشافعي قوالن .

: )) إنموا اإلموام ليو تم بِوِه ،  واستدلوا َعلَى أَنَّهُ ال يجوز ، وأن الصالة تبطل بِِه بقوول النَّبِوّي 

 فال تختلفوا َعِليِه (( ، ومفارقته من غير عذر من االختالف َعِليِه .

ى وجوب الجماعة ، والواج  إذا َما شرع فِيِه لَْم يجوَ إبطالوه وأيضاً ؛ فَقَْد سبق االستدالل َعلَ 

 وقطعه لغير عذر ، كأصل الصالة . وهللا سبحانه وتعالى أعلم .

 

 *  *  * 

 

 بَاب  – 61

ِود ََ والسُّج  ك وَع َُّ ِِ اإل اِم فِي القيَاِم وإتْماِم ال  تَْخفي

اِعيل  : َسوِمْعت قيسواً قَواَل : أخبرنوي أبوو َحدَّثَنَا أحمد بون يوونس : ثنوا زهيور : ثنوا إِْسومَ  – 702

وا  يطيول  َمْسعُود ، أن رجالً قَاَل : وهللا يَا َرُسول هللا ، إني ألتأخر َعن صالة الغداة من أجول فوالن ِممَّ

فِوي موعظوة أشود غضوباً ِمْنوهُ يومئوذ ، ثُومَّ قَواَل : )) إن مونكم منفورين ،  بنا . فموا رأيوت َرُسوول هللا 

 ى بالناط فليتجوز ؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة (( .فأيكم َما صل

فِي َهذَا الَحِدْيث : أن اإلمام مأمور بالتخفيف خشية اإلطالة َعلَى من خلفه ؛ فإنه ال يخلو 

 بعضهم من عذر كالضعيف والكبير وذي الحاجة .

 يغشاه النَّاط . وهذا يدل َعلَى أن األمر بالتخفيف إنما يتوجه إلى إمام يصلي فِي مسجد

: إذا َكوواَن المسووجد َعلَووى قارعووة  -يعنووي : أحموود  –قَوواَل َحْنبوول بوون إِْسووَحاق : قووالو أبووو َعْبوود هللا 

الطريووق أو طريووق يسوولك فووالتخفيف أعجوو  إلووي ، فووإن َكوواَن مسووجداً يعتووَل أهلووه ويرضووون بووذلك 

 إن شاء هللا . –فالبأط، وأرجو 

 بكل حال .وقالت طائفة : َعلَى اإلمام أن يخفف 

ورجحه ابن َعْبد البر ، قَاَل : ألنه وإن علوم قووة مون خلفوه ، فإنوه ال يودري َموا يحودث بهوم مون 

 آفات بني آدم . وذكر أن تطويل اإلمام غير جائَ ، وأنه يلَمه النخفيف .

ته ، قَواَل : )) فِي صال َوقَاَل َعْبد هللا بن أحمد : سألت أَبِي َعن الَحِدْيث الَِّذي َجاَء َعن النَّبِّي 

وكان قيامه وركوعه وسجوده وقعوده بَوْين السوجدتين قريبواً مون السوواء(( : َموا تفسوير ذَِلوَك ؟ فَقَواَل : 

 فِي التخفيف أحاديث . أح  إلي أن يخفف ، وال يشق َعلَى من خلفه ، وقد روي َعن النَّبِّي 

اسوتعمل  يجووز أن يكوون َرُسوول هللا  قَاَل أبو بَْكر َعْبد العَيَ بون َجْعفَور مون أصوحابنا : قَودْ 

 ذَِلَك فِي نفسه إذا َكاَن مصلياً ، وقد أمر أئمته بالتخفيف ، فيتوجه الحديثان َعلَى معنيين .

َكاَن يخفف ويوجَ ويتم الصالة ، فَلَْم يكن يفعل خالف َموا  كذا قَاَل : وفيه نظر ؛ فإن النَّبِّي 

 أمر بِِه األئمة .

أَبِي َمْسعُود الَِّذي خرجه هاهنا َما يدل َعلَوى َموا بووب َعِليوِه مون تخفيوف القيوام  وليس فِي َحِدْيث

 َكاَن يوجَ ويتم . وإتمام الركوع والسجود ، وقد خرج فيما بعد َحِدْيث أَنَس ، أن النَّبِّي 

 وقد رويت أحاديث فِي التخفيف َمَل إتمام الركوع والسجود ، وهي مطابقة لترجمة َهوذَا البواب

 ، لكن ليست َعلَى شرط َهذَا )) الكتاب (( .

،  فخرج اإلمام أحمد من َحِدْيث َماِلك بن َعْبود هللا الخثعموي ، قَواَل : غوَوت َموَل َرُسوول هللا 

 فَلَْم أصل خلف إمام َكاَن أوجَ ِمْنهُ صالة فِي تمام الركوع والسجود .
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 كووووووع والسوووووجود ؛ فوووووإن ومووووون َحوووووِدْيث عووووودي بووووون حووووواتم ، قَووووواَل : مووووون أمنوووووا فليوووووتم الر

 .فينا الضعيف والكبير والمري  والعابر السبيل وذا الحاجة ، هكذا كنا نصلي َمَل َرُسول هللا 

وخرجه الطبرانوي ، ولفظوه : أن عودي بون حواتم خورج إلوى مجلسوهم ، فأقيموت الصوالة فتقودم 

الركووع والسوجود ؛ فوإن  إمامهم ، فأطال الصالة والجلوط , فلما انصرف قَاَل : من أَمنا مونكم فليوتم

خلفه الصغير والكبيور والموري  وابون السوبيل وذا الحاجوة , فلموا حضورت الصوالة تقودم عودي فوأتم 

 . الركوع والسجود ، وتجوز فِي الصالة ، فلما انصرف قَاَل : هكذا كنا نصلي خلف النَّبِّي 

وكووان موون  –ثَنِي أَبِووي وخوورج الطبرانووي وغيووره موون َحووِدْيث نَووافِل بوون َخاِلوود الخَاعووي : َحوودَّ 

َكواَن إذا صولى والنواط ينظورون صولى صوالة خفيفوة تاموة الركووع  أن النَّبِوّي  –أْصَحاب الشجرة 

 والسجود .

 َكاَن إذا صلى بالناط فإنه يخفف عنهم ، وإذا صلى لنفسه يطول . فَقَْد ثبت أن النَّبِّي 

أخوف النَّواط صوالة  قَواَل : َكواَن النَّبِوّي وفي )) مسند اإلمام أحمد (( َعون أَبِوي واقود الليثوي ، 

 بالناط ، وأطول النَّاط صالة لنفسه .

يصليها بالناط ِهَي النخفيف الَِّذي أمر بِِه غيره ، وإنما أنكر َعلَوى  فالصالة الَّتِْي َكاَن النَّبِّي 

بالمدينة صوالة العشواء  بِّي من طول تطويالً زائداً َعلَى ذَِلَك ، فإن معاذ بن جبل َكاَن يصلي َمَل النَّ 

ي خرهوا كثيوراً ، كموا سوبق ذكوره فِوي ) المواقيوت((، ثُومَّ ينطلوق إلوى قوموه فِوي بنوي  ، وكان النَّبِّي 

 َسلََمة فيصلي بهم ، وقد استفتح حينئذ بسورة البقرة ، فهذا ُهَو الَِّذي أنكره َعلَى معاذ .

ليأمرنوا بوالتخفيف ، وإن َكواَن لي منوا  َن َرُسوول هللا ويشهد لهذا : َحِدْيث ابن ُعَمر ، قَاَل : َكا

 بالصافات .

 خرجه اإلمام أحمد والنسائي وابن خَيمة فِي )) صحيحه (( .

والمراد : أن التخفيف المأمور بِِه ُهَو َما َكاَن يفعله ، ومن َكاَن يفهوم أَنَّوهُ َكواَن يفعول خوالف َموا 

 فَقَْد وهم . –ي كما أشعر بِِه تبوي  النسائ –أمر بِِه 

، فَقَواَل  وفي )) صحيح ُمْسِلم (( َعن سماك ، قَاَل : سألت جابر بن سمرة َعن صوالة النَّبِوّي 

َكواَن يقورأ فِوي الفجور  : َكاَن يخفف الصالة وال يصلي صالة ه الء . قَاَل : وأنبأني أن َرُسوول هللا 

 بـ )) قاف والقرآن المجيد (( ، ونحوها من السور .

يصولي نحوواً مون صوالتكم ، ولكنوه يخفوف الصوالة ،  ه الَحاِكم ، ولفظه : َكاَن النَّبِوّي وخرج

 َكاَن يقرأ فِي الفجر بالواقعة ونحوها من السور .

 فصرح بأن تخفيفه ُهَو قرءاته بهذه السورة .

اَل وروى َعْبد الجبار بن العباط ، َعن عمار الدهني ، َعن األعمش ، َعن إبوراهيم التيموي ، قَو

 : َكاَن أَبِي ترك الصالة َمعَنَا  ، قَاَل : إنكم تخففون .

: )) إن فويكم الكبيور والضوعيف وذا الحاجوة ؟ (( فَقَواَل : قَوْد َسوِمْعت  قُلُت : فأين قَْوِل النَّبِوّي 

 َعْبد هللا بن َمْسعُود يَقُول ذَِلَك ، ثُمَّ صلى ثاَلَثَة اضعاف َما تصلون .

 )) صحيحه (( والطبراني .خرجه ابن خَيمة فِي 

وروى َماِلك بن مغول ، َعون الحكوم ، َعون إِْبوَراِهْيم التيموي ، َعون أَبِيوه ، أَنَّوهُ َكواَن يتخلوف َعون 

الصالة ، فَِقيَل لَهُ . فَقَاَل : إنكم تخففون . فَِقيَل : أليس قَْد َكاَن ي مر بذلك؟ قَواَل : إن الَّوِذي َكواَن علويهم 

 خفيفاً عليكم ثقيل .

واعلم ؛ أن التخفيوف أمور نسوبي ، فَقَوْد تكوون الصوالة خفيفوة بالنسوبة إلوى َموا ُهوَو أخوف ِمْنَهوا ، 

يفعله إذا أم ، فالنقص ِمْنهُ ليس بتخفيوف مشوروع  فالتخفيف المأمور بِِه األئمة ُهَو الَِّذي َكاَن النَّبِّي 

ا  فعله الُخلَفَاء الراشدو ن كتطويل القرءة فِي صالة الصبح ، َعلَى َما َكواَن ، والَيادة َعِليِه إن َكاَن ِممَّ
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أبو بَْكور وعمور فلويس بمكوروه ، نَوصَّ َعِليوِه اإلموام أحمود غيوره . وسويأتي ذَِلوَك فِوي  –أحيانا  –يفعله 

 إن شاء هللا تعالى . –موضعه 

، -ثالثواً  –  َوقَاَل الشَّافِِعّي فِي )) األم (( : أح  أن يبدأ الراكل فيقوول : سوبحان ربوي العظويم 

 قَواَل : وكول َموا قَواَل النَّبِوّي  –يعنوي : َحوِدْيث َعِلوّي  –َكاَن يقولوه  ويقول كل َما حكيت َعن النَّبِّي 

فِي ركوع أو سجود أحببت أن ال يقصر َعْنهُ ، إماماً َكاَن أو منفورداً ، َوُهوَو تخفيوف ال تثقيول . انتهوى 

 كالمه .

من تخفيف الصوالة مون األئموة تخفيفواً ، وقود حكوي ذَِلوَك َعون أهول   فَقَْد َكاَن حدث بعد النَّبِيّ 

إطالة زائدة ، وكان ذَِلَك فِي أهل الشام وأهول  الكوفة ، وحدث من يطيل الصالة َعلَى صالة النَّبِّي 

وكوان مون  –، وكان السلف ينكرون َعلَى الطائفتين، وقد ذكرنا إنكار يَيد التيموي  -أَْيضاً  –المدينة 

َعلَى من خفف الصالة من أئمة الكوفة ، وكان ابن ُعَمر وغيوره ينكورون َعلَوى مون  –عيان التابعين أ

 . أطال الصالة إطالة زائدةً َعلَى صالة النَّبِّي 

ففي )) مسنده اإلمام أحمد (( َعن عطية ، َعن ابن ُعَمر ، قَاَل : سجدة من سوجود هو الء مثول 

 . ثالث سجدات من سجود النَّبِّي 

 وعن حيان البارقي ، قَاَل : قيل البن ُعَمر : إن إماما يطيل الصالة .

 من صالة َهذَا. –أو مثل ركعة  –أخف  فَقَاَل: ركعتين من صالة َرُسول هللا 

وروى ابن أَبِي عاصم فِي )) ِكتَاب السنة (( من ِرَوايَة َساِلم بن حذلم ؛ قَاَل : رآنوي ابون عمور 

اَل ِلي : ممن أنت ؟ قُلوُت : مون أهول الشوام . قَواَل : إنكوم أهول الشوام تصولون أصلي ، فلما انصرفت قَ 

 . الصالة وتكثرون من الدعاء ، وإني لَْم أصل خلف أحد أخف صالة فِي تمام من َرُسول هللا 

ى صوالة وفي )) المسند (( َعن إِْسَماِعيل  بن أَبِي َخاِلد ، َعن أَبِيه ، قَاَل : رأيت أَبَا ُهَرْيَرةَ صل

 يصلي ؟ قَاَل : نَعَْم ، وأوجَ . تجوز فيها ، فَقُْلت لَهُ : هكذا َكاَن َرُسول هللا 

 وفي ِرَوايَة : )) أو أوجَ (( .

: قَاَل : وكان قيامه قدر َما ينَل الم ذن من المنارة ويصل إلى الصوف  -أَْيضاً  –وفي ِرَوايَة 

. 

 ا ُهَرْيَرةَ َكاَن ي م النَّاط بالمدينة فيخفف .وفي بع  الروايات لهذا الَحِدْيث : أن أَبَ 

 : َعون أَنَوس بون َماِلوك ، قَواَل : لَقَوْد كنوا نصولي َموَل َرُسوول هللا  -أَْيضواً  –وفي )) المسوند (( 

واألميور  –صالة ، لَْو صالها أحودكم اليووم لعبتموهوا َعِليوِه . فَقَواَل لَوهُ َرُجول : أال توذكر ذَِلوَك ألميرنوا 

 ؟ فَقَاَل : قَْد فعلت . –َعْبد العَيَ  ُعَمر بن

وفي ِرَوايَة فِي غير )) المسند (( بعد قوله : )) لعبتموها َعِليِه (( : )) يعني : فِوي التخفيوف (( 

. 

وروي َعن ُعَمر بن الَخطَّاب ، قَاَل : أيها النَّاط ، ال تبغضوا هللا إلى عبواده . فَقَواَل قائول مونهم 

ُجُل إماماً للنواط ، يصولي بهوم ، فوال يوَال يطوول علويهم َحتَّوى يوبغ   : وكيف ذَِلَك ؟ قَالَ  : يكون الرَّ

 إليهم َما هم فِيِه .

 خرجه ابن َعْبد البر .

*  *  * 

 

 بَاب – 62

ََاءَ  ْل َ ا  ِ  إذا َصلهى لنَْفِسِه فَْلي َطو 
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األعرج ، َعن أَبِوي ُهَرْيوَرةَ  َحدَّثَنَا َعْبد هللا بن يوسف : أنا َماِلك ، َعن أَبِي الَناد ، َعن – 703

قَاَل : )) إذا صلى أحدكم للناط فليخفف ؛ فوإن فويهم الضوعيف والسوقيم والكبيور ،  ، أن َرُسول هللا 

 وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول َما شاء (( .

 أي : منفرداً ، بحيث ال يأتم بِِه أحد. –معنى قوله : )) إذا صلى أحدكم لنفسه (( 

ِلم مون ِرَوايَوة المغيورة الحَاموي ، َعون أَبِوي الَنواد ، َوقَواَل فِيوِه : )) وإذا صولى وقد خرجه ُمْسو

 وحده فليصل َكْيَف شاء (( .

، قَواَل : )) إذا  من ِرَوايَة همام بن منبه ، َعون أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، َعون النَّبِوّي  –أَْيضاً  –وخرجه 

م الكبير والضعيف ، وإذا قام وحوده فليطول صوالته َما قام أحدكم للناط فليخفف فِي الصالة ؛ فإن فيه

 َما شاء (( .

: )) أم قوموك،  من َحِدْيث ُعثَْمان بن أَبِي العاع ، قَاَل : قَاَل َرُسوول هللا  –أَْيضاً  –وخرج 

فموون أم قوموواً فليخفووف ؛ فووإن فوويهم الكبيوور ، وإن فوويهم المووري  ، وإن فوويهم الضووعيف ، وإن فوويهم ذا 

 صلى أحدكم وحده فليصل َكْيَف شاء (( .الحاجة ، وإذا 

 فإنه ال يكره لَهُ إطالتها . –إذا صالها وحده  –ويدخل فِي ذَِلَك : صالة الفرائ  والنوافل 

وقد اختلف النَّاط فِي النفل : َهْل األفضل إطالة القيام ، أم كثورة الركووع والسوجود ، أم يفورق 

 إن شاء هللا تعالى . –َك فِي موضل آخر بَْين صالة الليل والنهار ؟ وربما يأتي ذَلِ 

إطالتووه أو تخفيفووه ، فأمووا َمووا نقوول َعْنووهُ  قَوواَل بعوو  أصووحابنا : َهووذَا فيمووا لَووْم ينقوول َعوون النَّبِووّي 

إطالته أو تخفيفوه فاتباعوه فِيوِه أفضول ، فاألفضول فِوي ركعتوي الفجور والوركعتين المفتوتح بهموا صوالة 

 يوم الجمعة . –واإلمام يخط   –للداخل  الليل تخفيفهما ، وكذلك الركعتان

وقد سبق ذكر االختالف فيمن فاته قراءة حَبه من الليل : َهْل يقرأ بِِه فِوي ركعتوي الفجور ، أم 

 ال ؟

وروى وكيل فِي )) كتابه (( َعن موسى بن عبيدة ، َعن نَافِل ، قَاَل : َكواَن ابون ُعَمور إذا صولى 

 ي الركعات األربل فِي الفريضة .يعني : فِ  –لنفسه طول فِي أربعتين 

 رحمه هللا. –وموسى بن عبيدة ، َضِعيف جداً من قَْبَل حفظه ، وكان شيخاً صالحاً 

َحابَة من يخفف الصالة ، ويعلل بخشية وسوسة الشيطان .  وكان من الصَّ

اِم : َموا قَاَل وكيل : ثنا ابن أَبِي عروبة ، َعن أَبِي رجاء العطاردي ، قَاَل : قُلُت للَبير ب ن العَووَّ

د من أخف النَّاط صالة ؟ قَاَل : إنما نبادر الوسواط .  لكم أْصَحاب ُمَحمَّ

َحدَّثَنَا ُسْفيَان ، َعن نسير بن ذعلوق ، َعن خليد الثوري ، قَاَل : َسِمْعت عمار بن ياسر يَقُوول : 

 احذفوا هذه الصالة قَْبَل وسوسة الشيطان .

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 بَاب – 63

لَ  َ  َََكا إَ اَ ه  إذا َطوه  ْن 
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 َوقَاَل أبو أسيد : طولت بنا يَا بني !

ة بون أَبِوي  ََ قَاَل أبو نعيم الفضل بن دكين فِي )) ِكتَاب الصالة (( : َحدَّثَنَا ابن الغسيل ، َعن َحْم

 طولت علينا .: يرحمك هللا ،  -َوُهَو خلفه  –أسيد : َكاَن ي منا ، فإذا طول عليهم قَاَل لَهُ أبو أسيد 

بَْير بن المنذر بن أَبِي أسيد ، َعن أَبِي أسيد  َُّ  مثله . –وحدثنا ابن الغسيل ، َعن ال

 خرج فِي َهذَا الباب ثاَلَثَة أحاديث :

 األول :

د بن يوسف : ثنا ُسْفيَان ، َعن إِْسَماِعيل  بن أَبِي َخاِلود ، َعون قويس بون أبوي  – 704 َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

وا  حازم ، عن أَ  بِي َمْسعُود ، قَاَل : قَاَل َرُجل : يَا َرُسوول هللا ، إنوي ألتوأخر َعون الصوالة فِوي الفجور ِممَّ

، َما رأيتوه فِوي موعظوة َكواَن أشود غضوباً ِمْنوهُ يومئوذ . ثُومَّ  يطيل بنا فالن فيها . فغض  َرُسول هللا 

يخفوف ؟ فوإن خلفوه الضوعيف والكبيور وذا قَاَل : )) يأيها النَّاط ، إن مونكم منفورين ، فمون أم النَّواط فل

 الحاجة(( .

 من ِرَوايَة زهير ، َعن إِْسَماِعيل  بن أَبِي َخاِلد . –قريباً  –قَْد سبق َهذَا الَحِدْيث 

ومقصوده بتخريجه هاهنا : جواز شكوى من يطيل الصالة إطالة زائودةً َعلَوى الحود المشوروع 

زيادة كثيرة لما شكي ، وال تخلف مون تخلوف َعون  ى صالة النَّبِّي ؛ فإن َهذَا اإلمام لوال أَنَّهُ زاد َعلَ 

غضو  غضوباً شوديداً ، ووعو  النَّواط موعظوة عاموة ،  الصالة خلفه ، فلما شكي ذَِلوَك إلوى النَّبِوّي 

 وأمر األئمة بالتخفيف ، وحذر من تنفير النَّاط َعن شهود صالة الجماعات بالتطويل .

:  الدستوائي ، َعن قتادة ، َعون َعبَّواط الجشومي ، قَواَل : قَواَل النَّبِوّي وروى وكيل : ثنا ِهَشام 

 )) إن من األئمة طرادين (( .

 وهذا مرسل .

 الَحِدْيث الثاني :

َحووودَّثَنَا آدم : ثنوووا شوووعبة : ثنوووا محوووارب بووون دثوووار ، قَووواَل : َسوووِمْعت جوووابر بووون َعْبووود هللا  – 705

، وقد جنح الليل ، فوافق معاذاً يصلي ، فترك ناضوحيه وأقبول  األنصاري قَاَل : أقبل َرُجل بناضحين

ُجوُل  -أو النَِّسواء  –إلى معاذ ، فقورأ بسوورة البقورة  فوأتى  –وبلغوه أن معواذاً نوال ِمْنوهُ  –، فوانطلق الرَّ

ث مورات أو )) فواتن ؟ (( ثوال –)) يَا معاذ ، أفتوان أنوت ((  فشكا إليه معاذاً ، فَقَاَل النَّبِّي  النَّبِّي 

[  1]الشومس: َوالشَّوْمِس َوُضوَحاَها [ 1]األعلوى:  َسبِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعلَى  (( فلوال صليت بـ  -

  َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشوى :أحسو   –[ ؛ فإنوه يصولي وراءك الكبيور والضوعيف وذو الحاجوة؟(( 1]الليول

 َهذَا فِي الَحِدْيث .

 عر والشيباني .وتابعه : َسِعيد بن مسروق ومس

بَْيور ، َعون جوابر بون َعْبود هللا : قورأ معواذ فِوي العشواء  َُّ قَاَل َعْموِرو وعبيود هللا بون مقسوم وأبوو ال

 بالبقرة .

 وتابعه : األعمش ، َعن محارب .

 قَاَل الخطابي : جنح الليل : أقبل بظلمته ، وقد جنح جنوحاً ، ومنه جنح الليل : إقبال ظلمته.

 يسقى َعِليِه . والناضح : البعير

والفتنة َعلَى وجوه ، ومعناها هاهنا : صرف النَّاط َعن الودين ، وحملهوم َعلَوى الضوالل . قَواَل 

 [ أي : مضلين .162]الصافات: َما أَْنتُْم َعلَْيِه بِفَاتِنِيَن  تعالى 

 ْم َغْيَر َموِدينِيَن فَلَْوال إِْن ُكْنتُ  وقوله : )) فلوال صليت بسبح (( يريد : هال قرأت ، كقوله :  

 [ معناه : فهالً .116]هود:  فَلَْوال َكاَن ِمَن اْلقُُروِن  [ ، 86]الواقعة:
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 وفيه : أَنَّهُ جعل الحاجة عذراً فِي تخفيفها . انتهى .

باإلضالل بعيد ، واألظهور : أن الموراد بالفتنوة هاهنوا : الشوغل َعون  –هاهنا  –وتفسيره الفتنة 

طووول َعلَووى موون شووق َعِليووِه التطويوول فِووي صووالته ، فإنووه يشووغله َعوون الخشوووع فِووي  الصووالة ؛ فووإن موون

لما نظر إلى أعالم الخميصوة الَّتِوْي َكانَوْت َعِليوِه فِوي الصوالة  صالته ، ويلهيه َعْنَها ، كما أن النَّبِّي 

تصواوير ، َوقَواَل : )) ال نَعها ، َوقَاَل : )) كادت تفتنني (( وأمر َعائَِشوة أن تمويط قرامهوا الَّوِذي فِيوِه 

 يَال تصاويره تعرض ِلي فِي صالتي (( .

 الصالة لما َسِمَل بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه . ومنه : تخفيفه 

ومنه : قَْوِل أَبِي طلحة ، لما نظر إلى الطائر فِي صالته َوُهَو يصولي فِوي حائطوه َحتَّوى اشوتغل 

 لي َهذَا فتنة .بِِه َعن صالته : لَقَْد أصابني فِي ما

 إن شاء هللا تعالى. –وقد سبق ذكر ذَِلَك كله ، سوى َحِدْيث بكاء الصبي ؛ فإنه سيأتي قريباً 

 وسبق َحِدْيث آخر فِي الصالة َعلَى الخمرة فِي َهذَا المعنى .

 والفتنة فِي هذه المواضل كلها ، ُهَو : االشتغال َعن الصالة ، وااللتهاء َعْنَها .

[ ، وأن 15]التغووابن:إِنََّمووا أَْمووَوالُُكْم َوأَْوالدُُكووْم فِتْنَووةٌ  ون ِمْنووهُ قَووْوِل هللا تعووالى : ويجوووز أن يكوو

 يكون المراد : أنها تشغل َعن ُعبَادَة هللا وذكره .

َل فحملهموا ،  ويدل َعِليِه : أن النَّبِّي  ََ لما َكواَن يخطو  ورأى اْلَحَسون والحسوين قَوْد أقوبال ، نَو

[ ، إنووي رأيووت هووذين الغالمووين 15]التغووابن: إِنََّمووا أَْمووَوالُُكْم َوأَْوالدُُكووْم فِتْنَووةٌ  : )) صوودق هللا  ثُوومَّ قَووالَ 

 يمشيان ويعثران ، فَلَْم أصبر (( .

وأموا َموا ذكوره البخوواري مون المتابعوات والروايوة المعلقووة ، فمضومونة : أن جماعوة رووا َهووذَا 

اه َعْنهُ شعبة ، وقوالوا فِوي قوراءة معواذ : )) البقورة أو النَِّسواء (( الَحِدْيث َعن محارب بن دثار كما رو

 ، ومنهم : ِمْسعَر وأبو إِْسَحاق الشيباني . -والد ُسْفيَان  –بالشك ، منهم : َسِعيد بن مسروق الثوري 

 والشك فِي َهذَا من محارب ، كذا فِي ِرَوايَة غندر َعن شعبة .

 خرجه اإلسماعيلي .

يعني : شوك : َهوْل قَواَل  –: قَاَل : أحس  محارباً الَِّذي شك فِي )) الضعيف ((  -اً أَْيض –وفيه 

 : )) الضعيف (( أو )) ذا الحاجة (( ؟

 وفي َحِدْيث معاذ بن معاذ ، َعن شعبة : أن معاذاً َكاَن يصلي بالناط المغرب .

: أي صووالة َكانَووْت ؟ قَوواَل : ورواه َعِلووّي بوون الجعوود ، َعوون شووعبة ، َوقَوواَل فِيووِه : قُلووُت لمحووارب 

 المغرب .

 فهذه الرواية تبين أن ذكر المغرب إنما ُهَو ظن من محارب .

 وخرج أبو داود الَحِدْيث بذكر المغرب من وجه آخر فِيِه انقطاع .

وذكور البخوواري : أَنَّوهُ رواه األعمووش ، َعون محووارب ، فَقَوواَل فِيوِه : )) قوورأ بوالبقرة (( موون غيوور 

 شك.

بَْير ، َعن جوابر ، وقوالوا فِوي حوديثهم : وكذا رو َُّ اه َعْمِرو بن دينار وعبيد هللا بن مقسم وأبو ال

 )) قرأ البقرة (( من غير شك .

 وقد خرج البخاري َحِدْيث َعْمِرو بن دينار فيما تقدم بهذا اللف  .

قَواَل :  وقد تقدم أن النسائي خرجه من َحِدْيث األعمش ، َعون محوارب ، ولوم يسوم السوورة، بول

 )) سورة كذا وكذا (( .

 الَحِدْيث الثالث :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 95 

َحدَّثَنَا أبو معمر : ثنا َعْبد الوارث : ثنا َعْبد العَيوَ ، َعون أَنَوس بون َماِلوك، قَواَل : َكواَن  – 706

 يوجَ الصالة ويكملها . النَّبِّي 

 اإليجاز : ُهَو التخفيف واالختصار .

 كوع والسجود واالنتصاب بَْينَُهَما  .واإلكمال : ُهَو إتمام أركانها من الر

وإدخال َهذَا الَحِدْيث فِي َهذَا الباب ، فائدته : أَنَّهُ بَوْين بِوِه قودر التخفيوف الموأمور بِوِه، وأنوه إنموا 

يشكى اإلمام إذا زاد َعِليِه زيادة فاحشة ، فأما إكموال الصوالة وإتموام أركانهوا ، فلويس بتطويول منهوي 

 َعْنهُ.

*  *  * 

 

 

 

 بَاب – 65

 ِ بي  ِه الالهالَةَ عنَد ب كاِء الاله  َ ْن أََخ

 فِيِه ثاَلَثَة أحاديث :

 الَحِدْيث األول :

: ثنوا الوليود : ثنوا األوزعوي ، َعون يَْحيَوى بون  -ُهوَو الفوراء  –َحدَّثَنَا إِْبَراِهْيم بن موسى  – 707

، قَواَل : )) إنوي ألقووم فِوي الصوالة  النَّبِوّي  أَبِي كثير ، َعن َعْبد هللا بون أَبِوي قتوادة ، َعون أَبِيوه ، َعون

 أريد أن أطول فيها ، فأسمل بكاء الصبي فأتجوز فِي صالتي ، كراهية أن أشق َعلَى أمة (( .

 تابعه : بشر بن بَْكر وبقية وابن المبارك ، َعن األوزاعي .

 قَْد خرجه البخاري فيما بعد من طريق بشر .

 ن ِرَوايَة بشر بن بَْكر وعمر بن َعْبد الواحد .وخرجه أبو داود وابن ماجه م

 وخرجه النسائي من ِرَوايَة ابن المبارك ، كلهم َعن األوزاعي ، بِِه .

وخرجه اإلسوماعيلي فِوي )) صوحيحه (( مون ِرَوايَوة إِْسوَماِعيل  بون َعْبود هللا بون سوماعة ، َعون 

 األوزاعي .

 بن سويد . وكذا رواه َعن األوزاعي : عقبة بن علقمة وأيوب

 ورواه أبو المغيرة ، َعن األوزاعي ، َعن يَْحيَى ، َعن َعْبد هللا بن أَبِي قتادة مرسالً .

 خرجه ابن جوصا فِي )) مسند األوزاعي من جمعه (( من هذه الطرق .

وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن ُمْسِلم َعلَى وصله ، ليبين أن الصحيح وصله ؛ لكثرة مون 

 األوزاعي ، وال يضر إرسال من أرسله . وصله َعن

 ولعل مسلماً ترك تخريجه لالختالف فِي وصله وإرساله . وهللا أعلم .

وفي الَحِدْيث : دليل َعلَى أن من دََخَل الصالة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة ، وأنه ال تلوَم 

 اإلطالة بمجرد النية .

ي تطوع ينووي أن يصولي أربعواً ، فلوه أن يقتصور َعلَوى واستدل بِِه بعضهم َعلَى أن من دََخَل فِ 

ركعتين ، قَاَل ذَِلَك ُسْفيَان الثوري ، َموَل قولوه بلوَوم النوافول بالشوروع ، فوال إشوكال عنوده فِوي جوواز 

 ذَِلَك .

وكذلك ألصحاب َماِلك قوالن فيمن افتتح الصالة النافلة قائماً ، فهول يجلوس فِوي أثنائهوا ، أم ال 

 ؟

   من قَاَل : لَهُ أن يجلس بهذا الَحِدْيث .فاستدل بع
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وقد يستدل بِِه َعلَى أن مون نوذر أن يصولي صوالة ، ونووى فِوي نفسوه أكثور مون ركعتوين ، فهول 

 يلَمه َما نوى ، أم ال ؟

وقد نَصَّ أحمد َعلَوى أَنَّوهُ يلَموه َموا نووى ، ورجحوه طائفوة مون أصوحابنا ، وبنواء َعلَوى أن مون 

 األيمان والنذور إلى المقاصد والنيات .أصل أحمد الرجوع فِي 

وا يسومى  وقد نَصَّ أحمد فيمن نذر الصدقة بمال ، ونوى فِي نفسه ألفواً ، أَنَّوهُ يخورج َموا شواء ِممَّ

 : نقله َعْنهُ أبو داود . -ماالً ، وال يلَمه األلف 

 وهذا يخالف نصه فِي الصوم والصالة ، أَنَّهُ يلَمه َما نواه .

 ن َعلَى روايتين .فتخرج المسألتا

ووجه شبه هذه المسائل بنية اإلطالة للصالة المكتوبة ِعْندَ الدخول فيها : أن الصوالة المكتوبوة 

إنما يلَم فيهوا قودراإلجَاء ، والَائود َعلَوى ذَِلوَك إذا فعول ، فهول يوصوف بوالوجوب ، أو بالنفول ؟ فِيوِه 

 قوالن معروفان ألصحابنا وغيرهم من الفقهاء .

 بهذا الَحِدْيث : أن ذَِلَك ال يلَم بمجرد النية ، سواء وصف بالوجوب ، أو ال .وقد تبين 

)) أريوود أن أطووول فيهووا (( ، فووالمعنى : أَنَّووهُ يريوود إتمامهووا وإكمالهووا َعلَووى الوجووه  وأمووا قولووه 

 المعتاد ، وليس المراد : اإلطالة الَّتِْي نهى َعْنَها األئمة .

َحِدْيث َعلَوى جوواز انتظوار اإلموام للوداخل فِوي الركووع قودراً ال واستدل الخطابي وغيره بهذا ال

 يشق َعلَى بقية المأمومين ؛ ألنه مراعاة لحال أحد المأمومين .

وفيووه نظوور ؛ فووإن الووداخل لَووْم يوودخل بعوود فِووي االئتمووام باإلمووام ، وفووي االنتظووار تطويوول َعلَووى 

الصوالة ألجول أم الصوبي ، بول ُهوَو عكسوه المأمومين لمراعاة من ليس بم تم ، فهذا ال يشوبه تخفيوف 

 فِي المعنى .

 الَحِدْيث الثاني :

َحدَّثَنَا َخاِلد بون مخلود : ثنوا ُسولَْيَمان بون بوالل : ثنوا شوريك بون َعْبود هللا ، قَواَل : َسوِمْعت  – 708

َن ليسومل ، وإن َكوا أَنَس بن َماِلك يَقُول : َما صليت وراء إمام قوط أخوف صوالة وال أتوم مون النَّبِوّي 

 بكاء الصبي فيخفف ، مخافة أن تفتن أمه .

 )) شريك (( َهذَا ، ُهَو : ابن أَِبي نمر المدني .

 أَْيضاً . –وقد َرَوى َهذَا الَحِدْيث َعْنهُ أبو ضمره أَنَس بن عياض 

 ورواه جماعة َعْنهُ ، ولم يذكروا آخره .

 بن َجْعفَر ، َعن شريك .  وكذلك خرجه ُمْسِلم بدون آخره من ِرَوايَة إِْسَماِعيل

 معنى االفتتان هاهنا . –فيما تقدم  0وقد ذكرنا 

 الَحِدْيث الثالث :

َحدَّثَنَا َعِلّي بن َعْبد هللا : ثنا يَيد بن زريول : ثنوا َسوِعيد ، قَواَل : ثنوا قتوادة، أن أَنَوس بون  – 709

وأنا أريد إطالتهوا ، فأسومل بكواء الصوبي قَاَل : )) إني ألدخل فِي الصالة ،  َماِلك حدث ، أن النَّبِّي 

ا  أعلم من شدة وجد أمه من بكائه(( .  ، فأتجوز فِي صالتي ، ِممَّ

د بن بشار : ثنا ابن أَبِي عدي ، َعن َسِعيد ، َعن قتادة ، َعن أَنَوس بون َماِلوك  – 710 َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ريد إطالتها ، فأسمل بكاء الصبي ، فأتجوز لموا ، قَاَل : )) إني ألدخل فِي الصالة ، فأ ، َعن النَّبِّي 

 أعلم من شدة وجد أمه من بكائه (( .

 . َوقَاَل موسى : ثنا أبان : ثنا قتادة : ثنا أَنَس ، َعن النَّبِّي 

 وهذا بمعنى َحِدْيث أَبِي قتادة المتقدم .
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، لويس فيهموا تصوريح وقد ساقه َعن َسِعيد بن أَبِي عروبة ، َعن قتادة ، َعن أَنَس مون طوريقين 

رواه  –َوُهَو : ابن إِْسوَماِعيل  –قتادة بالسماع لَهُ من أَنَس ، وكان قتادة مدلساً ، فلذلك ذكر أن موسى 

 ، َعن قتادة ، فصرح بسماعة من أَنَس . -َوُهَو : العطار  -َعن أبان

سوياق حدثيوه وخرجه اإلسماعيلي فِي )) صحيحه (( من طرق ، َعن َسِعيد ، َعن قتادة ، وفي 

 : أن أَنَس بن َماِلك حدثه ، ولم يبين لف  من ُهَو من الرواة ، ويبعد أن يكون لف  جميعهم .

والتخفيف الَِّذي َكاَن يفعله ، تارة َكاَن يأتي بِِه فِي الصوالة كلهوا ، وتوارة فِوي بعو  ركعاتهوا ، 

 بحس  َما يسمل بكاء الصبي .

ر بون أَبِوي داود فِوي )) ِكتَواب الصوالة (( : َحودَّثَنَا أحمود بون فاألول ، دل َعِليِه َما خرجه أبوو بَْكو

يَْحيَى بن َماِلك : ثنا َعْبد الوهاب ، َعن شعبة ، َعن عودي بون ثابوت ، َعون البوراء بون عوازب ، قَواَل : 

صووالة الصووبح ، فقوورأ بأقصوور سووورتين فِووي القوورآن ، فلمووا فوور  أقبوول علينووا  صوولى بنووا َرُسووول هللا 

 اَل : )) إنما عجلت لتفر  أم الصبي إلى صبيها((.بوجهه ، َوقَ 

 وهذا إسناد غري  جداً .

 وقد روي معناه من َحِدْيث أنس وأبي َسِعيد بأسانيد ضعيفة .

وأما الثاني ، فروى أبو نعيم فِي )) ِكتَاب الصالة (( ، َعن ُسْفيَان ، َعون أَبِوي السووداء النهودي 

 فِوووووووي الفجووووووور فِوووووووي أول ركعوووووووة بسوووووووتين  بِوووووووّي ، َعووووووون ابووووووون سوووووووابط ، قَووووووواَل : قووووووورأ النَّ 

 آية ، فلما قام فِي الثانية َسِمَل صوت صبي ، فقرأ ثالث آيات .

 وهذا مرسل .

*  *  * 

 

 

 

 بَاب – 66

 ً  إذا َصلهى ث مه أَمه اَْو ا

 َحووووودَّثَنَا ُسووووولَْيَمان بووووون حووووورب وأبوووووو النُّْعَموووووان ، قووووواال : َحووووودَّثَنَا حمووووواد بووووون زيووووود ،  – 711

، ثُومَّ ب ، َعن َعْمِرو بن دينار ، َعن جابر بن َعْبود هللا ، قَواَل : َكواَن معواذ يصولي َموَل النَّبِوّي َعن أيو

 يأتي قومه فيصلي بهم .

 مراده بهذا : أن اقتداء المفترض بالمتنفل صحيح ، استدالال بهذا الَحِدْيث .

َل نسمل بذلك .وقد ذه  إلى َهذَا طائفة من العلماء ، منهم : طاووط وعطاء ، َوقَ  ََ  اَل : لَْم نَ

وإسحاق وأبي خثيمة وأبي بَْكر بون أَبِوي  –فِي ِرَوايَة  –َوُهَو قَْوِل األوزاعي والشافعي وأحمد 

 شيبة وسليمان بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي وأبي ثور وداود والجوزجاني وابن المنذر .

َحابَة َما يشهد لَهُ .وقد روي َعن أَبِي الدرداء والحكم بن َعْمِرو الغف  اري وغيرهما ممن الصَّ

وذكر الشَّافِِعّي أَنَّهُ روي َعن ُعَمور ورجول مون األنصوار وابون َعبَّواط قريو  ِمْنوهُ ، وعون أَبِوي 

 رجاء العطاردي والحسن ووه  بن منبه .

 كذا قَاَل : والمعروف عنهما خالف ذَِلَك ، كما سنذكر ذَِلَك .

 ْسِلم بن َخاِلد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن َسِعيد القطان .َعن مُ  –أَْيضاً  –وحكاه 

 من صالة الخوف . َوقَاَل إِْسَحاق : ُهَو َسنَة مسنونة ، َوُهَو َعلَى َما سن النَّبِّي 

 ونقل إِْسَماِعيل  بن َسِعيد ، َعن أحمد ، قَاَل : ال بأط بِِه .
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أَنَّهُ صلى صالة الخوف بطوائفتين، بكوا طائفوة  بِّي قَاَل : ومما يقوي َحِدْيث معاذ : َحِدْيث النَّ 

 ركعتين ، وال أعلم شيئاً يدفل َهذَا .

إن شواء  –وحديث صالة الخوف قَْد خرجه البخاري من َحِدْيث جابر ، وسويأتي فِوي موضوعه 

 هللا تعالى .

ه، حكواه وذه  آخرون إلى المنل من ذَِلوَك ، وأن المفتورض إذا اقتودى بمتنفول لَوْم تصوح صوالت

ْهِرّي وربيعة ويحيى األنصاري ومالك وأبي حنيفة . َُّ  ابن المنذر َعن ال

 قَاَل : وروي معناه َعن اْلَحَسن وأبي قالبة .

معنوواه َعوون َسووِعيد بوون الُمَسوويِّ  ووهوو  بوون منبووه وابوون سوورين  –أَْيضوواً  –قُلووُت : وقوود روي 

 : ذكره َعْبد الرزاق فِي )) كتابه (( عنهم . -والنخعي

 ُهَو قَْوِل الثوري والحسن بن حي ولليث بن سعد .وَ 

َوُهَو المشهور َعن أحمد ، ونقل َعْنوهُ أَنَّوهُ رجول َعون القوول بخالفوة ، وعلوى َهوذَا أبوو بَْكور َعْبود 

 العَيَ وغيره من أصحابنا ، وأن أحمد رجل َعن القول بجواز ذَِلَك .

 ، ثُمَّ ضعف عندي . -يعني : َحِدْيث معاذ  –ه : ُكْنُت أذه  إلي -فِي ِرَوايَة المروذي  –قَاَل 

 واعتل اإلمام أحمد َعلَى َحِدْيث معاذ بأشياء :

، بول  أحدها : أن َحِدْيث معاذ رواه جماعة لَْم يذكروا فِيِه أن معاذاً َكاَن يصولي خلوف النَّبِوّي 

بَْيور ، ذكروا أَنَّهُ َكاَن يصلي بقومه ويطيل بهم ، منهم : َعْبد العَيَ ابن صهي َُّ  ، َعن أَنَوس . وأبوو ال

 َعن جابر . ومنهم : محارب بن دثار وأبو صالح ، َعن جابر .

ثُومَّ يرجول فيو م قوموه ، لَوْم يوذكر احود  الثاني : أن الذين ذكروا : أَنَّهُ َكاَن يصلي خلف النَّبِّي 

 ينار ، َعن جابر .علم بذلك ، إال ابن ُعيَْينَة ، َعن َعْمِرو بن د منهم : أن النَّبِّي 

: لوويس عنوودي ثبتوواً ؛ رواه منصووور بوون  -موورة  –فَقَوواَل أحموود : َمووا أرى ذَِلووَك محفوظوواً . َوقَوواَل 

 زاذان وشعبة وأيوب ، َعن َعْمِرو بن دينار ، ولم يقولوا َما قَاَل ابن ُعيَْينَة .

م ، َعون جوابر، مثول ِرَوايَوة ابن عجالن ، َعن ُعبَْيِد هللا بون مقسو –أَْيضاً  –كذا قَاَل ، وقد رواه 

 ابن ُعيَْينَة َعن َعْمِرو .

ورجوعوه إلوى قوموه لَوْم  وهذا أقوى الوجوه ، َوُهَو : أن من َرَوى صوالة معواذ خلوف النَّبِوّي 

غيور ابون ُعيَْينَوة ، وقود تابعوه ابون عجوالن َعون  يذكر أحد منهم قصة التطويل والشكوى إلى النَّبِّي 

 عجالن بذاك القوي .ابن مقسم ، وليس ابن 

من الثقات الحفاظ لَْم يذكروا فِيِه أن معاذاً َكاَن يصلي َموَل  ومن ذكر شكوى معاذ إلى النَّبِّي 

 ثُمَّ يرجل إلى قومه فيومهم . النَّبِّي 

 ولم يفهم كثير من أصحابنا َهذَا الَِّذي أراده اإلمام أحمد َعلَى وجهه .

 بل : َهذَا َعِلّي جهة التعليم من معاذ لقومه .الثالث : قَاَل فِي ِرَوايَة َحنْ 

، كموا علوم َماِلوك بون الحوويرث قوموه  يعني : لَوْم يكون يصولي بهوم إال لويعلمهم صوالة النَّبِوّي 

 ولم يرد الصالة ، وقد سبق حديثه . صالة النَّبِّي 

فِوي غيور وقوت  ولكن الفرق بينه وبين َحِدْيث معاذ : أن َماِلك بن الحوويرث علوم قوموه الصوالة

صووالة ، فكووانوا كلهووم متنفلووين بالصووالة ، ومعوواذ َكوواَن يصوولي المكتوبووة ، ثُوومَّ يرجوول إلووى قومووه ، وهووم 

 ينتظرونه َحتَّى ي مهم فيها ، فكانوا مفترضين .

 الرابل : قَاَل فِي ِرَوايَة إِْبَراِهْيم الحربي : إن صح ، فله معنى دقيق ال يجوز مثله اليوم.
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ذَا المعنى الَِّذي أشار إليه اإلمام أحمود ، ُهوَو أَنَّوهُ َكواَن فِوي أول اإلسوالم ، وكوان وقد قيل : إن هَ 

من يقرأ القرآن قليالً ، فكان يرخص لهم فِي ذَِلَك توسعة عليهم ، فلموا كثور القوراء انتسوخ ذَِلوَك . وقود 

 أَْيضاً . –سبق نحو ذَِلَك فِي إمامة الصبي 

ن يَْحيَى بن معين ، أَنَّهُ قَواَل فِوي َحوِدْيث معواذ ، أَنَّوهُ َكواَن يصولي وكذا َرَوى َعبَّاط الدوري ، عَ 

 ، قَاَل يَْحيَى : ال أرى َهذَا . بأصحابه ، وقد صلى قَْبَل ذَِلَك َمَل النَّبِّي 

: أن يَْحيَوى َكواَن يَقُوول : َهوذَا فِوي بودو اإلسوالم ، ومون يقورأ  -عنودنا  –قَاَل َعبَّاط : معنوى َهوذَا 

 ران قليل ، فال أرى َهذَا . َهذَا قَْوِل يَْحيَى عندنا .الق

وقود ذكور ابون شواهين ، َعون أَبِوي بَْكور النجواد ، أَنَّوهُ َسوِمَل إِْبوَراِهْيم الحربوي وسوئل عمون صوولى 

فريضة خلف متطوع ؟ فَقَاَل : ال يجوز . فَِقيوَل لَوهُ : فحوديث معواذ ؟ قَواَل : َحوِدْيث معواذ أعيوا القورون 

 األولى .

وأجابت طائفة َعن َحِدْيث معاذ بجواب آخور ، َوُهوَو : أَنَّوهُ يجووز أن يكوون معواذ يصولي خلوف 

 تطوعاً ، ثُمَّ يصلي الفريضة بقومه . النَّبِّي 

 ورد ذَِلَك الشَّافِِعّي وأحمد .

 فِي مسجده . َوقَاَل الشَّافِِعّي : لَْم يكن معاذ يفوت نفسه فضل الصالة خلف النَّبِّي 

ج الدارقطني والبيهقي من ِرَوايَة أَبِي عاصم ، َعن ابن ُجَرْيج  ، َعون َعْموِرو بون دينوار ، وخر

، ثُمَّ ينصورف إلوى قوموه فيصولي بهوم ، ِهوَي لَوهُ تطووع  َعن جابر ، أن معاذاً َكاَن يصلي َمَل النَّبِّي 

 ولهم فريضة .

قَواَل : فيصولي بهوم تلوك الصوالة ،  ومن طريق َعْبد الرزاق ، َعن ابن ُجوَرْيج  نحووه ، إال امنوه

 ِهَي نافلة ولهم فريضة .

 ولعل َهذَا مدرج من قَْوِل ابن ُجَرْيج  . وهللا أعلم .

وقد ظن بع  فقهاء أصحابنا هذه الَيادة ِهَي الَّتِْي أنكرنا أحمد َعلَى ُسْفيَان بن ُعيَْينَوة ، وهوذا 

 ج  ال ابن ُعيَْينَة .وهم فاحش ، فإن هذه الَيادة تفرد بَِها ابن ُجَريْ 

وأجاب اإلمام أحمد َعن َحِدْيث جابر فِي صالة الخوف بأن َهذَا جائَ فِوي صوالة الخووف دون 

 غيرها ، ألنه يغتفر فِي صالة الخوف َما ال يغتفر فِي غيرها من األعمال ، وكذلك النيات .

بِِه ، فوال تختلفووا َعِليوِه(( . وقوالوا  : )) إنما اإلمام لي تم واستدلوا َعلَى منل ذَِلَك بقول النَّبِّي 

 : مخالفته فِي النية اْختِالَف َعِليِه .

 لكن جمهورهم يجيَون اقتداء المتنفل بالمفترض ، ولم يجعلوه اختالفاً َعِليِه .

وأعلم ؛ أن جمهور العلماء فِي هذه المسألة َعلَى المنل ، منهم : َماِلوك وأهول المدينوة والثووري 

 والليث وأهل مصر ، َوُهَو قَْوِل جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق .وأهل العراق 

 ولكن ؛ قَْد قَاَل بالجواز خلق كثير من العلماء .

عم بِِه وأقر َعِليِه ، وقد توبل ُسوْفيَان ابون ُعيَْينَوة َعلَوى ذَِلوَك ،  وحديث معاذ ، قَْد صح أ النَّبِّي 

 جواب قوي . كما أشرنا إليه ، ولم يظهر َعْنهُ 

فوواألقوى : جووواز المفتوورض بالمتنفوول ، وقوود رجووح ذَِلووَك صوواح  )) المغنووي (( وغيووره موون 

 أصحابنا . وهللا أعلم .

وقد عارض بعضهم حديث معاذ بما روى معاذ بن رفاعة األنصاري ، عن سوليم األنصواري 

بول يأتينوا بعودما ننوام ، ، وقوال : يوا رسوول هللا ، إن معواذ بون ج  ، أنوه أتوى النبوي -من بني سولمة –

: ))  ونكون في أعمالنا في النهار ، فينادى بالصالة ، فنخرج إليه فيطول علينوا . فقواَل رسوول هللا 

 يا معاذ ، ال تكن فتانا ، إما أن تصلي معي ، وإما أن تخفف على قومك (( .
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 خرجه اإلمام أحمد .

 ذَِلَك في تمام هذا الحديث .وهو مرسل ؛ فإن سليما هذا قتل في يوم أحد ، وقد ذكر 

 وقال ابن عبد البر : هَو منكر ال يصح .

قلت : لو صح فيحتمل أن يكون المراد : إما أن تقتصور علوى صوالتك معوي فتقويم لقوموك مون 

يصلي بهوم غيورك ، وإموا أن توذه  إلويهم فتصولي بهوم ، وإن صوليت معوي ، لكون تخفوف علويهم وال 

 أعلم . تطيل بهم . وهللا 

 

 * ** 

 

 

 بَاب   – 67

ََ اإِل امِ   َ ْن أْسَمَع النهاَس تَْكبِي

حدثنا مسدد : ثنوا عبود هللا بون داود : ثنوا األعموش ، عون إبوراهيم ، عون األسوود ، عون  – 712

مرضه الذي مات فيِه أتاه بالل ي ذنه بالصالة ، قاَل : )) موروا  عائشة ، قالت : لما مرض النبي 

قلووت : إن أبووا بكوور رجوول أسوويف ، إن يقووم مقامووك يبووك ، فووال يقوودر علووى أبووا بكوور فليصوول بالنوواط (( . 

: )) إنكون  -أو الرابعوة  –القراءة . فقاَل : )) مروا أبا بكر فليصل (( . فقلت مثلوه . فقواَل فوي الثالثوة 

يهوادي بوين رجلوين ، كوأني  صواح  يوسف ، مروا أبا بكور فليصول (( ، فصولى . وخورج النبوي 

جليه األرض ، فلما رآه أبو بكور ذهو  يتوأخر ، فأشوار إليوه أن صول ، فتوأخر أبوو أنظر  إليه يخط بر

 إلى جنبه ، وأبو بكر يسمل الناط التكبير . بكر وقعد النبي 

 تابعه : محاضر ، عن األعمش .

 قد سبق ذكر حديث عائشة بألفاظه وطرقه .

 الرويات . وما ذكر فيِه في هذه الرواية من تأخر أبي بكر فمنكر مخالف لسائر

كاَن يصلي بالناط جالسا وأبو بكر قائم يسومل النواط تكبيور  وإنما المقصود منه : أن النبي 

 . النبي 

 وهذا يدل على شيئين : 

في صحته لم يكن من عادته أن يبلوذ أحود وراءه التكبيور ، بول كواَن هوَو  أحدهما : أن النبي 

 لذ عنه .يسمل أهل المسجد تكبيره ، فال يحتاج إلى من يب

حديث سعيد بن الحارث ، قواَل : صولى لنوا أبوو سوعيد فجهور  –فيما بعد  –وقد خرج البخاري 

بالتكبير حين رفل قامته من السجود ، وحوين سوجد ، وحوين قوام مون الوركعتين ، وقوال : هكوذا رأيوت 

 . رسول هللا 

كل ، وحوين قواَل : وخرجه اإلمام أحمد ، ولفظه : فجهر بالتكبير حين افتتح الصالة ، وحين ر

سمل هللا لمن حمده ، وحوين رفول رأسوه مون السوجود ، وحوين سوجد ، وحوين قوام مون الوركعتين حتوى 

 يصلي . قضى صالته على ذَِلَك ، وقال : هكذا رأيت رسول هللا 

 وخرجه البيهقي ، وعنده : وبعد أن قاَل : سمل هللا لمن حمده .

نه قاَل بعده : وحين رفل رأسه مون السوجود ، وحوين وهذا إشارة إلى تكبير السجود ، بدليل : أ

 سجد .

 وزاد البيهقي في روايته : وحين رفل .
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لما مرض ضعف صوته عن إسماع أهل المسجد ، وكان أبو بكر حينئوذ  والثاني: أن النبي 

 يسمل الناط تكبيره ، ويبلذ عنه .

 ي حياته : في مرض آخر عرض لهُ ف –أيضا  –وقد روي عنه ، أنه فعل ذَِلَك 

،  ففي )) صوحيح مسولم (( مون حوديث أبوي الَبيور ، عون جوابر ، قواَل : اشوتكى رسوول هللا 

وذكور فوي الحوديث : أنوه أشوار إلويهم أن  –فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر يسومل النواط تكبيوره 

 اجلسوا . وقد سبق بتمامه .

أبو بكر خلفه ، فإذا كبر كبر أبوو الظهر و : صلى بنا رسول هللا  -أيضا  -وفي رواية لمسلم

 بكر يسمعنا .

فمتى كاَن اإلمام صوته ضعيفا لمرض أو غيره ، ولم يبلذ المأمومين صوته ، وكوان المسوجد 

كبيرا ال يبلغه صوت اإلمام ، شرع لبع  المأمومين أن يبلذ الباقين التكبير جهورا ، ويكوون الجهور 

 ِلَك .على قدر الحاجة إليه ، من غير زيادة على ذَ 

وروى وكيل : ثنا المغيرة بن زياد ، قاَل : رأيت عطاء بن أبي رباح صلى فوي السوقيفة  التوي 

في المسجد لحرام في نفر ، وهم متفرقوون عون الصوفوف ، فقلوت لوهُ : فقواَل : إنوي شويخ كبيور ومكوة 

النواط في سفر ، فأصابهم مطر ، فصلى بالناط فوي رحوالهم ، وبوالل يسومل  دونه كان رسول هللا

 التكبير .

وروى بكر بن محمد ، عن الحكم ، عون أبيوه ، أنوه سوأل أحمود عون الرجول يكبور يووم الجمعوة 

يسمل الناط ؟ قاَل : صالته تامة ، هذا منفعة للناط ؛ قد كاَن عمور يسومل صووته بوالبالط . قيول لوهُ : 

 فيأخذ على هذا أجرا في تكبيره يسمل الناط ؟ قاَل : ال أدري .

 يكرهه . –وهللا أعلم  –كر عبد العَيَ بن جعفر ، قوله : )) ال أدري (( كأنه قاَل أبو ب

، -يعني : أن حق الم ذنين في بيوت الموال  –قاَل :وإن أخذ من بيت المال جاز ؛ ألن حقه فيِه 

 وإن أخذ من غيره فهَو مكروه . انتهى .

 واألخذ من الوقف كاألخذ من بيت المال في هذا .

 م زيادة على قدر الحاجة، أو بلذ من غير حاجة إليه كاَن  مكروها.ومنى بلذ المأمو

وظاهر الحديث : يدل على أن المأموم إذا اقتدى باإلمام بسماع التكبير من غيره صح اقتوداِه 

 به ، وعلى هذا أكثر الفقهاء .

واختلف فيِه أصحاب مالك ، فمنهم من أجازه . ومنهم من منعه ، وعلل بأنه اقتدى بغير 

 إلمام. ومنهم من قاَل : إن كاَن اإلمام إذن للمبلذ في التبليذ صح االقتداء به .ا

فويمن سومل التكبيور ، ولوم يور اإلموام ، وال مون خلفوه : هول يصوح اقتوداِه  –أيضا  –واختلفوا 

 باإلمام في هذه الحالة ، أم ال يصح ؟

  يصح .يفرق بين أن يكون في المسجد فيصح ، وبين أن يكون خارج المسجد فال

 –وقد حكي في ذَِلَك روايات متعددة عن اإلمام أحمد ، وربما نذكر المسوألة فوي موضول آخور 
 إن شاء هللا تعالى .

فيمن صلى الجمعة ، فلم يسمل تكبير اإلمام ، وال غيور اإلموام  –في رواية منهأ  –وقال أحمد 

 ر بعضهم إلى بع  .: ليس عليِه إعادة . وقال : كل الناط يسمعون التكبير ؟ إنما ينظ

وقال سفيان الثوري في القوم ال يرون اإلمام عنودَ الركووع والسوجود : أجوَأهم أن يتبعووا مون 

 قدامهم من الصفوف ؛ الناط أئمة بعضهم لبع  .

 

 بَاب   – 68

This file was downloaded from QuranicThought.com



 102 

ومِ  َِ يَأتَمُّ بِاإِلَ اِم ، َويأتَمُّ النهاس  باْلَمأ   ج  َه  ال

 (( . ئتموا بي ، وليأتم بكم من بعدكما: ))  ، أنه قالَ  ويذكر عن النبي 

هووذا الحووديث ، خرجووه مسوولم موون حووديث أبووي نضوورة ، عوون أبووي سووعيد الخوودري ، قوواَل : رأى 

في أصحابه تأخرا ، فقاَل : )) تقدموا ، فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ، ال يوَال قووم  رسول هللا 

 يتأخرون حتى ي خرهم هللا (( .

 نضرة ، فذلك علق حديثه هذا على هذا الوجه .والبخاري ال يخرج ألبي 

 قاَل البخاري : 

حدثنا قتيبة بن سعيد : ثنا أبو معاويوة ، عون األعموش ، عون إبوراهيم ، عون األسوـود ،  – 713

جاء بالل ي ذنه بالصالة ، فقاَل : )) مروا أبوا بكور يصولي  عن عائشة ، قالت : لما ثقل رسول هللا 

سول هللا ، أبو بكر رجل أسـيف ، وأنه متى يقم مقامك ال يسومل النواط ، فلوو بالناط (( . فقلت : يا ر

 أمووووووووووووووووووورت عمووووووووووووووووووور ؟ فقووووووووووووووووووواَل : )) موووووووووووووووووووروا أبوووووووووووووووووووا بكووووووووووووووووووور يصووووووووووووووووووولي 

بالناط (( . فقلت لحفصة : قولي لهُ : إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى يقوم مقاموك ال يسومل النواط 

ا أبا بكر أن يصولي بالنواط (( . فلموا ، فلو أمرت عمر . قاَل : )) إنكن ألنتن صواح  يوسف ، مرو

فوي نفسوه خفوة ، فقوام يهوادى بوين رجلوين ، ورجواله تخطوان فوي  دخل في الصالة وجد رسول هللا 

 األرض حتى دخل المسجد ، فلما سمل أبو بكر حسـه ذه  أبو بكر يتأخر ، فأومأ إليه رسوول هللا 

 ر يصوولي قائمووا ، وكووان رسووول هللا حتووى جلووس عوون يسووار أبووو بكوور ، فكووان أبووو بكوو فجوواء النبووي 

 ، والناط يقتدون بصالة أبي بكر . يصلي قاعدا ، يقتدي أبو بكر بصالة رسول هللا 

قد تقدم ذكر هذا الحديث واإلشارة إلى ما قيل في هذه اللفظة ، وهي : )) عون يسوار أبوي بكور 

واخوتالف النواط : هول كواَن أبوو  (( ؛ فأن أبا معاوية تفرد بها ، وموا قيول فيموا بعودها ، وأنوه مودرج ،

 بكر إماما أو مأموما .

 (( قد قيل أن المراد به :  فإن قولـه : )) يقتدي أبو بكر بصالة رسول هللا 

، ويفعل ما كاَن أسهل عليوِه وأخوف وأيسور  أنه كاَن يراعي في صالته التخفيف على النبي 

لعثموان بون أبوي العواع لموا  ، كموا قواَل النبوي ، فكان ذَِلَك اقتداِه به ، من غير أن يكون م تموا بوه 

أي : راع  –استعمله على الطائف ، وأمره بتخفيف الصالة بالناط ، وقال لوهُ : )) اقتود بأضوعفهم (( 

 حال الضعفاء ممن يصلي وراءك ، فص صالة ال تشق عليهم .

إماموا  ن النبوي وكوا ، بأنه كواَن م تموا بوالنبي  واألكثرون فسروا اقتداء أبي بكر بالنبي 

 ألبي بكر .

 أيضا. –وأما قوله: )) والناط يقتدون بصالة أبي بكر (( فاختلف الناط في تأوياه 

حينئوذ ، فكوان  فقالت طائفة : المعنى أن أبا بكر كاَن يسمعهم التكبيور لضوعف صووت النبوي 

 ، لووووووووم يكوووووووون إمامووووووووا  اقتووووووووداِهم بصوووووووووت أبووووووووي بكوووووووور ، وكووووووووان مبلغووووووووا عوووووووون النبووووووووي 

 ، وإنموا كواَن أبوو بكور يبلوذ عون النبوي  اقتداء أبوي بكور والنواط كلهوم إنموا كواَن بوالنبي للناط ، ف

 التكبير ؛ ليتمكنوا من االقتداء .

ومما يتفرع على ذَِلَك : أن الشـعبي قاَل : إذا انتهيت إلى الصف ا خر ، ولوم يرفعووا رِسوهم 

 ، وقد رفل اإلمام ، فاركل ؛ فإن بعضكم أئمة بع  .

قوول غريو  ، والجمهوور علوى خالفوه ، وأن االعتبوار باإلموام وحوده فوي إدراك الركعوة وهذا 

 بإدراك ركوعه .

 وهذا هَو المعنى الذي بوب عليِه البخاري هاهنا ، وكذلك عليِه النسائي وغيره .

؛ فوإنهم اختلفووا :  وهو قول أصحاب الشافعي ، على قولهم : إن أبا بكر كواَن م تموا بوالنبي 

 إماما ألبي بكر ، أو مأموما به ؟ على وجهين . النبي  هل كانَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 103 

إماما ألبي بكر ، وكان أبو بكر إماما للنواط الوذين وراءه  وقال اإلمام أحمد : بل كاَن النبي 

 ، فكانت تلك الصالة بإمامين .

، أو  واختلفت الرواية عن اإلمام أحمد في الصالة بإمامين : هول هوي مون خصوائص النبوي 

 م عام يستوي فيِه جميل األمة ؟ على ثالث روايات عنه .هَو حك

 بذلك . وأختار أبو بكر ابن جعفر وغيره من أصحابنا رواية اختصاع النبي 

 وروى حمووووواد بووووون سوووووـلمة ، عووووون هشوووووام بووووون عوووووروة ، عووووون أبيوووووه ، عووووون عائشوووووة ، أن 

خفووة ، فقعوود إلووى  كوواَن وجعووا ، فووأمر أبووا بكوور أن يصوولي بالنوواط ، ووجوود رسووول هللا  رسووول هللا 

 أبا بكر وهو قاعد وأم الناط أبو بكر وهو قائم . جن  أبي بكر ، فأم رسول هللا 

 خرجه الدار قطني وغيره .

خفة (( إلى آخر الحديث مودرج مون قوول عوروة  والصحيح : أن قوله : )) فوجد رسول هللا 

 وقد سبق ذَِلَك .، كما رواه مالك وابن نمير وغيرهما ، عن هشام بغير هذا اللف  ، 

* * * 
 

 بَاب   – 69

ذ  اإِلَ ام   َْ يَأخ  ََكه  –َه  بِقْوِل النهاِس ؟ –إذا 

حوودثنا عبوود هللا بوون مسوولمة ، عوون مالووك ، عوون أيوووب بوون أبووي تميمووة السووختياني ، عوون  – 714

انصوورف موون اثنتووين ، فقوواَل لووهُ ذو اليوودين :  محموود بوون سوويرين ، عوون أبووي هريوورة ، أن رسووول هللا 

فصلى اثنتين آخريين ، ثم سلم ، ثم كبور  قصرت الصالة أم نسيت يا رسول هللا ؟ فقاَل رسول هللا أ

 فسجد مثل سجوده أو أطول .

حدثنا أبو الوليود ، قواَل : ثنوا شوعبة ، عون سوعد بون إبوراهيم ، عون أبوي سولمة ابون عبود  – 715

فقيوول لووهُ : صووليت ركعتووين ، الظهوور ركعتووين ،  الوورحمن ، عوون أبووي هريوورة ، قوواَل : صوولى النبووي 

 فصلى ركعتين ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين .

مون اثنتوين فوي هوذه الصوالة ؛ ألنوه كواَن يعتقود أن صوالته قود تموت ، وكوان  إنما سولم النبوي 

جازما بذلك ، لم يدخله فيِه شك ، ومثل هذا االعتقاد يسمى يقينا ، ووقول ذَِلوَك فوي كوالم مالوك وأحمود 

ة ، فلما قاَل لهُ ذو اليودين موا قواَل حصول لوهُ شوك حينئوذ ، ولموا لوم يوافوق أحود مون وغيرهما من األئم

المصلين ذا اليدين على مقالته مل كثورتهم حصول فوي قولوه ريبوة بوانفراده بموا أخبور بوه ، فلموا وافقوه 

 الباقون على قوله رجل حينئذ إلى قولهم ، وعمل به ،وصلى ما تركه ، وسـجد للسهو.

: أن المنفرد في مجلس بخبر تتوافر الهموم علوى نقلوه يوجو  التوقوف فيوِه حتوى  ي خذ من ذَِلكَ 

 يوافق عليِه .

ولويس هوذا كوالمنفرد بشووهادة الهوالل ؛ ألن األبصوار تختلوف فووي الحودة ، بخوالف الخبور الووذي 

 يستوي أهل المجلس في علمه .

ادته حتى يتابل عليهوا : أن المفرد بَيادة على الثقات يتوقف في قبول زي -أيضا  –وي خذ منه 

 ، ال سيما إن كاَن مجلس سماعهم واحدا .

 وقد اختلف العلماء فيما إذا أخبر المأمومون اإلمام ، فهل يرجل إلى قولهم أم ال ؟

 وهذا على قسمين : 

 أحدهما : أن يتيقن صواب نفسه ، فال يرجل إلى قول من خالفه ولو كثروا .

 قيل : إنه ال يصح .وحكي ألصحابنا وجه آخر بالرجوع . و

والثاني : أن يشك ، ثم يخبره المأمومون بسهوه بقول أو إشارة أو تسوبيح أو غيور ذَِلوَك ، ففيوه 

 أقوال : 
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أحدهما : أنه يلَمه الرجوع إلى قول واحد فما زاد ؛ ألنه خبر ديني  فيقبل فيِه خبر واحد ثقوة 

 فة .، كوقت الصالة وطهارة الماء ونجاسته ، وهو قول أبي حني

 وألصحابنا وجه مثله في الَيادة .

والثاني : إن أخبره اثنان فصاعدا لَمه الرجوع إلى قولهما ، وإن أخبره واحود لوم يرجول إليوه 

 ، وهذا رواية عن مالك ، والمشهور عن أحمد .

 لم يكتف بخبر ذي اليدين حتى وافقه غيره .  وأحتج : بأن النبي 

إلى قول األثنين ، وال يج  ، بل لهُ أن يبني على يقين نفسوه والثالث : أنه يستح  لهُ الرجوع 

 ، أو يتحرى ، وله أن يرجل إلى قولهما ، وهو أفضل ، وهو رواية عن أحمد .

والرابوول : أنووا إن قلنووا : أن الشوواك يبنووي علووى اليقووين ، فووال يرجوول إلووى قووول واحوود . وإن قلنووا : 

 أمومين ، هذا قول ابن عقيل من أصحابنا . يتحرى ويعمل بما يغل  على ظنه رجل إلى قول الم

وجمهورهم قالوا : يرجل على كال القولين ؛ ألن الرجوع إلى خبر االثنين رجووع إلوى شوهادة 

 شرعية ، فيعمل بها على كل حال ، بخالف التحري والرجوع إلى األمارات المحضة .

 غل  على ظنه خط هما .ويشهد لهُ : أن أحمد نص على أنه يرجل إلى تسبيح االثنين ، وإن 

والخووامس : أنووه ال يرجوول إلووى قووول أحوود ، بوول يبنووي علووى يقووين نفسووه ، كووالمفرد ، وهووو قووول 

 في رواية . –الثوري والشافعي ومالك 

إلوى ذكوره ، ال إلوى قوول الموأمومين ، كموا قواَل : ))  وقال أهل هذا القول : إنما رجل النبوي 

 نسيت فذكروني . إنما أنا بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا

 فدل على أنه إنما يرجل إلى ذكره ، ال إلى قولهم ، فإنه لم يقل : فإذا نسيت فردوني .

والسادط : أنه ال يرجل إلى قول الواحد واالثنين ، ويرجل إليهم إذا كثروا ؛ ألنه يبعد اتفواقهم 

 على الخطأ مل كثرتهم ، وهو قول طائفة من المالكية والشافعية .

المخبوور للمصوولي ، لوويس معووه فووي صووالته ، فهوول يرجوول إليووه كمووا يرجوول إلووى قووول وإن كوواَن 

 المأمومين ؟ فيِه وجهان ألصحابنا .

أصحهما : أنه يرجل إليهم ، وهو قول أشه  المالكي ، وظواهر كوالم أحمود ؛ فإنوه نوص علوى 

 أن الطووووووائفين بالبيووووووت يرجوووووول بعضووووووهم إلووووووى قووووووول بعوووووو  إذا أخبووووووره اثنووووووان عوووووون عوووووودد 

 أن كل واحد منهم غير مشارك لآلخر في طوافه ، فكذلك هاهنا .طوافه ، مل 

 وأما المأموم إذا شك في عدد الركعات ، ففيه ثالثة أقوال : 

 أحدها : أنه يرجل إلى فعل اإلمام والمأمومين ، ويصنل ما صنعوا ، وهو مذه  أصحابنا .

 الكية والشافعية .والثاني : أنه يبني على اليقين كالمنفرد ، وهو قول طائفة من الم

 والثالث : إن كثروا رجل إلى متابعتهم ، وإال فال ، هَو وجه ألصحاب مالك والشافعي .

 ولو كاَن مل اإلمام مأموم واحد ، فشك المأموم ، فهل يرجل إلى قول إمامه ؟

قاَل بع  أصحابنا : قياط المذه  :ال يرجل إليه ، كما ال يرجل اإلمام إلى قول مأموم واحود 

. 

 وفيه نظر ؛ فإن اإلمام ضامن ، وقد ورد األمر بأن يصنل المأموم ما صنل إمامه .

، قوواَل : )) اإلمووام ضووامن ، فمووا صوونل  خرجووه الوودارقطني موون حووديث جووابر ، عوون النبووي 

 فاصنعوا (( .

 وفي إسناده مقال .

شواء أن  –وبقية فوائد حديث أبي هريرة تذكر في مواضوعه مون )) أبوواب : سوجود السوهو (( 

 هللا تعالى .

* * * 
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 بَاب  -70

 إذا بََكى اإِلَ ام  في الالهالَةِ 

 وقال عبد هللا بن شداد : سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف ، يقرأ : 

  ِنِي إِلَى هللا َْ  [. 86] يوسف: من ا ية إِنََّما أَْشُكو بَثِّي َوُح

ل عبود هللا بون شوداد بون الهواد روى سفيان بن عيينة ، عون إسوماعيل بون محمود بون سوعد : سوم

يقووول : سوومعت عموور يقوورأ فووي الصووالة الصووبح سووورة يوسووف ، فسوومعت نشوويجه ، وإنووي لفووي آخوور 

نِي إِلَى َّللاَّ   الصفوف ، وهو يقرأ :  َْ  [. 86]يوسف: من ا ية إِنََّما أَْشُكو بَثِّي َوُح

 وروي من وجوه أخر : 

أخبرني علقمة بن وقاع ، قاَل : كاَن عمر يقورأ  روى ابن جريج : أخبرني ابن مليكة ، قاَل :

 في العشاء ا خرة بسورة يوسف ، وأنا في م خر الصف ، حتى إذا ذكر يوسف سمعت نشيجه .

وروى جعفر بن سليمان ، عن ثابوت ، عون أبوي رافول ، قواَل : إنوي يوموا مول عمور فوي صوالة 

لصفوف الرجال مما يلي النساء ، وكان الصبح ، وهو يقرأ السورة التي فيها يوسف ، وأنا في آخر ا

نِي إِلَى هللا جهير القراءة ، فلما مر بهذه ا ية :  َْ [ فبكوى  86]يوسف: من ا ية إِنََّما أَْشُكو بَثِّي َوُح

 حتى انقطعت قراءته ، وسمعت نشيجه .

وروى عبد الرحمن بن إسحاق ، عن محارب بن دثار ، عن ابون عمور ، قواَل : صوليت خلوف 

 ، فستمعت خنينه من وراء ثالثة صفوف . عمر

وفي رواية : قاَل : غل  : عمر البكاء وهو يصلي بالناط الصوبح ، فسومعت خنينوه مون وراء 

 ثالثة صفوف .

 : قاله أبو عبيد وغيره . -والنشيج : هَو رفل الصوت بالبكاء 

 : نحوه . -بالخاء المعجمة  –والخنين 

 قاَل : البخاري 

عيل ، قاَل حدثني مالك ، عن هشوام بون عوروة ، عون أبيوه ، عون عائشوة أم حدثنا إسما – 716

في مرضوه قواَل : )) موروا أبوا بكور فليصول بالنواط (( . قالوت عائشوة :  الم منين ، أن رسول هللا 

قلت : أن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسومل النواط مون البكواء ، فمور عمور فليصول . فقواَل : ))موروا أبوا 

 ناط (( . قالت عائشة : بكر فليصل لل

 لووووه : إن أبووووا بكوووور إذا قووووام فووووي مقامووووك لووووم يسوووومل النوووواط موووون  فقلووووت لحفصووووة : قووووولي

: )) إنكوون ألنووتن صووواح   البكوواء ، فموور عموور فليصوول للنوواط . ففعلووت حفصووة . فقوواَل رسووول هللا 

 يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناط (( . فقالت حفصة : ما كنت ألصي  منك خيرا .

أمور أبوا بكور أن يصولي بالنواط مول  من إيراد هذا الحديث في هذا الباب : أن النبي  مقصود

تكرار القول لهُ أنه إذا قام مقامه ال يسمل النواط مون البكواء ، فودل علوى أن البكواء مون خشوية هللا فوي 

 الصالة ال يضر الصالة ، بل يَينها ؛ فإن الخشوع زينة الصالة .

 به (( هذا حديث عائشة في ذكر الهجرة بطوله ، وقد خرج البخاري في )) كتا

وفيه : ثم بدا ألبوي بكور فوابتنى مسوجدا بفنواء داره ، فكوان يصولي فيوِه ويقورأ القورآن فيتقصوف 

عليِه نساء المشركين وأبناِهم ، يتعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبوو بكور رجوال بكواء ، ال يملوك 

 عينيه إذا قرأ القرآن .

لمة ، عن ثابوت ، عون مطورف بون عبود هللا ، عون أبيوه ، قواَل : انتهيوت إلوى وروى حماد بن س

 وهو يصلي ولصدره أزيَ كأزيَ المرجل . رسول هللا 

 خرجه اإلمام أحمد ، والنسائي ، وزاد : يعني : يبكي .
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يصولي وفوي صودره أزيوَ كوأزيَ المرجول مون  وفي رواية لإلمام أحمد : رأيت رسول هللا 

 البكاء .

 أبو داود كذلك .وخرجه 

 وهذا اإلسناد على شرط مسلم .

 وقد دل القرآن على مدح الباكين من خشية هللا في سجودهم ، فقاَل تعالى :

 وَن ِلألَْذقَوواِن يَْبُكووون ً [. وقووال :  109]اإلسووراء : موون ا يووة َويَِخوورُّ داً َوبُِكيّووا وا ُسووجَّ   ُِ َخوورُّ

 [. 58]مريم: من ا ية

 في البكاء في الصالة على الثالثة أقوال : وقد اختلف العلماء 

أحدها : إنوه إن كواَن لخووف هللا تعوالى لوم يبطول الصوالة ، وإن كواَن لحوَن الودنيا ونحووه فهوَو 

 كالكالم ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد .

 وألصحابنا وجه ضعيف : أنه إن كاَن عن غير غلبة أبطل .

 به .والمنصوع عن أحمد : إن كاَن عن غلبة ال بأط 

قاَل القاضي أبو يعلى : إن كاَن عن غلبة لوم يكوره ، وإن اسوتدعاه كوره . قواَل : وإن كواَن معوه 

 نحي  أبطل .

 وهذا ليس في كالم اإلمام أحمد ، ولو قيده بما إذا استدعاه لكان أجود .

 وقد قاَل ابن بطة من أصحابنا : إن التأوه في الصالة من خشية هللا ال يبطل .

 ى .فالنحي  أول

والقول الثاني : إنه ال يبطل بكل حال ، ولويس هوَو كوالكالم ؛ ألنوه ال يسومى بوه متكلموا ، وهوو 

 قول أبي يوسف . 

 وكذا قاَل مالك في األنين : ال يقطل صالة المري  ، وأكرهه للصحيح .

 وقال أبو الثور : ال بأط باألنين ، إال أن يكون كالم مفهوم .

 المروذي والتباكي من مصيبة ، ولم يجَم بالبطالن . وتوقف اإلمام أحمد في رواية

 وقال في رواية أبي الحارث في الصالة : إن كاَن غالبا عليِه أكرهه .

أي : كاَن مختارا لهُ ، قوادر علوى رده ، بحيوث لوم يغلبوه األنوين ،  –ومعنى قوله : )) غالبا (( 

 ولم يقهره . وظاهر كالمه أنه ال يبطل صالته .

ي أبو يعلى : إنما أراد إذا كاَن أنينوه )) عاليوا (( مون العلوو أو رفول الصووت ؛ لموا وقال القاض

 يخشى من الرياء به ، أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه .

 وهذا الذي فسره تصحيف منه . وهللا أعلم .

 والثالث : إنه كالم بكل حال ، حكي عن الشعبي والنخعي ومغيرة والثوري .

 ي األنين ، ونقل عن الشعبي في التأوه .وإنما المنقول عنهم ف

وهذا محمول على لم يكن من خشية هللا ، فقد كاَن الثوري إذا قرأ في صوالته لوم تفهوم قراءتوه 

 من شدة بكائه .

 وهو مذه  الشافعي ، وعنده : إن أبان به حرفان أبطل الصالة ، وإال كره ولم تبطل .

: إذا لم يغل  عليِه ، فوأن غلو  عليوِه صواحبه ففوي وكذا قاَل أصحابنا في البكاء لحَنه ونحوه 

 البطالن به وجهان .

 : قاله القاضي أبو يعلى ومن اتبعه.-وال يعرف اإلمام أحمد اعتبار حرفين في ذَِلَك 

مون خشوية هللا حسون جميوول ، يودل علووى أن البكواء فوي الصوالة  وموا تقودم عون أبوي بكور وعمور 

ا كواَن زينوة الصوالة وزهرتهوا وجمالهوا كيوف يقنول بوأن يقوال فيوِه : ويقبح أن يقال : ال يبطلها ؛ فإن م

 غير مبطل ؟ ولم يَل السلف الصالح الخاشعون هلل على ذَِلَك .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 107 

روى اإلمام أحمد في )) كتاب الَهود (( بإسوناده ، عون نوافل ، قواَل : كواَن ابون عمور يقورأ فوي 

 ويسأل هللا الجنة . صالته ، فيمر با ية فيها ذكر الجنة ، فيقف عندها فيدعوا

 قاَل: ويدعوا ويبكي.قاَل : ويمر با ية فيها ذكر النار، فيدعوا ويستجير باهلل منها.

وبإسناده ، عن أبن أبي ملكية ، قاَل صحبت ابن عباط من مكة إلى المدينوة . قواَل : وكوان إذا 

 نَل قام ينتظر الليل ، فسأله أيوب : كيف كانت قراءته ؟

 [  19] ق :  اءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحّقِ ذَِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيدُ َوجَ قاَل : قرأ 

 فجعل يرتل ، ويكثر في ذَِلَك النشيج .

وروى ابن أبي الودنيا بإسوناده ، عون القاسوم بون محمود ، قواَل : كنوت غودوت يوموا فوإذا عائشوة 

ُ  وتبكي ، وتقرأ  -يعني : تصلي  –قائمة تسبح  [.  27]الطوور:  َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَُّمومِ فََمنَّ َّللاَّ

وتدعوا وتبكي ، وترددها . فقمت حتى مللت القيوام ، فوذهبت إلوى السووق لحواجتي ، ثوم رجعوت فوإذا 

 هي قائمة كما هي ، تصلي وتبكي .

 والروايوات فوي هوذا عوون التوابعين ومون بعودهم كثيوورة جودا ، وإنموا ينكور ذَِلووَك مون غلبوت عليووهِ 

 الشقوة ، أو سبقت لهُ الشقوة .

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 بَاب   – 71

 تَْسِويَِة الالفُّوِف ِعْنَد اإِلاَاَ ِة َوبَعَْدَهاَ 

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك : ثنا شعبة ، قاَل : أخبرني عمرو ابن مورة ، قواَل  – 717

: )) لتسوون  : قواَل رسوول هللا  : سمعت سالم بن أبي الجعد ، قاَل : سمعت النعمان بن بشير ، قوالَ 

 صفوفكم ، أو ليخالفن هللا بين وجوهكم (( .

حدثنا أبو معمر : ثنا عبد الوارث ، عن عبد العَيوَ ، عون أنوس بون مالوك ، أن النبوي  – 718

 . )) قاَل )) أتموا الصفوف ؛ فأني أراكم خلف ظهري 

بَيوادة ، وهووي فوي أولووه ،  حوديث النعموان ، خرجووه مسولم مون روايووة سوماك بون حوورب ، عنوه

يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح ،حتى رأى أنوا قود عقلنوا عنوه ، ثوم  وهي : كاَن رسول هللا 

خرج يوما فقام حتى كواد يكبور ، فورأى رجوال باديوا صودره مون الصوف ، فقواَل : )) عبواد هللا لتسوون 

 صفوفكم أو ليخالفن هللا بين وجوهكم (( .

 يقوم الصفوف ويعدلها قبل الصالة كما يقوم السهم .ومعناه : أنه كاَن 

 وقد توعد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه ، وظاهره :

يقتضي مسخ الوجووه وتحويلهوا إلوى صودور الحيوانوات أو غيرهوا ، كموا قواَل : )) أموا يخشوى 

 صورة حمار (( . أو صورته –الذي يرفل رأسه قبل اإلمام أن يحول هللا رأسه ] رأط [ حمار 

 وظاهر هذا الوعيد : يدل على تحريم ما توعد عليِه .
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 :  وفوووي)) مسوووند اإلموووام أحمووود (( بإسوووناد فيوووِه ضوووعف ، عووون أبوووي أماموووة ، عووون النبوووي 

 )) لتسووووووووون الصووووووووفوف ، أو لتطمسوووووووون وجوووووووووهكم ، ولتغضوووووووون أبصوووووووواركم ، أو لووووووووتخطفن 

 أبصاركم (( . 

 الووووذي خرجووووه مسوووولم بَيووووادة فووووي وقوووود خوووورج البيهقووووي حووووديث سووووماك ، عوووون النعمووووان 

 آخره ، وهي : )) أو ليخالفن هللا بين وجوهكم يوم القيامة (( .

 وهذه الَيادة تدل على الوعيد على ذَِلَك في ا خرة ، ال في الدنيا .

 وقد روي الوعيد على ذلك بإختالف القلوب ، والمراد : تنافرها وتبيانها .

يمسوح مناكبنوا فوي  ي ، قواَل : كواَن رسوول هللا فخرج مسلم من حديث أبي مسوعود األنصوار

 الصالة ، ويقول : )) استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم (( .

 أيضا _ نحوه .–وسيأتي من حديث النعمان بن بشير 

 وخرج أبو داود والنسائي نحوه من حديث البراء بن عازب .

 مها .وأما أمره في حديث أنس بإقامة الصفوف ، فالمراد به : تقوي

ال يخفى عليِه حالهم في الصوالة  وقوله : )) فإني أراكم من وراء ظهري (( إعالم لهم بأنه 

؛ فإنه يورى مون وراء ظهوره كموا يورى مون بوين يديوه ، ففوي هوذا حوث لهوم علوى إقاموة الصوفوف إذا 

 صلوا خلفه .

مون هنوه الودار ، وإن كاَن هللا قود توفواه ونقلوه  وقد سبق القول في رِيته وراء ظهره ، وأنه 

فووإن المصوولي ينوواجي ربووه وهووو قووائم بووين يوودي موون ال يخفووى عليووِه سووره وعالنيتووه ، فليحسوون وقوفووه 

 وصالته ؛ فإنه بمرء من هللا ومسمل .

 وقد روي أن تسوية الصفوف وإقامتها توج  تآلف القلوب :

 فووروى الطبرانووي موون طريووق سووريج بوون يووونس ، عوون أبووي خالوود األحموور ، عوون مجالوود ، عوون

: )) اسوتووا تسوتوي قلووبكم وال تختلفووا  الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قاَل : قاَل رسول هللا 

 ، وتماسوا تراحموا (( .

 يعني : ازدحموا في الصالة . –قاَل : سريج : )) تماسوا (( 

 وقال غيره : )) تماسوا (( : تواصلوا .

ألمة وشرفها بوه ؛ فوإنهم أشوبهوا بوذلك وأعلم ؛ أن الصفوف في الصالة مما خص هللا به هذه ا

 صفوف المالئكة في السماء ، كما أخبر هللا عنهم أنهم قالوا : 

 َافُّون  [، وأقسم بالصافات صفا ، وهم المالئكة . 165]الصافات: َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

جعلوت  ، قواَل : )) فضولنا علوى النواط بوثالث : وفي )) صوحيح مسولم (( عون حذيفوة ، عون النبوي 

 الحديث . –صفوفنا كصفوف المالئكة (( 

فقوواَل : )) أال تصووفون كمووا  عوون جووابر بوون سوومرة ، قوواَل : خوورج علينووا رسووول هللا  –أيضووا  –وفيووه 

تصف المالئكة عنودَ ربهوا ؟ (( فقلنوا : يوا رسوول هللا ، وكيوف تصوف المالئكوة عنود ربهوا ؟ قواَل : )) 

 (( . يتمون الصفوف األولى ، ويتراصون في الصف

وروى ابن أبي حاتم من رواية أبوي نضورة ، قواَل : كواَن ابون عمور إذا أقيموت الصوالة اسوتقبل 

 الناط بوجهه ، ثم قاَل : أقيموا صفوفكم ، استووا قياما ، يريود هللا بكوم هودي المالئكوة . ثوم يقوول : 

افُّوَن   [ ، تأخر فالن ، تقدم   165]الصافات: َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ

 ن ، ثم يتقدم فيكبر .فال

وروى ابوون جووريح ، عوون الوليوود بوون عبوود هللا بوون أبووي مغيووث ، قوواَل : كووانوا ال يصووفون فووي   

افُّوَن  الصالة ،حتى نَلت :  .[ 165]الصافات: َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ
 وقد روي أن من صفة هذه األمة في الكت  السالفة : صفهم في الصالة ، كصفهم في القتال .
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* * * 

 

 باب - 72

 إِْاباِل األَ ام َعلَى النهاِس ِعْنَد تَْسِويَِة الالٌّفٌوفِ 

حدثنا أحمد بن أبي رجاء : ثنا معاوية بن عمرو : ثنوا زائودة بون قداموة : ثنوا حميود - 719

بوجهوه ، فقواَل : ))  الطويل : ثنا أنس بون مالوك ، قواَل : أقيموت الصوالة ، فأقبول علينوا رسوول هللا 

 كم ، وتراصوا ؛ فإني أراكم من وراء ظهري (( .أقيموا صفوف

َ يُِحو ُّ الَّوِذيَن يُقَواتِلُوَن  التراع : هَو التضام والتداني والتالصق . ومنوه قولوه تعوالى :  إِنَّ َّللاَّ

 [ . 4] الصف :  فِي َسبِيِلِه َصفّاً َكأَنَُّهْم بُْنيَاٌن َمْرُصوعٌ 

أن يقبوول علووى المووأمومين بعوود إقامووة الصووالة ،  لووهُ  وفووي هووذا : دليوول علووى أن ا إلمووام يسووتح 

 ويأمرهم بتسوية صفوفهم .

 وقد تقدم حديث النعمان بن بشير في هذا .  

 كوووووواَن يقووووووول :  وخوووووورج النسووووووائي موووووون حووووووديث ثابووووووت ، عوووووون أنووووووس ، أن النبووووووي 

 .)) استووا ، استووا ، استووا ؛ فوالذي نفسي بيده إني ألراكم من خلفي كما أراكم بين يدي (( 

 وبوب عليِه : )) كم مرة يقول : استووا (( . 

 كاَن إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا . يشير إلى أنه يكررها ثالثا ؛ فأن النبي 

صاح  المقصورة  وخرج أبو داود وابن حبان في ))صحيحه (( من حديث محمد بن مسلم 

ا العود ؟ قلت : ال وهللا . قاَل : ، قاَل : صليت إلى جن  أنس يوماً ، فقاَل : هل تدري لم صنل هذ -

كاَن إذا قام إلى الصالة أخذه بيمينه ، ثم التفت ، فقاَل : )) اعتدلوا ، سووا  إن رسول هللا 

 صفوفكم (( .

إذا قام في  وخرج الدارقطني والحاكم من حديث حميد ، عن انس ، قاَل : كاَن رسول هللا 

 اله، ثم يقول : )) استووا وتعادلوا (( .الصالة قاَل هكذا وهكذا عن يمينه وعن شم

وروى مالك في )) الموطأ(( عن نافل ، أن عمر كاَن يأمر بتسوية الصفوف ، فإذا أخبروه أن قد 

 استوت كبر .

 أيضاً . وعن عمه أبي سهيل ، عن أبيه ، عن عثمان بن عفان 

، حتى إذا لم ير فيِه  وروى عمرو بن ميمون ، قاَل : كاَن عمر إذا أقيمت الصالة أقام الصف

 خلالً كبّر .

وروى وكيل بإسناده ، عن كع  بن مرة ، قاَل : إن كنت ألدع الصف المقدم من شدة قول 

 عمر : استووا .

 وبإسناده، عن ابن عمر ، أن عمر كاَن يبعث رجاالً يقيمون الصفوف في الصالة .

َن يسوي صفوفنا ، ويقول : وروى أبو نعيٍم بإسناده ، عن الحارث ، عن علي ، قاَل : كا

 سووا تراحموا ، وال تختلفوا فتختلف قلوبكم .

 

* * * 

 باب- 73

 الالهِ األَولِ 

حدثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن سمي ، عن أبي صوالح ، عون أبوي هريورة ، قواَل -720

 : )) الشهداء : الغرق ، والمطعون ، والمبطون ، والهدم (( . رسول هللا 
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لوو يعلموون موا فوي التهجيور السوتبقوا إليوه ، ولوو يعلموون موا فوي العتموة  وقال : )) - 721

 والصبح ألتوهما ولو حبواً ، ولو يعلمون ما في الصف المقدم الستهموا (( .

قد سبق هذا الحديث في ))باب : االستهام في األذان (( وفي )) باب : فضل التهجير إلى 

 . الظهر (( ، وذكرنا معنى االستهام على الصف 

 وقد روي للصف األول فضائل عديدة : 

 فمنها : أنه على مثل صف المالئكة .

فوي -، قواَل  خرج األمام أحمد وأبووا داود والنسوائي مون حوديث أبوي بون كعو  ، عون النبوي 

 : )) والصف األول على مثل صف المالئكة ، ولو علمتم ما فضيلته البتدرتموه ((. -حديث ذكره 

 الرجال . ومنها : أنه خير صفوف

، قاَل : )) خير صفوف الرجال أولهوا  ففي )) صحيح مسلم (( عن أبي هريرة ، عن النبي 

 (( .، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها , وشرها أولها 

 ومنها : أن هللا ومالئكته يصلون عليِه .

  فخووورج األموووام أحمووود وأبوووو داود والنسوووائي مووون حوووديث البوووراء بووون عوووازب ، عووون النبوووي

 . )) قاَل : )) إن هللا ومالئكته يصلون على الصفوف األول ، 

 وخرجه ابن ماجه ، وعنده : )) على الصف األول (( .

ً -وخرجه   . بهذا اللف  من حديث عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي  -أيضا

 : قاله أبو حاتم والدار قطني . -والصواب : إرسال إسناده 

 . ف  من حديث النعمان بن بشير ، عن النبي وخرجه األمام أحمد بهذا الل

 قالهوووووا ثالثووووواً . فقيووووول لوووووهُ :  ومووووون حوووووديث أبوووووي أماموووووة ، وفوووووي حديثوووووه: أن النبوووووي 

 (( .: )) وعلى الثاني  -في الثالثة يارسول هللا ، والثاني ؟ فقاَل 

 استغفر لهُ ثالثاً دون ما بعده . ومنها : أن النبي 

كواَن يسوتغفر للصوف المقودم  اض بون سوارية ، أن النبوي فخرج ابن ماجوه مون حوديث العربو

 ثالثاً ، وللثاني مرة .

 وخرجه النسائي ، وعنده : )) يصلي (( مكان : )) يستغفر (( .

 ومنها : أنه أحصن الصفوف من الشيطان .

أي شوجرة أبعود مون الخوارف )) قواَل ألصوحابه :  فروى قتادة ، عون أبوي قالبوة ، أن النبوي 

 (( قالوا : فرعها . قاَل : )) فكذلك الصف المقدم ، هَو أحصنها من الشيطان (( .والخاذف ؟ 

 ورواه جماعة ، فقالوا : عن قتادة ، عن أنس . 

 : قاله الدارقطني وغيره . وأنكر أبو زرعة وصله . -والصواب : عن أبي قالبة 

 وروي نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً بإسـناد ضعيف .

 صالة فيِه تقتضي التقدم إلى هللا ، فإن التأخر عنه يقتضي التأخر .ومنها : أن ال

 ، أنووووه رأى فووووي أصووووحابه  ففووووي)) صووووحيح مسوووولم (( عوووون أبووووي سووووعيد ، عوووون النبووووي 

تقدموا ، فوائتموا بوي ، وليوأتم مون بعودكم ، اليوَال قووم يتوأخرون حتوى يوأخرهم هللا )) تأخرا ، فقاَل: 

 ). ) 

))  ، قواَل : )) صحيحه (( من حديث عائشوة ، عون النبوي  وخرج أبو داود وابن خَيمة في

 ال يَال أقوام يتأخرون عن الصف األول حتى ي خرهم هللا في النار(( .

واختلف الناط في الصف األول : هل هَو الذي يلي األمام بكل حال ، أم الذي ال يقطعه شيء 

 ؟ وفيه قوالن للعلماء .   
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ل هَو الذي يلي المقصورة ، وأن ما تقطعه المقصورة والمنصوع عن أحمد :أن الصف األو

 : نقله عنه المروذي وأبو طال  وأحمد بن القاسم وغيرهم . -فليس هَو األول 

وقال أبو طال  :سئل أحمد عن الصالة في المقصوورة ؟ قواَل : ال يصولي فيهوا ،هوَو الوذي يلوي 

 المقصورة ، فيخرج من المقصورة فيصلي في الصف األول .
وكيل عن عيسى الحناط ،عن نافل ، عن ابن عمر ، أنه كاَن إذا حضرت الصالة وهوو  وروى

 في المقصورة خرج إلى المسجد .
 وعوووون شووووعبة ، عوووون الحكووووم ، عوووون يحيووووى بوووون الجووووَار ، قوووواَل : كوووواَن أصووووحاب عبوووود هللا 

 يقولون : الصف األول الذي يلي المقصورة . -يعني : ابن مسعود-
 بن عبد هللا بن مسعود . وروي ذَِلَك عن أبي عبيدة

 وقال الشعبي : المقصورة ليست من المسجد .
 ذكر ذلك كله وكيل في )) كتابه (( .

 فأما الصف الذي يقطعه المنبر ، فهل هَو الصف األول ، أم ال ؟

: إن المنبور ال يقطول الصوف ، فيكوون  -في رواية أبي طال  والمروذي وغيرهما  قاَل أحمد 
 لي اإلمام وإن قطعه المنبر ، بخالف المقصورة .الصف األول الذي ي

 وتوقف في ذَِلَك في رواية األثرم وغيره .
وقالت طائفة : الصف األول هَو الذي يلي اإلمام بكل حال ، ورجحه كثير من أصحابنا ، ولوم 

 أقف على نص ألحمد به .
 وقال آخرون : الصف األول المراد به أول من يدخل المسجد للصالة فيِه .

قاَل ابن عبد البر : ال أعلم خالفا بين العلماء أن من بكور وانتظور الصوالة ، وإن لوم يصول فوي 
 الصف األول ، أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف األول .

قوواَل : وفووي هووذا مووا يوضووح أن معنووى فضوول الصووف األول : أنووه ورد موون اجوول البكووور إليووه ، 

 أعلم .انتهى . والتقدم . وهللا 
حموول أحاديووث فضوول الصووف األول علووى البكووور إلووى المسووجد خاصووة ال يصووح، وموون تأموول و

 األحاديث علم أن المراد بالصف األول الصف المقدم في المسجد، ال تحتمل غير ذَِلَك. 
وخرج األمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خَيمة في )) صوحيحه (( مون حوديث أنوس ، أن 

ف المقدم ، ثم الذي يليه ، فما كاَن من نقص فلويكن فوي الصوف المو خر أتموا الص: )) قاَل  النبي 
. )) 

* * * 

 

 بَاب  - 74

 إاَاَ ِة الالهِ ِ ن تََماِم الالهالةِ 

حدثنا عبد هللا بن محمد : ثنا عبد الرزاق : أنا معمر ، عن هموام بون منبوه ، عون أبوي -722

م به ، فال تختلفوا عليِه ، فوإذا ركول فوأركعوا ، ، قاَل : )) إنما جعل اإلمام لي ت هريرة ، عن النبي 

وإذا قوواَل : سوومل هللا لموون حمووده ، فقولوووا : ربنووا ولووك الحموود وإذا سووجد فاسووجدوا ، وإذا صوولى جالسووا 

 .فصلوا جلوسا أجمعون ، وأقيموا الصف في الصالة ؛ فإن إقامة الصف من حسن الصالة (( 

723  تادة ، عن أنس بن مالك ، عن النبوي حدثنا أبو الوليد : ثنا شعبة ، عن ق  : قواَل ،

 )) سووا صفوفكم ؛ فأن تسوية الصف من إقامة الصالة (( .

في حديث أبي هريرة : أن إقامة الصف من حسن الصالة ، والمراد : أن الصف إذا أقيم في 

 ف .الصالة كاَن ذَِلَك من حسنها ، فإذا لم يقم نقص من حسنها بحس  ما نقص من إقامة الص
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وفي حديث أنس : أن تسوية الصفوف من إقامة الصالة ، والموراد بإقامتهوا :اإلتيوان بهوا علوى 

 وجه الكمال .

 الكامل. وجهها على قائمة بها الصالة،والمراد:اإلتيان إقامة القرأن سوى في يذكر ولم

في وقد صرح في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها ، فإذا لم تسو الصفوف 

 وهللا أعلم . -أيضا-الصالة نقص من إقامتها بحس  ذَِلَك 

* * * 

 

 بَاب   -75

ِه   إثِْم َ ْن لَْم ي تِمه الاله

حدثنا معاذ بن أسد : ثنا الفضل بن موسى : أنا سعيد بون عبيود الطوائي ، عون بشوير - 724

كرت منوا منوذ يووم عهودت بن يسار األنصاري ، عن أنس بن مالك ، أنه قدم المدينة ، فقيل لهُ : ما أن

 ؟ قاَل : ما أنكرت شيئاً ، إال أنكم ال تقيمون الصفوف .  رسول هللا 

 بهذا . وقال عقبة بن عبيد ، عن بشير بن يسار : قدم علينا أنس المدينة 

 عقبووووة بوووون عبيوووود الطووووائي ، هووووَو : أخووووو سووووعيد بوووون عبيوووود الووووذي روى هووووذا الحووووديث عوووون 

 أنس ، ويكنى أبى الرحال .

 رج لهُ في الكت  الستة سوى هذا الحديث الذي علقه البخاري هاهنا .لم يخ

وقد خرج حديثه اإلمام أحمد ، عن أبي معاويوة ، عون عقبوة بون عبيود ، عون بشوير بون يسوار ، 

؟ قوواَل : أنكوورت أنكووم ال  قوواَل : قلووت ألنووس بوون مالووك : مووا أنكوورت موون حالنووا فووي عهوود رسووول هللا 

 تقيمون الصفوف .

، وأن النواط  ديث : دليل على أن تسوية الصفوف كاَن معروفا في عهد النبوي وفي هذا الح

 غيروا ذَِلَك بعده .

والظاهر : أن أنس بن مالك إنما قاَل هذا في أوائل األمور ، قبول أن يو خر بنوو أميوة الصولوات 

ى عهد النبي عن مواقيتها ، فلما غير بنو أمية مواقيت الصالة قاَل أنس : ما أعرف شيئا مما كاَن عل

 . 

قيل لهُ : وال الصالة ؟ قاَل : أو لويس قود صونعتم فيهوا موا صونعتم . وقود سوبق هوذا الحوديث فوي 

 أوائل )) المواقيت (( .

وأما استدالل البخاري به على إثم من لم يتم الصف ففيه نظر ؛ فإن هذا إنما يدل على أن هوذا 

 مما ينكر ، وقد ينكر المحرم والمكروه .

تدالل بحديث : )) لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بين وجوهكم (( على اإلثم أظهر وكان االس

 ، كما سبق التنبيه عليِه .

 

* * * 

 

 بَاب  -76

ِه   إْلَ اِق اْلَمْنِكِب باْلَمْنِكِب َواْلقََدِم باْلقََدِم في الاله

 وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل منا يلَق كعبه بكع  صاحبه .

)) ، قواَل:  ا عمرو بن خالد : ثنا زهير ، عن حميود ، عون أنوس ، عون النبوي حدثن-725

وكان أحدنا يلَق منكبه بمنك  صواحبه ، وقدموه (( . أقيموا صفوفكم ؛ فإني أراكم من وراء ظهري 

 بقدمه . 
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 حديث أنس هذا : يدل على أن تسوية الصفوف : محاذاة المناك  واألقدام .

البخوواري ، خرجووه اإلمووام أحموود وأبووو داود وابوون خَيمووة فووي )) وحووديث النعمووان للووذي علقووه 

صحيحه (( من رواية أبي القاسم الجدلي ، قاَل : سومعت النعموان ابون بشوير يقوول : أقبول رسوول هللا 

  : أقيموا صفوفكم (( )) على الناط بوجهه ، فقاَل  ثالثوا  وهللا لتقويمن صوفوفكم ، أو ليخوالفن ((

.قاَل : فرأيت الرجل يلَق منكبه بمنك  صاحبه ، وركبته بركبة صواحبه ، وكعبوه هللا بين قلوبكم (( 

 بكعبه .

أبو القاسم الجدلي،أسمه : الحسين بن الحوارث الكووفي . قواَل ابون الموديني . معوروف . ووثقوه 

 ابن حبان .

وفي هذا الحديث : داللوة علوى أن الكعو  هوَو العظوم النواتيء فوي أسوفل السواق ، لويس هوَو فوي 

 ظهر القدم ، كما قاله قوم . 

لموا رأى رجوالً ناتئواُ صودره فوي الصوف  وقد تقدم من حديث النعموان بون بشوير ، أن النبوي 

 غض  ، وأمرهم بتسوية الصفوف .

 أيضا . وفيه :دليل على أن استواء صدور القائمين في الصف 

 وخووووووورج اإلموووووووام أحمووووووود وأبوووووووو داود والنسوووووووائي وابووووووون خَيموووووووة وابووووووون حبوووووووان فوووووووي 

 ، قووووواَل :  صوووووحيحيهما (( مووووون حوووووديث أبوووووان ، عووووون قتوووووادة ، عووووون أنوووووس ، عووووون النبوووووي  ))

 رصوا صفوفكم ، وقاربوا بينها ، وحاذوا باألعناق (( . )) 

وخرج اإلمام أحمد وأبو داود من حديث أبي الَاهرية ، عن كثيور بون مورة ، عون إبون عمور ، 

مناكوو  ، وسوودوا الخلوول ، ولينوووا بأيوودي أقيموووا الصووفوف ، وحوواذوا بووين ال)) ، قوواَل :  عوون النبووي 

 إخوانكم (( .

 مرسالً . من وجه آخر ، عن أبي الَاهرية ، عن كثير بن مرة  -أيضا-وخرجه أبو داود 

 . وال يصح . وقيل : عن كثير بن مرة ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي 

ا صوفوفكم ، وحواذوا سووو)) ، قواَل :  وخرج اإلمام أحمد من حديث أبي أمامة ، عن النبوي 

 (( . بين مناكبكم ، ولينوا في أيدي إخوانكم ، وسدوا الخلل

وخرج األمام أحمد وأبو داود والنسائي مون حوديث البوراء بون عوازب ، قواَل : كواَن رسوول هللا 

  : ال تختلفووا  فتختلوف  ))يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية ، يمسح مناكبنوا وصودورنا ، يقوول

 قلوبكم (( .

وروى أبو نعيم في )) كتواب الصوالة (( بإسوناده ، عون عمور ، أنوه كواَن يسووي الصوفوف فوي 

 الصالة ، يقول : سووا مناكبكم في الصالة .

 وعن عثمان ، أنه قام خطيبا في الناط ، فقاَل : سووا صفوفكم واألقدام ، وحاذوا بالمناك  .

* * * 

 

 

 

 

 

 بَاب  -77
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َ  َعْن يَسَ  ج  َه لَه  إذَا اَاَم ال  اِر اإِلَ اِم َوَحوه

ْت َصالَت ه    اإِلَ ام  َخْلفَِه ِإلَى يَِمِينِِه تَمه

حدثنا قتيبة بن سعيد : ثنا داود ، عن عمرو بن دينار ، عن كري  مولى ابن عبواط -762

 ذات ليلوة ، فقموت عون يسواره ، فأخوذ رسوول هللا  ، عن ابون عبواط ، قواَل : صوليت مول النبوي 

 ، فجعلني عن يمينه فصلى ورقد ، فجاءه الم ذن ، فقام يصلي ، ولم يتوضأ .برأسي من ورائي 

عون  مقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب : أن ابن عبواط كواَن قود صوف مول النبوي 

منه ، فأداره من ورائه إلى يمينه ، فدل علوى أن  يساره ، لكنه لما كان موقفه مكروها حوله النبي 

لصف عون مقاموه وتحويلوه مون الصوف فوي الصوالة لمصولحة جوائَ ، وصوالته إزالة بع  من في ا

 تامة ، وإن كاَن قد خرج من الصف وتأخر عنه .

وال يدخل هذا في ترك تسوية الصفوف المنهي عنه ، وإن كاَن فيِه تأخر عون الصوف ، إال أن 

الصوالة المكتوبوة  المقصود منه : أن يعود إلى الصف على وجه أكمل من مقامه ، فهَو شوبيه بإبطوال

 إذا دخل فيها منفردا ، ثم أقيمت الصالة لي ديها في جماعة .

 وقري  منه : تخري  بناء المسجد ألعادته على وجه أكمل منه .

وقتوا -أو خلوف الصوف-: دليل على أن مصوير الموأموم فوذا خلوف اإلموام  -أيضا -وفي الحديث

أخرج ابن عباط من جهوة  الركوع ؛ فإن النبي يسيرا ال تبطل به الصالة ، إذا زالت فذوذيته قبل 

يساره إلى ورائه ، فصار فذا في تلك الحالة ، ثم أعاده إلى يمينه في الحال ، فَالوت فذوذيتوه سوريعا 

 ، ووقف في موقف هَو أكمل من مقامه األول قبل الركوع .

 تعالى .إن شـاء اللـه وسيأتي القول في ذَِلَك في )) باب : الركوع دون الصف (( 

* * * 

 

 باب - 78

 ً  الَمَأَِة تكون  َوْحَدَها َصفا

727- : حوودثنا عبوود هللا بووِن محموود: ثنووا سووفيان ، َعوون إسووحاق ، َعوون أنووس بووِن مالووك ، قوواَل

 ، وأمي خلفنا : أم سليٍم . صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي

موورأةً تقووف معهووا قامووت دل َهووذا الحووديث علووى أن الموورأة إذا صوولت مووَل الرجووال ، ولووم تجوود ا

 وحدها صفاً خلف الرجاِل .

وهذا ال اختالف فيوِه بوين العلمواء ؛ فإنهوا منهيوةٌ أن تصوف موَل الرجوال ، وقود كانوت صوفوُف 

وخلفائوه الراشودين  ، ولهوذا قواَل ابون مسوعود : أخوروهنَّ ِمون  النساء خلف الرجال في عهد النبوي 

 حيث أخرهنَّ هللا .

 خرجه وكيٌل وغيرهُ .

ال يعلم فوي َهوذا خوالف بوين العلمواء ، إال أنَّوهُ روي َعون أبوي الودرداء ، أن الجاريوة التوي لَوم و

 تحِ  تقف مَل الرجال في الصف .

 فأموووووا إن وجووووودت امووووورأةً تقوووووُف معهوووووا ، ثُووووومَّ وقفوووووت وحووووودها ، فهووووول تصوووووح صوووووالتها 

 حينئٍذ ؟ فيِه ألصحابنا وجهان .

بكٍر األثرم ، وقول القاضي أبي يعلى في )) تعليقوه أحدهما : ال تصحُّ ، َوهَو ظاهر كالم أبي 

 (( وصاح  )) المحرر (( ، إلحاقاً للمرأة بالرجل ، مَل القدرة على المصافِّة .
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والثاني : تصحُّ ، َوهَو قول صواح  )) الكوافي (( أبوي محمود المقدسوي ، َوهوَو ظواهر تبويو  

لوى ِمون يصوافّها ، وكوذا قواَل اإلموام أحمود فوي البخاري ؛ ألن المرأةَ تكون وحدها صفاً ، وال تحتاج إ

 رواية حرٍب : المرأة وحدها صٌف .

 وقوووود اسووووتدل طائفووووة ِموووون العلموووواء بصووووالة الموووورأة وحوووودها علووووى صووووحة صووووالة الرجوووول 

النفل ، وهذا جمُل بين ما فرقت السنة بينهُ ؛ فإن السنة دلت علوى صوحة صوالة المورأة وحودها خلوف 

إن شواء هللا  -َك ، فأمرتهُ باإلعادة ، على ما يأتي ذكرهُ في موضوعه الصفوف ، ونهت الرجل َعن ذَلِ 

 تعالى .

وأقرب ِمن َهذا : قوُل ِمون قواَل : إن صوالةَ الرجوِل خلوف الصوفوف وحوده إذا تعوذََر عليوِه ِمون 

يصافه تصحُّ إلحاقاً لها بصالة المرأة وحدها ، إذا لَوم تجود ِمون يصوافها ، َكموا قالَوه بعو  المتوأخرين 

 ن أصحابنا ، ولكن المذه  خالفهُ .مِ 

بحديث أنٍس َهذا على أن اإلمام إذا كاَن خلفهُ رجوالِن أو صوبيان قاموا خلفوه  -أيضاً  -واستدل 

 ، وهذا قول جمهور العلماء .

 وكان ابن مسعود يرى ان االثنين يقومان مَل اإلمام َعن يمينه وشماله .

 خرجه مسلم بإسناده َعنهُ .

 مرفوعاً . والنسائي ، عنه  وخرجه أبو داود

 وقال ابن عبد البر : ال يصح رفعهُ .

فَِمن العلماء ِمن قاَل : نُسخ ذَِلَك ؛ ألن ابن مسعوٍد قرنه بالتطبيق في حديث واحد ، والتطبيوق 

 منسوٌخ ، فكذلك القيام .

له على أنَّهُ فعله لضيِق المكان ، روَي ذَِلَك َعن ابن سيرين .  ومنهم ِمن تأوَّ

 وفيه نظٌر .

لوهُ علوى ابون مسوعوٍد فعول ذَِلوَك بعلقموة واألسوود حيوث فواتتهم الجمعوةُ ، وقصود  ومنهم مون تأوَّ

إخفواء الجماعوة للظهور يووَم الجمعوِة ، وعلوى ذَِلوَك حملووهُ اإلموام أحمود فوي روايوة إسوحاق بوِن هووان  ، 

ً -وفعله   مَل صاحبين لَهُ في مسجٍد ِمن المساجد . -أيضا

ه علووى أن علقمووة كوواَن غالموواً ، فلووم يووَر ابوون مسووعوٍد لألسووود أن يصووافه فووي وموونهم ِموون تأولوو

 الفريضووووة ، وعلوووووى ذَِلووووَك حملوووووه اإلموووووام أحموووود فوووووي روايووووة أخووووورى َعنوووووهُ ، نقلهووووا َعنوووووهُ ابنوووووه 

 عبد هللا والميموني وغيرهما .

ز وحمل أحمد حديث أنٍس َهذا في مصافته لليتيم علوى أن الصوالةَ كانوت نفوالً ، والرجوُل يجوو

 لَهُ أن يصافف الصبيَّ في النفل خاصة .

وقوود خوورج َهووذا الحووديث أبووو داود ِموون حووديث ثابووٍت ، َعوون أنووٍس ، وفيووه : فصوولى بنووا ركعتووين 

 تطوعاً .

 وقد سبق الكالُم عليِه مستوفًى في )) باب : الصالة على الحصير (( .

َعوون أنووٍس ؛ ألن  : قلبووي ال يجسوور علووى حووديث إسووحاق ، -موورة أخوورى  -وقووال اإلمووام أحموود 

 حديث موسى خالفهُ ، ليَس فيِه ذكر اليتيِم .

 قاَل أبو حفٍص البرمكيُّ ِمن أصحابنا : حديث إسحاق الِذي فيِه ذكر اليتيِم .

وحديث موسى خرجه مسلٌم ِمون طريوق شوعبةَ ، َعون عبود هللا بوِن المختوار : سومل موسوى بوِن 

قاَل : فأقامني عن يمينوه  -أو خالته-صلى به وبأمه  أنس يحدث ، َعن أنس بِن مالٍك أن رسول هللا 

 ، وأقام المرأةَ خلفَنا .

ِمن طريق سوليماِن بوِن المغيورةِ ، َعون ثابوت ، َعون أنوٍس ، قواَل : دخول  -أيضاً  -وخرج مسلم 

ي وأُمُّ َحوراٍم خوالتي ، فقواَل : )) قومووا فألُصولِّي بكوم (( فوي  النبي  غيور علينا ، وما هَو إال أنا وأّمِ
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 وقووووووووووت صووووووووووالةٍ ، فصوووووووووولى بنووووووووووا ، فقوووووووووواَل رجوووووووووول لثابووووووووووت : أيوووووووووون جعوووووووووول أنسوووووووووواً 

 منهُ ؟ قاَل : جعله َعن يمينه .

وخرجه أبو داود ِمن طريق حماد بِن سلمة ، َعون ثابوٍت ، وقوال فيوِه : فأقوامني َعون يمينوه وأمَّ 

 حراٍم خلفنا .

 نه .وفي رواية لَهُ : قاَل ثابت : ال أعلمه إال قاَل : أقامني َعن يمي

ح الدارقطنيُّ وغيرهُ وقَف الحديِث على أنٍس ، وأنه هَو الِذي أقام ثابتاً َعن يمينه .  وقد رجَّ

 وفي الجملة ؛ فللعلماء في َهذِه األحاديث ، َعن أنٍس مسلكان :

أحوودهم : تعاُرُضووُهما ، وتوورجيح روايووة موسووى بووِن أنووٍس َعنووهُ ؛ لموافقتِووِه لحووديث ابوون عبوواٍط 

 وغيرِه .

 ي : أنهما قضيَّتان متغايرتاِن ، َوهَو مسلُك ابن حبان وغيره .والثان

وأجاز أحمد مصافة الرجل للصبّيِ في النفل دوَن الفرض ، َكما قال ذَِلَك في إمامتوه بالرجوال 

 في إحدى الروايتين َعنهُ .

 ومن أصحابنا ِمن قاَل : يصّح مصافته في الفرض والنفِل .

هما وحمل كوالم أحمود علوى أن النفول يصوحُّ فيوِه صوالةُ الفوذِّ خلوف ومنهم ِمن قاَل : ال يصحُّ في

 الصفوِف . وهذا بعيدٌ .

واستدل بعُ  ِمن يرى صحةَ صالةِ الفذِّ بمصافِة أنٍس لليتيم ، ذكوره الترموذي فوي )) جامعوه 

 (( ، ثُمَّ ردَّهُ . بأنهُ لو كاَن الصبيُّ ال صالةَ لَهُ ألقام أنساً َعن يمينه .

أن يكون  أنٌس حينئٍذ كاَن صبياً لم يبلذِ الحلَم ، أو أن الوِذي صولى معوه كواَن  -أيضاً  -ويحتمل

 بالغاً ، وسمى يتيماً تعريفاً لَهُ بما كاَن عليِه ، َكما يُقال : أبو األسوِد يتيٌم عروةَ .

 وأكثر العلماء على أن الرجل يصحُّ أن يصافَّ الصبيَّ ، َوهَو قوُل الثورّيِ .

وزاعي : إن كاَن الصبِّيان ممن نَبَت صَف الرجُل والصبيان خلف اإلموام ، وإن كواَن وقاَل األ

 ممن ال نبت قاَم الرجُل َعن يمين إمامِه .

وقال حرب : سألت إسحاق َعن رجٍل صولَّى وحضوره رجوٌل وغوالٌم ابوُن سوّتِ سونيَن ، كيوف  

ينه ؟ فلم يرخص فيِه ، وذكر حديث أنوٍس : يقيمهما ؟ قاَل : يقيمهما خلفه : قلت يُقيمهما جميعاً َعن يم

 . صليت أنا ويتيٌم لنا خلَف النبّيِ 

 وقد تقدم َعن الحسن ، أن ِمن صلَّى معه رجٌل وامرأةٌ قام الرجل خلفه والمرأةُ خلفهما .

 َوهَو مخالٌف لرواية موسى بِن أنٍس وثابٍت ، َعن أنٍس .

يمين اإلمام ، والمرأة خلفه ، فعلوى قوول الحسون  وجمهوُر أهِل العلم على أنَّ الرجل يقوم َعن

 إذا كاَن مَل الرجل صبيٌّ ، فال إشكال عنده في مصافة الرجل .

بحديث أنٍس َهذا على أنَّ الصبي يقوم في صّفِ الرجال ِمون غيور كراهوٍة ،  -أيضاً  -واستدل 

لصووبيان ِموون صووفوف قَوود ُرويووت كراهتووه عوون عموور بووِن الخطوواب وأُبووي بووِن كعووٍ  ، وكانووا يُخرجووان ا

 الرجال ، َوهَو قوُل الثوري وأحمد .

 وأجاب أحمد َعن حديث أنٍس َهذا في إقامِة اليتيم مَل أنٍس،بأنَّهُ كاَن في التطوع .

 بووووأنَّ الكراهووووة إنمووووا هووووي حيووووث كوووواَن هنوووواك رجوووواٌل يملئووووون  -أيضوووواً  -ويُجوووواب َعنووووهُ 

، فَهوَو أولوى بالصوّفِ منوهُ ، فأموا فوي حوديث  الصفَّ ، فيمنل الصبيُّ ، ويخرج منهُ ليقوم مقامه رجولٌ 

أنٍس ، فإنما هَو ويتيٌم واحدٌ في بيت ، فلم يكن مقام اليتيم مانعاً للرجاِل ِمن الصالةِ في الصوّفِ مكانوه 

. 

 وعلوى تقودير أن يكوون أنووٌس صوبياً إذ ذاَك لَوم يبلوذِ الحلووَم ، فَقود كانوا جميعواُ صووبيين . وهللا 

 أعلم .
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 ابب - 79

 َ ْيَمنََة الَمْسِجِد واإَِل امِ 

حدثنا موسى : ثنا ثابوُت بوِن يَيودَ : ثنوا َعاِصوٌم ، َعون الشوعبي ، َعون ابون عبَّواٍط ،  -728

ُِ بيودي قاَل قُموُت ليلوةً أُصولِّي َعون يَسواِر النبوّيِ  َحتَّوى أقواَمني َعون يمينوِه ،  -أو بعُضودي  -، فأخوذَ

 وقَاَل بيدِه ِمن ورائِي .

ل ابون عبواط ِمون َعون يسواره  لبخاري بهذا الحديث في َهذا الباب : أن النبي مرادُ ا لما حوَّ

إلى يمينه دلَّ على أن موقف المأموِم َعن يمين اإلمام ، وأن جهةَ اليمين أشرُف وأفضل فلذلك يكوون 

يقوموون خلوف موقُف المأموِم الواحِد منها ، فيُستدُل بذلك على أن جهةَ يمين اإلمام للموأمومين الوذين 

 اإلمام أشرف وأفضُل ِمن جهة يساره .

 وقد ورد في َهذا أحاديٌث مصرحةٌ بذلك :

فخرج ابن ماجه ِمن رواية أسامةَ بِن زيٍد ، َعن عثمان بِن عروةَ ، َعن عروةَ ، عن عائشوة ، 

 ، قاَل : )) إنَّ هللا ومالئكتَه يصلُّون على ميامِن الصفُوِف (( . عن النبي 

 رواية معاوية بِن هشام ، َعن سفيان ، َعن اسامة ، بِه .خرجه ِمن 

وذكر البيهقي : أنه تفرد به معاويوة ، عون سوفيان . قواَل : وال أراه محفوظواً ، وإنموا المحفووظ 

 بهذا اإلسناد : )) إن هللا ومالئكته يصلُّون على الذين يصلون الصفوف (( .

بيٍد ، َعن ابن البراء بِن عازب ، َعون البوراء وخرج النسائيُّ وابن ماجه ِمن حديث ثابت بِن ع

 أن نقووووووووم َعووووووون  -أو أحووووووو ُّ  -مموووووووا نحووووووو   ، قووووووواَل : كنَّوووووووا إذا صووووووولينا خلوووووووف النبوووووووي  

 يمينه .

 وخرج ابن ماجه ِمن رواية ليث بِن أبي ُسليٍم ، َعن نافلٍ ، َعن ابن عموَر قواَل : قيول للنبوي 

ر ميسرة المسجد كت  لَهُ كفالن ِمن األجر  : : إن ميسرةَ المسجد تعطلت . فقالت النبي  )) ِمن عمَّ

. )) 

: )) إن اسوتطعت  وخرج البيهقي بإسناد فيِه جهالةٌ ، َعون أبوي بورزة ، قواَل لوي رسوول هللا 

 . أن تكون خلف اإلمام ، وإال فعن يمينه (( . وقال : هكذا كاَن أبو بكر وعمُر خلف النبي 

ً -وخرجووه الطبرانووي  لطبرانووي والعقيلووي وابوون عوودي ِموون حووديث ابوون عبوواط وخوورج ا -أيضووا

 مرفوعاً في فضل الوقوف بإزاء اإلمام .

ً -وخرجه أبو بكر بن أبي داود   من حديث أنس مرفوعاً . -أيضا

 وكال اإلسسنادين ال يصح .

 . وروي مرسالً ؛ رواه هشيٌم ، َعن داود بِن أبي هنٍد أرسله إلى النبي 

،  َعون إسورائيل ، َعون الحجواج بوِن دينوار ، يرفعوه إلوى النبوي وروى وكيل في )) كتابه (( 

 قاَل : )) فضل أهل ميمنة المسجد على أهل المسجد بضٌل وعشرون درجةً (( .

وعن سفيان ، َعن ابن جريجٍ ، َعون عطواء ، َعون عبود هللا بوِن عمورو ، قواَل : أفضوُل المسوجد 

 ناحية المقام ، ثُمَّ ميامنُه .

 الحسن ، قاَل : أفضل الصفوف الصف المقدُم ، وأفضلهُ مما يلي اإلمام . وعن الربيل ، َعن

وكأنووه يريوود : مقوواَم اإلمووام . وهللا أعلووم وأكثوور العلموواء علووى تفضوويل ميمنووة الصووفوف وخلووف 

 اإلمام .

 وأنكره مالٌك .
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 ففي )) تهذي  المدونَِّة (( : ومن دخل المسجد وقد قاموت الصوفوُف قواَم حيوث شواَء ، إن شواء

خلف اإلمام ، وإن شاء َعن يمينه أو َعون يسواره . وتعجو  مالوك ممون قواَل : يمشوي حتوى يقوف حوذَو 

 اإلمام .

 

* * * 

 

 باب - 80

ةٌ  ََ  إذا كاَن بيَن اإِلَ اِم َوبَْيَن القَْوِم َحامٌِط اَْو س تْ

 وقال الحسُن : ال بأط أن تصلِّي وبينَك وبينهُ نهر .

ٍَ : يأتمُّ باإل  إذا سمَل تكبيَر اإلماِم . -وإْن كاَن بينهما َطريٌق أو جداٌر  -ماِم وقال أبو مجل

مرادُ البخاري بهذا الباب : أنَّهُ يجوز اقتداء المأموِم باإلمام ، وإن كواَن بينهموا طريوق أو نهور 

 ، أو كاَن بينهما جدار يمنل المأموم ِمن رِية إمامه إذا سمل تكبيره .

 فهاهنا مسألتان :

 إحداهما :

ذا كاَن بين اإلمام والمأموم طريق أو نهر ، وقد حكى جوازه في صورة النهر َعن الحسون ، إ

 وفي صورة الطريق َعن أبي مجلَ .

 وقووووال األوزاعووووي فووووي السووووفينتين ، يووووأتم ِموووون فووووي أحووووداهما بإمووووام األخوووورى : الصووووالة 

 : نقله ابن المنذر . وبه قاَل الثوري -جائَةٌ ، وإن كاَن بينهما فرجةٌ ، إذا كاَن أمام األخرى 

 وروى األثووووورم بإسوووووناده ، َعووووون هشوووووام بووووون عوووووروة ، قووووواَل : رأيوووووت أبوووووي وحميووووود بوووووِن 

 عبد الرحمن يصليان الجمعة بصالة اإلمام في دار حميٍد ، وبينهما وبين المسجد جداٌر .

 وكره آخرون ذَِلَك :

ِن الخطواب : ِمون صولى روى ليُث بُن أبي سليٍم ، َعون نعويم بوِن أبوي هنوٍد ، قواَل : قواَل عمور بو

 وبينه وبين اإلمام نهٌر أو جدار أو طريق لَم يصل مَل اإلمام .

 خرجه أبو بكر عبد العَيَ بِن جعفر في ِكتاِب )) الشافي (( .

وكره أبو حنيفة وأحمد أن يصلي المأموم وبينه وبين إمامه طريوٌق ال تتصول فيوِه الصوفوف ، 

 صالته . وفيه َعن أحمد روايتان . فإن فعل ، فقاَل أبو حنيفة : ال تجرئه

 والنهر بصالة الِذي تجري فيِه السفن كالطريق عند أحمد . وعن أحمد جوازه .

 واحتج بصالة أنٍس في غرفة يوم الجمعة .

 فَِمن أصحابه ِمن خصه بالجمعة عند الَحام . واألكثرون لَم يخصُّوه بالجمعة .

 وكذلك مذه  إسحاق :

ق : الرجوول يصولي فووي داره ، وبينوه وبووين المسووجد طريوٌق يموورُّ فيووِه قواَل حوورٌب : قلوت إلسووحا

ص فيِه . قلت : صوالتهُ جوائَةٌ ؟ قواَل : لوو كانوت جوائَةً كنوت ال  الناط ؟ قاَل : ال يعجبني ، ولم يرّخِ

أقول : ال يعجبني . قاَل : إال أن يكوون طريوق يقووم فيوِه النواط ، ويصوفون فيوِه للصوالة . قلوت : فإنَّوا 

 لينا لَم يمرَّ فيِه أحدٌ ، فذه  إلى أن الصالة جائَةٌ .حين ص

قلت إلسحاق : فرجل صلى وبين يديه نهٌر يجري فيِه الماء ؟ قاَل : إن كواَن نهوراً تجوري فيوِه 

 السفن فال يصّلِ ، وإن لَم يكن تجري فيِه السفن فَهَو أسهل .

 وكره آخرون الصالة خلف اإلمام خارَج المسجد :

 هريرة وقيس بِن عبادةَ ، قاال : ال جمعة لمن لَم يصّلِ في المسجد .روي َعن أبي 

 ورخصت طائفةٌ في الصالة في الرحاب المتصلة بالمسجد ، منهم : النخعيُّ والشافعيُّ .
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 وكذلك قاَل مالك ، وزاد : أنَّهُ يصلي فيما اتصل بالمسجد ِمن غيره .

بعود  ط كوانوا يودخلون ُحَجوَر أزواجِ النبوي ذكر في )) الموطوِأ (( َعون الثقوة عنوده ، أن النوا

 ، يصلُّون فيها الجمعة . قاَل : وكان المسجد يضيُق على أهله . وفاة النبي 

 ليست ِمن المسجد ، ولكن أبوابها شارعةٌ في المسجد . وحجر أزواج النبي 

ٌٌ َعنوهُ ،  قاَل مالك : فَِمن صلى في شيء ِمن المسجد أو في رحابه التي تليه ، فوإن ذَِلوكَ  مجوَ

 ولم يَْل ذَِلَك ِمن أمر الناط ، لَم يعبه أحدٌ ِمن أهل الفقه .

قوواَل مالووك : فأمووا داٌر مغلقووةٌ ال توودخل إال بووإذن ، فإنووه ال ينبغووي ألحوود أن يصوولي فيهووا بصووالةِ 

 اإلمام يوم الجمعة ، وإن قربُت ، فإنها ليست ِمن المسجد .

ِلَك : أن ما يُسوتطَرُق بغيور إذن ِمون الودور والحوانيوت وفي )) تهذب المدونة (( . أن ضابَط ذَ 

 تجوز الصالة فيِه ، وما ال يدخل إليِه إال بإذن ال يجوز ، وأن سائر الصلوات في ذَِلَك كالجمعة .

وروى األثرُم بإسناده ، َعون محمود بون عمورو بوِن عطواٍء ، قواَل : صوليت موَل ابون عبواٍط فوي 

 ة اإلمام يوم الجمعة .بصال حجرة ميمونةَ زوجِ النبي 

وبإسناده ، َعن عطاء بِن أبي ميمونة ، قاَل كنت مَل أنِس بِن مالك يوم جمعة ، فلم يسوتطل أن 

يَاحم على أبواب المسجد ، فقاَل : اذه  إلى عبد ربِّه ابن مخارٍق ، فقل لَهُ : إن أبا حمَة يقوول لوك 

 فصلَّى بصالة اإلمام ، والدار َعن يمين اإلمام .: أتأذن لنا أن نصلي في دارك ؟ فقاَل : نعم . فدخل 

قبول هودمها وإدخالهوا  فهذا أنٌس قَد صلى في دار ال تُدخل بغير إذن ، وحجور أزواجِ النبوي 

 أيضاً . -في المسجد لَم تكن تُدخل بغير إذٍن 

وقد استدل أحمد بالمروي َعن أنس في َهذا في رواية حرب ، ورخص في الصالة فوي الودار 

ج المسجد ، وإن كاَن بينها وبين المسجد طريٌق ، ولوم يشوترط اإلموام أحمود لوذلك رِيوة اإلموام ، خار

 وال ِمن خلفه ، والظاهر : أنه اكتفى بسماعِ التكبير .

واشووترط طائفووة ِموون أصووحابه الرِيووة . واشووترط كثيووٌر ِموون متقوودميهم اتصووال الصووفوف فووي 

 الطريق .

رواية الربيل فيمن كواَن فوي دار قورب المسوجد ، أو بعيوداً  قاَل في -أيضاً  -وشرطه الَشافِعي 

 منوووووهُ : لَوووووم يجوووووَ لَوووووهُ أن يصووووولي فيهوووووا ، إال أن تتصووووول الصوووووفوف بوووووِه ، َوهوووووَو فوووووي أسوووووفل 

 الدار ، ال حائل بينه وبين الصفوف .

 ، وتوقف في صحته عنها . -ِمن غير إسناد  -واستدلَّ بقول عائشة 

ي ، فقاَل : حدثنا إبراهيم بِن محمد ، َعن ليٍث ، َعن عطواء وذكره بإسناده في رواية الَعفران

 ، َعن عائشة ، أن نسوةً صْلين في حجرتها ، فقالت : ال تصلِّين بصالة اإلمام ؛ فإنكنَّ في حجاٍب .

 وهذا إسناد ضعيٌف ، ولذلك توقف الَشافِعي في صحته .

 المسألة الثانية :

ٍَ أنوه يجووز إذا كاَن بين المأموم واإلمام حائٌل يم نل الرِية ، فَقد حكى البخاري َعن أبي مجلَو

 االقتداء بِه إذا سمل تكبير اإلمام .

 وأجازه أبو حنيفة وإسحاق . قاَل إسحاق : إذا سمل قراءته واقتدى بِه .

وقود تقوودم كووالم الشووافعي فوي منعووه ، واسووتدالله بحووديث عائشوة . قوواَل الَشووافِعي : َهووذا مخووالف 

ورة شيء ِمون المسوجد ، فَهوَو وإن كواَن حوائالً بينوه وبوين موا وراَءهوا ، فإنموا هوو للمقصورة ، المقص

 كحول األصطواِن أو أقلَّ ، وكحول صندوق المصاحف وما أشبَههَ .

وحاصلُه : إن صلَّى في المسجد وراء اإلمام لَم يشترط أن يرى فيِه اإلمام بخالف ِمون صولَّى 

 خارج المسجد .
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َعن أحمود فويمن صولَّى فوي المسوجد بسوماعِ التكبيور ، ولوم يوَر اإلموام وحكى أصحابنا روايتين 

 وال َمْن خلفهُ : هل يصح اقتداِهُ بِه ، أو ال ؟ 

وحكوا روايةً ثالثةً : أنَّهُ يصحُّ اقتداِه بوِه ، سوواء صولى معوه فوي المسوجد ، أو صولى خارجواً 

 ِمن المسجد .

هوَو يسومل قوراءة اإلموام فوي دار أو فوي سوطح قاَل أحمد في رواية حنبٍل : إذا صولَّى الرجوُل وَ 

 بيته كاَن ذَِلَك مجَئاً َعنهُ ، وفي الرحبة .

ٌَ إذا اتصلت الصوفوف ،  قاَل أبو بكر عبد العَيَ بِن جعفر في ِكتاِب )) الشافي (( : ذَِلَك جائ

موام ؛ فوإنهم وعلم التكبير والركوع والسجود ، وأن ال يكون الدار والسطح مقدم القبلوة ، وال فووق اإل

 ال يمكووووووووووووووووونهم االقتوووووووووووووووووداء بوووووووووووووووووِه وال اتباعوووووووووووووووووه ، وال يعرفوووووووووووووووووون ركوعوووووووووووووووووه وال 

سجوده ، وكذلك في الرحاب والطرق تجوز الصالة في ذَِلَك إذا اتصولت الصوفوف ، ورأى بعضوهم 

بعضوواً ، ولووو أغلقووت دونهووم األبووواب ، وارتفعووت الشووبابيك بيوونهم ، أو كوواَن عليهووا أبووواب تُغلووُق، فووال 

قوواَل : َوهووَو  يعنووي : أنَّووهُ ال يصووح اقتووداِهم باإلمووام -ف ، وال يوورى بعُضووهم بعضوواً يلحظووون الصووفو

 مذه  أبي عبد هللا . انتهى ما ذكره .

 َوهَو مبني على اشتراط الرِية خارَج المسجد ، وفيه خالٌف سبق ذكره .

الصوفوف وُحكي عن أحمد رواية : أن الحائل الموانل للرِيوة ، والطريوق الوِذي ال تتصول فيوِه 

 يمنل االقتداء في الفرض دوَن النفل .

 وُحكي َعنهُ : أنه ال يمنل في الجمعة في حال الحاجة إليِه خاصةً .

 وُحكي َعنهُ : إن كاَن الحائل حائَِط المسجد لَم يمنل ، وإال منل .

 وإن كاَن الحائل يمنل االستطراق دوَن الرِية لَم يمنل .

 روايةً . وفيه وجهٌ : يمنل ، وحكاه بعضهم

 خرج البخاري في َهذا الباب ثالثة أحاديث :

 الحديث األول :

حوودثنا محموود : ثنووا عبوودةُ ، َعوون يحيووى بووِن سووعيد األنصووارّيِ ، َعوون َعموورةَ ،َعوون  - 729 

يُصلي ِمن الليول فوي حجرتوه ، وجودار الحجورة قَصوير ، فورأى النواط  عائشة ، قالت : كاَن النبي 

اٌط يُصولوَن بصوالته ، فأصوبحوا فتحودثوا بوذلك ، فقوام ليلتوه الثَّانيوة ، فقوام ، فقوام أُنو َشْخص النبي 

، حتوى إذا كواَن بعود ذَِلوَك جلوس رسوول  -أو ثالثواً  -معه أُناٌط يصلون بصالته ، صنعوا ذَِلوَك ليلتوين 

 فلووووووووووووووم يخوووووووووووووورج ، فلمووووووووووووووا أصووووووووووووووبح ذكوووووووووووووور ذَِلووووووووووووووَك النوووووووووووووواط ، فقوووووووووووووواَل :  هللا 

 ةُ الليِل (( .)) إنِّي َخشيت أن تكتُ  عليكم صال

ليَس فوي َهوذِه الروايوة : دليول علوى جوواز االئتموام ِمون وراء جوداٍر يحوول بوين الموأموم وبوين 

رِية إمامه ؛ فإنَّ في َهذا التصريح بأن جدار الحجرة كاَن قصيراً ، وأنهم كوانوا يوروَن منوهُ شوخص 

 ، ومثُل َهذا الجدار ال يمنل االقتداء . النبي 

ديث ُهشيٌم ، َعن يحيى بِن سعيد ، فاختصور الحوديث ، وقوال فيوِه : صولَّى لكن ؛ روى َهذا الح

 في حجرته ، والناط يأتمون به ِمن وراء الحجرة . النبي 

 وهذا مختصر .

 وقوووود أتووووم الحووووديث عبوووودة بووووِن سووووليمان وعيسووووى بوووون يووووونس وغيرهمووووا ، َعوووون يحيووووى بووووِن 

 . كانوا يرون شخص النبي سعيد ، وذكروا فيِه : أن جدار الحجرة قصير ، وأن الناط 

 الحديث الثاني :
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حدثنا إبراهيم بِن المنذر : ثنا ابن أبي فديك : ثنا ابن أبوي ذئوٍ  ، َعون المقبوري ،  - 730

كوواَن لَووهُ حصوويٌر يبسووطهُ بالنهووار ،  َعوون أبووي سوولمة بووِن عبوود الوورحمن ، َعوون عائشووة ، أن النبووي 

 ءهُ .ويحتجرهُ بالليِل ، فثاب إليِه ناٌط فصفوا ورا

 أي : يتخذه كالحجرة ، فيقيمه ويصلي وراءه . -معنى )) يحتجره (( 

وهذا هَو المراد بالحجرة المذكورة في الحوديث الوذي قبلوه ، لويَس الموراد حجورة عائشوة التوي 

كانوت لهوا جودرات تحجو  ِمون كواَن خارجواً  كاَن يسكن فيها هوَو وأهلوهُ ؛ فوإنَّ حجور أزواج النبوي 

 ي داخلها .منها أن يرى ِمن ف

أي : رجعوا ، فكأنهم كانوا قد صلوا العشاء وانصرفوا مون  –وقولها : )) فثاب عليِه ناٌط (( 

 . المسجد ، فرجعوا إليه للصالة خلف النبي 

وُروي : )) فآب (( وبذلك فسَّرهُ الخطابي ، قاَل : معناه : جاءوا من كل أَوب ، آب أوباً 

 و : الرجوع .وإياباً . ومنه : آب المسافر ، وه

 الحديث الثالث :

 قاَل :

حدثنا عبود األعلوى بون حمواد : ثنوا وهيوٌ  ، قواَل : ثنوا موسوى بون عقبوة ، عون سوالم أبوي  – 731

قواَل : حسوبت أنوه  –اتخوذ حجورة  النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أّن رسوول هللا 

بصوالته نواط مون أصوحابه ، فلموا علوم في رمضان ، فصلى فيها ليالي ، فصلى  –قاَل : من حصير 

بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم ، فقاَل : )) قد عرفت الذي رأيُت من صنيعكم ، فصولوا أيهوا النواط فوي 

 .بيوتكم ؛ فإن أفضل الصالة صالة المرء في بيته ، إال المكتوبة (( 

جهُ  يٍ  ، به ، في )) االعتصام (( من كتابه هذا من طريق عفان ، عن وه –أيضاً  –وخرَّ

 ولم يذكر فيِه شكاً . –وقال فيِه : اتخذ حجرةً في المسجد من حصير 

من رواية عبود هللا بون سوعيٍد ، عون سوالم موولى ابوي النضور ، ولفوُ  حديثوه :  –أيضاً  –وخرجه 

وذكور  –يصولي فيهوا   ، فخرج رسوول هللا  -أو  حصيراً  –حجيرة مخصفة  احتجر رسول هللا 

 الحديث .

لحجرة هي المذكورة في حديث عائشة المتقدم ، وقود تبوين أنهوا لوم تكوْن تمنول رِيوة النبوي وهذه ا

 . لمن صلى وراءها خلفه 

وقد روى ابن لهيعة حديث زيد بن ثابت هذا ، عن موسى بن عقبوة ، بهوذا اإلسوناد ، وذكور : أن 

 موسوووووووووى كتووووووووو  بوووووووووه إليوووووووووه ، واختصووووووووور الحوووووووووديث وصوووووووووحفهُ ، فقووووووووواَل : )) احوووووووووتجم 

 . في المسجد (( . فقيل البن لهيعة : مسجد بيتِه ؟ قاَل : ال ، مسجد الرسول   رسول هللا

 وقد خرج حديثه هذا اإلمام احمد .

 أي : اتخذ حجرةً . –وقوله : )) احتجم (( غلٌط فاحش ؛ وإنما هَو : )) احتجر (( 

 (( . وهذا آخُر )) أبواب : اإلمامِة (( ، وبعدها )) أبواب : صفة الصالة

 

* * * 

 

 

 باب  – 82

 إيجاب التكبيَ وافتتاح الالالة 

 فيِه ثالثةُ أحاديث :
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 حووووودثنا أبوووووو اليموووووان : أنوووووا شوووووعي   ، عووووون الَهوووووري ، قووووواَل : أخبرنوووووي أنوووووس بووووون  – 732

رك  فرساً فجحوَش شوقهُ األيمون . قواَل أنوس : فصولى لنوا يومئوذ صوالةً مون  مالك ، أن رسول هللا 

اءه قعووداً ، ثوم قواَل لموا سولَم : )) إنموا جعول اإلموام ليو تم بوه ، فوإذا الصلوات وهو قاعدٌ ، فصلينا ور

صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا ركل فاركعوا ، وإذا رفَل فوارفعوا ، وإذا سوجد فاسوجدوا ، وإذا قواَل : 

 سمل هللا لمن حمدهُ ، فقولوا : ربنا ولك الحمدُ (( .

هاٍب ، عن أنس بن مالك ، قاَل : خرَّ رسوول هللا حدثنا قُتيبةُ : ثنا الليث ، عن ابن ش – 733

  )) عن فرط فجحَش ، فصلى لنا قاعداً ، فصلينا معه قعوداً ، ثم انصرف ، فقاَل : )) إنموا اإلموام

لي تم بوه ، فوإذا كبَّور فكبوروا ، وإذا ركول فواركعوا ، وإذا رفول فوارفعوا ،  –أو  )) إنما جعَل اإلمام  –

 لمن حمدْه ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا (( .وإذا قاَل : سمل هللا 

حدثنا أبو اليمان : أنا شعي  : حدثني أبو الَناد ، عن األعرج ، عن أبوي هريورة ،  – 734

: )) إنما اإلمام لي تم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركل فواركعوا ، وإذا قواَل :  قاَل : قاَل رسول هللا 

 حمووووووووووووودْه ، فقولووووووووووووووا : ربنوووووووووووووا ولوووووووووووووك الحمووووووووووووودُ ، وإذا سوووووووووووووجد سووووووووووووومل هللا لمووووووووووووون 

 فاسجدوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعوَن (( .

 حديث أنٍس ، ساقه من طريقين :

 من طريق شعي  ، عن الَهري ، وفيه : التصريح بسماع الَهري لهُ من أنٍس .

 ومن طريق الليث ، عن  الَهري ، وليس فيِه ذَِلَك .

 حديث مالٍك ، عن الَهري كذلك .وقد تقدم من 

 وليس في حديث مالك وال شعي  ذكر التكبير ، وهو في حديث الليث وحده .

 وقد خرجه مسلم بهذه الَيادة من طريق ابن عيينة وغيرِه ، عن الَهري .

 فيما تقدم من طريق حميٍد ، عن أنس . –أيضاً  –وخرجه البخاري بها 

 أيضاً . -وخرجه هاهنا من حديث أبي هريرة 

أمور مون يصولي  وهذه اللفظة ، هي مقصوودهُ مون هوذه األحاديوث فوي هوذا البواب ؛ فوإن النبوي 

خلووف اإلمووام أن يكبوور إذا كبوور اإلمووام ، فوودل علووى أن التكبيوور واجوو  علووى المووأموم ، فوودخل فووي ذَِلووَك 

 من التكبير . –أيضاً  –تكبيرة اإلحرام وغيرها 

 إن شووواء هللا  –ه اإلحووورام فوووي غيووور هوووذا الموضووول   ويوووأتي الكوووالم فوووي التكبيووور غيووور تكبيووور

 ، وإنما المقصود هنا : تكبيرة اإلحرام . -تعالى 

 وقوله : )) إنما جعل اإلمام لي تم به (( قد فسرهُ بمتابعة اإلمام في أقواله وأفعاله .

 وقد أدخل طائفةٌ من العلماء متابعته في نيته ، وقد سبق القول في ذَِلَك .

متابعته في ترك بع  أفعال الصالة المسنونة ، كرفول اليودين ، فقواَل  –أيضاً  –م وأدخل بعضه

 : ال يرفل المأموم يديه إال إذا رفل اإلمام ، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة .

والجمهور على خالف ذَِلَك ، وأن المأموم يتوابل إماموه فيموا يفعلوهُ ، ويفعول موا تركوه مون السونن 

فل اليدين واالستفتاح والتعوذ والتسومية وغيور ذلوك ، فيموا ال يفعلوه بعو  األئموة عمداً أو سهواً ، كر

 معتقداً لهُ ، فكل هذا يفعله المأموم ، وال يقتدي بإمامه في تركه .

ومما يدخل في ائتمام المأموم بإمامه : أنه ال يتخلف عنه تخلفاً كثيوراً ، بول تكوون أفعوال الموأموم 

 الم .عق  أفعال إمامه ، حتى الس

وقد نص أحمد على أن اإلمام إذا سلم وقد بقي على المأموم شيء من الدعاء ، فإنوه يسولم معوه ، 

 إال أن يكون بقي عليه شيء يسير ، فيأتي به ويسلم واستدل بقوِلِه : )) إنما اإلمام لي تم به (( .

اإلموام عقيبوه ، وقود وقوله : )) فإذا كبر فكبوروا (( يودل علوى أن الموأموم ال يكبور إال بعود تكبيور 

 سبق الكالم على هذه المسألة مستوفًى .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 123 

وقولوه : )) إذا قموت إلوى  –المسيء فوي صوالته  وكان ذكَر حديث أبي هريرة في تعليم النبي 

وقوود خرجووه البخوواري فووي  –الصووالة فأسووبذ الوضوووء ، ثووم اسووتقبل القبلووة وكبوور (( . وذكوور الحووديث 

ر فكبروا (( ؛ فإن هذا الحديث إنما فيِه أمر المأموم بوالتكبير أولى من ذكر : )) إذا كب –موضل آخر 

 ، وأما تكبير اإلمام فليس فيِه األمر به ، بل فيِه ما يشعر بأنه ال بد من فعله كركرعه وسجوده .

وحينئٍذ ؛ فيستدل بحديث أنس على أنه ال بدَّ لإلموام مون التسوميل ، وأن الموأموم موأمور بالتحميود 

 عقي  تسميعه .

وأما حديث تعليم المسويء ، ففيوه تصوريح بواألمر لكول قوائم إلوى الصوالة أن يكبور ، وسوواء كواَن 

 إماماً أو  مأموماً أو  منفرداً .

وأما حديث : )) مفتاح الصالة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلهوا التسوليم (( فلويس هوَو مون 

 شرط البخاري ، مل تعدد طرقه .

 يفتتح الصالة بالتكبير . رسول هللا  وكذلك حديث عائشة : كانَ 

 خرجه مسلم من طريق حسين المعلم ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة .

 وخالفه حماد بن زيد ، فرواه عن بديل ، عن عبد هللا بم شقيق ، عن عائشة .

 ومقصود البخاري : أن الصالة ال تفتتح إال بالتكبير ، وال تنعقد بدونه .

 وقد روي عن ابن مسعوٍد وابن عباٍط والشعبي ، قالوا : تحريم الصالة التكبير .

وروي عوون ابوون المسووي  وبكيوور بوون األشووج والنخعووي فوويمن نسووي تكبيوورة االسووتفتاح : يسووتأنف 

 الصالة .

 وهو قول الثوري وابن المبارك ومالك والشافعي واحمد وإسحاق وغيرهم .

حابه : تنعقوود الصوالة بكول لفو  مون ألفواظ الوذكر ، كالتهليوول وقوال الحكوم وأبوو حنيفوة وعاموةُ أصو

 والتسبيح .

 وعن النخعي ، قاَل : يجَئه ، ويسجد للسهو .

 وعن الشعبي ، قاَل : بأي أسماء هللا تعالى افتتحت الصالة أجَأَك .

 وفي اإلسناد إليه مجهوٌل .

 خرجه ابن أبي شيبة في )) كتابه (( .

 اها عنه النعمان بن عبد السالم .وهو رواية عن الثوري ، رو

 وحكى ابن المنذر ، عن الَهري ، أن الصالة تنعقد بمجرد النية ، وال تحتاج إلى لف  بالكلية .

 عن عطاء : –أيضاً  –قلت : وروي نحوه 

قاَل عبد الرزاق : عن ابن جوريجٍ ، قلوت لعطواء : أقيموت الصوالة وأنوا مول النواط ، فكبور اإلموام 

، ولم أكبر في ذَِلَك ؟ قاَل : إن كنت قد اعتدلت في الصف فاعتدَّ بها ، وإن كنت لوم  ورفل من الركعة

تَل تتحدث حتوى ركوَل ورفول رأسوه مون الركعوة فكبور ثوم اركوْل واعتودَّ بهوا وإن كنوت لوم تعتودل فوي 

 الصف فال .

وعن ابن جريج ، عن عطاء ، في رجل دخل المسوجد واإلموام سواجد ، أو حوين رفول رأسوه مون 

ركعة أو  السجدة ، أو جالساً يتشوهد : يكبور تكبيورة اسوتفتاح الصوالة ؟ قواَل : إن شواء فليكبور ، وإن ال

 شاء فال يكبر ، ولكن إذا قام وقد قام اإلمام فليكبر ويستفتح .

عوون معموور ، عوون قتووادة ، فووي رجوول انتهووى إلووى قوووم وهووم جلوووط فووي آخوور  –أيضوواً  –وروى 

 يكبر . صالتهم ؟ قاَل : يجلس معهم ، وال

 ولعله أراد : أنه يكتفي بتكبيره إذا قام إلى القضاء ، فال يكوُن قبل ذَِلَك قد دخل في الصالة 
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وقريٌ  من هذا : أنه قد روي عن طائفة من السلف ، أن من نسى تكبيرة االفتتاح فوي الصوالة ، 

دة والحكووم فإنووه تجَئووه تكبيوورة الركوووع ، روي هووذا عوون سووعيد بوون المسووي  والحسوون والَهووري وقتووا

 واألوزاعي ، وهو رواية عن حماد بن أبي سليمان ، حكاه ابن المنذر وغيره .

 وروي عن الَهري ، أنه قاَل : يسجد للسهو إذا سها .

 وهذا يحتاج إلى تحقيق ونظر في مأخذ ذَِلَك .

ح فوي وظاهر ما حكاه ابن المنذر عن ه الء : أنهم رأوا تكبيرة الركوع تقوم مقام تكبيورة االفتتوا

، حيوث قوالوا تجَئوة تكبيورة الركووع ، وتنعقود بهوا  -أيضاً  –انعقاد الصالة بها ، وهو ظاهر كالمهم 

 الصالة . وقال بكر المَني : يكبر إذا ذكر .

وظاهر كالمهم : أنه عاٌم في حق اإلمام والمأموم والمنفرد ، وقود روي عون الحكوم صوريحاً فوي 

 د ، فيحتمل وجهين :اإلمام ، فأما في حق اإلمام والمنفر

 أحدهما : أن تكون الصالة انعقدت بمجرد النية ، كما روي عن الَهري .

والثاني : أن تكون الصالة إنما انعقدت بتكبيرة الركوع ، وتكون القراءةُ ساقطةً عنهموا فوي هوذه 

 المهم .الركعة ، بناء على أن القراءة ال تج  في جميل الركعات وهذا هَو الذي يتبادر فهمهُ من ك

وهووو قووول سووفيان الثوووري ، ذكووره أصووحابه فووي كتووبهم ، لكنووه يشووترط : أن ينوووي بتكبيرتووه عنوودَ 

 الركوع تكبيرة اإلحرام ، كما سيأتي قوله في ذَِلَك .

وأما قول بكر المَنوي : )) يكبور إذا ذكور (( ، فوإن أراد موا يركول ، فهوَو يرجول إلوى موا ذكرنوا ، 

إال أن  –أيضواً  –، فال يرجل إال إلى أنَّ الصالة يدخل فيِها بمجرد النيِة  وإن كاَن مراده أعمَّ من ذَِلكَ 

 يكون أراد أنه يكبر متى ذكر ، ويستأنف الصالة من حينئذ .

وأما في حق المأموم ، فقد وافق من تقدم ذكرهُ على قولهم يجَئه تكبيرة الركوع ، مالوك وأحمود 

 في رواية عنهما . –

أ (( في اإلمام والمنفرد أنهما إذا نسيا تكبيرة اإلحورام يبتودئان الصوالة . فذكر مالك في )) الموط

 وفي المأموم نسي تكبيرة اإلحرام وكبر للركوع : رأيت ذَِلَك مجَئاً عنه .

قاَل ابن عبد البور : قواَل الَهوري واألوزاعوي وطائفوةٌ : تكبيورة اإلحورام يبتودئان الصوالة . وفوي 

 رام وكبر للركوع : رأيت ذَِلَك مجَئاً عنه .المأموم إذا نسي تكبيرة اإلح

 قاَل ابن عبد البر : قاَل الَهري واألوزاعي وطائفة : تكبيرة اإلحرام ليست بواجبة .

وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول ، ولم يختلف قولوه فوي اإلموام والمنفورد : 

لصوحيح مون مذهبوه : إيجواب تكبيورة اإلحورام ، أن تكبيرة اإلحرام واجبوة علوى كول واحوٍد منهموا . وا

 وأنها فرٌض ركٌن من أركان الصالة .

قلت : يمكن أن يحمل ما نقول عون السولف ، أو عون بعضوهم فوي الموأموم خاصوةً ، وكوذلك حكواه 

 عنهم ابن عبد البر في المأموم خاصةً ، وهذا أشبه وأظهر .

الحسون وقتوادة قواال : إن نسويت تكبيورة  ويدل عليِه : ما خرجه حورٌب بإسوناده ، عون خليود ، عون

 االستفتاح وكبرت للركوع وأنت مل اإلمام فقد مضت صالتك .

فوويمن نسووي تكبيوورة  –يعنووي : األوزاعووي  –وبإسووناده ، عوون الوليوود بوون مسوولم : قوواَل أبووو عموورو 

ان كمون االستفتاح : إن كاَن وحده استأنف الصالة ، وأن كاَن مل اإلمام أجَأته تكبيرة الركووع ، وكو

أدرك ركعووة اإلمووام فكبوور تكبيوورة ، وأمكوون كفيووه موون ركبتيووه ، ورفوول اإلمووام رأسووه فقوود أجَأتووهُ تلووك 

 الركعة .

قاَل الوليد : فقلت ألبي عمرو : فإن نسي تكبيرة االفتتواح وتكبيورة الركووع ؟ فوأخبرني ، أن ابون 

 م يكبِّر لها .شهاب قاَل : يضيف إلى صالته ركعةً ، وال يعتدُّ بتلك الركعة التي ل
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وقووال أبووو عمووٍرو : وإذا كوواَن وحووده ، فنسووي األولووى وا خوورة أعوواد الصووالة وإذا كوواَن موول اإلمووام 

 أضاف إلى صالته ركعةً أخرى .

 فقد فرق األوزاعي بين المنفرد والمأموم ، وأما الَهري فلم يفرق .

 والتفريق بينهما لهُ مأخذان : 

م التكبيوور ، كمووا يتحموول عنووه القووراءة ، وقوود صوورح بهووذا أحوودهما : أن اإلمووام يتحموول عوون المووأمو

 المأخذ اإلمام أحمد .

قواَل حنبوول : سووألت أبووا عبود هللا عوون قووول : إذا سووها المووأموم عون تكبيوورة االفتتوواح وكبوور للركوووع 

 رأيت ذَِلَك مجَئاً عنه ؟ فقاَل أبو عبد هللا : يجَئه إن كاَن ساهياً ؛ ألن صالة اإلمام لهُ صالةٌ .

 ح بالمأخذ ، وهو تحمُل اإلمام عنه تكبيرة اإلحرام في حال السهو .فصر

ذكر هذه الرواية أبو بكر عبد العَيَ في )) كتاب الشافي (( ، وهوذه روايوة غريبوة عون أحمود ، 

 لم يذكرها األصحاب .

والمذه  عندهم : أنه ال يجَئه ، كما ال يجٌَ اإلمام والمنفرد ، وقد نقله غير واحود عون أحمود 

. 

ونقل إسماعيل بن سعيد ، عون أحمود فويمن تورك تكبيورة االفتتواح فوي الصوالة ؟ قواَل : إن تركهوا 

 عمداً لم تجَئه صالته .

 ومفهومه : أنه إن تركها سهواً أجَأته صالته .

 وينبغي حمل ذَِلَك على المأموم خاصةً ، كما نقله حنبل .

لمنفورد ، كواألوزاعي ؛ ولهوذا طورد قولوه وهذا المأخذ هَو مأخذ من فرق بين اإلموام والموأموم وا

 في المأموم ينسى تكبيرة االفتتاح مل تكبيرة الركوع ، وقال : إن صالته جائَة ، ويقضي ركعةً .

ولو كاَن مأخذه : أن صالته انعقدت بالتكبيرة فوي الركعوة الثانيوة ، لوم يكون بوين اإلموام والموأموم 

 فرٌق .

 مأخذ مالك وأصحابه : –أيضاً  –وهو 

وفي )) تهذي  المدونة (( : وإن ذكر موأموم أنوه نسوي تكبيورة اإلحورام ، فوإن كواَن كبور للركووع 

ونوى بها تكبيورة اإلحورام أجوَأه ، فوإن كبرهوا ولوم ينوو بهوا ذَِلوَك تموادى مول اإلموام ، وأعواد صوالته 

وع وال لالفتتواح احتياطاً ؛ ألنه ال يجَئه عندَ ربيعة ، ويجَئه عندَ ابن المسوي  ، وإن لَوم يكبور للركو

حتى ركل اإلمام ركعةً ركعها معه ، وابتدأ التكبير ، وكان ا ن داخوالً فوي الصوالة ، ويقضوي ركعوةً 

بعد سالم اإلمام ، ولو كاَن وحده ابتدأ متوى ذكور ، قبول ركعوةً أو بعود ركعوٍة ، نووى بتكبيوره الركووع 

رام الركووع ، فوأن فعول أعواد هوَو ومون اإلحرام أم ال ، وكذلك اإلمام ال يجَئه إن نوى بتكبيورة اإلحو

 خلفه . انتهى .

 وهذا التفريق ، إنما هَو لتحمل اإلمام القراءة .

 ومووووا ذكوووور ِموووون أن المسووووبوق إن لَووووم ينووووو بتكبيرتووووه عنوووود الركوووووع اإلحوووورام يتمووووادى مووووَل 

صوالته  اإلمام ، ويعيد صالته احتياطاً ، مخالف لما نص عليوِه مالوك فوي )) الموطوأ (( : أنَّوهُ تجَئوه

 إذا سها َعن تكبيرة االفتتاح   .

 -ولكن في بع  رواية )) الموطوأ (( َعون مالوك ، أنوه اشوترط فوي َهوذا الموضول : نيوة االفتتواح 

 أيضاً .

وذكر ابن عبد البر : أن أصحاب مالك اضطربوا في َهوذِه المسوألة اضوطراباً عظيمواً ، ونقضووا 

 م ؛ ألجل االختالف فيِه .أصلهم في وجوب تكبيرة اإلحرام في حق المأمو

وقد قاَل مالك في )) الموطأ (( : إن المأموم إذا نسي تكبيرة اإلحرام وتكبيرة الركووع وكبورَّ فوي 

 الثانية ، أنَّهُ يبتدٌ صالته أح ُّ إليَّ .
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فظاهر َهذا : أنه لَوم يوجو  عليوِه اإلعوادة لالخوتالف فوي تحمول اإلموام َعنوهُ التكبيور ، وهوذا يودل 

 رأى االختالف في حق المأموم خاصةً ؛ فإنه قاَل في المنفرد : يعيد صالته جَماً .على أنه 

والمأخذ الثاني : وقد بنى ما روى َعن السلف عليِه طائفة ِمن العلماء ، ِمنُهم : عباط العنبوري ، 

ته عنود َوهَو : أن المأموم إذا أدرك اإلمام في الركوع فكبر تكبيرة واحدةً ، فإنوه تجَئوهُ وتنعقود صوال

 جمهور العلماء ، وفيه خالف َعن ابن سيرين وحماد بِن أبي سليمان .

وحكاه بع  أصحابنا روايةً َعن أحمود أنوه ال يصوح حتوى يكبور تكبيورتين ، وال يصوح َهوذا َعون 

 أحمد .

 فعلى قول الجمهور : إذا كبر تكبيرةً واحدةً ، فله أربعةُ أحوال :

 تتاح ، فتجَئه صالته بغير توقف .إحداها : أن ينوي بها تكبيرة االف 

: قالووه الثوووري -الحالووة الثانيووة : أن ينوووي تكبيوورة الركوووع خاصووةً ، فووال تجَئووه عنوود األكثوورين 

 ومالك .

 قووواَل : )) تحريمهوووا  ونوووص عليوووِه أحمووود فوووي روايوووة أبوووي الحوووارث ، واحوووتج بوووأن النبوووي 

 التكبير (( . وهذا لَم يحرم بالصالة .

 تكبيرة  اإلحرام ، فقاَل مالك في )) الموطأ (( : تجَئه .فإن كاَن ساهياً َعن 

 َوهَو رواية حنبل َعن أحمد .

 وال تجَئه عند الثوري ، َوهَو المشهور َعن أحمد ومذه  األكثرين . 

 الحالة الثالثة : أن ينويهما معاً ، ففيه قوالن :

ة َعون أحمود ، اختارهوا أحدهما : تجَئه ، حكي َعن أبي حنيفة ومالوك وأبوي ثوور ، وحكوي روايو

 ابن شاقال  .

 والثاني : ال تجَئه ، َوهَو  المشهور عند أصحابنا ، وقول الَشافِعي وإسحاق .

 الحالة الرابعة : أن ال ينوي شيئاً ، بل يطلق النية ، فهل تجَئه ، أم ال ؟ في قوالن .

المحول تكبيرتوان ؛ إحوداهما أحدهما : ال تجَئه حتى ينوي بها االفتتاح ؛ فإنه قَود اجتمول فوي َهوذا 

فورض ، فاحتوواج الفوورض إلوى تمييووَه بالنيووة ، بخووالف تكبيور اإلمووام أو المنفوورد أو المووأموم إذا أدرك 

 اإلمام قبل الركوع ، فإنه لَم يجتمل في حقه تكبيرتان في وقت واحٍد .

ور وغيور وهذا القول حكي َعن أبي حنيفة ، َوهَو قول الثوري ومالك وإسحاق ، ونقله ابن منصو

 واحٍد َعن أحمد .

وقاله أبو بكر عبد العَيَ بِن جعفر ِمن أصحابنا في )) كت  الشافي (( والقاضوي أبوو يعلوى فوي 

 )) جامعه الكبير (( ، وجعله المذه  روايةً واحدةً ، وتأول ما خالف ذَِلَك َعن أحمد . 

 أحموووود ، ونقلووووه  َعوووون -أيضوووواً  -: نقلووووه ابوووون منصووووور -والثوووواني : تجَئووووه وإن أطلووووق النيووووة 

- ً  صالح ومهنا وأبو طال  َعن أحمد . -أيضا

 وقال : ما علمنا أحداً  قاَل : ينوي بها  االفتتاح .

 يشير إلى الصحابة والتابعين .

 وعلل : بأنَّهُ خرج ِمن بيته َوهَو يريد الصالة .

ال بتلك النيوة ، يشير إلى أن نية الصالة موجودة معه ؛ بخروجه إلى الصالة ، فال يكبر للصالة إ

وال يكبر للركوع إال ِمن دخل في الصالة ن فأما ِمن لَم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصوالة 

أوالً ، وال يضووره عوودم استحضوواره لهووذه النيووة عنوود التكبيوورة ؛ ألن تقووديم النيووة علووى التكبيوور بووالَمن 

ٌَ عنده .  اليسير  جائ

 وللشافعي قوالن في َهذِه المسألة .
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وقد يجاب َعن قول ِمن قاَل : إنه قَد اجتمل في حقه تكبيرتان بأنهما لَم تجتمعا عليِه ؛ فإن تكبيورة 

 االفتتاح محلها القيام ، وتكبيرة الركوع محلها االنحناء للركوع ، فلم تجتمعا في محل واحد .

قووول الَشووافِعي  وهووذا بنوواًء علووى أنووه ال تنعقوود صووالة موودرك الركوووع ، إال بووالتكبير قائموواً ، َوهوووَ 

 وإسحاق وأصحابنا .

وحكووى صوواح  )) شوورحِ المهووذب (( أنووه روايووة َعوون مالووك . قوواَل : والمشووهور َعنووهُ : أنووه تنعقوود 

 صالته إذا كبر َوهَو مسبوق في حال الركوع . قاَل : َوهَو نصه في )) المدونة (( و )) الموطأ (( .

ذا نسوي تكبيورة االفتتواح وكبور للركووع : أنوه قلت : َهذا مقتضى الرواية َعن مالك فوي الموأموم إ

 تجَئه ، كذا رواه القعنبي وغيره َعن مالك  .

 ورواه  يحيى بِن يحيى ، َعن مالك بشرط أن ينوي بها االفتتاح .

 فينبغي على َهذا : أن ال يأتي بها  إال قائماً .

أنه تنعقد الصال بوالتكبير  أو مقتضى قول ِمن قاَل : تجَئه تكبيرة الركوع  َعن تكبيرة اإلحرام :

 فووووووووي حووووووووال الركوووووووووع ؛ ألن  تكبيوووووووورة الركوووووووووع إنمووووووووا تكووووووووون فووووووووي حووووووووال االنحنوووووووواء 

 للركوع .

وقد روى عبد الرزاق في )) كتابه (( َعن ابن جريج، قاَل: أخبورت َعون ابون مسوعود ، أنوه كواَن 

كبور حوين تجلوس ، يقول : إذا وجدت اإلمام والناط جلوساً في آخر الصالة فكبر قائمواً ، ثوم اجلوس و

 فتلك تكبيرتان : األولى  وأنت قائم  الستفتاح الصالة ، األخرى حين تجلس ؛  كأنها للسجدة .

 وهذا منقطل .

 وهذا  التفسير كأنه ِمن قول ابن جريج .

وروى وكيل ، َعن إبراهيم بن إسماعيل بِن مجمل ، َعن الَهري ، عن عروة وزيود بوِن ثابوت ، 

 المام راكل ، فيكبران تكبيرة االفتتاح ، الفتتاح الصالة  وللركعة .أنهما كانا يجيئان وا

 إبراهيم َهذا ، فيِه مقال .

وقد رواه معمر وإبراهيم بِن سعد وابن أبي ذئ  ، َعن الَهري ، َعن ابن عمور وزيود بوِن ثابوت 

 ، قاال : تجَئه تكبيرة واحدةٌ .

 وزيد . وروي َعن معمر ، َعَ الَهري ، سالم ، َعن ابن عمر 

 فيصير إسناده متصالً .

 إن شاء هللا تعالى . -وليس في رواية أحٍد ِمنُهم يكبر لالفتتاح ،  ، وهذا أصح 

                                

* * * 

 

 

 

 

 

 باب-83

ِة األ ولَى  َع ااِلْفتِتَاحِ َسواًء  ََ  َرفعِ اليَديِن في التهكبي

 ن مالووووك ، َعوووون ابوووون شوووهاب ، َعوووون سووووالم بووووِن حووودثنا عبوووود هللا بووووِن مسوووولمة ، َعووو - 735

كواَن يرفول َحوذو منكبيوه إذا افتوتَح الصوالة وإذا كبور للركووع ،  عبد هللا ، َعن أبيه ، أن رسوول هللا 

واذا رفَل رأسه ِمن الركوع رفعهما كذلك أيضاً ، و قاَل : )) سومل هللا لمون حمودهُ ، ربنوا ولوك الحمود 

 السجود .(( ، وكان ال يفعل ذَِلَك في 
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 مقصود بهذا الحديث في َهذا الباب مسألتان  

 إحداهما :

 أن رفل اليدين عند افتتاح الصالة مشروع ، وهذا كالمجمل عليِه .

 كاَن يرفل يديه إذا افتتح الصالة . قاَل ابن المنذر : لَم يختلف أهُل العلم أنَّ رسول هللا  

: ذكوره ابون عبود البور  -يوه فوي الصوالة بحواٍل وحكى بعضهم رواية َعون مالوك ، أنوه  ال يرفول يد

 وغيره .

 ولعل ذَِلَك ال يصح َعن مالك ، وحديثه َهذا مجمل على صحته ال مطعن ألحد فيِه .

والرفوول فووي افتتوواح الصووالة سوونةٌ مسوونونة ، ولوويس بووركٍن وال فوورض عنوود جمهووور العلموواء ، وال 

 تبطل الصالة بتركِه عند أحد ِمنُهم .

 دي  وداود وأحمد بِن يسار ِمن الشافعية : أنه تبطل الصالة بتركه .وحكي َعن الحمي

 وروي عن علي بِن المديني ما يشبهه ، وأن الرفل واج  ، ال يحل تركه .

ونقل حرب ، َعن إسحاق ما يدل على بطوالن الصوالة بتورك الرفول عنود تكبيورة اإلحورام ، وأنوه 

 واج  .

 جاني .َوهَو قول أبي بكر بِن أبي شيبة والجوز

 وقوووووال ابووووون  خَيموووووة : هوووووَو ركووووون ِمووووون أركوووووان الصوووووالة ، حكووووواه الحووووواكم فوووووي )) تووووواريخ 

 ، أنَّهُ سمل ابن خَيمة يقوله . -وأثنى عليِه -نيسابور (( َعن خاله أبي علي الم ذن 

 وحكاه ابن بد البر روايةً َعن األوزاعي ؛ لقوله فيمن ترك الرفل : نقصت صالته .

 ه : لَم يتم سننها ، َكما قاَل  ابن سيرين : الرفل ِمن تمام الصالة .وهذا ال يدل ؛ فإن مراد

 ونص أحمد على أن ِمن ترك الرفل نقصت صالته .

 وفي تسميته : )) ِمن تمام الصالة (( ، َعنهُ روايتان .

 وال خالف أنَّهُ ال يبطل تركه عمداً وال سهواً .

صوالة (( ، وقوال : ال أقوول سوفيان الثووري وتوقف إسحاق بِن راهوية في تسميته  : )) ناقص ال

 ناقص الصالة .

لَم يعلمه المسيء في صوالته ، َكموا علموه  واستدل األكثرون على أنَّهُ غير واج  ، بأن النبي 

 التكبير الفتتاح الصالة ، ولو كاَن حكم الرفل حكم التكبير لعلمه إياه معه .

دثني إسوحاق بوِن عبود هللا بوِن أبوي طلحوة ، قواَل : وقد روى الوليد بِن مسلم ، َعن األوزاعي : ح 

 :  برجووووووووٍل يسوووووووويء فووووووووي صووووووووالته ، فقوووووووواَل لَووووووووهُ رسووووووووول هللا  بصوووووووور رسووووووووول هللا 

)) أحسن صالتك (( ، وأمره برفل يديه عند تكبيرة االستفتاح للصوالة ، وبوالقراءة ، وبرفول يديوه إذا 

 ركوع .كبر للركوع ،  وبرفل يديه عند تكبيرة السجدة التي بعد ال

 خرجه ابن جوصا في )) مسند األوزاعي (( .

 َوهَو مرسل .

كواَن يفعول  ورواه جماعةٌ َعون الوليود ، َعون األوزاعوي ، َعون إسوحاق ، َعون أنوس ، أن النبوي 

 ذلك في صالته .

 َوهَو أصح .

 وفي رواية : أن الوليد لَم يسمعه ِمن األوزاعي .

 ر اإلمام أحمد حديثه َهذا .والوليد مدلس َعن غير الثقات ، وقد استنك

 المسألة الثانية : 

أن الرفل يكوون موَل التكبيور سوواًء ؛ ولهوذا بووَب عليوِه : )) رفول اليودين فوي التكبيورة األولوى موَل 

 االفتتاح سواًء (( .
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ومراده  باالفتتاح : التكبيرة نفسها ؛ فإن َهذِه التكبيرة هي افتتاح الصالة ، َكما في حديث عائشة 

 يفتتح الصالة بالتكبير . النبي  : كانَ 

 فالصووووالة لهووووا مفتوووواح ، َوهووووَو الطهووووور ، َكمووووا فووووي حووووديث علووووي وأبووووي سووووعيد مرفوعوووواً : 

)) مفتاح الصالة الطهور (( . ولها افتتاح ، َوهَو  التكبير , ولها استفتاح ، َوهَو ما يقوله بين التكبيور  

 والقراءة ِمن الذكر والدعاء .
اليدين موَل تكبيورة اإلحورام سوواء ، فيبودأُ بوِه موَل  ابتودائها ، وينتهوي موَل  وممن ذه  إلى أن رفل

انتهائها : اإلمام أحمد وعلي بِن المديني ، ونص عليِه الَشافِعي في )) األم (( ، قواَل : يرفول يديوه موَل 
 افتتووووووووواح التكبيووووووووورة ، ويووووووووورد يديوووووووووه َعووووووووون الرفووووووووول موووووووووَل انقضوووووووووائه ، ويثبوووووووووت يديوووووووووه 

 
ن التكبير كله . وقوال : إن أثبوت يديوه بعود انقضواء التكبيور قلويالً لَوم يضوره ، مرفوعتين حتى يفر  مِ 

 وال آمره بِه .
 ومن أصحابه ِمن قاَل : يرفل يديه ابتداء التكبير ، وال استحباب في انتهائه .
 ومنهم ِمن قاَل : يرفعهما قبل التكبير ، ثُمَّ يرسلهما بعد فراغه ِمن التكبير .

 يديه مَل التكبير أجَأهُ ، وأح  إلينا أن يرفل يديه ، ثُمَّ يكبر . وقال إسحاق:إن رفل
 وحكاه بع  أصحابنا روايةً َعن أحمد .

ومن أصحابنا ِمن قاَل : يخير بين الرفل مَل التكبير وقبله ، وهما سواء فوي الفضويلة وقود اسوتدل 
 الصالة . كاَن يرفل يديه إذا افتتح البخاري لقوله بحديث ابن عمر ، أن النبي 

 يعني : إذا كبر لالفتتاح .
افتوتح التكبيور فوي الصوالة ، فرفول يديوه حوين  وقد خرجه فيما بعود ، ولفظوهُ : رأيوت النبوي 

 وذكر الحديث . -يكبر 
وفي رواية لمسلم ِمن طريق ابن جوريج ويوونس وعقيول ، كلهوم َعون الَهوري بهوذا اإلسوناد ، 

 ه حتى يكونا حذو منكبيه ، ثُمَّ كبر .كاَن إذا قام للصالة رفل يدي أن النبي 
وروى اإلمام أحمد ، عون سوفيان ، عون الَهوري ، عون سوالم ، عون ابون عمور ، قواَل : رأيوت 

 يرفل يديه مل التكبير معا . رسول هللا 
قاَل الدارقطني في )) العلل (( : رواه يونس وعقيل وابن أخوي الَهوري والنعموان ابون راشود 

 كاَن يرفل يديه ، ثم يكبر . ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي والَبيدي ، عن الَهري 
رواه شعي  بن أبي حمَة وإبراهيم ابن أبوي عبلوة وابون جوريج وفلويح وهشويم وإسوماعيل بون 

 علية وابن عيينة ، عن الَهري ، وقالوا : يرفل يديه حين يكبر . 
 ديه ثم كبر .، أنه رفل ي وخرج أبو داود من حديث وائل بن حجر، عن النبي 

 يرفل يديه مل التكبيرة . من حديث وائل بن حجر ، أنه رأى النبي  -أيضا-وخرج 
وروى حرب الكرماني : ثنا محمد بن الوزير : ثنا الوليود بون مسولم ، قواَل : قواَل أبوو عمورو : 

 .يرفعهما مل التكبير  أخبرني إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن النبي 
وقد تقدم ذكر علة هذا الحديث ، وأنه روي مر سوال ، وأن الوليود لوم يسومعه مون األوزاعوي ، 

 بل دلسه عنه .
من طريق ابن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بون عطواء ، عون محمود بون عبود  -أيضا-وروى 

 قوام إلوى الصوالة قوط إال شوهر الرحمن بن ثوبان ، عون أبوي هريورة ، قواَل : موا رأيوت رسوول هللا 
 بيديه إلى السماء قبل أن يكبر ، ثم يكبر .

 وقد حمل بعضهم هذا على أن هذا الرفل كاَن للدعاء قبل الصالة .
قوام فوي صوالة فريضوة وال تطووع إال شوهر  وخرجه البيهقوي ، ولفظوه : موا رأيوت رسوول 

 يديه إلى السماء يدعوا ، ثم يكبر .
ه إلووى السووماء _ أيضووا _ موول وقوود روي عوون ابوون عموور وغيووره اسووتحباب رفوول رأسووه ووجهوو

 التكبير .
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خرجه حرب بإسناده صحيح ، عن ابن جريج ، قاَل : سألت نافعا ، فقلت : أكان ابن عمر إذا 
 كبر بالصالة يرفل رأسه ووجهه إلى السماء ؟ فقاَل : نعم قليال .

، قوواَل : أخبرنووي ابوون سووابط ، أن وجووه التكبيوور : أن يكبوور  -أيضووا -وموون طريووق ابوون جووريج 
 الرجل بيديه ووجهه وفيه ، ويرفل رأسه وفاه شيئا حين يبدىء وحين يرفل رأسه .

وأعلم ؛ أن حديث مالك الذي خرجوه البخواري فوي هوذا البواب ، عون القعنبوي ، عنوه لويس فيوِه 
ذكر الرفل إذا ركل ، إنما فيِه الرفول افتوتح الصوالة ، وإذا رفول رأسوه مون الركووع ، وكوذا هوَو فوي)) 

 (( عن مالك، وكذا رواه عامة رواة )) الموطأ (( عن مالك . موطأ القعنبي
ً ورواه جماعة عن مالك ، فوذكروا فيوِه الرفول إذا كبور للركووع  مونهم : الشوافعي وابون  -أيضوا

وه  ويحيى القطان وابن مهودي وجويريوة بون أسوماء وإبوراهيم بون طهموان ومعون وخالود بون مخلود 
 وبشر بن عمر وغيرهم .
أصووحاب الَهووري ، عنووه ، موونهم : يووونس وشووعي  وعقيوول وابوون جووريج  وكووذلك رواه عامووة

 وغيرهم .
 وكذلك رواه سليمان الشيباني والعالء بن عبد الرحمن وغيرهما ، عن سالم ابن عبد هللا .

 ذكر البيهقي وغيره .
وممن رواه عن مالك بذكر الرفول عنودَ الركووع : عبود هللا بون يوسوف التنيسوي وابون المبوارك 

 حمن بن القاسم وعبد هللا بن نافل وإسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى النيسابوري .وعبد الر
 

* * * 
 

 بَاب   - 84

 َرفع  اْليََديَِن إذَا َكبَه ، َو ِإذَا رَكَع ، وإِذَا َرف عَ 
 فيِه حديثان : 

 أحدهما : 
 قاَل : 

ري : أخبرني سالم بون حدثنا محمد بن مقاتل : ثنا عبد هللا : أنا يونس ، عن الَه - 736
إذا قام في الصوالة رفول يديوه حتوى يكونوا  عبد هللا ، عن عبد هللا بن عمر ، قاَل : رأيت رسول هللا 

حذو منكبيه ، وكان يفعل ذَِلَك حين يكبر للركوع ، ويفعل ذَِلَك إذا رفل رأسه مون الركووع ، ويقوول : 
 ود .)) سمل هللا لمن حمده (( ، وال يفعل ذَِلَك في السج

 الثاني :
 قاَل : 
حدثنا إسحاق الواسطي : ثنا خالد بون عبود هللا ، عون خالود ، عون أبوي قالبوة ، أنوه  - 737

رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفول يديوه ، وإذا أراد أن يركول رفول يديوه ، وإذا رفول رأسوه 
 صنل هكذا . من الركوع رفل يديه ، وحدث أن رسول هللا 

في ))صحيحه (( في رفل اليدين غيور حوديث ابون عمور وحوديث مالوك بون  لم يخرج البخاري
الحويرث ، وقد أفرد للرفل كتابا ، خرج فيِه األحاديوث المرفوعوة وا ثوار الموقوفوة، وكوذلك صونف 

 نصر المروزي وغيرهما . في الرفل غير واحد من أئمة أهل الحديث ، منهم : النسائي ومحمد بن
جميل أمصار المسلمين ، كالحجاز واليموين ومصور والعوراق كواَن  وسب  اعتنائهم بذلك : أن

عامة أهلها يرون رفل األيدي في الصالة عنودَ الركووع والرفول منوه ، سووى أهول الكوفوة ، فكوانوا ال 
يرفعون أيديهم في الصالة ، إال في افتتاح الصالة خاصة ، فاعتنى علمواء األمصوار بهوذه المسوألة ، 

 د على من خالفها .واالحتجاج لها ، والر
كواَن  قل األوزاعي : ما اجتمل عليِه علماء أهل الحجواز والشوام والبصورة : أن رسوول هللا 

يرفوول يديووه حووذو منكبيووه حووين يكبوور الفتتوواح الصووالة ، وحووين يكبوور للركوووع ، وإذا رفوول رأسووه موون 
 الركوع ، إال أهل الكوفة ، فإنهم خالفوا في ذَِلَك أئمتهم .
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 وغيره .خرجه ابن جرير 
 وقال البخاري في )) كتابه رفل اليدين (( بعد أن روى ا ثار في المسألة : 

 فه الء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفل األيدي .
وقووال محموود بوون نصوور المووروزي : ال نعلووم مصوورا موون األمصووار تركوووا الرفوول بووأجمعهم فووي 

 الخف  والرفل منه ، إال أهل الكوفة .
روى البيهقووي بإسووناده عوون األوزاعووي ، أنووه تنوواظر هووَو والثوووري فووي هووذه المسووألة بمكووة، و

وغض  واشتد غضبه ، وقال للثوري : قم بنا إلى المقام نلتعن أينوا علوى الحوق ، فتبسوم الثووري لموا 
 رأى األوزاعي قد احتد رضي هللا عنهما .

كلهووم علووى صووحته وتلقيووه  وحووديث الَهووري ، عوون سووالم ، عوون ابوون عموور ممووا اتفووق العلموواء
 بووووووالقبول ، وعليووووووه اعتموووووود أئمووووووة اإلسووووووالم فووووووي هووووووذه المسووووووألة ، موووووونهم : األوزاعووووووي وابوووووون 

 . المبارك ، وقال : ثبت عن النبي 
 كذلك قاَل الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم .

وأما مالك ، فإنه خرجه في )) كتاب الموطوإ (( فوي )) بواب : افتتواح الصوالة (( ، وذكور عون 
 ، عن ابن عمر ، أنه كاَن يعمل به . نافل

وقد روى عامة أصحاب مالك ، أنه كاَن يعمل به ، مونهم : ابون وهو  وأبوو مصوع  وأشوه  
 والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم .

وإنما روى عنه الرفل عندَ افتتاح الصالة خاصة : ابن القاسم ، قاَل : وكان مالك يرى رفل 
 وقال : إن كاَن ففي اإلحرام .اليدين في الصالة ضعيفا . 

 قاَل محمد بن الحكم : لم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم .
وذكر ابون عبود البور ، عون أحمود بون خالود _ وهوو : ابون الجبواب ، وكوان أعلوم أهول األنودلس 

ديث ، قاَل : كاَن جماعة من أصحابنا يرفعون أيوديهم فوي الصوالة علوى حو -بالفقه والحديث في وقته 
ابن عمر ، ورواية من روى ذَِلَك عن مالك وجماعة ال يرفعون ، على رواية ابن القاسوم ، واليعيو  

 ه الء على ه الء ، وال ه الء على ه الء .
 قلت : افترق الناط في هذه المسألة فرقا ثالثة .

الى ففرفة منهم : تنكر على من يرفول أو تبدعوه ، وهو الء عاموة فقهواء أهول الكوفوة ، حتوى غو
 بعصهم فجعله مبطال للصالة ، وادعى بعضهم أن الرفل نسخ .

وقد وافقهم بع  المتقدمين من أهل الشام ، حتى ضرب من رفول يديوه فوي صوالته فوي زمون 
 عمر بن عبد العَيَ وغض  عمر من ذَِلَك وأنكره على من فعله وحجبه عنه .

مون مسوائل الخوالف السوائذ ، ثوم  وفـرقة : ال ينكرون على واحد من الفريقين ، ويعودون ذَِلوكَ 
 منهم من يميل إلى الرفل ، ومنهم من يميل إلى تركه ، ومنهم : سفيان الثوري .

وقد روى ابن أبي شويبة فوي )) كتابوه (( عون طائفوة كثيورة مون الصوحابة والتوابعين ، أنهوم لوم 
 يرفعوا أيديهم إال عندَ االفتتاح ، منهم عمر وابن عمر .

 نه ، وقد ضعفها اإلمام أحمد والبخاري والدار قطني وغيرهم .وهي رواية مجاهد ع
 ومنهم : علي وابن مسعود وأصحابهما .

وقد روى ذَِلَك عن علي وابن مسعود مرفوعا ، وضوعف المرفووع عاموة أئموة الحوديث قوديما 
 وحديثا .

قتوادة ، ، حتوى قواَل -أيضوا  -وأكثر الصحابة والتابعين على الرفل عندَ الركووع ، والرفول منوه
في صوالتهم كوأن أيوديهم أيوديهم الموراوح ، إذا ركعووا وإذا  عن الحسن : كاَن أصحاب رسول هللا 

 رفعوا رِسهم .
وقال عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير أنه سوئل عون رفول اليودين فوي الصوالة ، 

ن أيوديهم فوي االفتتواح ، يرفعو فقاَل : هَو شيء يَين به الرجل صالته ؛ كاَن أصحاب رسول هللا 
 وعند الركوع ، وإذا رفعوا رِسوهم .

 وهو قول عامة التابعين .
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 وقال عمر بن عبد العَيَ : إن كنا لن دب عليها بالمدينة إذا لم نرفل أيدينا .
 وقول عامة فقهاء األمصار .

 وكان اإلمام أحمد ال بيالذ في اإلنكار على المخالفة في هذه المسألة :
 المروذي وغيره ، أنه سئل عمن ترك الرفل يقال : إنه تارك للسنة ؟ روى عنه 

 . قاَل : ال تقل هكذا ، ولكن قل : راغ  عن فعل النبي 
 ونقوووول عنووووه الميموووووني ، قوووواَل : الرفوووول عنوووودنا أكثوووور وأثبووووت ، فووووإن تووووأول رجوووول ، فمووووا 

 أصنل ؟ !
ليوودين فووي الصووالة ، وقومووا وسووئل اإلمووام أحموود ، فقيوول لووهُ : إن عنوودنا قومووا يأمروننووا برفوول ا

، وكوان ابون عمور يحصو  مون ال  ينهوننا عنه ؟ فقاَل : ال ينهاك إال مبتدع ، فعل ذَِلوَك رسوول هللا 
 يرفل .

فلم يبدع إال من نهى عن الرفل وجعله مكروها ، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلوم 
 يبدعه .

تدع ، على من ترك الرفل عندَ تكبيورة اإلحورام وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد : أنه مب
 . وهو بعيد .

 ونقل جماعة عن أحمد في تارك الرفل ، أنه يقال : إنه تارك السنة .
قاَل القاضي أبوو يعلوى : إنموا توقوف فوي ذَِلوَك فوي روايوة الموروذي متابعوة للفو  الموروي عون 

ال ففوي الحقيقوة : الراغو  عون الرفول ، أنه قاَل : )) من رغ  عن سنتي فليس منوي (( ، وإ النبي 
 هَو التارك لهُ .

 ونقل حرب ، عن أحمد ، قاَل : أنا أصلي خلف من ال يرفل يديه ، والرفل أح  إلي وأصح .
وكالم البخاري في )) كتاب رفل اليدين (( لهُ إنما يدل علوى اإلنكوار علوى مون أنكور الرفول  ، 

 أيضاً . -وقال : هَو بدعة 
) صحيحه (( في الرفل عندَ الركوع والرفل منه حديث ابن عمر ومالك بون وخرج مسلم في )

 أيضاً . -الحويرث 
ً  وخرجه   من حديث وائل بن حجر . -أيضا

وخرجه أبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طال  ، ومن حديث أبي حميد فوي عشورة 
 من الصحابة ، منهم : أبو قتادة .

 أيضا . -وخرجه ابن ماجه 
 من حديث أبي هريرة . -أيضا -ه أبو داود وخرج

 وخرجه ابن ماجه من حديث أنس وجابر وابن عباط .
 وقد روي من وجوه أخر ، حتى قاَل بعضهم : رواه قري  من ثالثين نفسا من الصحابة .

 وقال غيره : رواه نيف وثالثون من الصحابة .
 وقال الحاكم : رواه العشرة المشهود لهم بالجنة .

ه العبوارات تسوامح شوديد ، وقود ذكورت هوذه األحاديوث وطرقهوا وعللهوا فوي )) كتواب وفي هذ
 شرح الترمذي (( بحمد هللا ومنه .

 اثنا عشر غير ابن عمر . وأحسن من ذَِلَك : قول الشافعي : رواه عن النبي 
 وهذه عبارة صحيحة حسنة مليحة .

 وكذا قاَل ابن عبد البر وغيره من الحفاظ .
 . ي في )) جامعه (( لهُ أربعة عشر روايا عن النبي وذكر الترمذ

ولم يوج  الرفل عندَ الركوع والرفل منه ، ويبطل الصالة بتركوه ، إال شوذوذ مون النواط مون 
 أصحاب داود ونحوهم .

 وسئل حماد بن زيد، عن معنى رفل اليدين في الصالة ؟ فقاَل : هَو من إجالل هللا.
 خرجه أبو موسى المديني .

 ، ورجاء لثواب هللا . الشافعي : فعلته إعظاما لجالل هللا ، واتباعا لسنة رسول هللا  وقال
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 خرجه البيهقي في )) مناقبه (( .
 

* * * 
 
 
 بَاب   - 85

 إلَى أْيَن يَفَع  يََدْيه ؟

 حذو منكبيه . : رفل النبي  -في أصحابه قاَل أبو حميد 
بعد من رواية محمد بن عمرو بن عطاء ، أنوه  حديث أبي حميد هذا ، قد خرجه البخاري فيما

، فقواَل أبوو حميود السواعدي : أنوا  ، فوذكرنا صوالة النبوي  كاَن جالسا في نفر من أصحاب النبي 
، رأيته إذا كبر جعول يديوه حوذاء منكبيوه _ وذكور بقيوة الحوديث ،  كنت أحفظكم لصالة رسول هللا 

 ضل .ولم يذكر فيِه رفل اليدين في غير هذا المو
وخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجوه مون وجوه آخور ، عون محمود ابون عمورو بون 
عطوواء ، عوون أبووي حميوود ، قوواَل : سوومعته فووي عشوورة موون الصووحابة ، موونهم : أبووو قتووادة ، ويقووول : أنووا 

 إذا قوام إلوى الصوالة اعتودل . قالوا : فاعرض قاَل : كواَن رسوول هللا  أعلمكم بصالة رسول هللا 
قائما ، ورفل يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، فإذا أراد أن يركل رفل يديه حتى يحاذي بهموا منكبيوه ، 

 ثم قاَل : )) هللا أكبر (( ، وركل ، ثم قاَل : )) سمل هللا لمن حمده (( ، ورفل يديه .
تووى وعنوود أبووي داود : ثووم يرفوول رأسووه ، فيقووول : )) سوومل هللا لموون حمووده (( ، ثووم يرفوول يديووه ح

 تحاذي منكبيه معتدال .
 : رفل اليدين إذا قام من الركعتين . -أيضاوفي حديثه 

 . وفي رواية للترمذي : قالوا : صدقت ؛ هكذا كاَن يصلي النبي 
ورواه _ أيضا _ : عباط بون سوهل بون سوعد ، قواَل : اجتمول أبوو حميود وأبوو أسويد وسوهل بون 

 ، فقاَل أبو حميد : أنا أعلمكوم بصوالة رسوول هللا  سعد ومحمد بن مسلمة ، فذكروا صالة النبي 
 قام فكبر . أن رسول هللا 

ورفل يديه ، ثم رفل حين كبر للركوع ، ثم قام فرفول يديوه فاسوتوى حتوى رجول كول عظوم إلوى 
 موضعه .

 خرجه أبن ماجه .
 وخرجه أبو داود مختصرا .

في المجلس : سوهل بون  ، وذكر أنه كانَ  -أيضا-وخرجه من وجه آخر ، عن عباط مختصرا 
 سعد وأبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد .

 وقد صحح الترمذي هذا الحديث . 
وذكر الخالل ، عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي ، قاَل : سوئل أحمود بون حنبول عون حوديث أبوي 

 في رفل األيدي ؟ فقاَل : صحيح . حميد الساعدي ، عن النبي 
 قاَل البخاري : 
اليمان : أنا شعي  ، عن الَهري : أخبرني سالم بن عبد هللا ، أن عبود حدثنا أبو  - 738

افتووتح التكبيوور فووي الصووالة ، فرفوول يديووه حووين يكبوور حتووى  هللا بوون عموور قوواَل : رأيووت رسووول هللا 
 يجعلهمووووووووا حووووووووذو منكبيووووووووه ، وإذا كبوووووووور للركوووووووووع فعوووووووول ] مثوووووووول ذَِلووووووووَك [ ، وإذا قوووووووواَل : 

وقال : )) ربنوا ولوك الحمود (( وال يفعول ذَِلوَك حوين يسوجد ، وال )) سمل هللا لمن حمده (( فعل مثله ، 
 حين يرفل من السجود .

ومراد البخاري : أن حديث ابن عمر فيِه رفل اليدين إلى المنكبين ، وكذلك حوديث أبوي حميود 
 ومن معه من الصحابة .

 . وكذلك روي من حديث علي بن أبي طال  وأبي هريرة ، عن النبي 
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 أبو داود .خرج حديثهما 
 كاَن يرفل يديه إلى فروع أذنيه . وخرج مسلم من حديث مالك بن الحويرث ، أن النبي 

 : )) إلى حذو منكبيه (( . -أيضا-وقد روى عنه 
 خرجه الدارقطني .

: فوروي عنوه الرفول إلوى  واختلفت ألفاظ الروايات في حوديث وائول بون حجور ، عون النبوي 
ل إلى المنكبين . وروي عنوه : أنوه جواء بعود ذَِلوَك فوي الشوتاء ، فورآهم حيال أذنيه . وروي عنه : الرف

 يرفعون أيديهم في األكسية والبرانس إلى صدورهم .
 وقد خرجه أبو داود وغيره بهذه األلفاظ .

 وقد اختلف العلماء في الترجيح : 
اخوتالف فمنهم : من رجح رواية من روى : الرفل إلى المنكبين ؛ لصوحة الروايوات بوذلك ، و

 ألفاظ روايات الرفل إلى األذنين .
وهووذه طريقووة البخوواري ، وهووي _ أيضووا _ ظوواهر مووذه  مالووك والشووافعي وأحموود وإسووحاق ، 

 عمال بحديث ابن عمر ، فإنه أصح أحاديث الباب ، وهو _ أيضا _ قول : 
 أكثر السلف ، وروي عن عمر بن الخطاب .

 ، وفقهاء األمصار ، وأهل الحديث .قاَل ابن عبد البر : عليِه جمهور التابعين 
ومنهم : من أخذ بحوديث مالوك بون الحوويرث فوي الرفول إلوى فوروع األذنوين ، وهوو قوول أهول 

، رجحهووا أبووو بكوور  -فووي روايووة عنووه-الكوفووة ، موونهم : النخعووي وأبووو حنيفووة والثوووري ، وقووول أحموود 
 الخالل .

 روايووووة أخوووورى عوووون وموووونهم : موووون قوووواَل : همووووا سووووواء لصووووحة األحاديووووث بهمووووا ، وهووووو 
 أحمد ، اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري وغيرهما .

 وقال ابن المنذر : هَو قول بع  أهل الحديث ، وهو حسن .
وروى مالك في )) الموطأ(( عن نافل ، عن ابن عمر ، أنوه كواَن إذا ابتودأ الصوالة يرفول يديوه 

 حذو منكبيه ، وإذا رفل من الركوع رفعهما دون ذَِلَك .
 جه أبوداود ، وذكر أنه انفرد به مالك .وخر

قاَل : وذكر الليث : قاَل ابن جريج : قلت لنافل : أكان ابن عمر يجعول األولوى أرفعهون ؟ قواَل 
 : ال سواء . قلت : أشر لي . فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذَِلَك .

ا رفعهموا إلوى وقال حرب الكرمواني : ربموا رأيوت أحمود يرفول يديوه إلوى فوروع أذنيوه ، وربمو
 منكبيه ، وربما رفعهما إلى صدره ، ورأيت األمر عنده واسعا .

وقال طائفة من الشافعية : جمل الشافعي بين الروايوات فوي هوذا ، بأنوه يرفعهموا حتوى تحواذي 
 أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه .

 ي ذَِلَك فقد وهم .قالوا : ومن حكى للشافعي ثالثة أقوال ف
 واختلفوا في المرأة : كيف ترفل يديها في الصالة ؟
 فقالت طائفة : ترفل كما يرفل الرجل إلى المنكبين .

 روي عن أم الدرداء ، أنها كانت تفعله ، وهو قول األوزاعي والشافعي .
    وقالت طائفة : ترفل إلى ثدييها ، وال تَيد على ذَِلَك، وهو قول حماد وإسحاق .

 وروي نحوه عن حفصة بنت سيرين ، أنها كانت تفعله .
 ترفل يديها في الصالة ، وال ترفل كما يرفل الرجل ، دون ذَِلَك . -في رواية عنه-وقال أحمد 

 ونقل عنه جماعة ، أنه قاَل : ما سمعنا في المرأة ، فإن فعلت فال بأط .
 ئَا ، ولم يره مسنونا .قاَل القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا : أنه رآه فعال جا

 وقال عطاء : ترفل دون رفل الرجل ، وإن تركته فال بأط .
 

* * * 
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 باب   - 86

ْكعَتَْينِ  َه  َرْفعِ الَيَدْيِن إذا اَاَم  َن ال
حدثنا عياش : ثنا عبد األعلى ، قاَل : ثنا عبيد هللا ، عن نافل ، أن ابن عمر كواَن  - 739

يه ، وإذا ركل رفل يديه ، وإذا قاَل : )) سمل هللا لمن حمده (( رفول إذا دخل في الصالة كبر ورفل يد
 . يديه ، وإذا قام من الركعتين رفل يديه ، ورفل ذَِلَك ابن عمر إلى النبي 

 . ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافل ، عن ابن عمر ، عن النبي 
 صرا .مخت-ورواه إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب وموسى بن عقبة 

 عياش ، هَو : ابن الوليد الرقام  البصري .
 وعبد األعلى ، هَو : ابن عبد األعلى الشامي البصري .

 مرفوعا .-وقد روى هذا الحديث ، عن عبيد هللا بن عمر ، عن نافل ، عن ابن عمر 
أن منهم : عبد الوهاب الثقفي ومحمود بون بشور ، إال  -موقوفا -وأنما رواه الناط عن عبيد هللا 

 محمدا لم يذكر فيِه : الرفل إذا قام من الركعتين .
 وكذلك رواه أصحاب نافل عنه موقوفا .

فلهذا المعنى احتاج البخاري إلى ذكر مون تابعوه عبود األعلوى علوى رفعوه ؛ ليودفل موا قيول مون 
 تفرده به .

ابون عمور ، فقد قاَل اإلمام أحمد في رواية المروذي وغيره : رواه عبيد هللا ، عن نوافل ، عون 
 وبلغني أن عبد األعلى رفعه .

    وقد روي عن أحمد، أنه صحح رفعه ، وسنذكره _ إن شاء هللا سبحانه وتعالى .
وقال الدار قطني في )) العلل(( : أشبهها بالصواب عن عبيد هللا : ما قاله عبد األعلى . ثم 

 قاَل : والموقوف عن نافل أصح .
، عوون نصوور بوون علووي ، عوون عبوود األعلووى ، كمووا خرجووه  وخرجووه أبووو داود فووي )) السوونن ((

 البخاري مرفوعا .
ثووم قوواَل : الصووحيح : قووول ابوون عموور ، ولوويس بمرفوووع . قوواَل : روى بقيووة أولووه عوون عبيوود هللا 
وأسنده . قاَل : ورواه الثقفي ، عن عبيد هللا ، أوقفه على ابن عمر ، وقال فيِه : إذا قام مون الوركعتين 

 ه وهذا هَو الصحيح .يرفعهما إلى ثديي
ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابون جوريج _ موقوفوا . وأسونده حمواد بون سولمة وحوده ، 

 انتهى .-عن أيوب ، ولم يذكر أيوب ومالك : الرفل إذا قام من السجدتين ، وذكره الليث في حديثه 
يوى القطوان ، وقد رفعه بعضهم عن مالك ، وال يصح ، قد رواه رزق هللا بن موسى ، عون يح

، أنوه كواَن إذا دخول فوي الصوالة رفول يديوه نحوو  عن مالك ، عن نافل ، عن ابن عمر ، عن النبوي 
 صدره ، وإذا ركل ، وإذا رفل رأسه من الركوع ، وال يرفل بعد ذَِلَك .

 قاَل العقيلي والدارقطني : ال يتابل رزق هللا على رفعه .
الصائذ وخالد بن مخلود وإسوحاق الجنودي رووه ، عون وذكر الدارقطني : أن عبد هللا بن نافل 

 مرفوعا .-مالك 
كواَن يرفول فوي كول رفول  قاَل : وال يصح ذَِلَك في حديث مالوك ، عون ابون عمور ، أن النبوي 

 ووضل . وقال : وهذا وهم على مالك في رفعه ولفظه .
مرفوعوا -عمور قاَل : ورواه إسماعيل بن عياش ، عن صالح بن كيسان ، عن نافل ، عن ابن 

 أيضا .-
 وإسماعيل ، سيء الحف  لحديث الحجازيين .

 -عن موسى بن عقبة وعبيد هللا كالهموا ، عون نوافل ، عون ابون عمور  -أيضا -ورواه إساعيل 
 في التكبير في هذه المواضل األربعة ، دون الرفل . -مرفوعا 

البيهقووي موون روايووة  وأمووا روايووة إبووراهيم بوون طهمووان التووي استشووهد بهووا البخوواري ، فخرجهووا
إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة وموسى بن عقبة ، عن نافل ، عن ابن عمر ، أنوه كواَن 
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يرفل يديه حين يفتتح الصالة ، وإذا ركل ، وإذا استوى قائما من ركوعه حذو منكبيه ، ويقول : كواَن 
 يفعل ذَِلَك . رسول هللا 

 م من الركعتين .ولم يذكر في حديثه : الرفل إذا قا
 وهذا هَو الرفل الذي أشار إليه البخاري .

قاَل الدارقطني : وتابل إبراهيم بن طهمان : حماد بن سلمة ، عن أيوب _ وقيل : عون هدبوة ، 
 عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، وإنما أراد : حماد بن سلمة : وهللا أعلم .

 والصحيح : عن حماد بن زيد ، عن أيوب _ موقوفا .
 ذا قاَل أبو ضمرة ، عن موسى بن عقبة .وك

-قاَل : وروي عن عمر بن محمد بن زيود بون عبود هللا بون عمور ، عون نوافل ، عون ابون عمور 
 : قاله محمد بن شعي  بن شابور . -مرفوعا

 وروي عن العمري ، عن نافل ، عن ابن عمر مرفوعا .
 فا . ورواه إسماعيل بن أمية والليث ، عن نافل ، عن ابن عمر موقو

 قاَل : والموقوف عن نافل أصح . انتهى . 
 قاَل : وروي عن يحيى بن أبي كثير ، عن نافل وسالم ، عن ابن عمر _ مرفوعا .

قلووت : هووَو غيوور محفوووظ عوون يحيووى . وهووذا هووَو المعووروف عوون اإلمووام أحموود وقووول أبووي داود 
 والدارقطني .

صوح مون رفعهوا ، وكول هو الء لووم فروايوة نوافل ، عون ابون عمور ، األكثورون علوى أن وقفهوا أ
 يذكروا في رواياتهم القيام من الثنتين ، وصحح رفعها البخاري والبيهقي .

قاَل ابن عبد البر : هوذا أحود األحاديوث األربعوة التوي اختلوف فيهوا سوالم ونوافل ، فرفعهوا سوالم 
. والثواني : حوديث :  ووقفها نافل ، والقول فيها قول سالم ، ولم يلتفت الناط إلوى نوافل ، هوذا أحودهما

 )) فيما سقت السماء العشر (( .
والثالث : حديث )) من باع عبدا وله مال (( . والرابل : حديث : )) تخرج نار من قبل الويمن 

 (( . انتهى .
 وقال النسائي والدارقطني : أحاديث نافل الثالثة الموقوفة أولى بالصواب .

وتوقف في حديث : )) من باع عبدا لوهُ موال (( . ورجح أحمد وقف : )) فيما سقت السماء (( 
وقال إذا اختلف سالم ونافل فال يقضى ألحدهما .

 يشير إلى أنه ال بد من الترجيح بدليل . 
 وقد روي الرفل إذا قام من الركعتين من رواية سالم ، عن ابن عمر .

عون سوالم ، عون خرجه النسائي من طريق معتمر ، عن عبيد هللا بن عمر ، عن ابن شوهاب ، 
كواَن يرفول يديوه إذا دخول فوي الصوالة , وإذا أراد أن يركول ، وإذا رفول رأسوه مون  أبيه ، أن النبي 

 الركوع ، وإذا قام من الركعتين .
 يرفل يديه كذلك حذاء المنكبين .

عن الثقفي ، عن عبيد هللا ، عون الَهوري ، عون سوالم ،عون أبيوه، أنوه كواَن إذا  -أيضا-وروي 
 يديه .نه  رفل 

 فتبسم ، وقال : كم روي هذا عن الَهري ، ليس فيِه هذا ، وضعفه .
أبو سعيد ابن األعربي ، عن الودبري ، عون عبود الورزاق ، عون عاصوم ، عون  -أيضا-ورواه 

 عبيد هللا بن عمر كذلك .
 وذكووووور الووووودارقطني فوووووي )) العلووووول(( : أن معتمووووور بووووون سوووووليمان والثقفوووووي رويووووواه عووووون 

 رفوعا ، وذكرا فيِه : الرفل إذا قام من الثنتين .م-عبيد هللا بن عمر 
 ورواه ابوووون المبووووارك ، عوووون عبيوووود هللا ، فلووووم يووووذكر : الرفوووول إذا قووووام موووون الثنتووووين موووون 

 الثنتين .
 إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية ، عن أيوب ، عن سالم ، عن ابن عمر . -أيضا-ورواه 

 خرجه الطبراني .
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 وهذا غير محفوظ عن أيوب .
 وقد روي عن ابن عمر _ مرفوعا _ من وجه آخر .

خرجووه اإلمووام أحموود وأبووو داود موون طريووق محموود بوون فضوويل ، عوون عاصووم بوون كليوو  ، عوون 
 إذا قام في الركعتين كبر ورفل يديه .  محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، قاَل : كاَن رسول هللا 

 عوووون ابوووون عموووور  وخالفووووه عبوووود الواحوووود بوووون زيوووواد ، فوووورواه عوووون محووووارب بوووون دثووووار ،
 في الرفل عندَ اإلحرام والركوع والرفل منه خاصة . -موقوفا-

قوواَل الوودارقطني : وكووذلك رواه أبووو إسووحاق الشوويباني والنضوور بوون محووارب بوون دثووار ، عوون 
 موقوفا .-محارب ، عن ابن عمر 

، وقود  وقد روي الرفل إذا قام مون الوركعتين فوي حوديث أبوي حميود وأصوحابه ، عون النبوي 
 ذكره . سبق

 . وفي حديث علي بن أبي طال  وأبي هريرة ، عن النبي
 خرجهما أبو داود وغيره .

 وقد تكلم في حديث أبي هريرة أبو حاتم الرازي والدارقطني .
 وأما حديث علي ، فصححه اإلمام أحمد والترمذي .

 وقد اختلف العلماء في الرفل إذا قام من التشهد األول :
مسووتح  ، حتووى ادعووى أبووو حاموود اإلسووفراييني موون أعبووان الشووافعية  فووأكثرهم علووى أنووه غيوور

 اإلجماع على ذَِلَك ، وجعله دليال على نسخ األحاديث الواردة فيِه .
 وليس األمر كما قاَل .

 واستحبه طائفة من العلماء ، كما ذكره البخاري والنسائي في )) كتابيهما (( .
 : ثنا هاشم بن القاسم : وقال حرب الكرماني : حدثنا أحمد بن حنبل 

حدثنا الربيل بن صبيح ، قاَل : رأيت الحسن وابون سويرين وعطواء وطاوسوا ومجاهودا ونافعوا 
وقتوادة وابوون أبوي نجوويح والحسون بوون مسوولم إذا دخلووا فووي الصوالة كبووروا ورفعووا أيووديهم وإذا كبووروا 

 للركوع رفعوا أيديهم .
اموا من الركعتين من الفريضة  وكانوا يقعوون غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا ق

 على أعقابهم .
 والمشهور عن الشافعي وأحمد ، أنه ال يرفل إذا قام من الركعتين .

قاَل أحمد : أنا ال أستعمله وال أذهو  إليوه ، واسوتدل بحوديث ابون عمور ، وقوال فيوِه : وكوان ال 
 أي : بعد المواضل الثالثة .-يرفل بعد ذَِلَك 
ديث بهذا اللفو  قود سوبق مون روايوة رزق هللا بون موسوى ، عون يحيوى القطوان ، عون وهذا الح

 ، وأنه ال يصح رفعه . -مرفوعا -مالك ، عن نافل ، عن ابن عمر 
يرفل يديه فوي  بشير الكوسج ، عن نافل ، عن ابن عمر ، قاَل : رأيت النبي  -أيضا-ورواه 

 لركوع ، ثم يكبر بعد ذَِلَك وال يرفل يديه .أول التكبير ، وإذا ركل ، وإذا رفل رأسه من ا
بمثول  - قاَل بشير : وحدثني الحسن بن عثمان المديني ، عن سوالم ، عون أبيوه ، عون النبوي 

 ذَِلَك .
وبشير هذا ، غير مشهور ، وقد ذكره الحاكم في )) تاريخ نيسابور (( ، وذكر أنوه روى عنوه 

 جماعة .
 : إذا نهوووو  الرجوووول موووون الووووركعتين يرفوووول  وقووووال إسووووحاق بوووون إبووووراهيم : سووووئل أحموووود

، وأبوي حميود أحاديوث صوحاح ،  يديه ؟ قاَل : إن فعله فما أقربه ؛ فيِه عن ابون عمور ، عون النبوي 
 ولكن قاَل الَهري في حديثه : ولم يفعل في شيء من صالته ، وأنا ال أفعله .

 وهذا اللف  ال يعرف في حديث الَهري .
 هذه الرواية عن أحمد تدل على جوازه ، من غير استحباب . وذكر القاضي أبو يعلى : أن

 وحكي عن أحمد رواية باستحبابه .
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 -يعنوي : الحواكم  قاَل البيهقي في كتاب )) مناق  اإلمام أحمد (( : أنبأني أبو عبد هللا الحاف  
عون حوديث عبود  : ثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه : أنا عبود هللا بون أحمود بون حنبول ، قواَل : سوألت أبوي

فوي رفوول اليوودين ، وكووان إذا قووام موون  األعلوى ، عوون عبيوود هللا بوون عموور ، عون نووافل ، عوون ابوون عموور 
؟ فقاَل : سنة صحيحة مستعملة ، وقد روى مثلها علي بون أبوي طالو  وأبوو حميود  الثنتين رفل يديه 

 في عشرة من الصحابة ، وأنا أستعملها .
عون ذَِلوَك ؟ فقواَل : أنوا  يعنوي : ابون إسوحاق  الشويخ أبوو بكور قاَل الحاكم أبوو عبود هللا : سوئل 

 أستعملها ، ولم أر من أئمة الحديث أحدا يرجل إلى معرفة الحديث إال وهو يستعملها .
وهووذه الروايووة غريبووة عوون أحموود جوودا ، ال يعرفهووا أصووحابنا ، ورجووال إسوونادها كلهووم حفوواظ 

رها في كتاب )) رفول اليودين (( وفوي كتواب )) مَكوي مشهورون ، إال أن البيهقي ذكر أن الحاكم ذك
األخبار (( ، وأنوه ذكرهوا فوي ))كتواب التواريخ (( بخوالف ذَِلوَك ، عنودَ القيوام مون الوركعتين ، فوجو  

 التوقف . وهللا أعلم .
قوال للشافعي ؛ ألنه ذكر حديث أبي حميد الساعدي بطوله ، قواَل : وبهوذا -أيضا-وحكي ذَِلَك 

 نقول .
البيهقي في )) كتاب المعرفة (( : ومذه  الشافعي متابعة السونة إذا ثبتوت ، وقود قواَل فوي  قالَ 

 حديث أبي حميد : وبهذا أقول .
وقال البغوي : لم يذكر الشافعي رفول اليودين إذا قوام مون الثنتوين ، ومذهبوه اتبواع السونة ، وقود 

 ثبت ذَِلَك .
ن لمنذر ، ومن أصوحاب الشوافعي ، مونهم : وذه  إلى هذا طائفة من أهل الحديث ، منهم : اب

طائفووة مووون  -أيضووا- أبووو علووي الطبووري والبيهقووي والبغوووي وغيوورهم موون المتووأخرين ، ورجحووه 
 المتأخرين من أصحابنا ، قالوا : وهو دون الرفل في اإلحرام والركوع والرفل منه في االستحباب .

حين (( منووه شوويء ، وقوود خوورج فأمووا الرفوول للسووجود وللرفوول منووه ، فلووم يخوورج فووي )) الصووحي
 البخاري في حديث ابن عمر : وكان ال يفعل ذَِلَك في السجود . 

: وكان ال يفعول ذَِلوَك حوين يسوجد ،وال حوين يرفول مون السوجود . وقود  -أيضا  وفي رواية لهُ 
 سبقت الروايتان .

 وهذا قول جمهور العلماء ، وقد نص عليِه الشافعي وأحمد .
 ، أنه فعله ؟ فقاَل : هذه األحاديث أقوى وأكثر . يروى عن النبي وسئل أحمد : أليس 

،  -وابون أخوي الَهوري ، عون عموه  وروى هذا الحديث بقية ، عن الَبيدي ، عن الَهوري 
وزاد في روايته بعد قوله : وال يرفعهما في السجود : ويرفعهما في كل تكبيوره يكبرهوا قبول الركووع 

 حتى تنقضي صالته .
 داود من طريق بقية . خرجه أبو

 واإلمام أحمد من الطريق األخرى ، وعنده : )) في كل ركعة وتكبيرة (( إلى آخره .
وذه  طائفة إلوى اسوتحباب رفول اليودين إذا قوام مون السوجود ، مونهم : ابون المنوذر وأبوو علوي 

 الطبري من الشافعية .
، عن علقموة بون وائول ، عون واستدلوا : بما روى محمد بن جحادة ، عن عبد الجبار بن وائل 

 ، فكان إذا كبر رفل يديه . أبيه ، أنه صلى مل النبي 
قاَل : ثم التحف ، ثم أخذ شماله بيمينه ، فأدخل يديه في ثوبه ، فإذا أراد أن يركل أخورج يديوه 
ثم رفعهما ، وإذا أراد أن يرفل رأسه من الركوع رفل يديوه ثوم سوجد ووضول وجهوه بوين كفيوه ، فوإذا 

 من السجود رفل يديه حتى فر  من صالته . -أيضا-رأسه رفل 
 خرجه أبو داود .

 وخرجه مسلم إلى قوله: )) فلما سجد سجد بين كفيه (( ، ولم يذكر ما بعده .
وقالت طائفة : يرفل يديه مل كل تكبيرة ، وكلما خف  ورفل ، وهو قول بع  أهول الظواهر 

. 
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فل يديه في كل خف  ورفول ، وسوئل عون رفول وقال أحمد بن أصرم المَني : رأيت أحمد ير
 اليدين إذا قام من الركعتين ؟ فقاَل : قد فعل .

 وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون االستحباب .
ونقل المروذي ، عن أحمد ، قاَل : ال يرفل يديه بوين السوجدتين ، فوإن فعول فهوَو جوائَ . ونقول 

 : يرفل يديه في كل موضل ، إال بين السجدتين . جعفر بن محمد ، عن أحمد ، قالَ 
 وروى محارب بن دثار ، أنه رأى ابن عمر يرفل يديه إذا ركل وسجد .

وروى أبو أسامة ، عن عبيد هللا بن عمر ، عن نافل ، عن ابن عمر ، أنوه كواَن يرفول يديوه إذا 
 رفل رأسه من السجدة األولى .

إسووحاق ، عوون أنووس ، أنووه كوواَن يرفوول يديووه موون وروى حموواد بوون سوولمة ، عوون يحيووى بوون أبووي 
 السجدتين .

 عن الحسن وابن سيرين وطاوط ونافل وأيوب . -أيضا-وروي ذَِلَك 
 ذكره ابن أبي شيبة في )) كتابه (( .

وروى شعبة ، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن مالوك بون الحوويرث ، أنوه رأى نبوي هللا 
 ذا رفوووووووول رأسووووووووه موووووووون ركوعووووووووه ، وإذا يرفوووووووول يديووووووووه فووووووووي الصووووووووالة إذا ركوووووووول ، وإ 

 سجد ، وإذا رفل رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه .
 خرجه النسائي .

بنحووه ، إال أنوه ] لوم [ يوذكر فيوِه : الرفول إذا  من طريوق هشوام ، عون قتوادة  -أيضا-وخرجه 
 سجد .

 وخرجه مسلم من رواية سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة ، عن قتادة .
 يذكر فيِه سوى الرفل في المواضل الثالثة األول خاصة . ولم

 وروى شوووووعبة ، عووووون عمووووورو بووووون مووووورة ، عووووون أبوووووي البختوووووري ، عووووون عبووووود الووووورحمن 
، فكوان يكبور إذا خفو  وإذا رفول ، ويرفول  اليحصبي ، عن وائل بن حجر ، أنه صولى مول النبوي 

 يديه عندَ التكبير ، ويسلم عن يمينه وعن يساره .
 أحمد : أنا ال أذه  إلى حديث وائل بن حجر ، وهو مختلف في ألفاظه .قاَل اإلمام 

ويجاب عن هذه الرويات كلها علوى تقودير أن يكوون ذكور الرفول فيهوا محفوظوا ، ولوم يكون قود 
بأن مالك بن الحويرث ووائل بون حجور لوم يكونوا مون أهول المدينوة ،  اشتبه ] بذكر [ التكبير بالرفل 

فعل ذَِلَك مرة ، وقد عوارض ذَِلوَك نفوي  ها مرة أو مرتين ، فلعلهما رأيا النبي وإنما كانا قد قدما إلي
وشدة حرصه على حفو  أفعالوه واقتدائوه بوه فيهوا ، فهوذا يودل  ابن عمر ، مل شدة ومالزمته للنبي 

 كاَن ترك الرفل فيما عدا المواضل الثالثة والقيام من الركعتين . على أن أكثر أمر النبي 
 في الرفل عندَ السجود وغيره أحاديث معلولة :  وقد روي

كواَن يرفول يديوه إذا دخول فوي الصوالة ،  فروى الثقفي : حدثنا حميد ، عن أنوس ، أن النبوي 
 وإذا ركل ، وإذا رفل رأسه من الركوع ، وإذا سجد .

 خرجه الدارقطني .
 وخرجه ابن ماجه إلى قوله : )) وإذا ركل (( .

 صحيحه (( إلى قوله : )) وإذا رفل رأسه (( . وخرجه ابن خَيمة في ))
مون فعلوه  وقد أعل هذا بأنه قد رواه غير واحود مون أصوحاب حميود ، عون حميود ، عون أنوس 

 غير مرفوع .
 : نقله عنه الترمذي في )) علله (( . -كذا قاله البخاري 

 وقال الدارقطني : الصواب من فعل أنس .
كيسوان ، عون عبود الورحمن األعورج ، عون أبوي  وروى إسماعيل بن عيواش ، عون صوالح بون

 يرفووووول يديوووووه فوووووي الصوووووالة حوووووذو منكبيوووووه ، حوووووين يفتوووووتح  هريووووورة ، قووووواَل : رأيوووووت النبوووووي 
 الصالة ، وحين يركل ، وحين يسجد .
 خرجه اإلمام أحمد وابن ماجه .
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 مثل ذَِلَك . - زاد اإلمام أحمد : وعن صالح : عن نافل ، عن ابن عمر ، عن النبي 
 عيل بن عياش ، سيء الحف  لحديث الحجازيين .وإسما

: قالوه  -موقوفوا  وقد خالفه ابن إسحاق ، فرواه عن عبد الرحمن األعرج ، عون أبوي هريورة 
 اإلمام أحمد وغيره .

وقال الدارقطني في )) علله (( : اختلوف علوى إسوماعيل بون عيواش فوي لفظوه ، فوذكرت عنوه 
السوجود . وذكورت طائفوة عنووه الرفول عنودَ االفتتواح والركوووع طائفوة الرفول عنودَ االفتتواح والركوووع و

 والرفل منه .
 قاَل : وهو أشبه بالصواب .

 وروى عموووورو بوووون علووووي ، عوووون ابوووون أبووووي عوووودي ، عوووون محموووود بوووون عموووورو ، عوووون أبووووي 
سوولمة ، عوون أبووي هريوورة ، أنووه كوواَن يرفوول يديووه فووي كوول خفوو  ورفوول ، ويقووول : أنووا أشووبهكم صووالة 

 . برسول هللا 
الدارقطني في كتاب )) العلل (( ، وقال : ال يتابل عليِه عمرو بن علوي وغيوره يرويوه خرجه 
 كاَن يكبر في كل خف  ورفل ، وهو الصحيح . : أن النبي 

 وروى الوليد بن مسلم ، عن األوزاعي ، عون إسوحاق بون عبود هللا ، عون أنوس ، أن النبوي 
 كاَن يرفل يديه في الصالة في كل خف  ورفل .

 رواية : كاَن يرفل يديه حين يهوي للسجود .وفي 
 قاَل الوليد : وبهذا كاَن يأخذ األوزاعي .

 خرجه ابن جوصا في )) مسند األوزاعي (( .
وقد اختلف على الوليد في إرساله ووصله ، ولم يسمعه من األوزاعي ، بول دليوه عنوه ، وهوو 

 يدلس عن ] غيره [ الثقات .
ن باب ، عن حجاج ، عن الذيال بن حرملة ، عن جابر ، قواَل وروى اإلمام أحمد : ثنا نصر ب

 يرفل يديه في كل تكبيرة في الصالة . : كاَن رسول هللا 
 نصر بن باب ، وحجاج بن أرطأة ، ال يحتج بهما .

وروى رفدة بن قضاعة ، عن األوزاعي ، عن عبد هللا بون عبيود بون عميور ، عون أبيوه ، عون 
 يرفل يديه مل كل تكبيرة في الصالة المكتوبة . كاَن رسول هللا جده عمير بن حبي  ، قاَل: 
 خرجه ابن ماجه .

وقال منها : سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث ، فقواال جميعوا : لويس بصوحيح : قواَل أحمود : 
 ال يعرف رفدة بن قضاعة ، وقال يحيى : هَو شيخ ضعيف .

عبد هللا بن طاوط ، عون أبيوه ، عون  من رواية عمر بن رياح ، عن -أيضا-وخرج ابن ماجه 
 كاَن يرفل يديه عندَ كل تكبيرة . ابن عباط ، أن رسول هللا 

 وعمر بن رياح ، ساقط الرواية .
لكن ؛ تابعه النضر بن كثير أبو سهل األزدي ، قواَل : صولى جنبوي عبود هللا بون طواوط بمنوى 

ا رفل يديه تلقاء وجهه ، فوأنكرت أنوا في مسجد الخيف ، فكان إذا سجد سجدة األولى فرفل رأسه منه
 ذَِلَك ، فقاَل عبد هللا بن طاوط : 

     رأيت أبي يصنعه ، وقال أبي : رأيت ابن عباط يصنعه ، وقال : رأيت النبي 
 يصنعه .

 خرجه النسائي .
 يصنعه . وخرجه أبو داود ، وعنده : وال أعلم إال أنه قاَل : كاَن رسول هللا 

 : عنده مناكير . -مرة -، قاَل البخاري : فيِه نظر . وقال والنضر بن كثير 
 قاَل أبو أحمد الحاكم : هذا حديث منكر من حديث طاوط .

 وقال العقيلي : ال يتابل النضر عليِه .
 وقال ابن عدي : هَو ممن يكت  حديثه .
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السوجدتين  وخرج لهُ هذا الحديث ، وعنده : أنه كاَن يرفل يديه كلما ركل وسجد ]ويرفول[ بوين
. 

 وضعف اإلمام أحمد النضر هذا .
 وقال أبو حاتم والدارقطني : فيِه نظر .

 وقال النسائي : صالح .
وخرج أبو داود من حديث ابن لهيعة ،  عن  ابن هبيورة ، عون ميموون المكوي ، أنوه رأى عبود 

يونه  للقيوام ، هللا بن الَبير يصلي بهم يشير بكفيه حين يقوم ، وحين يركل ، وحين يسجد ، وحوين 
 فيقوم فيشير بيديه . قاَل : 

فانطلقت إلى ابون عبواط ، فقلوت : إنوي رأيوت ابون الَبيور صولى صوالة لوم أر أحودا صوالها ، 
فاقتد بصوالة عبود هللا  ووصفت لهُ هذه اإلشـارة ، فقاَل : إن أحببت أن تنظر إلى صالة رسول هللا 

 بن الَبير . إسناده ضعيف .
 

* * * 
 

 بَابُ  - 87
 َوْضلِ اْليُْمنى َعلَى اْليُْسَرى في الصَّالةِ 

حدثنا عبد هللا بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي حازم ، عن سوهل بون سوعد ، قواَل  - 740
 : كاَن الناط ي مرون أن يضل الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصالة .

 . قاَل أبو حازم : ال أعلمه إال ينمي ذَِلَك إلى النبي 
 َل : إسماعيل : ينمي ذَِلَك ، ولم يقل : ينمي .قا

، وإنموا فيوِه : قواَل أبوو حوازم : ال أعلموه  هذا الحديث في )) الموطأ (( ليس فيِه ذكر النبوي 
 . إال ينمي ذَِلَك ، ولم يذكر النبي 

وكذا رأيناه في )) موطوإ القعنبوي (( ، وهوو الوذي خورج عنوه البخواري هوذا الحوديث ، وموراد 
 رواه بالبناء للمفعول : ينمى. -وهو : ابن أبي أويس-ري : أن إسماعيل البخا

 . ومعنى )) ينمى (( يرفل ويسند ، والمراد : إلى النبي 
 ورواه عمار بن مطر ، عن مالك ، فقاَل فيِه : أمرنا أن نضل .

 وعمار ، ليس بحجة .
  فوووووي ولووووويس فوووووي )) صوووووحيح البخووووواري (( فوووووي هوووووذا البووووواب غيووووور هوووووذا الحوووووديث ، وال

)) صحيح مسلم (( فيه غير حديث محمد بن جحادة : حدثني عبود الجبوار بون وائول ، عون علقموة بون 
رفوول يديووه حووين داخوول فووي  وائوول ومووولى لهووم ، حوودثاه عوون أبيووه وائوول بوون حجوور ، أنووه رأى النبووي 

يديوه الصالة ، كبر ثم التحف بثوبه ، ثم وضل يده اليمنى علوى اليسورى ، فلموا أراد أن يركول أخورج 
من ثوبه ، ثم رفعهما وكبر فركل ، فلما قاَل : )) سمل هللا لمن حموده (( رفول يديوه ، فلموا سوجد سوجد 

 بين كفيه .
 وله طرق أخرى عن وائل .

 وفي رواية لألمام أحمد : وضل يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسذ والساعد .
بثوبووه ، ثووم أخوورج يديووه منووه  وفووي الحووديث : دليوول علووى أن المصوولي إذا التحووف فووي صووالته

 لمصلحة الصالة لم يضره ذَِلَك .
 وفي الباب أحاديث كثيرة ، ال تخلو أسانيدها من مقال .

وقوود خوورج ابوون حبووان فووي )) صووحيحه (( موون طريووق حرملووة بوون يحيووى ، عوون أبوون وهوو  : 
 أخبرنووووي عموووورو بوووون الحووووارث ، أنووووه سوووومل عطوووواء بوووون ربوووواح يحوووودث ، عوووون ابوووون عبوووواط ، أن 

قاَل : )) إنا معاشور األنبيواء أمرنوا أن نو خر سوحورنا ، ونعجول إفطارنوا ، وأن نمسوك   رسول هللا
 بأيماننا على شمائلنا في الصالة (( .
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وهذا إسناد في الظاهر على شرط مسولم ، وزعوم ابون حبوان أن ابون وهو  سومل هوذا الحوديث 
رة إلى أن غيور حرملوة من عمرو بن الحارث وطلحة بن عمرو ، كالهما عن عطاء ، وفي هذا إشـا

رواه عن ابن وه  ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، وهذا هَو األشـبه ، وال يعرف هذا الحوديث 
 من رواية عمرو بن الحارث .

 قوووواَل البيهقووووي : إنمووووا يعوووورف هووووذا بطلحووووة بوووون عموووورو ، عوووون عطوووواء ، عوووون ابوووون عبوووواط 
 وطلحة ليس بالقوي . -ومرة : عن أبي هريرة -

 مرسال .-عن طلحة ، عن عطاء  قلت : وقد روي ،
 خرجه وكيل عنه كذلك .

والتوابعين ومون  قاَل الترمذي في )) جامعه (( : العمل عنودَ أهول العلوم مون أصوحاب النبوي 
 بعدهم على هذا ، يرون أن يضل الرجل يمينه على شـماله في الصالة . انتهى .

 وقد روي ذَِلَك عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طال  .
 وي عن ابن الَبير ، أنه قاَل : هَو من السنة .ور

 خرجه أبو داود .
 وعن عائشـة ، قالت : هَو من النبوة .

 خرجه الدارقطني .
 وروي عن أبي الدرداء ، أنه قاَل : هَو من أخالق النبيين .

 وروي عن علي وابن عباط ، أنهما فسرا )) النحر (( المذكور في قوله تعالى : 
   َبَِّك َواْنَحْر فََصّلِ ِلر  : [ بهذا . 2]الكوثر 

وهو قول عامة فقهاء األمصوار ، مونهم : الثووري وأبوو حنيفوة والحسون بون صوالح والشوافعي 
 وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم . 

وحكى ابن المنذر إرسال اليدين في الصالة عن ابون الَبيور والحسون والنخعوي ، وحكوى عون 
 .مالك كقول األولين 

وذكر ابن عبد البر : أنه روي عن مالك ، أنه قاَل : ال بأط بذلك في الفريضوة والنافلوة . قواَل 
 : وهو قول المدنيين من أصحابه .

 ونقل ابن القاسم ، عنه ، قاَل : إنما يفعل في النوافل من طول القيام وتركه أح  إلي .
يطوول القيوام فوال بوأط أن يضول  قاَل : وقال الليوث : سودل اليودين فوي الصوالة أحو  إلوي ، أن

 اليمنى على اليسرى .
 وقال األوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك .

 وهو قول عطاء .
 قلت : وحكي رواية عن أحمد ، وحكي عنه : أنه يرسل يديه في النوافل خاصة .

 وهذا عكس ما نقله ابن القاسم عن مالك .
وان بون عمورو ، عون مهواجر النبوال ، أنوه وروى ابن المبارك في )) كتاب الَهد (( عن صوف

 ذكر عنده قب  الرجل يمينه على شماله ، فقاَل : ما أحسنه ، ذل بين يدي عَ 
 وحكي مثل ذَِلَك عن اإلمام أحمد .

 قاَل بعضهم : ما سمعت في العلم أحسن من هذا .
ى يود فوي وروينا عن بشر بن الحارث ، أنوه قواَل : منوذ اربعوين سوـنة أشوتهى أن أضول يودا علو
 الصالة ، مايمنعني من ذَِلَك إال أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله . 

وروى محمد بن نصر المروزي فوي )) كتواب الصوالة (( بإسوناده ، عون أبوي هريورة ، قواَل : 
وقب  بع  رواة الحديث شوماله بيمينوه ، -يحشر الناط يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصالة 

 نحنى هكذا .وا
ووضل إحودى  وبإسناده عن األعمش ، عن أبي صالح ، قاَل : يبعث الناط يوم القيامة هكذا 

 يديه على األخرى .
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واختلووف القووائلون بالوضوول : هوول يضووعهما علووى صوودره ، أو تحووت سوورته ، أو يخيوور بووين 
 األمرين ؟ على ثالثة أقوال ، هي ثالث روايات عن أحمد .

يضعهما تحت سرته : علي وأبوو هريورة والنخعوي وأبوو مجلوَ ، وهوو وممن روي عنه ، أنه 
 قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق .

وعوون سووعيد بوون جبيوور ، أنووه يضووعهما علووى صوودره ، وهووو قووول  -أيضووا-وروي عوون علووي 
 الشافعي .

 وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه : يضعهما تحت سرته .
 .وحكى ابن المنذر التخيير بينهما 

قوواَل الترمووذي فووي )) جامعووه (( : رأى بعضووهم أن يضووعهما فوووق سوورته ، ورأى بعضووهم أن 
 يضعهما تحت سرته ، كل ذَِلَك واسل عندهم . 

 
* * * 
 
 بَاب  - 88

ش وعِ في الالهالةِ   اْلخ 
حدثنا إسماعيل ، قاَل : حدثني مالك ، عن أبوي الَنواد ، عون األعورج ، عون أبوي  - 741

قوواَل : )) هوول توورون قبلتووي هاهنووا ، وهللا مووا يخفووى علووي ركوووعكم وال   هريوورة ، أن رسووول هللا
 خشوعكم ، وإني ألراكم من وراء ظهري (( .

حدثنا محمد بن بشار : حدثنا غندر : ثنا شعبة : سمعت قتادة ، عون أنوس بون مالوك  -742
وربموا قواَل : )) -ي (( ، قاَل : )) أقيموا الركوع والسجود ، فوهللا إني ألراكم من بعد ، عن النبي 

 إذا ركعتم وإذا سجدتم (( . -من بعد ظهري 
قد خرج البخاري حديث أبي هريرة وحديث أنس في )) بواب : عظوة اإلموام النواط فوي إتموام 

 الصالة وذكر القبلة (( ، وقد سبق الكالم عليهما هناك بما فيِه كفاية .
 ة .وإنما خرجهما هاهنا ؛ لدالتهما على الخشوع في الصال

، قاَل : )) ما مون اموريء مسولم  وفي )) صحيح مسلم (( عن عثمان بن عفان ، عن النبي 
تحضووره صووالة مكتوبووة ، فيحسوون وضوووءها وخشوووعها وركوعهووا ، إال كانووت كفووارة لمووا قبلهووا موون 

 الذنوب ، مالم ت ت كبيرة ، وذلك الدهر كله (( .
أَْفلَووَح اْلُمْ ِمنُوووَن الَّووِذيَن ُهووْم فِووي َصووالتِِهْم  قَوودْ  وقوود موودح هللا الخاشووعين فووي صووالتهم ، فقوواَل : 

]البقووورة: مووون   َوإِنََّهوووا لََكبِيوووَرةٌ إاِلَّ َعلَوووى اْلَخاِشوووِعيَن   [ وقوووال :  2و1]الم منوووون: َخاِشوووعُوَن 
 [ . 45ا ية

روي عن علي بن أبي طال  ، قاَل : هَو الخشوع في القل  ، وأن تلين كنفك للمسلم ، وأن ال 
 تلتفت في صالتك .

 وعنه ، قاَل : الخشوع : خشوع القل  ، وأن ال تلتفت يمينا وال شماال .
 وعن ابن عباط ، قاَل : خاشعون : خائفون ساكنون .

 وعن الحسن ، قاَل : كاَن الخشوع في قلوبهم ، فغضوا لهُ البصر ، وخفضوا لهُ الجناح .
 سكون في الصالة .وعن مجاهد ، قاَل : هَو الخشوع في القل  ، وال

وعنه ، قاَل : هَو خف  الجناح وغ  البصر ، وكوان المسولمون إذا قوام أحودهم فوي الصوالة 
 خاف ربه أن يلتفت عن يمينه وشماله .

 أن يشوووووذ  وعنوووووه ، قووووواَل : العلمووووواء إذا قوووووام أحووووودهم فوووووي الصوووووالة هووووواب الووووورحمن   
 نفسوووووه بشووووويء مووووون  نظوووووره ، أو يلتفوووووت ، أو يقلووووو  الحصوووووى ، أو يبعوووووث بشووووويء ، أو يحووووودث

 الدنيا ، إال ناسيا ، مادم في صالته .
 وعن الَهري ، قاَل : هَو سكون العبد في صالته .
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وعوون سووعيد بوون جبيوور ، قوواَل : يعنووي : متواضووعين ، ال يعوورف موون عوون يمينووه ، وال موون عوون 
 . شماله ، وال يلتفت من الخشوع هلل 

قوواَل : لووو خشوول قلوو  هووذا لخشووعت وروي عوون حذيفووة ، أنووه رأى رجووال يعبووث فووي صووالته ، ف
 جوارحه .

 وروي عن ابن المسي  .
 وروي مرسال .

فأصل الخشوع : هَو خشوع القل  ، وهوو انكسواره هلل ، وخضووعه وسوكونه عون التفاتوه إلوى 
 غير من هَو بين يديه ، فإذا خشل القل  خشعت الجووارح كلهوا تبعوا لخشووعه ؛ ولهوذا كواَن النبوي 

 خشل لك سمعي ، وبصري ، ومخي ، وعظامي ، وما استقل به قدمي (( .يقول في ركوعه : )) 
ومن جملة خشوع الجووارح خشووع البصور أن يلتفوت عون يمينوه أو يسواره ، وسويأتي حوديث 

إن شواء هللا تعوالى  اإللتفات في الصالة ، وأنه اختالط يختلسه الشيطان من صالة العبد ، فيموا بعود 
. 

يلتفت في الصالة عن يمينه وعن يساره ، فأنَل هللا تعوالى   وقال ابن سيرين : كاَن رسول
 :  الَِّذيَن ُهْم فِي َصالتِِهْم َخاِشعُوَن  :[ . 2]الم منون 

 ، ولم يكن يلتفت يمنة وال يسرة . فخشل رسول هللا 
 وخرجه الطبراني من رواية ابن سيرين ، عن أبي هريرة .

 والمرسل أصح .
إنما ذكر الخشوع في هذا الموضول ؛ ألن كثيورا مون الفقهواء والعلمواء والظاهر : أن البخاري 

يذكرون في أوائل الصالة : أن المصلي ال يجاوز بصره موضل سجوده ، وذلك مون جملوة الخشووع 
 في الصالة .

إذا  وخرج ابن ماجه من حديث أم سولمة أم المو منين ، قالوت : كواَن النواط فوي عهود النبوي 
، فكوان النواط إذا قوام أحودهم  يعود بصوره موضول قدموه ، فتووفي رسوول هللا قام أحد هم يصلي لوم 

يصلي لم يعد بصره موضل جبينه ، فتوفي أبو بكر فكان عمر فكان النواط إذا قوام أحودهم يصولي لوم 
 يعد بصر أحدهم موضل القبلة ، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة ، فالتفت الناط يمينا وشماال .

 : كانوا يستحبون للرجل أن ال يجاوز بصره مصاله . وقال ابن سيرين
 خرجه سعيد بن منصور .

 وقال النخعي : كاَن يستح  أن يقل الرجل بصره في موضل سجوده .
 وفسر قتادة الخشوع في الصالة بذلك . وقال مسلم بن يسار : هَو حسن .

 وفيه حديثان مرفوعان ، من حديث أنس وابن عباط، وال يصح إسنادهما .
 وأكثر العلماء على أنه يستح  للمصلي أن ينظر إلى موضل سجوده ، منهم : 

 سليمان بن يسار وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال مالك : يستح  أن يكون بصره أمام قبلته . قاَل : واكره ما يصنل الناط من النظور إلوى 

 موضل سجودهم وهم قيام .
وحكي عن شريك بن عبد هللا ، قاَل : ينظر في قيامه إلى موضل قيامه ، وإذا ركل إلى قدميوه 

 ، وإذا سجد إلى أنفه ، وإذا قعد إلى حجره .
 واستح  ذَِلَك بع  أصحابنا وأصحاب الشافعي  .

قاَل أصحابنا : ويستح  إذا جلس للتشهد أن ال يجاوز بصوره أصوبعه ؛ لموا روى ابون الَبيور 
 كووووووواَن إذا جلوووووووس فوووووووي التشوووووووهد أشوووووووار بالسوووووووبابة ، ولوووووووم يجووووووواوز بصوووووووره  النَّبوووووووّي ، أن 

 إشارته .
 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي .

وحكى أصحاب الثوري في كتبهم ، عن سفيان ، أنوه قواَل : إذا قوام فوي الصوالة فلويكن بصوره 
 -مون قواَل : إلوى ركبتيوه  ومونهم حيث يسجد إن استطاع ، قاَل : وينظر في ركوعه إلى حيث يسجد 

 ، ويكون نظره في سجوده إلى طرف أنفه .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 145 

وبكل حال ؛ فهذا مستح  ، وال تبطل الصالة بواإلخالل بوه ، وال باسوتغراق القلو  فوي الفكور 
في أمور الدنيا ، وقد حكى ابن حَم وغيوره اإلجمواع علوى ذَِلوَك ، وقود خوالف فيوِه بعو  المتوأخرين 

 من أصحابنا والشافعية .
كى ابن المنذر عن الحكم ، قاَل : من تأمل من عن يمينه أو عن شوماله حتوى يعرفوه فلويس وح
 لهُ صالة .

 . إن شـاء هللا  -وهذا يرجل إلى االلتفات ، ويأتى ذكره في موضعه 
وحكي عن ابن حامد من أصحابنا : أن عمل القل  في الصوالة إذا طوال أبطول الصوالة كعمول 

 البدن .
تذكير الشيطان المرء فوي صوالته حتوى يظول ال يودري كوم صولى وأموره أن وهذا يرده حديث 

 يسجد سجدتين ، ولم يأمره باإلعادة .
، قواَل :  وخرج اإلمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بون عبواط ، عون النبوي 

ول : يَقُو )) الصالة مثنى مثنى ، تشهد في كل ركعتين ، وتخشل وتضورع ، وتمسوكن ، وتقنول يوديك 
مستقبالً ببطونهما وجهك ، وتقول : يَا رب يَوا رب ، وإن لَوْم تفعول ذَِلوَك فهوو كوذا  ترفعهما إلى ربك 

 وكذا (( .
 وهذا لف  الترمذي .

 ولإلمام أحمد : )) وتقول : يارب ثالثاً ، فمن لَْم يفعل ذَِلَك فَِهيَّ خداج (( .
 وفي إسناده اْختِالَف .

 . ه ، وعندهما : َعن المطل  ، َعن النَّبِّي وخرجه أبو داود وابن ماج
اِزي : ُهَو إسناد حسن .  وقد قَاَل أبو حاتم الرَّ

 وضعفه البخاري ، َوقَاَل : ال يصح .
 َوقَاَل العقيلي : فِيِه نظر .

: )) إني أراكم مون وراء ظهوري (( ، فلويس الموراد ِمْنوهُ : أَنَّوهُ َكواَن يلتفوت  وأما قَْوِل النَّبِّي 
ببصره فِي صالته إلى من خلفه َحتَّى يرى صالتهم ، كما ظنوه بعضوهم ، وقود رد اإلموام أحمود َعلَوى 

 وآياتووووووووووووه  موووووووووووون زعووووووووووووم ذَِلووووووووووووَك ، وأثبووووووووووووت ذَِلووووووووووووَك موووووووووووون خصووووووووووووائص النَّبِووووووووووووّي 
 ومعجَاته ، وقد سبق ذكر كالمه فِي ذَِلَك .

 
*  *  * 
 

89  بَاب 
 َِ  َ ا يَق ول  بَْعَد التهْكِبي

743  َا حفص ْبن ُعَمر : نا شعبة ، َعون قتوادة ، َعون أَنَوس ْبون َماِلوك ، أن النَّبِوّي َحدَّثَن 
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن  وأبا بَْكر وعمر كانوا يفتتحون الصالة بـ   . اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

744   َحدَّثَنَا موسى بن إِْسَماِعيل  : ثنا َعْبد الواحد بن زياد : ثنا عمارة بن القعقاع : ثنوا
قَواَل  يسكت بَْين التكبير وبين القوراءة إسوكاتة  أبو ُزْرَعة : ثنا أبو ُهَرْيَرةَ ، قَاَل : َكاَن َرُسول هللا  

، فَقُْلوت : بوأبي وأموي يَوا َرُسوول هللا ، إسوكاتك بَوْين التكبيور وبوين القوراءة ، َموا  -: أحسبه قَواَل : هنيوة 
اياي كما باعدت بَْين المشرق والمغورب ، اللهوم نقنوي مون تَقُول : )) أقول : اللهم باعد بيني وبين خط

 الخطايا كما ينقى الثوب األبي  من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد (( .
قَوواَل الخطووابي : قولووه : )) إسووكاتة (( وزن إفعالووة ، موون السووكوت ، ومعنوواه : سووكوت يقتضووي 

فِيِه ، وإنما أراد ترك رفل الصوت ، أال توراه يَقُوول : َموا تَقُوول بعده كالماً ، أو قراءة َمَل قصر المدة 
 فِي إسكاتك .
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قَاَل : وقوله : )) اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد (( ، فإنها أمثوال ، ولوم يورد أعيوان 
، ولوم  هذه المسميات ، وإنموا أراد التوكيود فِوي التطهيور ، والوثلج والبورد مواءان ، لَوْم تمسوهما األيودي

 يمرط ولم يمتهن .
قَاَل : وفيه مسوتدل لمون منول مون المواء المسوتعمل ؛ ألنوه يَقُوول : إن منَلوة الخطايوا المغسوولة 

 بالماء بمنَلة األوضار الحالة فِي الماء والغسوالت المانعة من التطهير .
 قَاَل : وعندي فِي قوله : )) اغسل خطاياي (( عجائ  . انتهى َما ذكره .

 شير إلى مسألة العصمة ، وال حاجة إلى ذكرها .وكأنه ي
َكالَّ بَْل َراَن َعلَوى  ولما َكانَْت الذنوب ت ثر فِي القل  دنساً ، َوُهَو المذكور فِي قوله تعالى :  

[ وتوجوو  للقلوو  احترافوواً ؛ طلوو  فِووي َهووذَا الوودعاء  14] المطففووين: قُلُوووبِِهْم َمووا َكووانُوا يَْكِسووبُونَ 
وبينهووا َعلَووى أقصووى وجوووه المباعوودة ، والمووراد : المباعوودة موون تأثيراتهووا وعقوباتهووا  المباعوودة بينووه

 الدنيوية واألخروية .
وربما دََخَل فِيِه المباعدة بَوْين َموا قودر ِمْنَهوا ولوم يعلموه بعود ، فطلو  مباعدتوه ِمْنوهُ ، َعلَوى نحوو 

 قوله : )) أعوذ بك من شر َما عملت وما لَْم أعمل (( .
 أن ينقي قلبه من دنسها كما ينقى الثوب األبي  من الدنس . -ْيضاً أَ -وطل  
إطفاء حرارتها وحريقها للقل  بأعظم َما يوجد فِي الدنيا إنقاء وتبريداً ، َوُهوَو  -أَْيضاً -وطل  

 الماء والثلج والبرد .
خطاياي بالثلج والبورد َكاَن يَقُول فِي دعائه : )) اللهم اغسل  وفي َحِدْيث َعائَِشة ، أن النَّبِّي 

، وأنووق قلبووي موون الخطايووا كمووا أنقيووت الثوووب األبووي  موون الوودنس ، وباعوود بينووي وبووين خطايوواي كمووا 
 باعدت بَْين المشرق والمغرب (( .

 أَْيضاً . وقد خرجه البخاري فِي موضل آخر ، وخرجه ُمْسِلم 
؛ ألن الصولوات الخموس تكفور   وهللا أعلوم وإنما َكاَن يدعو فِي افتتاح الصالة المكتوبة بهوذا 

َوأَقِِم الصَّالةَ َطَرفَيِ النََّهاِر َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُوْذِهْبَن  الذنوب والخطايا ، كما قَاَل تعالى : 
[ ، فإقامة الصلوات المفروضات َعلَى وجهها يوج  مباعدة الذنوب ، 114] هود:  السَّيِّئَاِت 

 إنقاءهووووووووووووووووووووووووووووا وتطهيرهووووووووووووووووووووووووووووا ؛ فووووووووووووووووووووووووووووإن  أَْيضوووووووووووووووووووووووووووواً  ويوجوووووووووووووووووووووووووووو  
)) مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار ، يغتسل فِيِه كل يوم خمس مرات (( وقد تقودم الَحوِدْيث فِوي 

 تبريد الحريق الَِّذي تكسبه الذنوب وإطفاءه . أَْيضاً  ذَِلَك ، ويوج  
ن ] تحترقووون [ َحتَّووى إذا : )) تحترقووو -مرفوعوواً  وخوورج الطبرانووي موون َحووِدْيث ابوون َمْسووعُود 

صووليتم الفجوور غسوولتها ، ثُوومَّ تحترقووون تحترقووون َحتَّووى إذا صووليتم الظهوور غسوولتها ، ثُوومَّ تحترقووون 
تحترقون َحتَّى إذا صليتم العصر غسلتها ، ثُمَّ تحترقون تحترقون فوإذا صوليتم المغورب غسولتها ، ثُومَّ 

 تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها (( .
 قد روي موقوفاً ، َوُهَو أشبه .و

ً -من َحِدْيث أَنَس  -أَْيضاً -وخرج  : )) إن هللا ملكواً ينوادي ِعْنودَ كول صوالة ك يَوا بنوي  -مرفوعوا
 آدم ، قوموا إلى نيرانكم الَّتِْي أوقدتموها َعلَى أنفسكم فأطفئوها (( .

) يجرقووون ، فووإذا صوولوا : ) -مرفوعوواً  وخوورج اإلسووماعيلي موون َحووِدْيث ُعَموور ْبوون الَخطَّوواب 
 الصبح غسلت الصالة َما َكاَن قبلها (( َحتَّى ذكر الصلوات الخمس .

ولما َكانَْت الصالة صلة بَْين العبد وربه ، وكان المصلي ينواجي ربوه ، وربوه يقربوه ِمْنوهُ ، لَوْم 
أن يتطهور يصلح للدخول فِي الصالة إال من َكاَن طاهراً فِي ظاهره وباطنه ؛ ولوذلك شورع للمصولي 

بالماء ، فيكفر ذنوبه بالوضوء ، ثُمَّ يمشوي إلوى المسواجد فيكفور ذنوبوه بالمشوي ، فوإن بقوي مون ذنوبوه 
 شيء كفرته الصالة .

قَاَل ُسلَْيَمان الفارسي : الوضوء يكفر الجراحات الصوغار ، والمشوي إلوى المسوجد يكفور أكثور 
 من ذَِلَك ، والصالة تكفر أكثر من ذَِلَك .

د ْبن نصر المروزي وغيره .خرجه ُمحَ   مَّ
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فإذا قام المصلي بَْين يدي ربه فِي الصالة وشرع فِي مناجاتوه ، شورع لَوهُ أول َموا ينواجي ربوه 
أن يسأل ربه أن يباعود بينوه وبوين َموا يوجو  لَوهُ البعود مون ربوه ، َوُهوَو الوذنوب ، وأن يطهوره ِمْنَهوا ؛ 

د الصوالة وثمراتهوا مون المعرفوة واألنوس والمحبوة ليصلح حينئوذ للتقريو  والمناجواة ، فيسوتكمل فوائو
 والخشية ، فتصير صالته ناهية لَهُ َعن الفحشاء والمنكر ، وهي الصالة النافعة .

 َكاَن يستعيذ من صالة ال تنفل . وقد روي ، أَنَّهُ 
 خرجه أبو داود .

 ن َرُسوول هللا وخرجه البَار فِي )) مسنده (( بإسناد فِيِه ضعف ، َعن سمرة ْبون جنودب ، أ
َكاَن يَقُوول لنوا : )) إذا صولى أحودكم فليقول : اللهوم باعود بينوي وبوين خطايواي كموا باعودت بينوي وبوين 
المشرق والمغرب ، اللهم إني أعوذ بك أن تصد عني وجهك يووم القياموة ، اللهوم نقنوي مون خطايواي 

 ماً (( .كما ينقي الثوب األبي  من الدنس ، اللهم أحيني مسلماً وتوفني مسل
 وهذا َحِدْيث غري  .

 واالسووووتعاذة موووون اإلعووووراض مناسووووبة لهووووذا المقووووام ؛ فووووإن المصوووولي قووووائم بَووووْين يوووودي هللا 
 لمناجاته ، فيحسن أن يستعيذ بِِه من أن يعرض بوجهه َعْنهُ .

إن شواء  وفي َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ جواز التفدية باألبوين ، وفيه كالم يذكر فِي موضل آخر 
 تعالى . هللا

وحديث أَبِي ُهَرْيَرةَ استدل بِِه من يَقُول : إنه يستح  اسوتفتاح ] الصوالة [ بوذكر قَْبوَل الشوروع 
 ، ثُمَّ اختلفوا : فِي القراءة ، َوُهَو قَْوِل أكثر العلماء

فَقَاَل كثير منهم : يستح  استفتاح الصالة بقول : )) سبحانك اللهوم وبحمودك ، وتبوارك اسومك 

 جدك ، وال إله غيرك (( .، وتعالى 

صح َهذَا َعن ُعَمر ْبن الَخطَّاب ، روي َعْنهُ من وجوه كثيرة ، وعن ابن َمْسعُود ، وروي َعون 

أَبِي بَْكر الصديق وعثمان ْبن َعفَّاَن ، وعن اْلَحَسن وقتادة والنخعي ، َوُهوَو قَوْوِل األوزاعوي والثووري 

 ي ِرَوايَة .فِ  -وأبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق 

وقوود روي فِووي ذَِلووَك أحاديووث مرفوعووة موون وجوووه متعووددة ، أجودهووا : موون َحووِدْيث أَبِووي َسووِعيد 

 وعائشة .

-َوقَاَل اإلمام أحمد : نذه  فِيِه إلوى َحوِدْيث ] ُعَمور [ ، وقود روي فِيوِه مون وجووه ليسوت بوذاك 

 فذكر َحِدْيث َعائَِشة وأبي ُهَرْيَرةَ . 

وَحابَة ؛ فصرح بأن األحاديث ا لمرفوعة ليسوت قويوة ، وأن االعتمواد َعلَوى الموقووف َعون الصَّ

 لصحة َما روي َعن ُعَمر .

وروي َعن أَبِي إِْسَحاق ، َعن َعْبد هللا ْبن أَبِي الخليل ، قواَل : َسوِمْعت عليواً ِحويَن افتوتح الصوالة 

غفر ذنووبي ، إنوه ال يغفور الوذنوب قَاَل : ال إله إال أنت سبحانك إني قَْد ظلمت نفسي ظلمواً كثيوراً ، فوا

 إال أنت .

وروي َعن ابن ُعَمر ، أَنَّهُ افتتح الصالة ، فَقَاَل : هللا أكبور كبيوراً ، وسوبحان هللا وبحموده بكورة 

وأصيالً ، اللهم اجعلك أح  شيء إلي ، واخشى شويء عنودي .وذهو  طائفوة إلوى االسوتفتاح بقوول : 

 ا يات ، وما بعده من الدعاء . رض حنيفاً (( )) وجهت وجهي للذي فطر السموات واأل

َكاَن يسوتفتح بوذلك ، خرجوه فِوي  وقد خرجه ُمْسِلم من َحِدْيث َعِلّي ْبن أَبِي طال  ، أن النَّبِّي 

 )) أبواب : صالة الليل (( .

 َكاَن يستفتح بِِه فِي الصالة المكتوبة . وخرجه الترمذي ، وعنده : أن النَّبِّي 

 ه مقال .وفي إسناد

 وخرجه الطبراني من وجه آخر كذلك .
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ود ْبون مسولمة ، أن النَّبِوّي  َكواَن إذا قوام يصولي تطوعواً يَقُوول  وخرجه النسائي من ِرَوايَة ُمَحمَّ

 ذَِلَك .

 فِي ِرَوايَة . -وممن ذه  إلى االستفتاح بهذا : الشَّافِِعّي وأصحابه وإسحاق 

 فتح بِِه من وجه منقطل .وروي َعن َعِلّي ، أَنَّهُ َكاَن يست

 وظاهر كالم الشَّافِِعّي وبع  أصحابه : أَنَّهُ يستفتح بِِه كله اإلمام وغيره .

 َوقَاَل كثير من أصحابه : يقتصر اإلمام َعلَى قوله : )) وأنا من الُمْسِلِمين (( .

 جهي((.وقالت طائفة : يجمل بَْين قوله : )) سبحانك اللهم وبحمدك (( وقوله : )) وجهت و

وطائفووة موون الشووافعية ، وموونهم : أبووو إِْسووَحاق  فِووي ِرَوايَووة  َوُهووَو قَووْوِل أَبِووي يوسووف وإسووحاق 

 المروزي ، وطائفة قليلة من أصحابنا .

 وقد ورد فِي الجمل بَْينَُهَما أحاديث غير قوية األسانيد .

بدأ بالقراءة صحت صوالته وكل َهذَا َعلَى وجه االستحباب ، فلو لَْم يستفتح الصالة بذكر ، بل 

ا  ورد حصلت بِِه َسنَة االستفتاح ِعْندَ اإلموام أحمود وغيوره مون العلمواء ، ولوو  ، ولو استفتح بشيء ِممَّ

 َكاَن األفضل ِعْندَ بعضهم غيره .

ث يعنوي : الَحوِديْ  َوقَاَل أحمد فِي ِرَوايَة الميموني : َما أحسن َحِدْيث أَبِي ُهَرْيَرةَ فِوي االسوتفتاح 

: وهول  -متعجبواً  -فَِقيَل لَهُ : فإن بع  النَّاط يَقُول : َهذَا كوالم ؟ فَقَواَل  الَِّذي خرجه البخاري هاهنا 

 الدعاء إال كالم فِي الصالة ويجوز .

والمنكر لهذا ُهَو من يَقُول مون الكووفيين : إنوه ال يجووز الودعاء فِوي الصوالة إال بلفو  القورآن ، 

  فمتفق َعلَى جوازه فِي الصالة .فأما الثناء َعلَى هللا

ا  يرجح بِِه االستفتاح بـ )) سبحانك اللهم وبحمدك (( ؛ الشتماله َعلَى أفضل الكوالم ،  وهذا ِممَّ

فإنووه إذا جموول َمووَل التكبيوور صووار متضوومناً لقووول : )) سووبحان هللا ، والحموود هلل ، وال إلووه إال هللا ، وهللا 

 فيهن : )) إنهن أفضل الكالم بعد القرآن (( . أكبر (( ، وقد قَاَل النَّبِّي 

وذهبت طائفة قليلة : إلى أن من ترك االستفتاح عمداً أعاد صوالته ، مونهم : ابون بطوة وغيوره 

 من أصحابنا  ، وربما حكي ِرَوايَة َعن أحمد .

 َوقَاَل الحكم : إذا قَاَل : سبحان هللا ِحيَن يفتتح الصالة والحمد هلل أجَأه .

 عر بوجوبه .وهذا يش

َوقَاَل إِْسَحاق : إن تركه عمداً فهو مسيء ، وال يتبوين ِلوي إيجواب اإلعوادة ؛ لموا ذكور فِوي غيور 

 َكاَن إذا كبر قرأ فاتحة الكتاب . َحِدْيث ، أن النَّبِّي 

وحكي الترمذي َعن بع  أهل الكوفة : أن َحِدْيث َعِلّي ْبون أَبِوي طالو  يعمول بِوِه فِوي التطووع 

 يضة .دون الفر

 وكذلك خرجه ُمْسِلم فِي )) أبواب قيام الليل (( .

: أنا أذه  إلى قَْوِل ابن ُعَمر ، وإن قَاَل كموا روي َعون  -فِي ِرَوايَة ابن منصور  َوقَاَل أحمد 

 فال بأط ، وعامة َما قَاَل فِي صالة الليل . النَّبِّي 

َعْبد العَيَ ، فأخبرني َعن المشويخة، أنهوم كوانوا َوقَاَل الوليد ْبن ُمْسِلم : ذكرت ذَِلَك لسعيد ْبن 

يعنووي : ))  يقولووون : هوو الء الكلمووات ِحوويَن يقبلووون بوجوووههم إلووى القبلووة ، قَْبووَل تكبيوورة االسووتفتاح 

 قَاَل : ثُمَّ يتبعون تكبيرة االستفتاح بـ )) سبحانك وبحمدك (( إلى آخره . وجهت وجهي (( 

 رع االستفتاح فِي الصالة ، بل يتبل التكبير بقراءة الفاتحة .وذه  َماِلك إلى أَنَّهُ ال يش

 َعن ابن َمْسعُود وأصحابه . -فِي ِرَوايَة َحْنبل  -وحكاه اإلمام أحمد 

 وهذا غري  .
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واستدل لمن ذهو  إلوى َهوذَا القوول بظواهر َحوِدْيث أَنَوس الَّوِذي خرجوه البخواري هاهنوا فِوي أول 

 الباب .

 ، أَنَّهُ استدل بِِه َعلَى أن االستفتاح غير واج  .وقد تقدم َعن إِْسَحاق 

 َكاَن يتركه أحياناً ؛ ليبين أَنَّهُ غير واج  . وحمله آخرون َعلَى أن النَّبِّي 

َكاَن يبدأ بقراءة الفاتحة قَْبَل السورة، ولوم يورد  وحمله آخرون َعلَى أن المراد بِِه : أن النَّبِّي 

 استفتاح قراءة الصالة بالفاتحة . حينئذ  ، فالمراد بِِه  بِِه نفي االستفتاح والتعوذ

 وعلى َهذَا حمله الشَّافِِعّي وأصحابه .

ويدل َعِليِه : أن الترمذي خرج َهوذَا الَحوِدْيث مون ِرَوايَوة أَبِوي عوانوة ، َعون قتوادة ، َعون أَنَوس ، 

 اءة بووووووووـوأبووووووووو بَْكوووووووور وعموووووووور وعثمووووووووان يفتتحووووووووون القوووووووور قَوووووووواَل : َكوووووووواَن َرُسووووووووول هللا 

  ََرّبِ اْلعَالَِمين ِ ، ولو َكانَْت ِرَوايَة شعبة الَّتِوْي خرجهوا البخواري َعلَوى ظاهرهوا فِوي افتتواح اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ  الصالة لذلت َعلَى أن الصالة تفتتح بكلمة :   دون التكبيور ، ولوم يقول أحود  اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

 ن َهذَا الَحِدْيث .: إن َهذَا ُهَو المراد م

اْلَحْمودُ  َوقَاَل آخرون : المراد من َحِدْيث أَنَس : أن القراءة فِي الصالة الجهريوة تفتوتح بكلموة 

 ِ  دون البسملة . ّلِِلَّ

واسووتدلوا لووذلك بمووا خرجووه ُمْسووِلم فِووي )) صووحيحه (( موون طريووق غنوودر ، َعوون شووعبة ، قَوواَل : 

وأبي بَْكر وعمر وعثموان فَلَوْم أسومل  اَل : صليت َمَل َرُسول هللا َسِمْعت قتادة يحدث ، َعن أَنَس ، قَ 

 أحداً منهم يقرأ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( .

ً -وخرجه  من طريق أَبِي داود ، َعن شعبة ، وزاد : قَواَل شوعبة : فَقُْلوت لقتوادة : أسومعته  -أَْيضا

 من أنس ؟ قَاَل : نَعَْم ، نحن سألناه َعْنهُ .

ه الرواية : تصريح قتادة بسماعه لَهُ من أَنَس ، فبطل بذلك ] تخيل [ من أعول الَحوِدْيث ففي هذ

 بتدليس قتادة .

من طريق األوزاعي ، َعون عبودة ، أن ُعَمور ْبون الَخطَّواب َكواَن يجهور  أَْيضاً  وخرجه ُمْسِلم 

 جدك ، وال إله غيرك . به الء الكلمات ، يَقُول : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى

 وعن قتادة ، أَنَّهُ كت  إليه يخبره َعن أَنَس ْبن َماِلك ، أَنَّهُ حدثه ، قَاَل : صوليت خلوف النَّبِوّي 

ِ َرّبِ اْلعَوالَِمينَ  وأبي بَْكر وعمور وعثموان ، فكوانوا يسوتفتحون بوـ  ال يوذكرون )) بسوم هللا  اْلَحْمودُ ّلِِلَّ

 أول قراءة وال آخرها . الرحمن الرحيم (( ، ال فِي

وعن األوزاعي ، قَاَل : أخبرني إِْسَحاق ْبن َعْبد هللا ْبن أَِبي طلحة ، أَنَّهُ َسِمَل أَنَس ْبن َماِلك 

 يذكر ذَِلَك .

 فهذه الرواية صحيحة ، متصلة اإلسناد بالسماع الُمتَِّصل َعن قتادة ، وإسحاق َعن أَنَس .

 ة بالفاظ آخر .وقد روي َحِدْيث شعبة ، َعن قتاد

، وخلوف أَبِوي  فرواه وكيل ، َعن شعبة ، َعن قتادة ، َعن أَنَوس ، قَواَل : صوليت خلوف النَّبِوّي 

 بَْكر وعمر وعثمان ، فكانوا ال يجهرون بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( .

 خرجه اإلمام أحمد ، َعن وكيل .

 بنحوه . وخرجه الدارقطني من طرق ، َعن شعبة 

 بنحوه . أَْيضاً  يق شيبان وهمام َعن قتادة ومن طر

ومن طريق زيد ْبن الحباب ، َعن شعبة ، َوقَاَل فِوي حديثوه : فَلَوْم أسومل ـحد مونهم يجهور بوـ )) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم (( .

 وكذا رواه َسِعيد ْبن أَبِي عروبة وحجاج ، َعن قتادة ، َعن أَنَس .
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يد ْبون أَبِوي عروبوة وشوعبة ، كالهموا َعون قتوادة ، ولفظوه : فَلَوْم وخرجه النسائي من ِرَوايَوة َسوعِ 

 أسمل أحداً منهم يجهر بَِها .

وخرجه أبوو يعلوى الموصولي مون طريوق غنودر ، َعون شوعبة ، ولفظوه : لَوْم يكونووا يسوتفتحون 

، ونحون سوألناه  الصالة بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( . قُلُت لقتادة : أسمعته مون أَنَوس ؟ قَواَل : نَعَومْ 

 َعْنهُ .

 بنحو َهذَا اللف  . -ورواه األعمش ، َعن شعبة ، فَقَاَل : َعن ثابت ، َعن أَنَس 

اِزي والترموذي  -وأخطأ فر قوله : )) ثابت (( ، إنما ُهَو : )) َعن قتادة ((  : قاله أبو حواتم الورَّ

 فِي )) ِكتَاب العلل (( .

 ِرَوايَة َعن األعمش . وقيل : إن الخطأ من عمار ْبن رزيق ،

 وقد روي َعن شعبة ، َعن قتادة وحميد وثابت ، َعن أنس من وجه آخر فِيِه نظر .

 ورواه يَيد ْبن هارون ، َعن حماد ، َعن قتادة وثابت ، َعن أَنَس .

وخرجه اإلمام أحمد َعن أَبِي كامل ، َعن حماد ْبن َسلََمة ، َعن ثابت وقتادة وحميد، َعن أَنَوس، 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ  وأبا بَْكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بـ  النَّبِّي أن   . اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

ورواه حمواد ْبون َسولََمة فِوي )) كتابوه (( كوذلك ، ] إال [ أَنَّوهُ قَواَل : لَوْم يوذكر حميود فِوي روايتوه : 

 . النَّبِّي 

 يعني : أن حميداً وحده وقفه ، ولم يرفعه .

ه َماِلوك فِوي )) الموطوإ (( َعون حميود ، َعون أَنَوس ، قَواَل : قموت وراء أَبِوي بَْكور وعمور وقد روا

 وعثمان ، فكلهم ال يقرأ : )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( إذا افتتح الصالة .

وقود رفعوه َعون َماِلوك الوليود ْبون ُمْسوِلم وأبوو قورة الَبيودي وإسوماعيل ْبون موسوى السودي وابون 

 ة ابن أخيه َعْنهُ .من ِرَوايَ  -وه  

 ، وكذا الصحيح َعن حميد . والصحيح َعن َماِلك : ليس فِيِه ذكر النَّبِّي 

 قَاَل أحمد : حميد لَْم يرفعه .

وذكر الدارقطني جماعة رووه َعون حميود ورفعووه ، مونهم : معمور وابون ُعيَْينَوة والثقفوي وأبوو 

 بَْكر ْبن عياش ومروان ْبن معاوية وغيرهم .

قَاَل : والمحفوظ : أن حميداً رواه َعن أَنَس ، وشك فِي رفعه ، وأخوذه َعون قتوادة، َعون أنوس ثُمَّ 

 مرفوعاً .

ة ، َعون منصوور ْبون زاذان ، َعون أَنَوس ، قَواَل : صولى بنوا  ََ وخرج النسائي من ِرَوايَة أَبِي َحْم

بنووا أبووو بَْكوور وعموور فَلَووْم  فَلَووْم يسوومعنا قووراءة )) بسووم هللا الوورحمن الوورحيم (( ، وصوولى َرُسووول هللا 

 نسمعها منهما .

د ْبن أَبِي السري ، َعن معتمر ْبن ُسولَْيَمان ، َعون أَبِيوه ، َعون اْلَحَسون ، َعون أَنَوس ،  وروى ُمَحمَّ

 َكاَن يسر )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( وأبو بَْكر وعمر . أن النَّبِّي 

 خرجه الطبراني .

 َسن ، َعن أَنَس .وروي من وجه آخر ، َعن اْلحَ 

 وروي َعن أَنَس من وجوه أخر ، ِمْنَها : َعن أَبِي قالبة وثمامة وعائذ ْبن شريح وغيرهم .

وقد اعترض طائفة من العلماء َعلَى َهوذَا ، بوأن َحوِدْيث أَنَوس اختلفوت ألفاظوه ، والمحفووظ مون 

ِ َرّبِ اْلعَووالَِمينَ  بووـ  أو القووراءة  ذَِلووَك ِرَوايَووة موون قَوواَل : َكوواَن يفتووتح الصووالة  ، كمووا ِهووَي  اْلَحْموودُ ّلِِلَّ

الروايووة الَّتِووْي خرجهووا البخوواري ، وهووذه الروايووة تحتموول أن المووراد : افتتوواح القووراءة بقووراءة سووورة 

 الفاتحة دون غيرها من السور .
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وزعوم الوودارقطني : أن عامووة أْصوَحاب قتووادة رووه َعْنووهُ كووذلك ، مونهم : أيوووب وحميوود ، وأنووه 

 محفوظ َعن قتادة وغيره ، َعن أَنَس .ال

وكذلك رواه جماعة َعن شوعبة كموا خرجوه البخواري ، َعون أَبِوي ُعَمور الحوضوي ، َعْنوهُ ، كوذا 

 رواه يَْحيَى القطان ويَيد ْبن هارون ، َعن شعبة .

 وكووذلك ذكوور الشَّووافِِعّي : أن أْصووَحاب حميوود خووالفوا مالكوواً فِووي لفوو  حديثووه الَّووِذي خرجووه فِووي ))

ِ َرّبِ  الموطوووووووووووووإ (( ، وقوووووووووووووالوا : كوووووووووووووانوا يفتتحوووووووووووووون قوووووووووووووراءتهم بوووووووووووووـ   اْلَحْمووووووووووووودُ ّلِِلَّ

 وذكر منهم سبعة أو ثمانية ، منهم : ابن ُعيَْينَة والفَاري والثقفي . اْلعَالَِميَن 

والجواب َعن ذَِلَك : أن َما ذكروه من اْختِالَف ألفاظ الرواية يدل َعلَى أنهم كانوا يروون 

المعنى ، وال يراعون اللف  ، فإذا َكاَن أحد األلفاظ محتمالً ، وا خر صريحاً ال احتمال الَحِدْيث ب

فِيِه ، علم أنهم أرادوا باللف  المحتمل ُهَو َما دل َعلَْيَها اللف  الصريح الَِّذي ال احتمال فِيِه ، وأن 

لفاظ مختلفة متناقضة، وال يظن معناهما عندهم واحد ، وإال لكان الرواة قَْد رووا الَحِدْيث الواحد بأ

 ذَِلَك بهم َمَل علمهم وفقههم وعدالتهم وورعهم.

ال سيما وبعضهم قَْد زاد فِوي الَحوِدْيث زيوادة تنفوي كول احتموال وشوك ، وهوي عودم ذكور قوراءة 

البسملة فِي القراءة ، وهذه زيادة مون ثقوات عودول حفواظ ، تقضوي َعلَوى كول لفو  محتمول ، فكيوف ال 

يما وممن زاد هذه الَيادة األوزاعوي فقيوه أهول الشوام وإموامهم وعوالمهم ، َموَل َموا اشوتهر تقبل ؟ ال س

 من بالغته وفصاحته وبلوغه الذروة العليا من ذَِلَك .

والذي َرَوى نفي قراءة البسملة من أْصَحاب حميود ُهوَو َماِلوك ، ومالوك َماِلوك فِوي فقهوه وعلموه 

روايته المصرحة بهوذا المعنوى بروايوة شويوخ ليسووا فقهواء  وورعه وتحريه فِي الرواية ، فكيف ترد

 لحديث حميد بلف  محتمل ؟

فالواج  فِي َهذَا ونحوه : أن تجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة ؛ فإن َهوذَا مون 

بَاب عرض المتشابه َعلَى المحكم ، فأما رد الروايات الصريحة للرواية المحتملة فغيور جوائَ ، كموا 

  يجوز رد المحكم للمتشابه .ال

ومن زعم : أن ألفاظ الَحِدْيث متناقضة فوال يجووز االحتجواج بِوِه فَقَوْد أبطول ، وخوالف َموا َعِليوِه 

 أئمة اإلسالم قديماً وحديثاً فِي االحتجاج بهذا الَحِدْيث والعمل بِِه .

فاتحوة الكتواب ، فتقورأ الفاتحوة وأيضاً ؛ فأي فائدة فِي ِرَوايَة أَنَس أو غيره : أن القراءة تفتوتح ب

قَْبَل السورة ، وهذا أمر معلوم من عمل األمة ، لَْم يخالف فِيِه مونهم أحود ، وال اختلوف فِيوِه اثنوان ، ال 

َحابَة لَْم يرو فِي أمور الصالة َما َكاَن مقورراً ِعْنودَ األموة  يحتاج إلى اإلخبار بِِه ، كما أن أحداً من الصَّ

خبار بِِه ، مثل عدد الركعات بعود اسوتقرارها أربعواً ، ومثول الجهور فيموا يجهور بِوِه ، ال يحتاج إلى اإل

ا ال فائدة فِي اإلخبار بِِه .  واإلسرار فيما يسر ، ونحو ذَِلَك ِممَّ

فكذلك ابتداء القوراءة بالفاتحوة ، ال يحتواج إلوى اإلخبوار بِوِه ، وال إلوى السو ال َعْنوهُ ، وقود َكواَن 

ً -وكوان يَقُوول  كما قَاَل قتادة : نحن سألناه َعْنوهُ ، وقود تقودم  ا أَنَس يسأل َعن َهذَ  : َموا سوألني  -أحيانوا

 َعن َهذَا أحد .

 وروي َعْنهُ ، أَنَّهُ قَاَل : َما أحفظه .

ا  يخفى َعلَى السائل والمسوئول ، ولوو َكواَن السو ال َعون االبتوداء بقوراءة  وهذا يدل َعلَى أَنَّهُ ِممَّ

 يخف َعلَى سائل وال مسئول َعْنهُ .الفاتحة لَْم 

فخرج اإلمام أحمد من طريق شعبة : قَاَل قتادة : سألت أَنَس ْبن َماِلك : بأي شيء َكاَن َرُسوول 

 يستفتح القراءة ؟ قَاَل : إنك لتسألني َعن شيء َما سألني َعْنهُ أحد . هللا 

 . فذكره ومن طريق َسِعيد ، َعن قتادة ، قَاَل : قُلُت ألنس 
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، -أبوو مسولمة : ثنوا َسوِعيد ْبون يَيود : أنوا قتوادة    -يعني : ابن عليوة  -قَاَل : وحدثنا إِْسَماِعيل  

 قَاَل : قُلُت ألنس .

قَاَل أحمد : وحدثنا غسان ْبن مضر ، َعن أَبِي مسولمة َسوِعيد ْبون يَيود ، قَواَل : سوألت أَنَوس ْبون 

  الووووووووووووورحمن الووووووووووووورحيم (( أو يقووووووووووووورأ )) بسوووووووووووووم هللا َماِلوووووووووووووك : أكوووووووووووووان َرُسوووووووووووووول هللا 

  ََرّبِ اْلعَالَِمين ِ  ؟ فَقَاَل : إنك تسألني َعن شيء َما أحفظه ، أو َما سألني َعْنهُ أحد قبلك . اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

 وخرجه من َهذَا الوجه ابن خَيمة والدارقطني ، وصحح إسناده .

، فوالمراد : َهوْل َكواَن يقورأ البسوملة وقد ذكرنا أَنَّهُ مختلف فِيِه ، وعلى تقدير أن يكون محفوظاً 

فِي نفسه ، أم ال ؟ فَلَْم يكن عنده ِمْنهُ علم ؛ ألنه لَْم يسمل قراءتهوا ، فوال يودري : َهوْل َكواَن يسورها ، أم 

 ال ؟

اوي : َهوْل قَواَل : )) ال أحفظوه (( ، أو )) َموا سوألني َعْنوهُ أحود قبلوك (( ،  وأيضاً ؛ فَقَْد شوك الورَّ

نَّهُ إنما قَاَل : )) َما سألني َعْنهُ أحد قبلك (( ، كما رواه شعبة وغيره َعن قتادة ، كموا تقودم فالظاهر : أَ 

. 

وعلووى تقوودير : أن يكووون قَوواَل : )) َمووا أحفظووه (( ، فيجوووز أن يكووون نسووي َمووا أخبوور بِووِه قتووادة 

 ْنهُ .وغيره من قَْبَل ذَِلَك ، ويكون قَاَل ذَِلَك ِعْندَ كبره وبعد عهده بما سئل عَ 

 قَوووواَل ابوووون َعْبوووود البوووور : موووون حفوووو  َعْنووووهُ حجووووة َعلَووووى موووون سووووأله فِووووي حووووال نسوووويانه . وهللا 

 أعلم .

فإن قيل : فَقَْد َرَوى األوزاعي ، َعن إِْسَحاق ْبن َعْبود هللا ْبون أَبِوي طلحوة ، َعون أَنَوس، أن النَّبِوّي 

 جهر فِيِه .وأبا بَْكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بأم القرآن ، فيما ي 

 خرجه ابن جوصة والدارقطني .

 وهذا صريح فِي أن المراد ابتداء القراءة بفاتحة الكتاب .

قيل : ليس المراد اإلخبار بأنهم كانوا يقرءون أم القرآن قَْبوَل سوور سوواها ؛ فوإن هوذه ال فائودة 

ِه فِوي الصوالة ، فتودخل فِوي ذَِلوَك فِيِه إنما المراد : أنهم كانوا ال يقرءون قَْبَل أم القرآن شيئاً يجهرون بِ 

 البسملة ؛ فإنها ليست من أم القرآن .

 ويدل على َهذَا شيئان :

أحدهما : أن ِرَوايَة األوزاعي الَّتِْي فِوي )) صوحيح ُمْسوِلم (( : ال يوذكرون )) بسوم هللا الورحمن 

 الرحيم (( فِي أول قراءة وال آخرها .

 رواياته كلها متفقة .واألوزاعي إمام فقيه عندما يروي ، ف

والثوواني : أن األوزاعووي َكوواَن يأخووذ بهووذا الَحووِدْيث الَّووِذي رواه ، وال يوورى قووراءة البسووملة قَْبووَل 

 . إن شاء هللا  الفاتحة من أوال جهراً ، وسنذكر قوله فِي ذَِلَك فيما بعد 

(( موون ))  وقوود عووارض بعضووهم َحووِدْيث أَنَووس َهووذَا بمووا خرجووه البخوواري فِووي )) فضوول القوورآن

صحيحه (( َهوذَا : َحودَّثَنَا َعْموِرو ْبون عاصوم : ثنوا هموام ، َعون قتوادة ، قَواَل : سوئل أَنَوس : َكْيوَف َكانَوْت 

؟ قَاَل : َكانَْت مداً ، ثُمَّ قرأ : )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( ، يمد بـ )) بسوم هللا((  قراءة َرُسول هللا 

 ) الرحيم (( .، ويمد بـ )) الرحمن (( ويمد بـ )

إلى قوله : )) مداً((، ولم يوذكر : ))  من طريق جرير ْبن َحاِزم ، َعن قتادة  -أَْيضاً -وخرجه 

 ثُمَّ قرأ (( وما بعده .

وقد ذكر ابن أَبِوي خيثموة فِوي )) كتابوه (( : أن يَْحيَوى ْبون معوين سوئل َعون َحوِدْيث جريور َهوذَا ، 

 فَقَاَل : ليس بشيء .

: قالوه اإلموام أحمود ويحيوى وغيور  -جريور ْبون َحواِزم َعوْن قتوادة فيهوا منواكير  قُلُت : وروايوات

 واحد .
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 وقد تابعه َعلَى َهذَا : همام .

 : ذكره فِي )) العلل (( . -قَاَل : وروي َعن قتادة مرسالً ، َوُهَو أشبه 

ألت أَنَوس ْبون َماِلوك قُلُت : وقد روي بإسناد فِيِه لين ، َعن حرب ْبن شداد ، َعن قتادة ، قَاَل : س

 ؟ قَاَل : َكاَن إذا قرأ مد صوته مداً . : َكْيَف َكانَْت قراءة النَّبِّي 

 خرجه الطبراني .

 وفي الجملة ؛ فتفرد َعْمِرو ْبن عاصم َعن همام بذكر البسملة فِي َهذَا الَحِدْيث .

 وقد روي َعن شعبة ، َعن همام بدون هذه الَيادة .

 المظفر فِي )) غرائ  شعبة (( . خرجه أبو الحسين بن

وعلى تقدير أن تكون محفوظة ، فليس فِي الَحِدْيث التصريح بقراءته فِي الصوالة ، فَقَوْد يكوون 

: أن يكوون أَنَوس أو قتوادة قورأ : )) بسوم هللا  -َوُهوَو أشوبه  وصف قراءته فِي غير الصالة ، ويحتمول 

تمثيول قراءتوه بالمود ، ولوم يوورد بِوِه حكايوة عوين قراءتووه الورحمن الورحيم (( َعلَوى َهوذَا الوجووه ، وأراد 

 للبسملة .

ويشهد بهذا : َما خرجه أبو داود من َحِدْيث ابن ُجَرْيج  ، َعون ابون أَبِوي مليكوة ، َعون أم َسولََمة، 

ِ َرّبِ اْلعَوالَِميَن .  : )) بسوم هللا الورحمن الورحيم (( .  ذكورت قوراءة َرُسوول هللا  ْحَمِن اْلَحْمودُ ّلِِلَّ الورَّ

يِن  ِحيِم . َماِلِك يَْوِم الدِّ  ، يقطل قراءته آية آية . الرَّ

يِن  وخرجه الترمذي ولم يذكر فِي أوله البسملة ، وزاد : وكان يقرأها   . َماِلِك يَْوِم الدِّ

هوا : وقراءة هذه ا يات َعلَى َهذَا الوجه إنما ُهَو من حكاية ابون ُجوَرْيج  لحوديث أم َسولََمة، وقول

يقطل قراءته آية آية ، كذلك قاله النسائي وأبو داود السجستاني ، حكاه عنهموا أبوو بَْكور  َكاَن النَّبِّي 

 ْبن أَبِي داود فِي كتابه )) المصاحف (( .

 وكوووذا قَووواَل اإلموووام أحمووود فِوووي ِرَوايَوووة ابووون اْلقَاِسوووم ، وقوووالوا : ابووون ُجوووَرْيج  ُهوووَو الَّوووِذي قووورأ

  مِلِك َِلَك فِي َحِدْيث أم َسلََمة .، وليس ذ 

يدل على صحة َهذَا : َما خرجه اإلمام أحمد من طريق نَافِل ، َعن ابن أَبِي مليكوة، َعون بعو  

؟ فَقَالَووْت : إنكووم ال ، أنهووا سووئلت َعوون قووراءة النَّبِووّي  -قَوواَل نَووافِل : أراهووا َحْفَصووةَ  - أزواج النَّبِووّي 

َها ، فقرأت قراءة ترسلت فيها . قَاَل نَافِل : فحكى لنا ابون أَبِوي مليكوة : تستطيعونها ، فَِقيَل : أخبرينا بِ 

  ََرّبِ اْلعَالَِمين ِ ِحيمِ  ، ثُمَّ قطل  اْلَحْمدُ ّلِِلَّ ْحَمِن الرَّ يِن  ، ثُمَّ قطل  الرَّ  . َماِلِك يَْوِم الدِّ

حكاية َما قرأ لهم ابن أَبِي  ففي هذه الرواية : تصريح ابن ُجَرْيج بأن هذه القراءة إنما ِهيَ 

 مليكة .

 وفي لف  الَحِدْيث اختالف فِي ذكر البسملة وإسقاطها .

اْختِالَف ؛ فَقَْد أدخل الليث ْبن سوعد فِوي روايتوه َعون ابون أَبِوي مليكوة بينوه  أَْيضاً  وفي إسناده 

 وبين أم سليمة : يعلى ْبن مملك ، وصحح روايته الترمذي وغيره .

 نسائي فِي يعلى َهذَا : ليس بمشهور .َوقَاَل ال

 َوقَاَل بعضهم : َعن يعلى ، َعن َعائَِشة .

وقد ذكر االختالف فِيِه الدارقطني فِي )) علله (( ، وذكر أن ُعَمور ْبون هوارون زاد فِيوِه : َعون 

 ابن ُجَرْيج  ، وعد : )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( آية .

 رد بِِه .وعمر ْبن هارون ، ال يلتفت إلى تف

 أو ابن أَبِي مليكة .-وقد يكون ابن ُجَرْيج  عدها آية 

 ومن زعم : أَنَّهُ صحيح ؛ لتخريج ابن خَيمة لَهُ ، فَقَْد وهم .
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ومن زعم من متقدمي الفقهاء أن حفص ْبن غياث رواه َعن ابن ُجَرْيج  كوذلك وأنوه أخبوره بِوِه 

لَِّذي فهمه ُهَو ، َوُهَو وأمثاله من الفقهاء يروون بوالمعنى َعْنهُ غير واحد ، فَقَْد وهم ، ورواه بالمعنى ا

 الَِّذي يفهمونه ، فيغيرون معنى الَحِدْيث .

 وحديث حفص مشهور ، مخرج فِي المسانيد والسنن باللف  المشهور .

وقد ادعى طائفة : أن َحوِدْيث قتوادة وإسوحاق ْبون أَبِوي طلحوة ومون تابعهموا َعون أَنَوس كموا تقودم 

روايات أخر َعن أَنَس ، تدل َعلَى الجهر بالبسملة ، فإموا أن تتعوارض الروايوات وتسوقط ، معارض ب

 أو ترجح ِرَوايَة الجهر ؛ ألن اإلثبات مقدم َعلَى النفي .

فروى الشَّافِِعّي : نا َعْبد المجيد ْبن َعْبد العَيَ ، َعن ابن ُجَرْيج  ، قَواَل : أخبرنوي َعْبود هللا ْبون 

ثوويم ، أن أَبَووا بَْكوور ْبوون حفووص ْبوون ُعَموور أخبووره ، أن أنووس ْبوون َماِلووك قَوواَل : صوولى معاويووة ُعثَْمووان ْبوون خ

بالمدينة صالة ، فجهر فيها بالقراءة ، فقرأ : )) بسم هللا الرحمن الرحيم(( ألم القرآن ، ولوم يقورأ بَِهوا 

فلما سلم ناداه من شوهد ذَِلوَك  للسورة الَّتِْي بعدها َحتَّى قضى تلك القراءة ، ولم يكبر َحتَّى قضى تلك ،

من المهاجرين من كل مكان : يَا معاوية : أسرقت الصالة ، أم نسويت ؟ فلموا صولى بعود ذَِلوَك قورأ )) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم (( للسورة الَّتِْي بعد أم القرآن ، وكبر ِحيَن يهوي ساجداً .

قَواَل فِيوِه : فَلَوْم يقورأ )) بسوم هللا الورحمن ورواه َعْبد الورزاق َعون ابون ُجوَرْيج  بهوذا اإلسوناد ، وَ 

�ꗬÂQЁ န¿  က  Ѐ 踟الوووووووورحيم (( ألم القوووووووورآن ، ولووووووووم يقوووووووورأ بَِهووووووووا للسووووووووورة
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낟   . بسم هللا الرحمن الرحيم (( ، ولم يكبر إذا رفل (( : 
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 낟   . بسم هللا الرحمن الرحيم (( ، ولم يكبر إذا رفل (( : 

َعن يَْحيَى ْبن سليم ، َعن َعْبد هللا ْبن ُعثَْمان ْبن خثيم ، َعن إِْسَماِعيل  ْبن ُعبَْيوِد  -أَْيضاً -ورواه 

 فذكر بنحوه . -فَاَعة ، َعن أَبِيه بن رِ 

 قَاَل الشَّافِِعّي : وأحس  َهذَا اإلسناد أحف  من اإلسناد األول .

قَاَل البيهقي : ورواه إِْسَماِعيل  ْبن عياش ، َعن ابن خثيم ، َعن إِْسَماِعيل  ابن ُعبَْيِد ْبون ِرفَاَعوة 

 ، عن أبيه ، َعن جده ، أن معاوية قدم المدينة .

 : ويحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه منهما ، وهللا أعلم . انتهى . قَالَ 

فعلى طريقة الشَّافِِعّي فِي ترجيح اإلسناد الثواني َعلَوى الَحوِدْيث ، لويس َهوذَا الَحوِدْيث مون ِرَوايَوة 

 أَنَس ْبن َماِلك بالكلية ، فال يكون معارضاً لروايات أَنَس الصحيحة الثابته .

فلويس َهوذَا الَحوِدْيث مرفوعواً ، وإنموا فِيوِه إنكوار مون َكواَن حاضوراً تلوك  وعلوى التقودير ا خور ،

الصالة من المهاجرين ، وإنما حضر ذَِلَك قليل منهم ؛ فإن أكابرهم توفوا قَْبَل ذَِلوَك ، فغايوة َهوذَا : أن 

ووَحابَة ، فكيووف توورد بِووِه الروايووة المرفوعووة ، ولوويس فِيووهِ  تصووريح  يكووون موقوفوواً َعلَووى جماعووة موون الصَّ

بإنكار ترك الجهر بالبسوملة ، بول يحتمول أنهوم إنموا أنكوروا قراءتهوا فِوي الجملوة ، وذلوك محتمول بوأن 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ  يكون معاوية وصل تكبيرة اإلحرام بقراءة  من غير سكوت بَْينَُهَموا  يتسول  اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

 وت يتسل للبسملة .للبسملة ، ثُمَّ وصل الفاتحة بقراءة سورة من غير سك

، فيودل -أَْيضواً  ورواية ابن ُجَرْيج  صريحة فِي أن معاوية لَْم يقرأ البسملة َمَل الفاتحة 

َهذَا َعلَى اتفاقهم َعلَى أن البسملة ليسوت مون الفاتحوة ، وإال ألموروه بإعوادة الصوالة ، أو ألعوادوا هوم 

 صالتهم خلفه .

يجوز أن يكون معارضاً ألحاديث أَنَوس الصوحيحة  وبكل حال ؛ المضطرب إسناده وألفاظه ال

 الصريحة .

وقد تفرد بهذا الَحِدْيث َعْبد هللا ْبن ُعثَْمان ْبن خثيم ، وليس بالقوي ؛ ترك حديثوه يَْحيَوى القطوان 

 وابن مهدي .

ومن العج  ، قَْوِل بعضهم : يكفي أن مسلماً خرج لَهُ ، َمَل طعنه فِوي َحوِدْيث األوزاعوي الَّوِذي 

 خرجه ُمْسِلم فِي )) صحيحه (( من َحِدْيث أنس المصرح بنفي قراءة البسملة .

 وقوله : إنه معلول غير ثابت ، بغير حجة وال برهان ، نعوذ باهلل من اتباع الهوى.

 فإن قيل : فَقَْد روي َعن أَنَس أحاديث صريحة فِي الجهر بالبسملة :
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ْبود هللا بون أَبِوي نمور ، َعون أَنَوس ، قَواَل : َسوِمْعت فروى حاتم ْبن إِْسَماِعيل  ، َعون شوريك بون عَ 

 يجهر بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( . النَّبِّي 

 خرجه الَحاِكم فِي )) المستدرك (( من طريق أصبل ْبن الفرج ، َعن حاتم ، بِِه .

 َوقَاَل : رواته ثقات .

 آخووووور َعووووون حووووواتم ْبووووون  قُلوووووُت : َهوووووذَا ال يثبوووووت ؛ فَقَوووووْد خرجوووووه الووووودارقطني مووووون طريوووووق

 فذكره . إِْسَماِعيل ، َعن شريك ْبن َعْبد هللا ، َعن إِْسَماِعيل  المكي ، َعن قتادة ، َعن أَنَس   

فتبين بهذه الرواية أَنَّهُ سقط من ِرَوايَة الَحاِكم من إسوناده رجوالن : أحودهما إِْسوَماِعيل المكوي ، 

 ال يجوز االحتجاج بِِه .َوُهَو : ابن ُمْسِلم ، متروك الَحِدْيث ، 

من طريق معتمر ْبن ُسلَْيَمان ، َعون أَبِيوه ، َعون أَنَوس ، قَواَل : َكواَن  أَْيضاً  وخرج الدارقطني 

 يجهر بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( . النَّبِّي 

 وفي إسناده مجاهيل ال يعرفون .

د ْبن المتوكل ْبون أَبِوي السوري بإسناد منقطل وجادة وجدها فِي ِكتَاب عَ  أَْيضاً  وخرج  ن ُمَحمَّ

العسقالني ، أَنَّهُ صلى خلوف المعتمور ْبون ُسولَْيَمان ، فكوان يجهور بوـ )) بسوم هللا الورحمن الورحيم (( ، 

 . َوقَاَل : إني َما آلو أن اقتدي بصالة المعتمر ، َوقَاَل أَنَس : َما آلو أن اقتدي بصالة َرُسول هللا 

 جوه :وهذا ال يثبت ؛ لو

 ِمْنَها : انقطاع أول إسناده .

ومنها : أَنَّهُ ليس فِيِه تصوريح بروايوة معتمور للجهور بالبسوملة بهوذا اإلسوناد ، وإنموا فِيوِه اقتوداء 

 كلي فِي الصالة ، ومثل َهذَا ال يثبت به نقل تفاصيل أحكام الصالة الخاصة .

ْيث البسملة بإسوناد آخور َعون إِْسوَماِعيل  ْبون ومنها : أن المعتمر ْبن ُسلَْيَمان إنما َكاَن يروي َحدِ 

َكوواَن يفتووتح صووالته بووـ )) بسووم هللا الوورحمن  حموواد ، َعوون أَبِووي َخاِلوود ، َعوون ابوون َعبَّوواط ، أن النَّبِووّي 

 الرحيم(( .

 خرجه من طريقه كذلك أبو داود ، َوقَاَل : َهذَا َحِدْيث َضِعيف .

وقال : إِْسوَماِعيل  ْبون حمواد ، ُهوَو : ابون أَبِوي ُسولَْيَمان ، والترمذي ، َوقَاَل : إسناده ليس بذاك . 

 وأبو خالد ، ُهَو : الوالبي ، كذا قَاَل .

: إِْسوَماِعيل  ْبون حمواد : لويس بِوِه بوأط ، وال أعورف أبوا  -فِي ِرَوايَة َحْنبول  َوقَاَل اإلمام أحمد 

 يعني : أَنَّهُ غير الوالبي . َخاِلد 

 ، قَووواَل : إِْسوووَماِعيل  ْبووون حمووواد ْبووون أَبِوووي سوووليمان حديثوووه غيووور محفووووظ كوووذا قَووواَل العقيلوووي 

 ، ويحكيه َعن مجهول كوفي . -يعني : َهذَا الَحِدْيث  -

 وخرجه ابن عدي فِي )) كتابه (( من طريق معتمر ، كما خرجه أبو داود وغيره.

، َعون عموران ْبون َخاِلود من طريق آخر َعن معتمر ، قَاَل : َسِمْعت ابن حمواد  أَْيضاً  وخرج 

 ، َعن ابن َعبَّاط .

ثُمَّ قَاَل : َهذَا الَحِدْيث ال يرويه غير معتمر ، َوُهَو غير محفوظ ، سوواء قَواَل : َعون أَبِوي َخاِلود ، 

 أو عمران ْبن َخاِلد ؛ جميعاً مجهوالن .

َعبَّواط مون فعلوه ال مرفوعواً إنوه روي َعون ابون  وهللا أعلم  َوقَاَل ابن َعْبد البر : َهذَا الَحِدْيث 

 . إلى النَّبِّي 

اِزي  د ْبن المتوكل لَْم يخرج لَهُ فِي )) الصحيح (( ، وقد تكلم فِيِه أبو حواتم الورَّ ومنها : أن ُمَحمَّ

 وغيره ولينوه ، َوُهَو كثير الوهم .

 وقد روي َعْنهُ َهذَا الَحِدْيث َعلَى وجه آخر :
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د ْبون أَبِوي السوري ، َعون معتمور ْبون خرجه الطبراني َعن َعْبد هللا  ْبن وهي  الغَي ، َعن ُمَحمَّ

َكاَن يسر بوـ)) بسوم هللا الورحمن الورحيم ((  ُسلَْيَمان ، َعن أَبِيه ، َعن اْلَحَسن ، َعن أَنَس ، أن النَّبِّي 

 وأبو بَْكر وعمر .

 فهذه الرواية المتصلة اإلسناد أولى من تلك المنقطعة .

د ْبون أَبِوي وأعج  من َهذَا  : َما خرجه الَحاِكم من طريق سيف ْبن َعْمِرو أَبِي جابر ، َعن ُمَحمَّ

السري ، َعن إِْسَماِعيل  ْبن أَبِي أويس ، َعن َماِلك ، َعن حميد ، َعن أَنَس، قَاَل : صوليت خلوف النَّبِوّي 

 هورون بقوراءة )) بسوم وخلف أَبِي بَْكر وخلف ُعَمر وخلف ُعثَْموان وخلوف َعِلوّي ، فكلهوم كوانوا يج

 هللا الرحمن الرحيم (( .

وتخريج َهذَا فِي )) المستدرك (( من المصائ  ، ومن يخفى َعِليِه أن َهوذَا كوذب َعلَوى َماِلوك ، 

وأنه لَْم يحدث بِِه َعلَى َهذَا الوجه قط ؛ إنما َرَوى َعن حميد ، َعن أَنَوس ، أن أَبَوا بَْكور وعمور وعثموان 

 ) بسم هللا الرحمن الرحيم (( .كانوا ال يقرأون : )

وقد سوبق  أَْيضاً  - هكذا خرجه فِي )) الموطإ (( ، ورواه َعْنهُ جماعة ، وذكروا فِيِه النَّبِّي 

 ذكر ذَِلَك .

فمن اتقى وأنصف علم أن َحِدْيث أنس الصحيح الثابت ال يودفل بمثول هوذه المنواكير والغرائو  

أْصووَحاب الصووحاح ، وال أهوول السوونن َمووَل تسوواهل بعضووهم فيمووا والشووواذ الَّتِووْي لَووْم يوورض بتخريجهووا 

 يخرجه ، وال أهل المسانيد المشهورة َمَل تساهلهم فيما يخرجونه .

وإنما جمعت هذه الطورق الكثيورة الغريبوة والمنكورة لموا اعتنوى بهوذه المسوألة مون اعتنوى بَِهوا، 

المجتمول علويهم إنموا قصودوا اتبواع َموا ودخل فِي ذَِلَك نوع من الهوى والتعص  ، فوإن أئموة اإلسوالم 

، ثُومَّ حودث بعودهم مون  ، لَْم يكن لهوم قصود فِوي غيور ذَِلوَك  ظهر لهم من الحق وسنة َرُسول هللا 

َكاَن قصده أن تكون كلمة فوالن وفوالن ِهوَي العليوا ، ولوم يكون ذَِلوَك قصود أولئوك المتقودمين ، فجمعووا 

ذة والمنكرة والغريبة ، وعامتها موقوفات رفعها مون لويس وكثروا الطرق والروايات الضعيفة والشا

بحاف  ، أو من ُهَو َضِعيف ال يحتج بِِه ، أو مرسالت وصلها من ال يحتج بِِه ، مثلموا وصول بعضوهم 

ْهِرّي فِي َهذَا ، فجعله َعْنهُ ، َعن ابن الُمَسيِّ  ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، ووصله باطل قطعاً . َُّ  مرسل ال

ممن يعلل األحاديث الصحيحة المخرجوة فِوي )) الصوحيح (( بعلول ال تسواوي شويئاً ،  والعج 

إنما ِهَي تعنت مح  ، ثُمَّ يحتج بمثل هذه الغرائ  الشاذة المنكرة ، ويَعم أنها صحيحة ال علة لهوا 

. 

د ْبن ن ثِين ، منهم : ُمَحمَّ صر وابون وقد اعتنى بهذه المسألة وأفرادها بالتصنيف كثير من الُمَحدِّ

 خَيمة وابن حبان والدارقطني وأبو بَْكر الَخِطْي  والبيهقي وابن َعْبد البر وغيرهم من المتأخرين .

ولوال خشية اإلطالة لذكرنا كل َحِدْيث احتجوا بِِه ، وبيان أَنَّهُ ال حجة فِيوِه َعلَوى الجهور ؛ فإنهوا 

 ْيث صريح غير صحيح .دائرة بَْين أمرين : إما َحِدْيث صحيح غير صريح ، أو َحدِ 

ومن أقوى َما احتجوا بِِه : َحِدْيث َخاِلد ْبن يَيد ، َعن َسِعيد ْبن أَبِوي هوالل ، َعون نعويم المجمور 

، أَنَّهُ صلى وراء أَبِي ُهَرْيَرةَ ، فقرأ : )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( ، ثُمَّ قرأ بأم القرآن ، ثُومَّ قَواَل لموا 

 . رسول هللا سلم : إني ألشبهكم صالة ب

 خرجه النسائي وابن خَيمة والحاكم وغيرهم .

وسعيد وخالد ، وإن كانا ثقتوين ، لكون قَواَل أبوو ُعثَْموان البرذعوي فِوي )) عللوه َعون أَبِوي ُزْرَعوة 

اِزي (( ، أَنَّهُ قَاَل فيهما : ربما وقل فِي قلبي من حسن حديثهما .  الرَّ

 ون بعضها مراسيل ، َعن ابن أبي فروة وابن سمعان .قَاَل : َوقَاَل أبو حاتم : أخاف أن يك

 يعني : مدلسة عنهما .
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ثُمَّ َهذَا الَحِدْيث ليس بصريح فِي الجهر ، إنما فِيِه أَنَّهُ قرأ البسملة ، وهذا يصدق بقراءتها سراً 

. 

 وقد خرجه النسائي فِي )) باب : ترك الجهر بالبسملة (( .

فيحتمل أن يكون جهر بَِها ليعلم النَّاط استحباب قراءتهوا فِوي  وعلى تقدير أن يكون جهر بَِها ،

 الصالة ، كما جهر ُعَمر بالتعوذ لذلك .

وأيضاً ؛ فإنه قَاَل : قرأ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( ثُمَّ قرأ بأم القرآن ، وهذا دليل َعلَى أنهوا 

 ءتها .ليست من أم القرآن ، وإنما تقرأ قَْبَل أم القرآن تبركاً بقرا

وأيضاً ؛ فليس فِي الَحِدْيث تصريح بأن جميل َما فعله أبو ُهَرْيَرةَ فِي هذه الصالة نقله صريحاً 

 من غيره . ، وإنما فِيِه أن صالته أشبه بصالة النَّبِّي  َعن النَّبِّي 

ةَ ، َعن النَّبِوّي وخرج الدارقطني من َحِدْيث أَبِي أويس ، َعن العالء ، َعن أَبِيه ، َعن أَبِي ُهَرْيرَ 

 . )) َكاَن إذا أم النَّاط قرأ )) بسم هللا الرحمن الرحيم ، 

ا  تفرد بِِه أبو أويس ، وقد تكلم فِيِه ، وإن خرج لَهُ ُمْسِلم ، ووثقه غير واحد .  وهذا ِممَّ

 بصريح فِي الجهر ، بل يحتمل أَنَّهُ َكاَن يقرأها سراً . أَْيضاً  وليس 

 َكاَن ال يجهر بَِها ، وسنذكره . إلسناد بعينة ، أن النَّبِّي وقد روي بهذا ا

وخرج ابن َعْبد البر بهذا اإلسناد : التصريح بالجهر بَِها ، بإسناد فِيِه النضر ابن َسولََمة شواذان 

 ، َوُهَو متهم بالكذب .

ْبن َجْعفَر ، َعن نووح  من ِرَوايَة أَبِي بَْكر الحنفي ، َعن َعْبد الحميد أَْيضاً  وخرج الدارقطني 

 اْلَحْمودُ ، قَواَل : )) إذا قورأتم  ْبن أَبِي بالل ، َعن َسِعيد المقبري ، َعن أَبِوي ُهَرْيوَرةَ ، َعون النَّبِوّي 

فاقرءوا : بسم هللا الرحمن الرحيم ؛ إنها أحد آياتها (( ، وذكر فِيِه فضل الفاتحة . قَاَل الحنفي : لقيوت 

 بمثله، ولم يرفعه . َسِعيد ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ نوحاً ، فحدثني َعن 

 وذكر الدارقطني فِي )) علله (( : أن وقفه أشبه بالصواب .

قُلووُت : ويوودل َعلَووى صووحة قولووه : أن ابوون أَبِووي ذئوو  َرَوى الَحووِدْيث فِووي فضوول الفاتحووة ، َعوون 

 .المقبري، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ مرفوعاً ، ولم يذكر فِيِه : البسملة 

وروى إِْبَراِهْيم ْبن إِْسَحاق السراج ، َعن عقبة ْبن مكورم ، َعون يوونس ْبون بكيور : ثنوا ِمْسوعَر ، 

ووووووود ْبووووووون قووووووويس ، َعووووووون أَبِوووووووي ُهَرْيوووووووَرةَ ، قَووووووواَل : َكووووووواَن َرُسوووووووول هللا    يجهووووووور  َعووووووون ُمَحمَّ

 بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم(( .

 خرجه الدارقطني والحاكم .

اد صوحيح ، ولويس كوذلك ؛ فوإن السوراج وهوم فِوي قولوه فِوي إسوناده : )) وظن بعضهم أَنَّوهُ إسون

َحوودَّثَنَا ِمْسووعَر (( ، إنمووا ُهووَو )) أبووو معشوور (( ، كووذا قَوواَل الوودارقطني والخطيوو  ، وقبلهمووا أبووو بَْكوور 

 اإلسماعيلي فِي )) مسند ِمْسعَر (( ، وحكاه َعن أَبِي بَْكر ابن عمير الحاف  .

 لصواب أبو معشر .َوقَاَل البيهقي : ا

 وأبو معشر ، َوُهَو نجيح السندي ، َضِعيف جداً .

وخرج الدارقطني وغيره من َحِدْيث حميود ، َعون اْلَحَسون ، َعون سومرة ، قَواَل : َكانَوْت لَرُسوول 

سكتتان : سوكتة إذا قورأ )) بسوم هللا الورحمن الورحيم (( ، وسوكتة إذا فور  مون القوراءة ، فوأنكر  هللا

 ن ْبن حصين ، فكتبوا إلى أَبِي ْبن كع  ، فكت  : أن صدق سمرة .ذَِلَك عمرا

ورواة َهذَا الَحِدْيث كلهم ثقات ، كما ذكره غير واحد ، لكون سوماع اْلَحَسون مون سومرة مختلوف 

 فِيِه .
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وإن ثبت فهو دليل َعلَى اإلسرار بالبسوملة ، ال َعلَوى الجهور ؛ ألنوه صورح بوأن سوكتته األولوى 

البسملة ، ومراده : إذا أراد قراءتهوا ، فودل َعلَوى أَنَّوهُ َكواَن يقرأهوا فِوي السوكتة األولوى ، َكانَْت إذا قرأ 

وإال فال يَقُول أحد : إن السنة أن يقرأ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( جهَاً، ثُمَّ يسكت بعود ذَِلوَك سوكتة 

 ن أحد من أصحابه ، وال قَاَل بِِه قائل .، وال عَ  ، ثُمَّ يقرأ الفاتحة ، وال نقل َهذَا أحد َعن النَّبِّي 

وقد َرَوى َهذَا الَحِدْيث قتادة ، َعن اْلَحَسن ، َعن سومرة ، وفسور قتوادة السوكتتين : إذا دََخوَل فِوي 

 الصالة ، وإذا فر  من القراءة .

 وفي ِرَوايَة قَاَل : سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فر  .

 خرجه أبو داود وغيره .

ً -وخوورج  موون َحووِدْيث يووونس ، َعوون اْلَحَسوون ، َعوون سوومرة ، قَوواَل : حفظووت سووكتتين فِووي  -أَْيضووا

 الصالة : سكتة إذا كبر اإلمام َحتَّى يقرأ ، وسكتة إذا فر  .

ففي هذه الروايات كلها : تصريح بأن السكتة َكانَْت بَْين التكبير والقرءاة ، كما فِي َحوِدْيث أَبِوي 

 ُهَرْيَرةَ .

يق َعْبد هللا ْبن َعْمِرو ْبن حسان ، َعن شريك ، َعن َساِلم األفطس ، َعون وخرج الَحاِكم من طر

 يجهووووووووور  َسوووووووووِعيد ْبووووووووون جبيووووووووور ، َعووووووووون ابووووووووون َعبَّووووووووواط ، قَووووووووواَل : َكووووووووواَن َرُسوووووووووول هللا  

 بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم((.

 َوقَاَل : صحيح ، ليس لَهُ علة .

سان َهذَا ُهَو الواقعي ، نسبه ابون الموديني إلوى وهذه زلة عظيمة ؛ فإن َعْبد هللا ْبن َعْمِرو ْبن ح

اِزي : َكاَن ال يصدق .  الوضل . َوقَاَل الدارقطني : َكاَن يكذب . َوقَاَل أبو حاتم الرَّ

اِم، َعون  وخرج الدارقطني َهذَا الَحِدْيث من طريق أَبِوي الصولت الهوروي ، َعون عبواد ابون العَووَّ

 الة .شريك ، َوقَاَل فِيِه : يجهر فِي الص

 وأبو الصلت َهذَا ، متروك .

وخرجوه الطبرانووي فِووي )) أوسووطه (( موون طريووق يَْحيَووى ْبوون طلحووة اليربوووعي ، َعوون عبوواد ْبوون 

اِم بهذا اإلسناد ، ولف  حديثه : َكاَن َرُسول هللا  إذا قرأ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( هَأ ِمْنوهُ  العَوَّ

د يذكر إل ه اليمامة ، وكان مسيلمة يتسمى الرحمن ، فلموا نَلوت هوذه ا يوة المشركون ، وقالوا : ُمَحمَّ

 أن ال يجهر بَِها . أمر النَّبِّي 

وهذا لَْو صح لدل َعلَى نسخ الجهر بَِها ، ولكن الصوحيح أَنَّوهُ مرسول ، وكوذلك رواه يَْحيَوى ْبون 

اِم : ثنوا شوريك ْبون َعْبود هللا ْبون سونان ، َعون َسواِلم األفطوس ، َعون َسوِعيد ْبون  معين ، َعن عباد ْبن العَوَّ

 َوال تَْجَهوووووووووووووووْر بَِصوووووووووووووووالتَِك َوال تَُخافِوووووووووووووووْت جبيووووووووووووووور ، فِوووووووووووووووي قولوووووووووووووووه تعوووووووووووووووالى : 

لَوْت فِوي )) بسووم هللا الورحمن الورحيم (( 110]االسوراء: بَِهوا ََ وذكوور الَحوِدْيث بمعنوواه  [قَوواَل : نَ

 مرسالً .

 كذا خرجه َعْنهُ المفضل الغالبي فِي )) تاريخه (( .

اِم، وعنوده : وكذا  خرجه أبو داود فِي )) المراسيل (( َعن عباد ْبن موسى ، َعن عباد ْبون العَووَّ

 بإخفائها ، فما جهر بَِها َحتَّى مات . فأمر َرُسول هللا 

 مرسالً . وكذا رواه يَْحيَى ْبن آدم ، َعن شريك ، َعن َساِلم ، َعن َسِعيد 

 َوُهَو أصح .

 موصوالً ، وال يصح . اهويه ، ] َعن إِْسَحاق [ وقد روي َعن إِْسَحاق ْبن ر

 ذكره البيهقي فِي )) المعرفة (( .
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بَْير ، َعن ابن ُعَمور  َُّ وروى ُعبَْيِد هللا ْبن َعْمِرو الرقي ، َعن َعْبد الكريم الجَري ، َعن أَبِي ال

 : )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( . ، أَنَّهُ َكاَن إذا قام إلى الصالة ، فأراد أن يقرأ قَالَ  ، َعن النَّبِّي 

، َعن ابون ُعَمور ، وال يصوح ؛ ألنوه موقووف َعلَوى  -أَْيضاً  قَاَل ابن َعْبد البر : قَْد رفعه غيره 

 ابن ُعَمر من فعله ، كذلك رواه َساِلم ونافل ويَيد الفقير ، َعن ابن ُعَمر .

 َوقَاَل البيهقي : الصواب موقوف .

 ي )) كتابه (( : ال يصح فِي الجهر بالبسملة َحِدْيث مسند .وقد قَاَل العقيلي فِ 

 . يعني : مرفوعاً إلى النَّبِّي 

 وحكي مثله َعن الدارقطني .

وما ينقل َعْنهُ فِي )) سننه (( من تصحيح احاديث فِي َهذَا الباب ، فال توجد فِوي جميول النسوخ، 

 بل فِي بعضها ، ولعله من زيادة بع  الرواة .

الجهر بَِها : َحِدْيث َعْبد هللا ْبن مغفل ، َوُهَو شاهد لحديث أَنَس الَّوِذي خرجوه ُمْسوِلم ،  وفي ترك

َوُهَو من ِرَوايَة أَبِي نعامة الحنفي ، َعن ابن َعْبد هللا ْبون مغفول ، قَواَل : سومعني أَبِوي وأنوا فِوي الصوالة 

 أقول : )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( .

َكواَن أبغو   حدث ، إياك والحدث . قَاَل : ولم أرأحداً من أْصَحاب النَّبِّي فَقَاَل : أي بني ، م

، ومول أَبِوي بَْكور ومول ُعَمور  قَاَل : وقد صوليت َموَل النَّبِوّي  يعني : ِمْنهُ  إليهى الحدث فِي اإلسالم 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ اْلَحْمدُ  ومل ُعثَْمان ، فَلَْم أسمل أحداً منهم يقولها ، إذا أنت صليت فقل :   . ّلِِلَّ

 خرجه اإلمام أحمد وابن ماجه والترمذي ،َوقَاَل : َحِدْيث حسن .

 وخرجه النسائي مختصراً .

 وأبو نعامة َهذَا ، بصري ، قَاَل ابن معين : ثقة . 

 قَاَل ابن َعْبد البر : ُهَو ثقة ِعْندَ جميعهم .

 العتداء فِي الدعاء والطهور .وله ِرَوايَة َعن َعْبد هللا ْبن مغفل فِي ا

 وأما َهذَا الحديث ، فَقَْد رواه َعن ابن َعْبد هللا ْبن مغفل ، َعن أَبِيه .

 وابن َعْبد هللا ْبن مغفل ، يقال : اسمه : يَيد .

وقد َرَوى َهذَا الَحِدْيث أبو حنيفة ، َعن أَبِي ُسْفيَان ، َعن يَيد ْبن عبد هللا ابن مغفل ، َعون أَبِيوه 

. 

ة  ََ وكذلك خرجوه أبوو بَْكور َعْبود العَيوَ بون َجْعفَور فِوي )) ِكتَواب الشوافي (( لَوهُ مون طريوق َحْمو

الَيات ، َعن أَبِي ُسْفيَان ، َعن يَيد ْبن َعْبد هللا ْبن مغفل ، قَاَل : صلى بنوا إموام فجهور بوـ )) بسوم هللا 

جن  عنا َهوذَا الحورف الَّوِذي أراك تجهور بِوِه الرحمن الرحيم (( ، فَقَاَل لَهُ أَبِي : تأخر َعن مصالنا ، ت

 وأبي بَْكر وعمر فَلَْم يجهروا بَِها . قَاَل لَهُ َرُجل : وعثمان ؟ فسكت . ؛ فإني صليت خلف النَّبِّي 

 ويَيد َهذَا ، لَْم نعلم فِيِه جرحاً ، وقد حسن حديثه الترمذي .

مة وابن َعْبد البر ، فَقَوْد عللوه ابون َعْبود وما قاله طائفة من المتأخرين : إنه مجهول ، كابن خَي

البر ، بأنه لَْم يرو َعْنهُ إالّ واحد فيكون مجهوالً ؛ يجاب َعْنهُ : بأنه قَْد َرَوى َعْنهُ اثنان ، فخورج بوذلك 

 َعن الجهالة ِعْندَ كثير من أهل الَحِدْيث .

لَوْم يكون  مة ، َعن أَنَس ، أن النَّبِّي وقد َرَوى ُسْفيَان الثوري ، َعن َخاِلد الحذاء ، َعن أَبِي نعا

 وال أبو بَْكر وال ُعَمر يجهرون بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( .

 كذا رواه غير واحد َعن ُسْفيَان .

 وخالفهم يَْحيَى ْبن آدم ، فرواه َعن ُسْفيَان ، َعن َخاِلد ، َعن أَبِي قالبة ، َعن أنس.

 : قاله اإلمام أحمد .  -مة ووهم فِيِه ، إنما ُهَو أبو نعا
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 ثُمَّ اختلف الحفاظ :

فمنهم من قَاَل : األشبه بالصواب ِرَوايَة من رواه َعن أَبِي نعامة ، َعن ابَن مغفل ، َعون أَبِيوه ، 

، قوالوا : ألنوه رواه ثاَلَثَوة َعون أَبِوي نعاموة بهوذا  -أَْيضواً  ومنهم : الدارقطني ، وكالم أحمد يدل َعِليِه 

، وهم : الجريري وعثمان ْبن غيواث وراشود الحرانوي ، فقوولهم أولوى مون قَوْوِل َخاِلود الحوذاء  اإلسناد

 وحده.

 ومنهم من قَاَل : يجوز أن يكون القوالن َعن أَبِي نعامة صحيحين .

ومن العجائو  تأويول بعضوهم لحوديث ابون مغفول َعلَوى مثول تأويلوه لحوديث أَنَوس ، وأن الموراد 

 افتتاحهم بالفاتحة .

هذا إسقاط لفائدة أول الَحِدْيث وآخره ، والسب  الَِّذي ألجله رواه ابن مغفل ، وإنما الصوواب و

 عكس َهذَا ، َوُهَو حمل َحِدْيث أَنَس َعلَى مثل َما رواه ابن مغفل .

ن وروى ُعبَْيِد هللا ْبن َعْمِرو الرقي ، َعن زيد ْبن أَبِي أنيسة ، َعن َعْمِرو ْبن مرة ، َعون نَوافِل ْبو

 لَْم يجهر فِي صالته بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( . جبير ْبن مطعم ، َعن أَبِيه ، أن النَّبِّي 

 ذكره الدارقطني ، فِي )) علله (( .

وهذا اإلسناد ، رجاله كلهم ثقات مشوهورون ، ولكون لَوهُ علوة ، وهوي : أن َهوذَا الَحوِدْيث قطعوة 

وتعوووذه فِووي الصووالة ، وقوود رواه الثقووات َعوون  بيوور النَّبِووّي موون َحووِدْيث جبيوور ْبوون مطعووم فِووي صووفة تك

َعْمِرو ْبن مرة ، َعن عاصم العنَي ، َعْن نَافِل ْبن جبير ، َعن أَبِيه بدون هذه الَيادة ؛ فإنه تفرد بَِهوا 

 الرقي َعن زيد .

 وروى الحوووووواف  أبووووووو أحموووووود العسووووووال : ثنووووووا َعْبوووووود هللا بوووووون العبوووووواط الطيالسووووووي : ثنووووووا 

رحيم ْبن زياد السكري : ثنا َعْبد هللا ْبن إدريس ، َعن ُعبَْيِد هللا ْبن ُعَمور ، َعون نَوافِل ، َعون ابون َعْبد ال

 وأبي بَْكر وعمر وعثمان ، فَلَْم يقنتوا ولم يجهروا . ُعَمر ، قَاَل : صليت خلف َرُسول هللا 

 كلهم ثقات مشهورون . أَْيضاً  وهذا اإلسناد 

من كثير من أحاديث الجهر الَّتِْي يصوححها الَحواِكم وأمثالوه ، ويحتجوون  وهذا والذي قلبه خير

 بَِها ، ولكن ال نستحل كتمان َما ذكر فِي تعليله .

 فذكر الدارقطني فِي )) العلل (( أَنَّهُ تفرد بِِه السكري ، َعن ابن إدريس مرفوعاً .

ُعبَْيوِد هللا ، َعون نَوافِل ، َعون ابون  قَاَل : ورواه زائدة والقطان ومحمد ْبن بشر وابن نميور ، َعون

 موقوفاً . ُعَمر

 موقوفاً . قَاَل : وكذلك رواه َماِلك فِي )) الموطإ (( َعن نَافِل ، َعن ابن ُعَمر 

 قَاَل : َوُهَو الصواب .

 َكاَن يستفتح الصالة بوالتكبير ، والقوراءة بوـ وفي )) صحيح ُمْسِلم (( َعن َعائَِشة ، أن النَّبِّي 

  ََرّبِ اْلعَالَِمين ِ  . اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

 َكووووواَن إذا نهووووو  فِوووووي الثانيوووووة اسوووووتفتح بوووووـ  وفيوووووه : َعووووون أَبِوووووي ُهَرْيوووووَرةَ ، أن النَّبِوووووّي 

  ََرّبِ اْلعَالَِمين ِ  ، ولم يسكت . اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

 : ثنوووووا أبوووووو أويووووس ، َعووووون العوووووالء بووووون  -َوُهووووَو صووووودوق  وروى منصووووور ْبووووون موووووَاحم 

َكاَن ال يجهور بوـ )) بسوم هللا الورحمن الورحيم  لرحمن ، َعن أَبِيه ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أن النَّبِّي َعْبد ا

. )) 

 ذكره ابن َعْبد البر وغيره .

 وهذا إسناد جيد .
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وقد عضده : أن مسلماً خرج بهذا اإلسناد بعينة َحِدْيث : )) قسومت الصوالة بينوي وبوين عبودي 

 الفاتحة بكمالها ، فَلَْم يذكر فيها البسملة . نصفين (( ، وذكر سورة

وروى عمار ْبن زربي ، َعن المعتمر ْبن ُسلَْيَمان ، َعن أَبِيه ، َعون أَبِوي ُعثَْموان النهودي ، َعون 

ِ َرّبِ اْلعَوالَِميَن  مداً  ُعَمر ْبن الَخطَّاب ، قَاَل : َكاَن قراءة َرُسول هللا  ْحَمِن  اْلَحْمدُ ّلِِلَّ ِحيِم الورَّ الورَّ

 . َحتَّى يختم السورة 

 عمار َهذَا ، تكلم فِيِه .

وليست هذه األحاديث بدون األحاديث الَّتِْي يستدل بَِها الَحاِكم وأمثاله َعلَى الجهر ، بول إموا أن 

تكون مساوية لها ، أو أقووى َموَل اعتضوادها باألحاديوث الصوحيحة والحسونة المخرجوة فِوي الصوحاح 

 تعتضد بشيء من ذَِلَك . والسنن ، وتلك ال

 أَْيضاً . وفي الباب : أحاديث أخر ، تركناها اختصاراً ، وبعضها مخرج فِي بع  السنن 

 وأما ا ثار الموقوفة فِي المسألة فكثيرة جداً .

، موونهم : أبووو بَْكوور وعموور وعثمووان   وإلووى ذَِلووَك ذهوو  أكثوور أهوول العلووم موون أْصووَحاب النَّبِووّي 

بعدهم من التابعين ، وبه يَقُول ُسْفيَان الثوري وابون المبوارك وأحمود وإسوحاق  وعلي وغيرهم ، ومن

 ، ال يرون أن يجهر بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( . قالوا : ويقولها فِي نفسه . انتهى .

وحكى ابن المنذر َهذَا القول َعن ُسْفيَان وأهل الرأي وأحمود وأبوي ُعبَْيوِد ، قَواَل : وروينواه َعون 

بَْير والحكم وحماد .عُ  َُّ  َمر وعلي وابن َمْسعُود وعمار ْبن ياسر وابن ال

 قَاَل : َوقَاَل األوزاعي : اإلمام يخفيها .

 وحكاه ابن شاهين َعن عامة أهل السنة ، قَاَل : وهم السواد األعظم .

الورحمن  وروى شعبة ، َعن حصين ، َعن أَبِي وائول ، قَواَل : كوانوا ال يجهورون بوـ )) بسوم هللا

 الرحيم (( .

بَْير ، قَواَل : أدركوت األئموة وموا يسوتفتحون القوراءة  َُّ وروى األثرم بإسناده ، َعن ُعْرَوةَ  ْبن ال

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ  إالّ بـ   . اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

 مثله . وعن األعرج 

 (( . وعن النخعي ، قَاَل : َما أدركت أحداً يجهر بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم

 وعنه ، قَاَل : الجهر بَِها بدعة .

 وعن َعْكِرَمة ، قَاَل : أنا أعرابي إن جهرت بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( .

وروى وكيوول فِووي )) كتابووه (( َعوون همووام ، َعوون قتووادة ، قَوواَل : الجهوور بووـ )) بسووم هللا الوورحمن 

 الرحيم (( أعرابية .

أَبِي بشير ، َعن َعْكِرَموة ، َعون ابون َعبَّواط ، قَواَل : الجهور بوـ  وعن ُسْفيَان ، َعن َعْبد الملك ْبن

 )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( قراءة األعراب .

ود ْبون َعِلووّي ، قَواَل : ال يجهور بوـ )) بسووم هللا  وعون إسورائيل ، َعون جوابر ، َعوون أَبِوي َجْعفَور ُمَحمَّ

 الرحمن الرحيم (( .

ال يصوح َموا حكوي َعون أَبِوي َجْعفَور وأهول البيوت مون الجهور بَِهوا ، وهذه الرواية تودل َعلَوى أَنَّوهُ 

 ولعل الشيعة تفتري ذَِلَك عليهم .

وممون روي َعْنوهُ أَنَّوهُ َكواَن ال يجهور بَِهوا : بَْكور المَنوي والحسون وابون سويرين والشوعبي وأبوو 

ليود ابون ُمْسوِلم ، َعون َعْبود هللا ْبون فِي ِرَوايَة َعْنهُ ، رواهوا الو إِْسَحاق السبيعي وعمر ْبن َعْبد العَيَ 

 ، وقتادة وابن أَبِي ليلى وابن شبرمة والحسن ْبن حي . -العالء ، َعْنهُ 

 َوقَاَل اْلَحَسن : الجهر بَِها أعرابية .

 خرجه حرب الكرماني .
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 وروي َعْنهُ من وجه آخر ، قَاَل : الجهر بَِها قراءة األعراب .

كما أنكره َعْبد هللا ْبن مغفل ، وكما أنكره من قَاَل : ذَِلَك قوراءة وأكثر ه الء يكرهون الجهر ، 

 األعراب ، ومن قَاَل : ُهَو بدعة ، ونص أحمد َعلَى كراهته .

وروي َعوون طائفووة ، أَنَّووهُ يخيوور بَووْين الجهوور واإلسوورار ، وال يكووره الجهوور وإن َكوواَن اإلسوورار 

 ورجحه طائفة من أهل الَحِدْيث. أفضل ، وحكي َهذَا َعن ابن أَبِي ليلى وإسحاق ،

 ومنهم من قَاَل : الجهر أفضل .

وقالت طائفة : يجهر بَِها َوُهَو السنة ، َوُهَو قَوْوِل الشَّوافِِعّي وأصوحابه وأبوي ثوور ، وروي َعون 

 الليث ْبن سعد .

الورحمن قَاَل ابن المنوذر : وروينوا َعون ُعَمور وابون َعبَّواط أنهموا كانوا يسوتفتحان بوـ )) بسوم هللا 

 الرحيم (( . انتهى .

 وليس َعن ابن ُعَمر تصريح بالجهر ، بل بقراءة البسملة .

وأما المروي َعن ُعَمر ، فَقَْد ثبت َعْنهُ فِوي )) صوحيح ُمْسوِلم (( مون َحوِدْيث أَنَوس ، أَنَّوهُ لَوْم يكون 

 يجهر بَِها ، فلعله جهر بَِها مرة ليبين جواز ذَِلَك .

إسناد جيد ، َعن األسود ، قَاَل : صليت خلف ُعَمور سوبعين صوالة ، فَلَوْم وخرج ابن أَبِي شيبة ب

 يجهر فيها بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( .

قَاَل ابن َعْبد البر : روي َعن ُعَمر وعلي وعمار ْبن ياسر ، أنهم كانوا يجهرون بـ )) بسوم هللا 

 الختالف عنهم فِي ذَِلَك .الرحمن الرحيم (( ، والطرق ليست بالقوية ، وقد قدمنا ا

َها . ُِ  قَاَل : وروي َعن ُعَمر فيها ثالث روايات : أحدها : أَنَّهُ َكاَن ال يَْقَر

َها سراً . والثالثة : أَنَّهُ جهر بَِها . ُِ  والثانية : أَنَّهُ َكاَن يَْقَر

، واألكثور  -ْيضواً أَ  وكذلك اختلف َعن أَبِي ُهَرْيوَرةَ فِوي الجهور واإلسورار ، وعون ابون َعبَّواط 

 َعْنهُ الجهر بَِها ، وعليه جماعة أصحابه .

وذكر ابن َعْبد البر جماعة ممن َكاَن يرى الجهر بَِها ، منهم : مكحول وعمر ابن َعْبود العَيوَ 

 ومحمد ْبن كع  القرظي ، قَاَل : َوُهَو أحد قولي ابن وه  ، إال أَنَّهُ رجل َعْنهُ إلى اإلسرار بَِها .

 اء الخراساني ، قَاَل : الجهر بَِها حسن .وعن َعطَ 

ْهِرّي : من َسنَة الصالة أن يقورأ : )) بسوم هللا الورحمن الورحيم (( ثُومَّ فاتحوة الكتواب ،  َُّ َوقَاَل ال

ثُمَّ يقرأ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( ثُمَّ يقرأ بسورة . وكان يَقُول : أول من قرأ )) بسوم هللا الورحمن 

 بالمدينة َعْمِرو ْبن َسِعيد ْبن العاع . الرحيم ( سراً 

 خرجه البيهقي .

ْهِرّي من أردإ المراسيل . َُّ  ومراسيل ال

وإنما عنى أول من أسر بَِها ممن أدركه ، فَقَْد ثبت َعن أَبِي بَْكور وعمور وعثموان اإلسورار بَِهوا 

؛ فوإن هو الء هوم الُخلَفَواء  ، فال عبرة بمن حدث بعدهم وبعود انتقوال َعِلوّي ْبون أَبِوي طالو  مون المدينوة

 باتباع سنتهم ، وهم كانوا ال يجهرون بَِها. الراشدون الذين أمرنا َرُسول هللا 

 قَاَل البيهقي : وروينا الجهر بَِها َعن فقهاء مكة : َعَطاء وطاوط ومجاهد وسعيد ْبن جبير .

ْهووووِرّي  : عامووووة أهوووول المدينووووة يجهوووور -فِووووي ِرَوايَووووة مهنووووا -َوقَوووواَل اإلمووووام أحموووود  َُّ  بَِهووووا : ال

بَْير . َُّ  وربيعة ، وذكر ابن َعبَّاط وابن ال

وأما َما ذكره الَخِطْي  فِي كتابه فِي الجهر بالبسملة من ا ثار الكثيرة فِي المسوألة َحتَّوى اعتقود 

 تحقيق .بع  من وقف َعِليِه أَنَّهُ قَْوِل الجمهور ، فغال  آثاره أو كثير ِمْنَها معلول ال يصح ِعْندَ ال

وكثير منهم يروي الجهر واإلسورار ، وقود حكوي َعون الودارقطني ، أَنَّوهُ قَواَل فِوي المنقوول َعون 

َحابَة ] ... [ منهم : َعْمِرو ْبن دينار وابن ُجَرْيج  ومسلم ْبن َخاِلد ، وعن بع  أهل المدينوة دون  الصَّ
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هور بَِهوا بدعوة ، وأنوه مون شوعار أهول سائر األمصار ، ولقلة من َكاَن يجهر بَِها اعتقد بعضوهم أن الج

 األهواء كالشيعة ، َحتَّى تركه بع  أئمة الشافعية ، منهم : ابن أَبِي ُهَرْيَرةَ لهذا المعنى .

وكان ُسوْفيَان الثووري وغيوره مون أئموة األمصوار يعودون اإلسورار بالبسوملة مون جملوة مسوائل 

، كالمسح َعلَى الخفين ونحووه ، َحتَّوى قَواَل ُسوْفيَان  أصول الدين الَّتِْي يتميَ بَِها أهل السنة َعن غيرهم

لشعي  ْبن حرب : ال ينفعك َما كتبت َحتَّى ترى أن إخفاء : )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( أفضل مون 

 الجهر بَِها .

 َوقَاَل وكيل : ال يصلى خلف من يجهر بَِها .

يتوأول فوال بوأط بِوِه ، وإن َكواَن غيور ذَِلوَك َوقَاَل أحمد فِي الصالة خلف من يجهر بَِها : إن َكاَن 

 فال يصلى خلفه .

يشير إلى أَنَّهُ يصلي خلف من جهر بَِها من أهل العلم والحديث ، دون من يجهور بَِهوا مون أهول 

 األهواء، فإنهم المعروفون بالجهر بَِها .

؟ قَواَل : بالمدينوة  ونقل أبو طال  ، َعن أحمد ، وسأله : يجهر بـ )) بسم هللا الرحمن الرحيم ((

بَْير كوانوا  َُّ نَعَْم ، وهاهنا من َكاَن يرى أنها آية من ِكتَاب هللا مثلما قَاَل ابن َعبَّاط وأبو ُهَرْيَرةَ وابن ال

 يجهرون بَِها ، ويتأولونها من ِكتَاب هللا .

يرهوا مون الوبالد . قَاَل القاضي أبو يعلى : ظاهر َهذَا أَنَّهُ أجاز الجهر لمن َكاَن بالمدينوة دون غ

قَوواَل : ولعلووه ذهوو  فِووي َهووذَا إلووى أن أهوول المدينووة يوورون الجهوور بِِهووا ، فووإذا خافووت اسووتنكروا فعلووه ، 

 وامتنعوا من الصالة خلفه .

قُلوُت : إنموا موراد أحمود اإلخبوار َعون الجهور بَِهوا أَنَّوهُ سوائذ لمثول أهول المدينوة ومون يتوأول مون 

 وليس مراده أَنَّهُ يرى الجهر بَِها بالمدينة . غيرهم من أهل الَحِدْيث والعلم ،

وقد حكى أبو حفص العكبري ِرَوايَوة أَبِوي طالو  َعون أحمود ، بلفو  صوريح فِوي َهوذَا المعنوى ، 

ُجُل خلف من يجهر بـ )) بسم هللا الرحمن الورحيم (( ؟ قَواَل  َوُهَو أَنَّهُ قَاَل : سئل أحمد : َهْل يصلي الرَّ

 وذكر بقية الرواية . وهاهنا من َكاَن يتأول  : بالمدينة نَعَْم ،

وهذا تصريح بالمعنى الَِّذي ذكرناه ، َوُهَو أَنَّوهُ إنموا يسوو  الخوالف فِوي هوذه المسوألة مون مثول 

 ه الء العلماءالمجتهدين ، دون أهل األهواء الذين َكانَْت هذه المسأألة مشهورة عنهم .

 المدينة يرون الجهر بالبسملة .ولذلك نقل مهنا َعن أحمد ، أن عامة أهل 

 ونقل صالح ْبون أحمود ، َعون أَبِيوه ، قَواَل : نحون ال نورى الجهور وال نقنوت ؛ فوإن جهور َرُجول 

فوال بوأط بالصوالة خلفوه والقنووت  وليس بصاح  بدعة ، يتبل َما روي َعن ابون َعبَّواط وابون ُعَمور 

 هكذا .

لووف موون يجهوور موون الكوووفيين ، إال أن يكووون ونقوول َعْنووهُ يعقوووب ْبوون بختووان ، قَوواَل : يصوولى خ

 رافضياً .

واختلفت الرواية َعن أحمد فِي قراءة البسملة بَْين السورتين فِي قيوام رمضوان : فوروي َعْنوهُ ، 

 أَنَّهُ يسر بَِها وال يجهر .

 وروي َعْنهُ ، أَنَّهُ قَاَل : أرجو .

َهوا فِوي َهوذَا المووطن خاصوة ؛ فوإن النفول وظاهر هذه الرواية : يدل َعلَى أَنَّوهُ ال يكوره الجهور بِ 

 يسامح فِيِه وخصوصاً قيام الليل ؛ فإنه ال يكره الجهر بالقراءة فِيِه للمنفرد .

 : حكاه عنهما األثرم . -وإلى َهذَا القول ذه  أبو ُعبَْيِد وعلي ْبن المديني 

لصالة سوراً وال جهوراً ، َهوذَا وذهبت طائفة إلى أَنَّهُ ال يقرأ )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( فِي ا

 قَْوِل َماِلك وأصحابه ، ورخص فِيِه فِي السور بعد الفاتحة فِي قيام رمضان خاصة .

 وحكي َعْنهُ إجازته فِي اول الفاتحة وغيرها للمتهجدين ، وفي النوافل .
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اِعيل فِوي )) : ذكوره القاضوي إِْسومَ  -وروي َعْنهُ ، أَنَّهُ ال بأط بقراءتها فِي الفورائ  والنوافول 

 مبسوطه (( من طريق ابن نَافِل ، َعن َماِلك .

 قَاَل ابن َعْبد البر : ال يصح َهذَا عندنا َعن َماِلك ، إنما ُهَو َعن صاحبه َعْبد هللا ْبن نَافِل .

َها سوراً وال جهوراً مون وجوه فِيوِه نظور  ُِ :  -وكذلك روي َعن ُعَمر ْبن َعْبد العَيَ ، أَنَّهُ ال يَْقَر

 كره ابن سعد فِي )) طبقاته (( .ذ

 : نقله َعْنهُ الوليد ْبن ُمْسِلم. -وكذلك قَاَل األوزاعي : ال يقرأ بَِها سراً وال جهراً 

َها . فَقَواَل الَّوِذي سوأله : أكوان  ُِ قَاَل الوليد : فذكرت ذَِلَك لخليد ، فأخبرني أن اْلَحَسن َكاَن ال يَْقَر

اْلَحَسن : لَْو أسر قراءتهوا فيموا يسور بَِهوا لجهور بَِهوا فيموا يجهور ، ولكنهوا يسرها ؟ فَقَاَل  َرُسول هللا 

 أعرابية .

قَاَل الوليد : وأقول أنا : إن قرأتها فحسن ، وذلك لما أخبرنا بِِه َعْبود هللا ْبون ُعَمور ْبون حفوص ، 

رحيم(( ِحويَن يسوتفتح الحمود َعن نَافِل ، َعن ابن ُعَمر ، أَنَّهُ َكواَن ال يودع قوراءة )) بسوم هللا الورحمن الو

 والسورة الَّتِْي بعدها .

 خرجه حرب الكرماني .

 واختاره ابن جرير الطبري ، َوُهَو مذه  َماِلك واألوزاعي .

وبهذا الموروي َعون ابون ُعَمور اسوتدل أحمود َعلَوى قراءتهوا ـ وبوالمروي َعون ابون َعبَّواط وابون 

بَْير وأبي ُهَرْيَرةَ . َُّ  ال

توأولوا ظواهر َحوِدْيث أَنَوس ، وعنود التحقيوق فِوي التأمول إنموا يودل َعلَوى نفوي  ومالك ومن وافقوه

 الجهر ال َعلَى قراءتها سراً ، وبذلك تجتمل ألفاظ الَحِدْيث وعامة األدلة فِي هذه المسألة . وهللا أعلم .

 وأكثر من يرى قراءتها فِي الصالة يرى قراءتها فِي الفاتحة والسورة الَّتِْي بعدها .

قالت طائفة قليلة منهم : إنما يقرأ بَِها فِي ابتداء الفاتحة دون السورة الَّتِوْي بعودها ، روي َعون و

 طاوط ، َوُهَو قَْوِل ُسْفيَان الثوري وسليمان ْبن داود الهاشمي ، َوُهَو ِرَوايَة َعن أَبِي حنيفة .

لورحمن الورحيم(( فِوي أول وروى يوسف ْبن أسباط ، َعن الثوري ، قَاَل : من قرأ )) بسم هللا ا

 القرآن أجَأه لكل القرآن .

وأعلم : أن الجهر بقراءة البسملة َمَل الفاتحة ليس مبنياً َعلَى القول بأن البسملة آيوة مون سوورة 

الفاتحة وغيرها ، كما ظنه طائفة من النَّواط مون أصوحابنا وغيورهم ، وإنموا الصوحيح ِعْنودَ المحققوين 

 فِِعّي وغيرهم أَنَّهُ غير مبني َعلَى ذَِلَك .من أصحابنا وأصحاب الشَّا

ولهذا اختلفت الرواية َعن أحمد : َهْل البسملة آيوة مون الفاتحوة ، أو ال ؟ وأكثور الروايوات َعْنوهُ 

 َعلَى أنها ليست من الفاتحة ، َوُهَو قَْوِل أكثر أصحابه .

 جاني وغيره من فقهاء الَحِدْيث .ولم تختلف َعْنهُ فِي أَنَّهُ ال يجهر بَِها ، وكذا قَاَل الجوز

واختلف قَْوِل الشَّافِِعّي : َهْل البسملة آية من كل سوورة سووى الفاتحوة ، َوُهوَو يورى الجهور بَِهوا 

 أَْيضاً .-فِي السور 

وحينئذ ؛ فال يصح أن ي خذ الجهر بَِها من القول بأنهوا آيوة مون الفاتحوة ، كموا يفعلوه كثيور مون 

 عمن قَاَل : ِهَي آية من الفاتحة : الجهر بَِها ، وليس ذَِلَك بالزم .النَّاط ؛ فإنهم يحكون 

 ومما يستح  اإلتيان بِِه قَْبَل القراءة فِي الصالة : التعوذ ، ِعْندَ جمهور العلماء .

ِجيمِ واسووووتدلوا بقولووووه تعووووالى :  ِ ِمووووَن الشَّووووْيَطاِن الوووورَّ  فَووووإِذَا قَووووَرأَْت اْلقُووووْرآَن فَاْسووووتَِعْذ بِوووواّلِلَّ

[ والمعنووى : إذا أردت القووراءة ، هكووذا فسوور ا يووة الجمهووور ، وحكووي َعوون بعوو  98]النحوول:

 المتقدمين ، منهم : أبو ُهَرْيَرةَ وابن سيرين وعطاء : التعوذ بعد القراءة .

والمروي َعن ابن سيرين : قَْبَل قراءة أم القرآن وبعدها ، فلعله َكواَن يسوتعيذ لقوراءة السوورة ، 

 أَْيضاً . -ملة لها كما يقرأ البس
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 َكاَن يتعوذ قَْبَل القراءة فِي الصالة : وقد جاءت األحاديث بأن النَّبِّي 

فروى َعْمِرو ْبن مرة ، َعن عاصم العنَي ، َعن ] ابن [ جبير ْبن مطعم ، َعن أَبِيه، أَنَّوهُ رأى 

اً ، وهللا أكبور كبيوراً ، والحمود هلل يصلي صوالة ، قَواَل : )) هللا أكبور كبيوراً ، وهللا أكبور كبيور النَّبِّي 

)) أعووذ بواهلل مون الشويطان الورجيم ، مون نفخوه ونفثوه  ثالثواً  كثيراً ، سوبحان هللا بكورة وأصويالً (( 

 وهمَه (( . قَاَل : نفثه الشعر ، ونفخه الكبر ، وهمَه الموتة .

 الحاكم ، وصححه .خرجه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان فِي )) صحيحه (( و

وابوون جبيوور ، ُهووَو : نَووافِل ، وقوول مسوومى فِووي ِرَوايَووة كووذلك . وعاصووم العنووَي ، قَوواَل أحموود : ال 

 يعرف . َوقَاَل غيره : َرَوى َعْنهُ غير واحد . ذكره ابن حبان فِي )) ثقاته (( .

،  ، َعون النَّبِوّي  وروى َعَطاء ْبن السائ  ، َعن أَبِي َعْبد الرحمن السلمي ، َعن ابون َمْسوعُود

 أَنَّهُ َكاَن إذا دََخَل فِي الصالة يَقُول : )) اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وهمَه ونفخه ونفثه (( .

 خرجه ابن ماجه والحاكم ، وهذا لفظه .

 َوقَاَل : صحيح اإلسناد ؛ فَقَْد استشهد البخاري بعطاء ْبن السائ  .

َعوون أَبِووي المتوكوول ، َعوون أَبِووي َسووِعيد اْلُخوودِريَّ ، قَوواَل : َكوواَن وروى َعِلووّي ْبوون َعِلووّي الرفوواعي ، 

إذا قام إلى الصوالة بالليول كبور ، ثُومَّ يَقُوول : )) أعووذ بواهلل السوميل العلويم مون الشويطان  َرُسول هللا 

 الرجيم ، من همَه ونفخه ونفثه (( .

 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي .

 يَى ْبن َسِعيد يتكلم فِي َعِلّي ْبن َعِلّي . َوقَاَل أحمد : ال يصح َهذَا الَحِدْيث .َوقَاَل : َكاَن يَحْ 

كذا قَاَل ، وإنما تكلم فِيِه يَْحيَى ْبن َسِعيد من جهة أَنَّهُ رماه بالقدر ، وقد وثقوه وكيول ويحيوى ْبون 

 معين وأبو ُزْرَعة .

 يث .َوقَاَل أحمد : ال بأط بِِه ، إال أَنَّهُ رفل أحاد

 َوقَاَل أبو حاتم : ليس بِِه بأط ، وال يحتج بحديثه .

،  -مرسوالً  وإنما تكلم أحمد فِي َهوذَا الَحوِدْيث ؛ ألنوه روي َعون َعِلوّي ْبون َعِلوّي ، َعون اْلَحَسون 

وبووذلك أعلووه أبووو داود ، وخوورج فِووي )) مراسوويله (( موون طريووق عمووران ْبوون ُمْسووِلم، َعوون اْلَحَسوون ، أن 

قَْبوَل أن يكبور : )) ال إلوه إال هللا ، ال إلوه  َكاَن إذا قام من الليل يريود أن يتهجود ، يَقُوول  َرُسول هللا 

إال هللا ، وهللا أكبر كبيراً هللا أكبر كبيراً ، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ، مون هموَه ونفخوه ونفثوه(( 

 ، ثُمَّ يَقُول : )) هللا أكبر (( .

 عة ، فيها ضعف .وفي الباب أحاديث أخر مرفو

َحابَة فِي ذَِلَك ؛ فإنوه روي التعووذ قَْبوَل القوراءة فِوي  واعتماد اإلمام أحمد َعلَى المروي َعن الصَّ

الصالة َعن ُعَمر ْبن الَخطَّاب وابن َمْسعُود وابن ُعَمر وأبي ُهَرْيَرةَ ، َوُهَو قَوْوِل جمهوور العلمواء كموا 

 تقدم.

، وحكووي وجوبوه َعوون َعَطوواء والثوووري وبعوو  الظاهريووة ،  والجمهوور َعلَووى أَنَّووهُ غيوور واجوو 

 َوُهَو قَْوِل ابن بطة من أصحابنا .

 والجمهور َعلَى أَنَّهُ يسره فِي الصالة الجهرية ، َوُهَو قَْوِل ابن ُعَمر وابن َمْسعُود واألكثرين .

 وروي َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ الجهر بِِه .

 وللشافعي قوالن .

 ى : اإلسرار والجهر سواء .وعن ابن أَبِي ليل

 واختلفوا : َهْل يختص التعوذ بالركعة األولى ، أم يستح  فِي كل ركعة ؟ َعلَى قولين :

فِوي ِرَوايَوة -أحدهما : يستح  فِي كل ركعة ، َوُهَو قَْوِل ابن سيرين والحسن والشافعي وأحمود 

. 
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اء والحسون والنخعوي والثووري وأبووي والثواني : أَنَّوهُ يخوتص بالركعوة األولوى ، َوُهوَو قَوْوِل َعَطو

 فِي ِرَوايَة َعْنهُ . حنيفة وأحمد 

َوقَاَل ِهَشام ْبن حسان : َكواَن اْلَحَسون يتعووذ فِوي كول ركعوة ، وكوان ابون سويرين يتعووذ فِوي كول 

 ركعتين .

 وذه  َماِلك وأصحابه إلى أَنَّهُ ال يتعووذ فِوي الصوالة المكتوبوة ، بول يفتوتح بعود التكبيور بقوراءة

 يفتتح الصالة بوـ  الفاتحة من غير استعاذة وال بسملة ، واستدلوا بظاهر َحِدْيث أَنَس : َكاَن النَّبِّي 

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن   ، َوُهَو الَحِدْيث الَِّذي خرجه البخاري فِي أول َهذَا الباب . اْلَحْمدُ ّلِِلَّ

ووالة بووالتكبير والقووراءة بووـ ويجوواب َعْنووهُ ؛ بأنووه إنمووا أراد أَنَّووهُ يفتووتح قووراءة ا ِ َرّبِ  لصَّ اْلَحْموودُ ّلِِلَّ

ِ  ، وافتتوواح القووراءة بووـ  اْلعَووالَِميَن  إمووا أن يووراد بِووِه افتتاحهووا بقووراءة الفاتحووة كمووا يَقُووول  اْلَحْموودُ ّلِِلَّ

  خرون .من غير بسملة كما يقوله ا اْلَحْمدُ  الشَّافِِعّي ، أو افتتاح قراءة الصالة الجهرية بكلمة  

 ودل َعِليِه : َحِدْيث أَنَس الَِّذي خرجه ُمْسِلم صريحاً .

وعلى التقديرين ، فال ينفي ذَِلَك أن يكون يَقُول قَْبَل القراءة ذكراً ، أو دعاء ، أو استفتاحاً ، أو 

بوالقراءة تعوذاً ، أو بسملةً ؛ فإنه ال يخرج بذلك َعن أن يكون افتتح القراءة بالفاتحة، أو افتتح الجهور 

 . اْلَحْمدُ  بكلمة 

 وال يمكووووون حمووووول الَحوووووِدْيث َعلَوووووى أَنَّوووووهُ َكووووواَن أول َموووووا يفتوووووتح بِوووووِه الصوووووالة قوووووراءة كلموووووة 

  ُاْلَحْمد  ؛ فإنه لَْو َكاَن كذلك لكان ال يفتتح الصوالة بوالتكبير ، وهوذا باطول غيور موراد قطعواً . وهللا

 أعلم .

 

*  *  * 

 بَاب - 90

745  ابن أَبِي مريم : أنا نَافِل ْبن ُعَمر : َحودَّثَنِي ابون أَبِوي مليكوة ، َعون أسوماء بنوة  َحدَّثَنَا

صلى صالة الكسوف ، فقام فأطال القيوام ، ثُومَّ ركول فأطوال الركووع ، ثُومَّ قوام  أَبِي بَْكر ، أن النَّبِّي 

سجود ، ثُومَّ رفول ، ثُومَّ سوجد فأطوال فأطال القيام ، ثُمَّ ركل فأطال الركوع ، ثُمَّ رفل ، ثُمَّ سجد فأطال ال

السووجود ، ثُوومَّ قووام فأطووال القيووام ، ثُوومَّ ركوول فأطووال الركوووع ، ثُوومَّ رفوول فأطووال القيووام ، ثُوومَّ ركوول فأطووال 

الركوع ، ثُمَّ رفل فسجد فأطال السجود ، ثُمَّ رفل ، ثُمَّ سجد فأطال السجود ، ثُومَّ انصورف ، فَقَواَل : )) 

َحتَّى لَْو اجترأت َعلَْيَها لجئتكم بقطاف من قطافها ، ودنوت منوي النوار َحتَّوى قُلوُت :  قَْد دنت مني الجنة

)) قُلُت : َموا شوأن هوذه ؟ قوالوا  حسبت أَنَّهُ قَاَل : تخدشها هرة  أي رب ، وأنا معهم ؟ فإذا امرأة (( 

 : حبستها َحتَّى ماتت جوعاً ال ِهَي أطعمتها وال ِهَي أرسلتها تأكل (( .

 أو خشاش . قَاَل نَافِل : حسبته من خشيش األرض 

، َوُهووَو حشوورات  -مفتوحووة الخوواء  قَوواَل الخطووابي : خشوويش لوويس بشوويء ، إنمووا ُهووَو خشوواش 

 ، فهو العود الَِّذي يجعل فِي أنف البعير . -بكسر الخاء  األرض وهوامها ، فأما الخشاش 

حودة : خشاشوة ، سوميت بوذلك الندساسووها وفوي )) الفوائق (( : خشواش األرض : هوامهوا . الوا

فِوي التوراب مون خوش فِوي الشويء إذا دََخوَل فِيووِه ، يخوش وخشوه غيوره فخشوه ، ومنوه الخشواش ؛ ألنووه 

 يخش فِي أنف البعير ، انتهى .

 وفي َهذَا الَحِدْيث فوائد كثيرة :

 . ن شاء هللا إ ِمْنَها : َما يتعلق بصفة صالة الكسوف ، ويأتي الكالم َعِليِه فِي موضعه 

 ومنها : أَنَّهُ يدل َعلَى وجود الجنة والنار ، كما ُهَو مذه  أهل السنة والجماعة .

 ومنها : َما يدل َعلَى تحريم قتل الحيوان غير الم ذي ، لغير مأكله .
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ومنها : َما ُهَو مقصوده بإيراد الَحِدْيث فِي هذا الباب : أن المصلي لَوهُ النظور فِوي صوالته إلوى 

 ا بَْين يديه ، وما َكاَن قريباً ، وال يقدح ذَِلَك فِي صالته .مَ 

 ولكن المنظور إليه نوعان :

 أحدهما : َما ُهَو من الدنيا الملهية ، فهذا يكره النظر إليه فِي الصالة ؛ فإنه يلهي .

 وقد دل َعِليِه َحِدْيث اإلنبجانية ، وقد سبق .

ا  يكشف م ن أمور الغي  ، فالنظر إليه غير قادح فِي الصالة ؛ ألنه والثاني : َما ينظر إليه ِممَّ

 كالفكر فِيِه بالقل  ، ولو فكر فِي الجنة والنار بقلبه فِي صالته َكاَن حسناً .

وقد َكاَن ذَِلَك حال كثير من السلف ، ومنهم من َكاَن يكشف لقلبوه َعون بعو  ذَِلوَك َحتَّوى ينظور 

 كمال مقام اإلحسان .إليه بقلبه بنور إيمانه ، َوُهَو من 

فإنه كشف ذَِلَك لَهُ فرآه عياناً بعين رأسه ، َهذَا ُهَو الظواهر ، ويحتمول أن يكوون  وأما النَّبِّي 

 جلي ذَِلَك لقلبه .

بَُهْم َوأَْنووَت فِوويِهمْ  وقولووه : )) أي رب ، وأنووا معهووم (( يشووير إلووى قولووه :   ُ ِليُعَووذِّ  َوَمووا َكوواَن َّللاَّ

فخشي أن يكون إدناِها ِمْنهُ عذاباً أرسل َعلَى األمة ، فاستفهم َعن ذَِلَك ، َوقَواَل : [ ، 33]األنفال:

 )) أتعذبهم وأنا معهم ؟ (( بحذف همَة االستفهام .

وهذا القول ، الظاهر : أَنَّهُ َكاَن بقلبه دون لسانه ، وكذلك س اله َعن المرأة ؛ فإن عوالم الغيو  

، وقد تدرك بالحواط الظواهرة لمون كشوف  -غالباً  واح دون األجساد فِي هذه الدار إنما تدركه األر

 هللا لَووووووووووووووهُ ذَِلووووووووووووووَك موووووووووووووون أنبيائووووووووووووووه ورسووووووووووووووله ، ويحتموووووووووووووول أن يكووووووووووووووون قولووووووووووووووه : 

)) وأنا فيهم (( بلسانه ؛ ألن َهذَا من بَاب الدعاء ؛ فإنه إشارة ِمْنهُ إلى أَنَّهُ موعود بأنه ال تعوذب أمتوه 

 َوُهَو فيهم .

: َما َرَوى َعَطاء ْبن السائ  ، َعن أَبِيوه ، َعون َعْبود هللا ْبون َعْموِرو ْبون العواع ،  يدل َعلَى ذَِلكَ 

فوذكر الَحوِدْيث بطولوه ، وفيوه : فجعول يونفخ فِوي آخور  - قَاَل : كسفت الشمس َعلَى عهد َرُسول هللا 

ْم تعوودني َهووذَا ونحوون سووجوده فِووي الركعووة الثانيووة ، ويبكووي ، ويقووول : )) لَووْم تعوودني َهووذَا وأنووا فوويهم ، لَوو

 وذكر بقية الَحِدْيث . نستغفرك (( 

 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي .

 وأما س اله َعن المرأة فال يحتمل أن يكون بلسانه . وهللا أعلم .

وفي الجملة ؛ فإن َكاَن البخاري ذكر َهذَا الباب لالستدالل بهذا الَحِدْيث َعلَى أن نظر المصولي 

ْين يديوه غيور قوادح فِوي صوالته ، فَقَوْد ذكرنوا أن الَحوِدْيث ال دليول فِيوِه َعلَوى النظور إلوى الودنيا إلى َما بَو

ومتعلقاتها ، وإن َكاَن مقصوده االستدالل بِِه َعلَى استحباب الفكور للمصولي فِوي ا خورة ومتعلقاتهوا ، 

ي موأمور بوأن يعبود هللا كأنوه يوراه ، فِيِه إلى الجنة بقلبه َكاَن حسوناً ؛ ألن المصول وجعل نظر النَّبِّي 

فينبغي لَهُ أن يسغرق فكره فِي قربه من هللا ، وفيما وعد هللا أولياءه ، وتوعد بِِه أعداءه ، وفوي الفكور 

 فِي معاني َما يتلوه من القرآن .

وقد َكاَن السلف الصالح ينجلوي الغيو  لقلووبهم فِوي الصوالة ، َحتَّوى كوأنهم ينظورون إليهوا رأى 

، فموون َكوواَن يغلوو  َعِليووِه الخوووف والخشووية ظهوور لقلبووه فِووي الصووالة صووفات الجووالل موون القهوور عووين 

والبطش والعقاب واالنتقام ونحو ذَِلَك ، فيشهد النار ومتعلقاتها وموقوف القياموة ، كموا َكواَن َسوِعيد ْبون 

 جهنم .يَقُول : َما دخلت فِي الصالة قط إال مثلت ِلي  صاح  األوزاعي  َعْبد العَيَ 

ومن َكاَن يغلو  َعِليوِه المحبوة والرجواء ، فإنوه مسوتغرق فِوي مطالعوة صوفات الجوالل والكموال 

والرأفووة والرحمووة والووود واللطووف ونحووو ذَِلووَك ، فيشووهد الجنووة ومتعلقاتهووا ، وربمووا شووهد يوووم المَيوود 

 وتقري  المحبين فِيِه .
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َحابَة  وقد روي َعن أَبِي ريحانة  نَّهُ صلى ليلة ، فموا انصورف َحتَّوى أصوبح ، أَ  -َوُهَو من الصَّ

 ، َوقَاَل : َما زال قلبي يهوى فِي الجنة وما أعد هللا فيها ألهلها َحتَّى أصبحت.

، أَنَّهُ صلى ليلة ركعة الوتر ، فما انصورف إلوى  -وكان من عباد أهل الشام  وعن ابن ثوبان 

 علت أنظر إليها َحتَّى أصبحت .الصبح ، َوقَاَل : عرضت ِلي روضة من رياض الجنة ، فج

 يعني : ينظرها بعين قلبه .

*  *  * 

91  بَاب 

َِ إلى اإلَ اِم ِفي الالهالَةِ   رفعِ البال

: )) رأيوت جهونم يحطوم بعضوها بعضواً ِحويَن رأيتمووني توأخرت  وقالت َعائَِشة : قَاَل النَّبِوّي 

.)) 

، ولوويس فِيووِه رفوول  -إن شوواء هللا تعووالى  َحووِدْيث َعائَِشووة ، يووأتي فِووي )) أبووواب : الكسوووف (( 

البصر إلى اإلمام فِي الصالة ، إنما فِيِه مد البصر إلوى َموا بَوْين يودي المصولي ، وقود سوبق القوول فِوي 

َهذَا في الباب الماضي ، وأن النظر إلى ا خرة ومتعلقاتها فِي الصالة حسن ، سواء َكواَن نظور عوين 

 أو قل  .

 ب أربعة أحاديث :وقد خرج فِي َهذَا البا

 األول :

746   َحدَّثَنَا موسى : ثنا َعْبد الواحود : ثنوا األعموش ، َعون عموارة ْبون عميور ، َعون أَبِوي

يقورأ فِوي الظهور والعصور ؟ قَواَل نَعَوْم. قلنوا : بوم كنوتم  معمر، قَاَل : قلنوا لخبواب : أكوان َرُسوول هللا 

 تعرفون ذَِلَك ؟ قَاَل : باضطراب لحيته .

فِيِه دليل َعلَى أن المأموم ينظر إلى إمامه ، ويراعي أقواله فِي قيامه ؛ ألنهم إنما شواهدوا فهذا 

 فِي صالته بمدهم بصرهم إليه فِي قيامه . اضطراب لحية النَّبِّي 

، لموا يترتو  َعلَوى ذَِلوَك مون معرفوة أفعالوه  وهذا قَْد يقال : إنه يختص بالصالة خلف النَّبِوّي 

تدي بِِه ، فأما غيوره مون األئموة فوال يحتواج إلوى النظور إلوى لحيتوه ، فواألولى بالمصولى فِي صالته فيق

 وراءه أن ينظر إلى محل سجوده ، كما سبق .

 الَحِدْيث الثاني :

747   َحوودَّثَنَا حجوواج : ثنووا شووعبة ، أنبأنووا أبووو إِْسووَحاق ، قَوواَل : َسووِمْعت َعْبوود هللا ْبوون يَيوود

، فرفول رأسوه مون ، أنهوم كوانوا إذا صولوا َموَل النَّبِوّي  -وكوان غيور كوذوب  يخط  : َحدَّثَنَا البوراء 

 الركوع ، قاموا قياماً َحتَّى يروه قَْد سجد .

قَْد سبق َهذَا الَحِدْيث فِي )) بَاب : متى يسجد من وراء اإلمام (( من َحوِدْيث ُسوْفيَان ، َعون أَبِوي 

 أنبأنا أبو إِْسَحاق .إِْسَحاق ، وهاهنا خرجه من ِرَوايَة شعبة : 

كمووا  ومووراد شووعبة بقولووه : )) أنبأنووا (( كقولووه : )) أخبرنووا (( أو )) َحوودَّثَنَا (( ، ولوويس مووراده 

 : اإلجازة . -يقوله المتأخرون 

وفي الَحوِدْيث : دليول َعلَوى أن الموأموم يراقو  حوال إماموه فِوي ركوعوه وسوجوده ؛ ليسوجد بعود 

إمامه ، وهذا حكم عام فِي جميل النَّواط ، فوإن اقتوداء الموأموم بأفعوال  سجوده ، وتقل أفعاله بعد أفعال

إمامه الَّتِْي يشاهدها أولى من االكتفاء بمجرد سماع تكبيره ؛ فإنه قَْد ينهي تكبيوره قَْبوَل أن ينهوي فعلوه 

 واستقراره َعلَى األرض ، َحتَّى يسجدوا بعده . ، فلذلك كانوا يراعون تمام سجود النَّبِّي 
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قَاَل أصوحابنا وغيورهم : ولهوذا المعنوى كوره أن يكوون موقوف اإلموام أعلوى مون الموأموم ؛ ألن 

المأموم يحتاج إلى رفل بصره إلى إمامه ، فإذا َكاَن عالياً َعِليِه احتواج إلوى كثورة رفول بصوره ، َوُهوَو 

 مكروه فِي الصالة .

 الَحِدْيث الثالث :

748   َّثَنِي َماِلك ، َعن زيد ْبون أسولم ، َعون َعَطواء ْبون يسوار ، َعون َحدَّثَنَا إِْسَماِعيل  : َحد

 ، فصلى، قالوا : يَوا َرُسوول هللا  َعْبد هللا ْبن َعبَّاط ، قَاَل : خسفت الشمس َعلَى عهد َرُسول هللا 

ا ، رأينوواك تناولووت شوويئاً فِووي مقامووك ، ثُوومَّ رأينوواك تكعكعووت؟ قَوواَل : )) إنووي رأيووت الجنووة فتناولووت ِمْنَهوو

 عنقوداً ، ولو أخذته ألكلتم ِمْنهُ َما بقيت الدنيا ((.

ُجوُل َعون األمور إذا جوبن وتوأخر .  قَاَل الخطابي : التكعكل التأخر ، واصله فِي الجوبن . كول الرَّ

 وأصله : تكعل ، فأدخل الكاف لئال : يجمل بَْين حرفين .

 ويقال : كاع يكيل : مثله . انتهى .

لَوى أن رفوول بصور المصوولي إلوى َمووا بَوْين يديووه ، ومود يووده لتنواول شوويء وفوي الَحوِدْيث : دليوول عَ 

 قري  ِمْنهُ ال يقدح فِي صالته .

وليس فِيِه نظر المأموم إلى إمامه ، إنما فِيِه نظر اإلمام إلى َما بَْين يديه ، وقد تقدمت اإلشوارة 

ظر إلوى ا خورة ال إلوى الودنيا ، ومود إلى أن َهذَا النظر والتناول ليس ُهَو َما يكره فِي الصالة ؛ ألنه ن

يده إلى العنقود َكاَن فِيِه مصلحة دينية ، ليوري أصوحابه بعو  َموا وعودوا بوه عيانواً فِوي الجنوة ، لكنوه 

 أوحي إليه أن ال يفعل ؛ فإنه َكاَن يصير الغي  شهادة ، فتَول فائدة التكليف باإليمان بالغي  .

. يعني : أَنَّهُ مد يده يريد تناول العنقوود ، ولكنوه لَوْم يتناولوه،  وقوله : )) فتناولت ِمْنهُ عنقوداً ((

 ولهذا قَاَل : )) لَْو أخذته ألكلتم ِمْنهُ (( .

وقوله : )) ألكلتم ِمْنهُ َما بقيت الدنيا (( إشارة إلى أن َما فِي الجنة ال ينفد ؛ فإنه ُكلََّموا أكول ِمْنوهُ 

 استخلف فِي الحال مثاله .

 أخرى : )) ألكل ِمْنهُ من بَْين السماء واألرض ، ال ينقصونه شيئاً (( . وفي ِرَوايَة

ولهووذا يووروى أن الطيوور يموور بأهوول الجنووة ، فيشووتهونه ، فيخوور بَووْين أيووديهم ، فيووأكلون ِمْنووهُ َمووا 

ده يشاءون ثُمَّ يطير ، والكأط يشربون َما فِيوِه ثُومَّ يعوود ممتلئواً فِوي الحوال ، ال حرمنوا هللا خيور َموا عنو

 بشر َما عندنا بمنه ورحمته .

 الَحِدْيث الرابل :

749   د ْبن سنان : ثنوا فلويح : ثنوا هوالل ، َعون أَنَوس ْبون َماِلوك ، قَواَل : صولى َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ثُمَّ رقى المنبر ، فأشار بيده قَْبَل قبلة المسجد ، ثُمَّ قَواَل : )) لَقَوْد رأيوت ا ن منوذ صوليت  َرُسول هللا 

 ثالثا . الصالة الجنة والنار ممثلتين فِي قبلة َهذَا الجدار ، فَلَْم أر كاليوم فِي الخير والشر ((   لكم 

الظاهر : أن هذه الصالة َكانَْت غير صالة الكسوف وأن الجنة والنار مثلتا لهُ في هذه الصالة 

 ان حقيقة . وهللا أعلم .في جدار القبلة تمثيالً ، وأما إدناء الجنة والنار في صالة الكسوف ، فك

وفيه : أن رفل بصر المصلي إلى َما مثل لَوهُ مون أموور ا خورة إذا ظهورت لَوهُ غيور قوادح فِوي 

 الصالة.

 : نظر المأموم إلى إمامه ، كما بوب َعِليِه . وهللا سبحانه وتعالى أعلم . -أَْيضاً -وليس فِيِه 

 

*  *  * 
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92  بَاب 

َِ إل  ى السهَماِء ِفي الالهالَةِ َرْفعِ اْلبَاَل

750   َحدَّثَنَا َعِلّي ْبن َعْبد هللا : أنا يَْحيَى ْبن َسوِعيد : أنوا ابون أَبِوي عروبوة : نوا قتوادة ، أن

: )) َما بال أقوام يرفعوون أبصوارهم إلوى السوماء فِوي  أنس ْبن َماِلك حدثهم ، قَاَل : قَاَل َرُسول هللا 

 ذَِلَك َحتَّى قَاَل : )) لينتهين َعن ذَِلَك أو ليخطفن هللا أبصارهم (( .صالتهم (( ، فاشتد قوله قي 

 َهذَا اإلسناد كله مصرح بسماع رواته بعضهم من بع  ، وقد أمن بذلك تدليس قتادة فِيِه .

 وفي الَحِدْيث : دليل َعلَى كراهة رفل بصره إلى السماء فِي صالته .

َحابَة .  وقد روي َهذَا الَحِدْيث َعن النَّبِيّ   من ِرَوايَة عدة من الصَّ

 وروي النهي َعن حذيفة وابن َمْسعُود .

َكوواَن يرفوول بصووره إلووى السووماء فِووي الصووالة ، َحتَّووى  َوقَوواَل ُسووْفيَان : بلغنووا أن َرُسووول هللا 

لَتْ  ََ  [ فرمى ببصره نحو مسجده.2]الم منون: الَِّذيَن ُهْم فِي َصالتِِهْم َخاِشعُوَن نَ

ى فِي كراهة ذَِلَك : خشوع المصولي وخفو  بصوره ، ونظوره إلوى محول سوجوده؛ فإنوه والمعن

 يناجيه ، فينبغي أن يكون خاشعاً منكساً رأسه ، مطرقاً إلى األرض . واقف بَْين يدي هللا 

 وقد تقدم فِي تفسير الخشوع أن خشوع البصر : غضه .

 فيجوز .وإنما يكره رفل البصر إلى السماء عبثاً ، فأما لحاجة 

 وقد أشارت َعائَِشة ألختها أسماء إلى السماء فِي صالة الكسوف .

وقد نَصَّ أحمد َعلَى أن من تجشأ فِي صالته فإنه يرفل رأسه إلى السماء ؛ لئال يتأذى من إلوى 

 جانبه برائحة جشائه .

 : إنه يغ  بصره . -َمَل رفل رأسه  ولكن ؛ قَْد يقال 

 ط : رفل الوجه إلى السماء ِعْندَ تكبيره اإلحرام .وقد سبق َعن ُعَمر وابن ساب

 وزاد ابن سابط : وإذا رفل رأسه .

 وأما تغمي  البصر فِي الصالة ، فاختلفوا فِيِه :

 فكرهه األكثرون ، منهم : أبو حنيفة والثوري والليث وأحمد .

 قَاَل ُمَجاِهد  : ُهَو من فعل اليهود .

 خرجه ابن عدي ، وإسناده َضِعيف . وفي النهي َعْنهُ َحِدْيث مرفوع ،

 ورخص فِيِه َماِلك .

 َوقَووواَل ابووون سووويرين : َكووواَن يووو مر إذا َكووواَن يكثووور االلتفوووات فِوووي الصوووالة أن يغمووو  عينيوووه .

 خرجه َعْبد الرزاق .

 

*  *  * 

 

93  بَاب 
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 االْلتِفَاِت فِي الصَّالَةِ 

 فِيِه حديثان :

 األول :

، َعون  -ُهوَو : أبوو الشوعثاء  و األحوع : ثنا أشعث ْبون سوليم َحدَّثَنَا مسدد : ثنا أب - 751

َعن االلتفات فِي الصالة : فَقَاَل : ))  أَبِيه ، َعن مسروق ، َعن َعائَِشة ، قَالَْت : سألت َرُسول هللا   

 ُهَو اختالط يختلسه الشيطان من صالة العبد (( .

 الثاني :

ْهوِرّي ، َعون ُعوْرَوةَ  ، َعون َعائَِشوة ، أن النَّبِوّي َحدَّثَنَا قتيبة : ثنا ُسْفيَان  -752 َُّ  ، َعون ال

صلى فِي خميصوة لهوا أعوالم ، فَقَواَل : )) شوغلتني أعوالم هوذه ، اذهبووا بَِهوا إلوى أَبِوي جهوم ، وأتووني 

 بأنبجانية (( .

 َحووووِدْيث َعائَِشووووة فِووووي خميصووووة ، قَووووْد سووووبق فِووووي )) أبووووواب : الصووووالة فِووووي الثيووووات (( فِووووي 

 بَاب : إذا صلى فِي ثوب وله أعالم ونظر إلى علمها (( ، وسبق الكالم َعِليِه مستوفى . ))

قَاَل لعائشة : )) أميطي عنا قرامك ؛ فإنوه ال توَال تصواويره  وبعده َحِدْيث أنس ، أن النَّبِّي 

 تعرض فِي صالتي (( .

نظر إليه أ أو لبسه فِي الصوالة وذكرنا أن الحديثين دليالً َعلَى كراهة أن يصلي إلى َما يلهي ال

. 

وأمووا َحووِدْيث َعائَِشووة الَّووِذي خرجووه هاهنووا فِووي االلتفووات ، فتفوورد بِووِه دون ُمْسووِلم ، وفووي إسووناده 

 اْختِالَف َعلَى أشعث ْبن أَبِي الشعثاء .

 فاألكثرون رووه َعْنهُ ، كما رواه َعْنهُ أبو األحوع ، كما أسنده البخاري من طريقه .

 ارقطني : َوُهوووووَو الصوووووحيح َعْنوووووهُ ، َعووووون أَبِيوووووه ، َعووووون َعائَِشوووووة ، لَوووووْم يوووووذكر : قَووووواَل الووووود

 )) مسروقاً (( فِي إسناده .

 ورواه إسرائيل ، َعن أشعث ، َعن أَبِي عطية الهمداني ، َعن مسروق ، َعن َعائَِشة.

 عوه .ورواه ِمْسعَر ، َعن أشعث ، َعن أَبِي وائل ، َعن مسروق ، َعن َعائَِشة وكلهم رف

 ورواه األعمش موقوفاً ، واختلف َعِليِه :

 فرواه األكثرون ، َعْنهُ ، َعن عمارة ، َعن أَبِي عطية ، َعن َعائَِشة موقوفاً .

 َوقَاَل شعبة ، َعن األعمش ، َعن خيثمة ، َعن أَبِي عطية ، َعن َعائَِشة موقوفاً .

 رجه .تركه ُمْسِلم فَلَْم يخ وهللا أعلم  ولهذا االختالف 

 وفي االلتفات أحاديث أخر متعددة ، ال تخلو أسانيدها من مقال .

ْهِرّي ، َعن أَبِي األحوع ، َعن أي ذر ، قَاَل : قَواَل َرُسوول هللا  َُّ  ومن أجودها : َما َرَوى ال

 (( . : )) ال يَال هللا مقبالً َعلَى العبد َوُهَو فِي صالته َما لَْم يلتفت ، فإذا التفت انصرف َعْنهُ 

 رواه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خَيمة فِي )) صحيحه (( .

 وأبو األحوع ، قَْد قيل : إنه غير معروف .

وخوورج اإلمووام أحموود والترمووذي وابوون خَيمووة وابوون حبووان والحوواكم موون َحووِدْيث الحووارث، َعوون 

بوده َموا لَوْم يلتفوت ، فوإذا صوليتم : )) إن هللا ينص  وجهوه لوجوه ع -فِي َحِدْيث طويل ذكره  - النَّبِيّ 

 فال تلتفتوا (( .

 وصححه الترمذي .

وروى َعْبوود الوورزاق ، َعوون ابوون ُجووَرْيج  ، َعوون َعَطوواء : َسووِمْعت أبووا ُهَرْيووَرةَ يَقُووول : إذا صوولى 

 أحدكم فال يلتفت ؛ فإنه يناجي ] ربه [ إن ربه أمامه ، وإنه يناجيه ، فال يلتفت .
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يَقُوول : )) يوابن آدم ، إلوى أيون تلتفوت ، أنوا خيور ممون تلتفوت  أن الورب  قَاَل َعَطاء : وبلغنا

 إليه(( .

، َعون َعَطواء  -وهما ضوعيفان  ورواه إِْبَراِهْيم ْبن يَيد الخوزي وعمر ْبن قيس المكي سندل 

 مرفوعاً كله . ، َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ 

 : قاله العقيلي وغيره . -والموقوف أصح 

ْبن َعْمِرو ، َعن َعَطاء ، َعن أَبِي ُهَرْيوَرةَ ، قَواَل : َموا التفوت َعْبود فِوي صوالته  وكذا رواه طلحة

ا  تلتفت إليه (( .  قط إال قَاَل هللا : )) أنا خير لََك ِممَّ

 واألشبه : أن َهذَا قَْوِل َعَطاء ، كما سبق .

لشويطان يسوترق مون وقوله : )) ُهَو اختالط يختلسه الشيطان من صوالة العبود (( يعنوي : أن ا

العبد فِي صالته التفاته فيها ويختطفه ِمْنهُ اختطافاً َحتَّى يدخل َعِليِه بذلك نقص في صالته وخلل ولوم 

 يأمره باإلعادة لذلك ، فدل على أنه نقص ال يوج  اإلعادة وااللتفات نوعان :

فيهوا ، وقود سوبق أحدهما : التفات القل  إلى غيور الصوالة ومتعلقاتهوا  ، وهوذا يخول بالخشووع 

 ذكر الخشوع في الصالة وحكمه .

 والثاني : التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصالة ، والكالم هاهنا في ذلك .

 وروي عن ابن مسعود ، قال : ال يقطل الصالة إال االلتفات.

 خرجه وكيل بإسناد فيه ضعف .

يووم القياموة المنقوصوين . قيول : وموا  وروى بإسناد جيد ، عن ابن عمر ، قوال : يودعى النواط

 المنقوصون ؟ قاَل : الذي أحدهم صالته في وضوئه والتفاته .

 :-: فيما يج  على الملتفت في الصالة -قاَل ابن المنذر 

 فقالت طائفة : تنقص صالته ، وال إعادة .

 روي عن عائشة ، أنها قالت : االلتفات في الصالة نقص .

 .وبه قال سعيد بن جبير 

 وقال عطاء : ال يقطل االلتفات الصالة .

 وبه قال مالك واألوزاعي وأصحاب الرأي .

 وقال الحكم : من تأمل من عن يمينه في الصالة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صالة .

 وقال أبو ثور : إذا التفت ببدنه كله تفسد صالته .

ستقبل ، وإن التفت عن يمينوه وعون شوماله وروينا  عن الحسن  ، أنه قال :  إذا استدبر القبلة ا

 مضى في صالته .

 والذي قاله الحسن حسن . انتهى .

قال ابون المنصوور : قلوت ألحمود : إذا التفوت فوي الصوالة يعيود الصوالة ؟ قواَل : وال أعلوم أنوي 

 سمعت فيِه حديثاً أنه يعيد .

 قال إسحاق : كما قال .

يلوي عنقه ، فأما إن استدار بصدره بطلت صوالته  وقال أصحابنا : االلتفات الذي ال يبطل أن

، ألنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه ، بخالف ما إذا استدار بوجهه ، فإن معظم بدنه مسوتقبل للقبلوة 

. 

 وحكوا عن المالكلية ، أنه ال يبطل بالتفاته بصدره حتى يستدبر ، إلحاقاً للصدر على الوجه .

 –، كالتفات أبي بكر لما صفق النواط خلفوه وأكثوروا التصوفيق  فأما االلتفات لمصلحة الصالة

 فال ينقص الصالة . –وقد سبق حديثه 
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: )) من نابه شيء في صالته فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفوت إليوه ((  ويدل عليه : قول النبي 

. 

وقود إلى من صلى خلفه ، لموا صولى بهوم جالسواً وصولوا وراءه قيامواً ،  وكذلك التفت النبي 

 أيضاً.-سبق 

 ، أنه كان يلتفت في صالته لمصلحة غير مصلحة الصالة : وقد روي عن النبي 

، فجعول رسوول هللا  -يعني : صوالة الصوبح  –فروى سهل بن الحنظلية ، قال : ثوب بالصالة 

 يصلي ، وهو يلتفت إلى الشع  . 

 خرجه أبو داود .

 رط .وقال : كان أرسل فارساً إلى الشع  من الليل يح

 وخرجه ابن خَيمة في )) صحيحه (( والحاكم وصححه .

 وهذا فيه جمل بين الصالة والجهاد .

 ومن هذا المعنى : قول عمر : إني ألجهَ جيشي وأنا في الصالة .

 ، أنه كان يلح  في صالته . وقد روي عن النبي 

د ، عون عكرموة فروى الفضل بن موسى ، عن عبد هللا بن سعيد بن أبي هند ، عن ثور بن زي

 كان يلح  يميناً وشماالً ، وال يلوي عنقه خلف ظهرة . ، عن ابن عباط ، أن النبي 

 خرجه اإلمام أحمد والنسائي والترمذي .

وقال : غري  ثم خرجه من طريوق وكيول ، عون عبود هللا بون سوعيد بون أبوي هنود ، عون بعو  

 وه .فذكر نح –كان يلح  في الصالة  أصحاب عكرمة ، أن النبي 

 وخرجه أبو داود في بع  نسخ )) سننه (( .

 ثم خرجه من طريق رجٍل ، عن عكرمة .

 وقال : هو أصح .

 وأنكر الدارقطني وصل الحديث إنكاراً شديداً ، وقال : هو مرسل .

إذا صولى  مندل ، عن الشيباني عن ابن عباط ، قال : كان رسوول هللا  –أيضاً  –وقد رواه 

 . يالح  يميناً وشماالً 

 خرجه ابن عدي .

 ومندل ، ضعيف .

 كان يلمح في الصالة ، وال يلتفت . وروى الَهري ، عن سعيد بن المسي  ، أن النبي 

 خرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه جهالة ، وهو مرسل .

وقد وصله بعضهم ، وأنكر ذلك اإلمام أحمد ، وضعف إسناده ، وقال : إنما هو : عن رجول ، 

 عن سعيد . 

 على االلتفات لمصلحة . –إن صح  –يحمل هذا وقد 

وصلينا معه ، فلموح بمو خر  وقد روى عن علي بن شيبان الحنفي ، قال : قدمنا على النبي 

 عينه رجال ال يقيم صلبه في الركوع وال في السجود فقال : )) ال صالة لمن ال يقيم صلبه (( .

 خرجه اإلمام أحمد وابن حبان وابن ماجه .

االلتفات في الصالة يميناً وشماالً عن طائفة من السلف ، منهم أنس والنخعي وعبود وقد روي 

 هللا بن معقل بن مقرن .

 وروى مالك ، عن نافل ، عن ابن عمر ، أنه كان ال يلتفت في صالته حتى يقضيها .

 وعن أبي جعفر القارٌ ، قال كنت أصلي وابن عمر ورائي ، وال أعلم فالتفت ، فغمَني .
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حميد ، عن معاوية بن قرة ، قال : قيل البن عمور : إن الَبيور إذا صولى لوم يقول هكوذا  وروى

 وال هكذا ؟ قال : لكنا نقول كذا وكذا .

 وفي رواية : ونكون مثل الناط .

 وقد رويت الرخصة في االلتفات في النافلة .

لوي رسوول فخرج الترمذي في حديث علي بن زيد ، عن ابن المسي  ، عن أنس ، قوال : قوال 

ووووووووالة  هللا   : )) يووووووووابني ، إيوووووووواك وااللتفووووووووات فووووووووي الصووووووووالة ؛ فووووووووإن االلتفووووووووات فووووووووي الصَّ

 هلكة ، فإن كان ال بد ففي التطوع ، ال في الفريضة (( .

 وقال : حديث حسن .

وذكر في )) كتاب العلل (( : أنوه ذاكور بوه البخواري ، فلوم يعرفوه ، ولوم يعورف البون المسوي  

 عن أنس شيئا . 

 عن أنس من وجوه أخر ، وقد ضعفت كلها . وقد روي

 وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف ، عن أبي الدرداء مرفوعاً .

 أيضاً . –واليصح إسناده 

 قال الدار قطني : إسناده مضطرب ، ال يثبت .

 أعلم . وهللا 

* * * 

 

 باب – 94

 هَ يلتفت أل َ يْن ل به

ى َيئاً أو بالاَااً في الِقبْلِة ؟ ََ  أو يَ

 . وقال سهل : التفت أبو بكر ، فرأى النبي  

، وأكثور النواط التصوفيق  حديث سهل ، قد سبق بتمامه في التفات أبي بكور لموا جواء النبوي 

 خلف أبي بكر .

 خرج فيه حديثين :

 أحدهما :

 قال : 

نخاموة  حدثنا قتيبة : ثناليث ، عن نافل ، عن ابون عمور ، أنوه قوال : رأى النبوي  -753

المسجد ، وهو يصلى بين يدي الناط فحتها ، ثم قوال حوين أنصورف : )) إن أحودكم إذا كوان فوي قبلة 

 الصووووووووووالة ، فووووووووووإن هللا قبوووووووووول وجهووووووووووه ، فووووووووووال يتوووووووووونخمن أحوووووووووود قبوووووووووول وجهووووووووووه فووووووووووي 

 الصالة (( .

 رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد ، عن نافل .

ة ابون أسوماء ، هذا الحديث ، قد خرجه البخواري فوي مواضول أخور مون طريوق مالوك وجويريو

 عن نافل .

رآهووا فووي حووال صووالته ،كمووا فووي روايووة الليووث التووي  ومووراده بتخريجووه هاهنووا : أن النبووي 

 خرجها هاهنا ، وذكر أنه تابعه على ذلك موسى بن عقبة وابن أبي رواد .

 وقد خرج مسلم حديث موسى ، إال أنه لم يتم لفظه .

 رأى النخامة وهو يخطُ  . ي وقد رواه أيوب ، عن نافل ، وذكر فيه أن النب

 خرجه أبو داود .

 وظاهر رواية الليث يدل على أنه حتها وهو في الصالة .
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 وقد روى : أنه حتها حين فر  من الصالة .

خرجه اإلمام أحمد من رواية عبود العَيوَ بون أبوي رواد ، عون نوافل ، عون ابون عمور ، قوال : 

ته قوال : )) إن أحودكم إذا صولى فوي المسوجد ، فورأى نخاموة ، فلموا قضوى صوال صلى رسوول هللا 

فإنه ينواجي ربوه ، وإن هللا تبوارك وتعوالى يسوتقبله بوجهوه ، فوال يتونخمن أحودكم فوي القبلوة ، وال عون 

 يمينه (( ثم دعا بعود فحكه ، ثم دعا بخلوق فخضبه .

 فهذه رواية ابن أبي رواد التي أشار إليها البخاري .

 . . . . [ وأما رواية موسى بن عقبة ].

وبكل حال ؛ فليس في الحديث دليل على االلتفات في الصالة ، إنما فيه دليل على جواز نظور 

المصلي إلى قبلته ، ورِيته ما فيها ، وأن ذلوك ال ينوافي الخشووع كموا يحكوى عون بعضوهم ، وأنوه ال 

 . يكره للمصلي أن ينظر في قيامه إلى ما بين يديه ، ويَيد رفل بصره عن محل سجوده

وأما حديث سهل المتقدم ، ففيه جواز التفات المصلي في صالته ألمر يعرض لوه فوي صوالته 

 : )) فإنه إذا سبح به التفت (( . ، وال سيما إذا نبهه المأمومون بالتسبيح ونحوه ؛ ولهذا قال النبي 

، أو  في المصلي : )) إنه يبَق عن يسواره وقد سبق في )) أبواب : المساجد (( قول النبي 

 تحت قدمه (( .

 وبصاقه يساره إنما يكون بنوع من االلتفات يسير ، ولكنه لمصلحة الصالة ؛ فلذلك أمر به .

 الحديث الثاني :

حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ، عن عقيل ، عون ابون شوهاب : أخبرنوي أنوس بون  – 754

كشووف سووتر حجوورة  ل هللا مالووك ، قووال : بينمووا المسوولمون فووي صووالة الفجوور ، لووم يفجووأهم إال رسووو

عائشة ، فنظر إليهم وهم صفوف ، فتبسم يضحك ، ونكص أبوو بكور علوى عقبيوه ، ليصول الصوف ، 

 فظوووووووووووووون أنووووووووووووووه يريوووووووووووووود الخووووووووووووووروج ، وهووووووووووووووم المسوووووووووووووولمون أن يفتتنوووووووووووووووا فووووووووووووووي 

 . صالتهم ، فأشار إليهم أن أتموا صالتكم ، وأرخى الستر ، وتوفي في آخر ذلك اليوم 

 اً .يضأ –قد تقدم هذا الحديث 

حوين  والمقصود منه في هذا الباب : أن أبا بكر ومن كان خلفه في صالة الفجر رأوا النبي 

كشف ستر حجرة عائشة ، وظنوا أنه خارج للصالة ، حتى نكص أبو بكر علوى عقبيوه ، ليصول إلوى 

 ، حتى يجيء فيقوم مقامه في اإلمامة . الصف ؛ ألجل النبي 

ة بنوع من االلتفات ، فإن حجرة عن يسار المسجد ، ليسوت وإنما يكون نظرهم إليه في الصال

أن أتموا صالتكم ، ولم ينههم عن نظرهم إليوه  في قبلته ، على ما ال يخفى ، وقد أشار إليهم النبي 

 فدل على جواز التفات المصلى التفاتاً يسيراً يتعلق بالصالة ، فإنه غير منهي عنه .
* * * 

 باب -95

 م والمأ وم في الاللوات كلهاوجوب القَاءة لإل ا

 في الحضَ والسفَ ، و ا يجهَ فيها و ا يخافت

ٌَ اْلقُْرآُن فَاْسوتَِمعُوا لَوهُ َوأَْنِصوتُوا  قد ذكرنا هذا الباب بكماله عند تفسير قوله تعالى :  َوإِذَا قُِر

 :[ في آخر سورة األعراف،فأغنى عن إعادته هنا.204]األعراف 

 وهلل الحمد .

 

* * * 
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 باب – 96

 القَاءة في الظهَ

 فيه ثالثة أحاديث : 

 األول :

حدثنا أبو النعمان : ثنا أبوو عوانوة ، عون عبود الملوك بون عميور ، عون جوابر ابون  – 758

، صوالة العشوي ، ال أخورم عنهوا ،  سمرة ، قال : قال سعد : قد كنت أصلي بهم صالة رسوول هللا 

 قال عمر : ذلك الظن بك .أركد في األوليين ، وأحذف في األخريين . 

 صالة العشي : هي صالة الظهر والعصر ، ألن العشي هو ما بعد الَوال .

 وركودهُ في األوليين وتطويله ، إنما هو لطول القراءة ، وقد خالف ابن عباط في ذلك .

وقد خورج البخواري فيموا بعود مون حوديث أيووب ، عون عكرموة ، عون ابون عبواط ، قوال : قورأ 

ً  أمر ، وسكت فيما أمر  فيما النبي  لَقَْد َكاَن لَُكوْم فِوي [ و  64] مريم :  َوَما َكاَن َربَُّك نَِسيّا

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَة  [ . 21] األحَاب :  َرُسوِل َّللاَّ

لوم يكون يقورأ فوي صوالة الظهور والعصور  فهذا يدل على أن ابن عباط كان يورى أن النبوي 

 شيئاً .

ره على أنه لم يكن يجهور بوالقراءة ، بول يقورأ سوراً وهوذا اليصوح ؛ وقد تأوله اإلسماعيلي وغي

 فإن قراءة السر التسمى سكوتا .

 وقد روي عن ابن عباط التصريح بخالف بذلك .

وخرج اإلمام أحمد حديث أيوب ، عن عكرمة بَيادة في أوله ، وهي لم يكن ابون عبواط يقورأ 

 وذكر الحديث . –في الظهر والعصر 

 حمووووود وأبوووووو داود مووووون حوووووديث موسوووووى بووووون سوووووالم : ثنوووووا عبووووود هللا بووووون وخووووورج اإلموووووام أ

عبيد هللا ، قال : دخلت على ابن عباط في شباب من بني هاشم ، فقلنا لشباب منا : سل ابن عبواط : 

يقرأ في الظهر والعصور ؟ قوال : ال . قيول لوه : فلعلوه كوان يقورأ فوي نفسوه فقوال :  أكان رسول هللا 

 وذكر الحديث . –لى ، وكان عبداً مأموراً بلذ ما أرسل به خمشاً ، هذه شر من األو

وخرج اإلمام أحمد من رواية أبي يَيد ، عون عكرموة ، عون ابون عبواط نحوو حوديث أيووب ، 

 ؟!  وزاد : قيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه ، فغض  منهم وقال : أيتهم رسول هللا 

ولووم نسوومعه موون أحوود إالّ موون الحسوون بوون  وقووال : لووم يسوونده عوون سووفيان إالّ يَيوود بوون هووارون ،

 منصور ، وذكرته ألبي : فأعج  به ، وقال : حديث غري  . 

 وزيد العمي ، متكلم فيِه .

 الحديث الثاني : 

ثنا أبو نعيم : ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن عبد هللا بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قواَل :  -759

مون صوالة الظهور بفاتحوة الكتواب وسوورتين ، يطوول فوي يقورأ فوي الوركعتين األوليوين  كاَن النبي 

األولى ويقصر في الثانية ، ويسمل ا ية أحياناً ، وكان يقرأ فوي العصور بفاتحوة الكتواب وسوورتين ، 

وكان يطول ] في األولى ، وكان يطول [ في الركعة األولى من صالة الصبح ، ويقصور فوي الثانيوة 

. 

ب القووراءة فووي الووركعتين األوليووين موون صووالة الظهوور فووي هووذا الحووديث : دليوول علووى اسووتحبا

والعصر بسورة سوورة مول الفاتحوة ، وهوذا متفوق علوى اسوتحبابه بوين العلمواء ، وفوي وجوبوه خوالف 

 سبق ذكره .
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كانت القراءة بسورة تامة ، وهذا هَو األفضل باالتفواق ؛ فوأن قورأ السوورة  وفيه : أن النبي 

ً -في ركعتين لم يكره  عله أبو بكر الصديق . قاَل : الَهري : أخبرني أنوس ، أن أبوا بكور وقد ف -أيضا

صلى بهم صالة الفجر ، فافتتح بهوم سوورة البقورة ، فقرأهوا فوي ركعتوين ، فلموا سولم قوام إليوه عمور ، 

 فقاَل : ما كنت تفر  حتَّى تطلل الشمس . قاَل : لو طلعت أللفتنا غير غافلين . 

 

 وأحموووود ، وال نعلووووم فيووووِه خالفوووواً إالّ روايووووة عوووون  ورخووووص فيووووِه سووووعيد بوووون جبيوووور وقتووووادة

باألعراف في ركعتين من المغرب . وفي )) صوحيح مسولم ((  مالك . وسيأتي حديث قراءة النبي 

صولى بهوم صوالة الفجور فوافتتح بسوورة المو منين ، حتوى أتوى  عن عبد هللا بن السائ  ، أن النبوي 

 عليِه ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركل .

وكذلك لو قرأ في ركعة بسورة وفي أخرى ببع  سورة ، وقد روي عن عمور وابون مسوعود 

. 

وإن قرأ في الركعتين ببع  سورة : إما في أوائلها ، أو أواسطها ، أو أواخرها ففوي كراهتوه 

 ؛ فإن البخاري أشار إلى هذه المسائل . - إن شاء هللا -خالف عن أحمد ، وسنذكره فيما بعد 

يث أبووي قتووادة تعيووين السووورتين المقووروء بهمووا فووي الظهوور والعصوور ، وقوود ورد ولوويس فووي حوود

 تعيين السور ، وتقدير قراءته في أحاديث أخر .

فخورج مسولم موون حوديث أبووي سوعيد الخوودري ، قواَل : كنوا نحووَر قيوام رسووول هللا ، فوي الظهوور 

  ألووووووم والعصوووووور ، فحَرنووووووا قيامووووووه فووووووي الووووووركعتين األوليووووووين موووووون الظهوووووور قوووووودر قووووووراءة 

يُل  َِ السجدة ، وروى ابن أبي ذئ  ، عون شوعبة موولى ابون عبواط ، عون ابون عبواط أنوه سوئل :  تَْن

هذا ؟ قوال : ال ، ثوم قوال : إن رسوول  أفي الظهر والعصر قراءة ؟ قال : ال قيل له عن رسول هللا 

 لو قرأ علم ذلك الناط . هللا 

ن ، عون عكرموة ، عون ابون عبواط من طريوق حصوي –أيضاً  –وخرج اإلمام أحمد وأبو داود 

 يقرأ في الظهر والعصر ، أم ال ؟  قال : ال أدري أكان رسول هللا 

 وهذه الرواية تقتضي أنه شك في ذلك ، ولم يجَم فيه بشيء .

وخرج اإلمام أحمد من رواية الحسن العرني ، عن ابن عباط ، قوال : موا أدري أكوان رسوول 

 ال ، ولكنا نقرأ . يقرأ في الظهر والعصر ، أم هللا 

 الحسن العرني ، لم يسمل من ابن عباط .

 عووووون  –هوووووو ابووووون أبوووووان  –وروى موسوووووى بووووون عبووووود العَيوووووَ القنبووووواري ، عووووون الحكوووووم 

قورأ فوي الظهور والعصور ، ولوم يأمرنوا بوه ،  عكرمة ، عن ابن عباط ، قال : لم أسمل رسول هللا 

 . وقد بلذ 

 كان يقرأ ، ولكن في إسناده ضعف . نبي قد روي عن ابن عباط من وجه آخر ، أن ال 

داود في )) كتاب الصالة (( من طريق سفيان ، عن زيد العموي ، عون أبوي العاليوة  أبوخرجه 

فحووَروا قراءتووه فووي الظهوور  رسووول هللا  ، عوون ابوون عبوواط ، قووال رمووق أصووحاب رسووول هللا 

يوولُ والعصوور ، بقوودر  َِ خووريين قوودر النصووف موون ذَِلووَك ، [ ، وحَرنووا قيامووه فووي األ2]السووجدة :  تَْن

وحَرنووا قيامووه فووي الووركعتين األوليووين موون العصوور قوودر قيامووه موون األخووريين فووي الظهوور ، وفووي 

 األخريين من العصر على النصف من ذَِلَك .

وفي رواية لهُ أيضاً : كاَن يقرأ فوي صوالة الظهور فوي الوركعتين األوليوين فوي كول ركعوة قودر 

وفي العصر فوي الوركعتين  -أو قاَل : نصف ذَِلَك  -قدر خمس عشرة آية ثالثين آية ، وفي األخريين 

 األوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة ، وفي األخريين قدر نصف ذَِلَك .
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وخرجه اإلمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد ، قاَل : اجتمل ثالثون مون أصوحاب رسوول هللا 

 فقووالوا : تعووالوا حتووى نقوويس قووراءة النبووي ،   فيمووا لووم يجهوور بووه موون الصووالة ، فمووا اختلووف موونهم

رجالن ، فقاسوا قراءته في الركعة األولى من الظهر بقدر ثالثين آيوة ، وفوي الركعوة األخورى بقودر 

النصف من ذَِلوَك ، وقاسووا ذَِلوَك فوي صوالة العصور علوى قودر النصوف مون الوركعتين األخوريين مون 

 الظهر . 

 ه مقال .وفي إسناده : زيد العمي ، وفي

، يقورأ فوي الظهور  من حديث جابر بن سمرة ، قاَل : كاَن رسول هللا  -أيضاً -وخرج مسلم 

 بالليل إذا يغشى ، وفي العصر نحو ذَِلَك ، وفي الصبح أطول من ذَِلَك .

 . َسبِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعلَىوفي رواية : كاَن يقرأ في الظهر 

ئي ، وعندهم : كاَن يقرأ في الظهر والعصور بالسوماء ذات وخرجه أبو داود والترمذي والنسا

 البروج ، والسماء والطارق ، وشبهها .

وقد سبق حديث عمران بن حصين ، أن النبي ، صلى بهم الظهر والعصر ، ثم قاَل : )) أيكوم 

 ؟ (( قاَل رجل : أنا . َسبِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعلَى قرأ خلفي بـ 

 أن بعضكم خالجنيها (( .قاَل : )) قد علمت 

 أيضاً . -خرجه مسلم 

يصولي بنوا  وخرج النسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب ، قاَل : كاَن رسوول هللا 

 الظهر ، فنسمل منه ا ية بعد ا ية من سورة لقمان والذاريات .

  وخرج النسائي من حديث أنس ، أنه صلى بهم الظهر ، قاَل : إنوي صوليت مول رسوول هللا

َهووْل أَتَوواَك و  َسووبِّحِ اْسووَم َربِّووَك األَْعلَووى  صووالة الظهوور فقوورأ لنووا بهوواتيين السوووررتين فووي الظهوور : 

 . َحِديُث اْلغَاِشيَةِ 

 أن عمر كت  إلى أبي موسى ، يأمره أن يقرأ بأوساط المفصل . -تعليقاً  -وذكر الترمذي 

 وهو قول طائفة من أصحابنا .

ر تعوودل فووي القووراءة بالعشوواء . لكنووه يقووول : إن الظهوور يقوورأ فيهووا بنحووو وقووال إسووحاق : الظهوو

 الثالثين آية .

وحديث جابر بن سمرة الذي خرجه مسولم كموا تقودم : يودل علوى أن قوراءة الظهور أقصور مون 

 قراءة الصبح .

وقال طائفة : يقرأ في الظهر بطوال المفصل كالصبح ، وهو قول الثوري والشوافعي وطائفوة 

 بنا كالقاضي أبي يعلي في )) جامعه الكبير (( ، لكنه خصه بالركعة األولى من الظهر .من أصحا

 .والذاريات   ق وروى وكيل بإسناده ، عن عمر ، أنه قرأ في الظهر بـ

 . كهيعص  وعن عبد هللا بن عمرو ، أنه قرأ في الظهر بـ

   ق  بوووووـ  وروى حووووورب بإسوووووناده ، عووووون ابووووون عمووووور ، أنوووووه كووووواَن يقووووورأ فوووووي الظهووووور

والذاريات . 

 . والنازعات   ق  وخرجه ابن جرير ، وعنده : بـ 

 . ق  قاَل : وكان عمر يقرأ بـ 

وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عون نوافل ، عون ابون عمور ، أنوه كواَن يقورأ فوي 

 [ .1لفتح: ]ا إِنَّا فَتَْحنَا لَك[ و 1]محمد :  الَِّذيَن َكفَُروا  الظهر بـ 

وممن رأي استحباب القراءة في الظهور بقودر ثالثوين آيوة : إبوراهيم النخعوي والثووري وأحمود 

 بن حنبل وإسحاق .
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وقال الثوري وإسحاق : كانوا يستحبون أن يقرأوا في الظهر قدر ثالثين في الركعة األولوى ، 

 زاد إسحاق : أو أكثر . -وفي الثانية بنصفها 

ه يوودل علووى أن المسووتح  أن يقوورأ فووي الصووبح والظهوور فووي الركعووة وظوواهر كووالم أحموود وفعلوو

 األولى من طوال المفصل ، وفي الثانية من وسطه .

لَتِ وروي عن خباب بن األرت ، أنه قرأ في الظهر بـ  َِ  [.1]الَلَلة : إِذَا ُزْل

َ ، قواَل أبوو بكور األثورم : الوجوه فوي اخوتالف األحاديوث فوي القوراءة فوي الظهور أنوه كلوه جووائ

وأحسوونه اسووتعمال طووول القووراءة فووي الصوويف ، وطووول األيووام ، واسووتعمال التقصووير فووي القووراءة فووي 

 الشتاء وقصر األيام ، وفي األسفار ، وذلك كله معمول به . انتهى .

كاَن يراعوي أحووال  ومن الناط من حمل اختالف األحاديث في قدر القراءة على أن النبي 

يو ثرون التطويول طوول ، أو التخفيوف خفوف ، وكوذلك إذا عورض لوهُ فوي المأمومين ، فإذا علوم أنهوم 

 صالته ما يقتضي التخفيف ، مثل أن يسمل بكاء صبي مل أمه ، ونحو ذَِلَك .

 وفي حديث أبي قتادة : يطول الركعة األولى على الثانية .

يول وقد ذه  إلى القول بظواهره فوي اسوتحباب تطويول الركعوة األولوى علوى موا بعودها مون جم

الصوووات طائفووة موون العلموواء ، موونهم : الثوووري وأحموود وإسووحاق ومحموود بوون الحسوون ، وطائفووة موون 

 . -  -أصحاب الشافعي ، وروى عن عمر 

وقد خرج اإلمام أحمد وأبو داود حديث أبي قتادة ، وزاد فيِه : فظننا أنه يريود بوذلك أن يودرك 

 الناط الركعة األولى .

 لخوووودري ، قوووواَل : لقوووود كانووووت صووووالة الظهوووور وخوووورج مسوووولم موووون حووووديث أبووووي سووووعيد ا

فوي الركعوة  تقام ، فيذه  الذاه  إلى البقيل فيقضوي حاجتوه ، ثوم يتوضوأ ، ثوم يوأتي ورسوول هللا  

 األولى ؛ مما يطولها .

وقد سبق حديث أبي سعيد الذي خرجه مسلم ، أن قراءته فوي الثانيوة كانوت علوى النصوف مون 

 قراءته في األولى .

كواَن  حمد من حديث شهر بن حوش  ، عن أبي مالك األشوعري ، أن النبوي وخرج اإلمام أ

يسوي بين األربل ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة األولى هي أطولهن ، لكي يثوب النواط 

. 

وقووال أبووو حنيفووة وأبووو يوسووف : ال يطيوول سوووى الركعووة موون الفجوور ؛ ألنووه وقووت غفلووة ونوووم ، 

 ر الصلوات .ويسوي بين الركعات في سائ

وقال مالك والشافعي : يسوى بين الركعتين األولتين في جميل الصولوات واسوتدل لوذلك بقوول 

 ) سعد ( : )) أركد في األوليين (( ، وليس بصريح وال ظاهر في التسوية بينهما .

فووي الظهوور فووي الووركعتين  بحووديث أبووي سووعيد ، أنهووم حووَروا قيووام النبووي  -واسووتدل أيضوواً 

 ر قراءة ثالثين آية ، وقد سبق .األوليين قد

ولكن في رواية أحمد وابون ماجوه : أن قياموه فوي الثانيوة كواَن علوى النصوف مون ذَِلوَك ، وهوذه 

 الرواية توافق أكثر األحاديث الصحيحة ، فهي أولى .

 : )) سوووووووبح (( و )) الغاشوووووووية (( و )) الجمعوووووووة ((  واسوووووووتدل لهوووووووم بقوووووووراءة النبوووووووي 

يُووُل السووجدة (( و )) هووُل أَتَووى (( و )) ق (( و )) اقتَْربَووْت (( ، هووي سووور و )) المنووافقين (( و ))  َِ تَن

 متقاربة .

وأما تطويل الركعة الثالثة على الرابعة ، فاألكثرون على أنه ال يستح  ، ومون الشوافعية مون 

 نقل االتفاق عليِه ، ومنهم من حكى ألصحابهم فيِه وجهين .

 لشافعي باستحباب القراءة في األخريين بسور مل الفاتحة .وهذا إنما يتفرع على أحد قولي ا
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 وقووووود خووووورج البوووووَار والبيهقوووووي مووووون حوووووديث عبووووود هللا بووووون أبوووووي أوفوووووي ، قووووواَل : كووووواَن 

يطيل الركعة األولى من الظهر ، فال يَال يقرأ قائماً موا دام يسومل خفوق نعوال القووم ،  رسول هللا 

الثوة أقصور مون الثانيوة ، والرابعوة أقصور مون الثالثوة ويجعل الركعة الثانيوة أقصور مون األولوى ، والث

 وذكر مثل ذَِلَك في صالة العصر والمغرب وفي إسناده : أبو إسحاق الحميسي ، ضعفوه .

وقد خرجه بقي بن مخلد في )) مسنده (( بإسناد أجود مون هوذا ، لكون ذكور أبوو حواتم الورازي 

ة أقصر مون األولوى ، والثالثوة أقصور مون الثانيوة ، أن فيِه انقطاعاً ، ولفظه في الظهر : ويجعل الثاني

والرابعة كذلك ، وقال في العصر : يطيل في األولى ، ويقصر الثانية والثالثة والرابعة كذلك . وقوال 

 في المغرب : يطيل في األولى ، ويقصر في الثانية والثالثة .

 وهذا اللف  ال يدل على تقصير الرابعة عن الثالثة .

كواَن يقورأ فوي الظهور والعصور ، ويوأتي  ويسمعنا ا ية أحياناً (( مما يحقوق أنوه وقوله : )) 

 إن شاء هللا تعالى . -بقية الكالم على ذَِلَك فيما بعد 

 الحديث الثالث :

: ثنووا أبووي : ثنووا األعمووش : حوودثني  -هووَو  : ابوون حفووص بوون غيوواث  -حوودثنا عموور  - 760

 يقوووووورأ فووووووي الظهووووووِر  بووووووا : أكووووووان النبووووووي عمووووووارة ، عوووووون أبووووووي معموووووور ، قوووووواَل : سووووووألنا خبا

 والعصر ؟ ، قاَل : نعم قلنا : بأي شيء كنتم تعرفون ذَِلَك ؟ قاَل : باضطراب لحيته .

 يعني : بحركة شعر لحيته .

 هكذا رواه جماعة عن األعمش .

 ورواه بعضهم عنه ، قاَل : بتحريك لحيته .

بيوائين تثنيوة لحوي ، وهوو عظوم  -حييه ورواه أبو معاوية ، عن األعمش ، فقاَل : باضطراب ل

 الفك .

 في صالة النهار . وقد كاَن غير واحد من الصحابة يستدل بمثل هذا على قراءة النبي 

 وروى سوووفيان ، عووون أبوووي الَعوووراء ، عووون أبوووي األحووووع ، عووون بعووو  أصوووحاب النبوووي 

  قاَل : كانت تعرف قراءة النبي ، . في الظهر بتحريك لحيته 

 أحمد . خرجه اإلمام

من رواية كثير بن زيد ، عن المطل  بن عبد هللا ، قاَل : تماروا في القوراءة  -أيضاً  -وخرج 

 في الظهر والعصر ، فأرسلوا إلى خارجه بن زيد ،

يطيل القيوام ، ويحورك شوفتيه ، فقود أعلوم ذَِلوَك لوم يكون  أو كاَن النبي  -فقاَل : قاَل أبي : قام 

 .إال بقراءة ، فأنا أفعله 

وفي هذه األحاديث : دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين وبوذلك يتحورك 

 شعر اللحية ، وهذا القدر البد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكالم .

 فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي وبع  الحنفية وكثير من أصحابنا .

ر الحووروف ، وهووو قووول الحرقووي موون الحنفيووة ، وقووال الثوووري : ال يشووترط ، بوول يكفووي تصوووي

 وظاهر كالم أحمد .

قاَل أبو داود : قيول ألحمود : كوم يرفول صووته بوالقراءة ؟ فقواَل : قواَل ابون مسوعود : مون أسومل 

 أذنية فلم يخافت .

 فهذا يدل على أن إسماع األذنين جهر ، فيكون السر دونه .

ة التووي يسوورها فووي الصووالة يتحوورك اللسووان وكووذا قوواَل ابوون أبووي موسووى موون أصووحابنا : القووراء

 والشفتان بالتكلم بالقرآن ، فأما الجهر فيسمل نفسه ومن يليه .
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 باب - 97

 القَاءة في العالَ

حدثنا محمد بن يوسف : ثنا سفيان ، عن األعمش ، عن عمارة ابن عمير ، عون  - 761

يقرأ في الظهر والعصر ؟ قواَل : نعوم .   أبي معمر ، قاَل : قلنا لخباب بن األرت : أكان رسول هللا

 قلت : بأي شيء كنتم تعلمون قراءته ؟ قاَل : باضطراب لحيته .

حدثنا مكي بن إبراهيم ، عن هشوام ، عون يحيوى بون كثيور ، عون عبود هللا بون أبوي  - 762

صور بفاتحوه يقورأ فوي الوركعتين ) األوليوين ( مون الظهور والع قتادة ، عن أبيوه ، قواَل : كواَن النبوي 

 الكتاب وسورة ) سورةٍ ( ، ويسمعنا ا ية أحيانا .

 هذان الحديثان سبقا في الباب الماضي .

 والمقصود منهما هاهنا : القراءة في صالة العصر .

وقوود ذكرنووا حووديث أبووي سووعيد الخوودري الووذي خرجووه مسوولم ، وفيووه : أن قيامووه فووي الووركعتين 

 امه في األخريين من الظهر .األوليين من صالة العصر كاَن على قدر قي

 وفي رواية : أنه قدر خمس عشرة آية .

وفي رواية ابن ماجه : أن قيامه في صالة العصر على قدر النصف مون الوركعتين األخوريين 

 من الظهر .

 واختلف العلماء في القراءة في العصر :

 فقاَل النخعي : العصر مثل المغرب في القراءة :

 . يعني : أن قراءتها تخفف

 وعنه قاَل : تضاعف الظهر على العصر أربعة أضعاف .

 وكذا قاَل الثوري في قراءة العصر : إنها كقراءة المغرب بقصار المفصل .

 وقال إسحاق : الظهر يعدل في القراءة بالعشاء ، والعصر تعدل المغرب .

 يعني : أنه يقرأ فيها بقصار المفصل .

 العصر حديث مرفوع .وسياتي في الباب الذي بعده في تقصير 

وقالت طائفة : قوراءة العصور علوى نصوف قوراءة الظهور ، وقوراءة الظهور نحوو ثالثوين آيوة ، 

 ونص على ذَِلَك اإلمام أحمد ، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري .

وقال أصحاب الشافعي : يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة ، وفوي الظهور 

العصر والعشاء بأوساط المفصل ، وفي المغورب بقصواره وإلن خوالف وقورأ بقري  من ذَِلَك ، وفي 

 بالطول أو القصر جاز . 

وقالت طائفة : يسوى بين قراءة الظهر والعصر ، روي ذَِلَك عن أنس بن مالك ، وروي عون 

 ابن عمر من وجه ضيعف .

ي الظهوور كواَن يقوورأ فو وحوديث جوابر بوون سومرة الووذي خرجوه مسوولم يشوهد لوذلك : أن النبووي 

 بالليل إذا يغشى ، وفي العصر نحو ذَِلَك .

 

* * * 
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 باب - 98

 القَاءة في المغَب

 فيِه حديثان : 

 األول :

حدثنا عبد هللا بن يوسف : أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيود هللا ابون عبود هللا  - 763

 بووووووون عتبوووووووة ، عووووووون ابووووووون عبووووووواط ، أنوووووووه قووووووواَل : إن أم الفضووووووول سووووووومعته وهوووووووو يقووووووورأ : 

 ً ، فقالَت : يابني لقد ذكرتني بقراءتك هوذه السوورة ، إنهوا  خور موا سومعت مون  َواْلُمْرَسالِت ُعْرفا

 يقرأ بها في المغرب . رسول هللا 

وخرجه مسلم من طريق مالك وسفيان ومعمر وصالح بن كيسان ، كلهم عن الَهوري بنحووه 

. 

 .وزاد صالح في حديثه : ثم ما صلى بعد حتى قبضه هللا 

 ما صلى بعدها إماماً بالناط . -وهللا أعلم  -والمراد 

وخرجه الترمذي من حديث ابن إسحاق ، عن الَهري ، ولفظه : قاَل : خرج إلينا رسوول هللا 

  وهو عاص  رأسه في مرضه ، فصلى المغرب ، ثم قراً بالمرسالت ، فموا صولى بهوا بعود حتوى

 لقي هللا .

وهوو : كريو   -بن زيد ، عن الَهري ، عن أبي رشدين وخرجه الطبراني من رواية أسامة 

، قورأ  ، عن أم الفضل ، أنها كانت إذا سمعت أحداً يقرأ بالمرسالت قالت : صلى لنا رسول هللا  -

 في المغرب بالمرسالت ، ثم يصل لنا عشاء حتى قبضه هللا .

قولوه : )) عون كريو   وهذا يبين أن المعنى أنه لم يصل لهم بعدها صالة المغرب إماماً ولكون

 (( في هذا اإلسناد وهم ، إنما هَو : عبد هللا ابن عباط .

وخرج النسائي من حديث موسوى بون داود ، عون عبود العَيوَ الماجشوون ، عون حميود ، عون 

فووي بيتووه المغوورب ، فقوورأ بالمرسووالت ، مووا  أنووس ، عوون أم الفضوول ، قالووت : صوولى بنووا رسووول هللا 

 . روحه صلى بعدها صالة حتى قب  هللا

وهذا اإلسناد كلهم ثقوات ، إال أنوه معلوول ، فوإن الماجشوون روى ، عون حميود ، عون أنوس أن 

فوذكر هوذا  -صلى في ثوب واحد ، ثم قاَل الماجشون عق  ذَِلَك : وذكر لوي عون أم الفضول  النبي 

بوو زرعوة وأبوو : ذكور ذَِلوَك أ -الحديث ، فوهم فيِه موسى بن دواد ، فساقه كله عن حميد ، عن أنوس 

 حاتم الرازيان .

 الحديث الثاني .

حدثنا أبو عصام ، عن ابن جريح ، عن ابن أبي مليكة ، عن عروة بون الَبيور ،  - 764

عن مروان بن الحكم ، قاَل : قاَل لي زيد بن ثابت : َما لَك تقرأ فوي المغورب بقصوار المفصول ، وقود 

 يقرأ بطولي الطوليين ؟! سمعت رسول هللا 

 : وزنه فعلى ، والطوليين : تثنية الطولى . طولى

 ويقال : إنه هاهنا أراد األعراف : فإنها أطول من صاحبتها األنعام _ : ذكره الخطابي .

ً  -وخرج أبو داود هدا الحديث من طريق ابن جريح  ، وعنده )) بقصوار المفصول (( ،  -أيضا

األعراف قاَل : فسألت ابن أبي ملكية ، فقاَل لوي وزاد فيِه : قاَل : قلت : وما طولى الطوليين ؟ قاَل : 

 من قبل نفسه المائدة واألعراف .
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، وعنده : بقصار السور ، وعنده : بأطول الطوليين ، قلت : يا أبوا  -أيضاً  -وخرجه النسائي 

 عبد هللا ، ما أطول الطوليين ؟ قاَل : األعراف .

 وهذا يدل على أن المسئول والمخبر هَو عروة .

خرجه من طريق شعي  بن أبي حمَة ، عن هشام بون عوروة ، عون أبيوه عون عائشوة ، أن ثم 

 قرأ في صالة المغرب األعراف ، فرقها في ركعتين . رسول هللا 

ً -وخرجه  من طريق أبي األسود أنه سمل عروة بن الَبير يحدث ، عون زيود بون ثابوت  -أيضا

ُ ، قووووووواَل لموووووووروان : أتقووووووورأ فوووووووي المغووووووورب بوووووووـ   إِنَّوووووووا أَْعَطْينَووووووواَك و   أََحووووووودٌ قُوووووووْل ُهوووووووَو َّللاَّ

 يقوورأ فيهووا بووأطول الطوووليين  ؟ قوواَل : نعووم . قوواَل : فمحلوفووة ، لقوود رأيووت رسووول هللا  اْلَكووْوثََر 

 . الََمَص 

 فهذا ثالثة أنواع من االختالف في إسناده : 

 أحدها : عروة ، عن مروان ، وهي رواية ابن أبي مليكة عنه .

وايووات عنوودَ البخوواري ، وكووذلك خرجووه فووي )) صووحيحه (( ونقوول عنووه ذَِلووَك وهووذا أصووح الر

 الترمذي في )) علله (( صريحاً ، ووافقه الدار قطني في )) العلل (( . 

 -: قالووه البخوواري ، حكوواه الترمووذي عنووه فووي )) عللووه (( ، وقالووه  -وهووو الصووحيح عوون هشووام 

 ام يشك في إسناده .الدارقطني في )) علله (( وقاال : كاَن هش -أيضاً 

 وقال ابن أبي الَناد : عن هشام ، عن أبيه ، عن مروان ، عن زيد.

 خرجه اإلمام أحمد من طريقه .

 وهذا موافق لقول ابن أبي مليكة ، عن عروة .

 مرسالً . -وروي عن هشام ، عن أبيه 

 وفي رواية : عن هشام : سورة األنفال ، بدل : األعراف .

تخريج هذا الحديث الضطراب إسناده ؛ وألن الصحيح عنده إدخال  ولعل مسلماً أعرض عن

 أعلم . )) مروان (( في إسناده ، وهو ال يخرج لهُ استقالالً ، وال يحتج بروايته . وهللا 

في المغرب بالطور ، فوي البواب الوذي يلوي  وسيأتي حديث جبير بن مطعم في قراءة النبي 

 . إن شاء هللا  -هذا 

 ي القراءة في المغرب :وقد اختلف ف

فذهبت طائفة من السلف إلوى تطويلهوا ، وقود سوبق عون زيود بون ثابوت أنوه أنكور علوى موروان 

 القراءة فيها بقصار المفصل .

 . يَس  وروي عن ابن عمر ، أنه كاَن يقرأ فيها بـ 

 وروى عنه مرفوعاً .

 : ذكره الدارقطني في )) علله (( . -والموقوف أصح 

 المرفوع ، وقال : هَو غير محفوظ . وخرج العقيلي

 موووون روايووووة عووووامر بوووون موووودرك : ثنووووا  -أيضوووواً  -وخوووورج الوووودارقطني فووووي )) عللووووه (( 

 سوووووفيان ، عووووون داود بووووون أبوووووي هنووووود ، عووووون الشوووووعبي ، عووووون عائشوووووة ، قالوووووت : كانوووووت صوووووالة 

مول  ركعتين ركعتين ، إال المغرب ؛ فإنها كانوت وتوراً ، فلموا رجول إلوى المدينوة صولى رسول هللا 

 كل ركعتين ركعتين ، إال المغرب والفجر ؛ ألنه كاَن يطيل فيهما القراءة .

 وهذا لف  غري  .

وقد سبق في أول )) المواقيت (( بلفو  آخور : إال المغورب ؛ ألنهوا وتور ، والفجور ؛ ألنوه كواَن 

 يطيل فيها القراءة .
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 وهذا اللف  أصح .

 ي المغوووورب . روى مالووووك فووووي وذهوووو  أكثوووور العلموووواء إلووووى اسووووتحباب تقصووووير الصووووالة فوووو

)) الموطإ (( بإسناده عن الصنابحي ، أنوه قودم المدينوة فوي خالفوة أبوي بكور الصوديق ، فصولى وراء 

أبووي بكوور الصووديق المغوورب ، فقوورأ أبووو بكوور فووي الووركعتين األوليووين بووأم القوورآن وسووورة موون قصووار 

اد أن تمس ثيابه ، فسمعته قرأ بوأم المفصل ، ثم قام في الركعة الثالثة ، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتك

ْ  قُلُوبَنَوووووووووا بَْعووووووووودَ إِْذ َهووووووووودَْيتَنَا القوووووووورآن ، وبهوووووووووذه ا يوووووووووة  َِ  ]آل عموووووووووران:  َربَّنَوووووووووا ال تُووووووووو

 [ا ية . 8

 وكت  عمر إلى أبي موسى األشعري ، أن يقرأ في صالة المغرب بقصار المفصل .

 وخرجه وكيل . -تعليقاً  -ذكره الترمذي 

 ) كتابوووووه (( عووووون سووووويفان ، عووووون أبوووووي إسوووووحاق ، عووووون عمووووورو بووووون وروى وكيووووول فوووووي )

أَلَوْم ميمون ، قاَل : سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة األولى بالتين والَيتون ، وفوي الثانيوة 

يالِف قَُرْيٍش و  تََر   . إِلِ

لَوووووِت وعووووون الربيووووول ، ] عووووون الحسووووون [ ، أنوووووه كووووواَن يقووووورأ فوووووي المغووووورب  َِ   إِذَا ُزْل

 َاِديَاتِ َواْلع  ال يدعهما ، قاَل الربيل : وحدثني الثقة عن ابن عمر ، أنه كاَن ال يدعهما في المغورب

. 

ُ أََحدٌ وخرج أبو داود في )) سننه (( عن ابن مسعود ، أنه قرأ في المغرب :   . قُْل ُهَو َّللاَّ

 وعووووون هشوووووام بووووون عوووووروة ، أن أبووووواه كووووواَن يقووووورأ فوووووي المغووووورب بنحوووووو موووووا تقووووورءون

  ْعَاِديَاتِ َوال . ونحوها من السور 

وهذا مما يعلل به حديثه عن موروان ، عون زيود بون ثابوت ، كموا تقودم وكوان النخعوي يقورأ فوي 

 . إليالِف قَُرْيٍش أو  أَلَْم تَر المغرب 

وذكر الترمذي : أن العمل عندَ أهل العلم علوى القوراءة فوي المغورب بقصوار المفصول . وهوذا 

 عليِه . يشعر بحكاية اإلجماع

وممن استح  ذَِلَك ابن مبارك والثوري والشافعي وأحمد وإسوحاق ، وقوال : كوانوا يسوتحبون 

 ذَِلَك .

 وقووووود دل علوووووى اسوووووتحباب ذَِلوووووَك : مووووواروى الضوووووحاك بووووون عثموووووان ، عووووون بكيووووور بووووون 

األشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، قاَل : ما صليت وراء أحد أشبه صوالة برسوول هللا 

  فالن .من 

قوواَل سووليمان : يطيوول الووركعتين األوليووين موون الظهوور ، ويخفووف العصوور ، ويقوورأ فووي المغوورب 

 بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.

 خرجه اإلمام أحمد والنسائي .

 وخرج ابن ماجه بعضه .

ا ، وأشوباهها ، ويقورأ فوي الصوبح وفي روايوة للنسوائي : ويقورأ فوي العشواء بالشومس وضوحاه

 سورتين طويلتين .

وفي رواية لإلمام أحمد : قاَل الضحاك : وحودثني مون سومل أنوس بون مالوك يقوول : موا رأيوت 

من هذا الفتوى . قواَل الضوحاك : فصوليت خلوف عمور بون عبود  أحداً أشبه صالة بصالة رسول هللا 

 العَيَ ، فكان يصنل مثلما قاَل سليمان بن يسار .

وخرج ابن سعد وغيره حديث أنس ، عن ابن أبي فديك ، عن الضحاك ، قاَل : حودثني يحيوى 

 فذكر الحديث . -عن أنس  -أو شريك بن أبي نمر ، ال ندري أيهما حدثه  -بن سعيد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 186 

 والفتى : هَو عمر بن عبد العَيَ ، كذا قاَل ابن أبي فديك ، عن الضحاك بالشك.

 من غير شك . -عن شريك ورواه الواقدي ، عن الضحاك ، 

كواَن يقورأ فوي المغورب  فهذا حديث صحيح عن أبوي هريورة وأنوس ، ويودل علوى أن النبوي 

 بقصار المفصل .

 : مووووا خرجووووه أبووووو داود موووون حووووديث عموووورو بوووون شووووعي  ، عوووون  -أيضوووواً  -ويشووووهد لووووهُ 

يو م بهوا   أبيه ، عن جده ، قاَل : ما من المفصل سورة صغيرة وال كبيرة إال قد سمعت رسوول هللا

 الناط في الصالة المكتوبة .

موون قوراءة سووور المفصول فووي الصولوات الجهريووات الووثالث .  فهوذا يوودل علوى إكثووار النبوي 

قصارها ، وطوالها ، ومتوسطها ، فإن كاَن يقرأ في الصوبح بطوول المفصول وفوي المغورب بقصواره 

هوَو الظواهر ، وإن يقورأ بقصوار  وفي العشاء بأوساطه ؛ فهَو موافق لحديث أبي هريرة وأنس ، وهذا

 سور المفصل في العشاء أو في الصبح ، فقراءتها في المغرب أولى .

وخرج النسائي من روايوة سويفان ، عون محوارب بون دثوار ، عون جوابر ،قواَل : مور رجول مون 

األنصار بناضوحين علوى معواذ ، وهوو يصولى المغورب ، فوافتتح سوورة البقورة ، فصولى الرجول ، ثوم 

َسوبِّحِ اْسوَم َربِّوَك ، فقواَل : )) أفتوان يوا معواذ ؟ أفتوان يوا معواذ ؟ أال قورأت  ذ ذَِلوَك النبوي ذه  ، فبل

 ونحوهما (( . َوالشَّْمِس َوُضَحاَها األَْعلَى

ورواه مسعر ، عن محارب بون دثوار ، قواَل فوي حديثوه : )) إنموا يكفيوك أن تقورأ فوي المغورب 

 بالشمس وضحاها وذواتها (( .

 بووووو األحوووووع ، عوووون سووووعيد بوووون مسووووروق ، عوووون محووووارب ، وقووووال فووووي حديثووووه : وروه أ

 (( . َوالشَّْمِس َوُضَحاَها  ،َسبِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعلَى)) أال يقرأ أحدكم في المغرب 

وخرج ابن ماجه : حدثنا أحمد بن بديل : ثنا حفص بن غيواث ، عون عبيود هللا بون عمور ، عون 

ُ و  قُوْل يَوا أَيَُّهوا اْلَكوافُِرونَ يقرأ في المغورب  : كاَن النبي  نافل ، عن ابن عمر ، قالَ  قُوْل ُهوَو َّللاَّ

 . أََحدٌ 

ابن بديل ، قاَل النسائي ليس به بأط ، وقال ابن أبي حاتم : محله الصدق ، وقوال ابون عودي : 

 حدث بأحاديث أنكرت عليِه ، ويكت  حديثه مل ضعفه .

بخصوصه أبو زرعة الرازي وغيره . قاَل الودارقطني : لوم يتوابل  وقد أنكر عليِه هذا الحديث

 عليِه .

قلت : وقد تابعه عبد هللا بن كرز على إسناده ، فرواه عن نافل ، عون ابون عمور ، وخالفوه فوي 

 كاَن يقرأ في المغرب بالمعوذتين . متنه ، فقاَل : إن النبي 

 ظ ، وابن كرز ضعيف .ولم يتابل عليِه ، قاَل الدار القطني : ليس بمحفو

وروى سعيد بن سماك بن حرب : ثنا أبي ، وال أعلمه إال عون جوابر ابون سومرة ، قواَل : كواَن 

  قُووووووْل يَووووووا أَيَُّهووووووا اْلَكووووووافُِرونَ يقوووووورأ فووووووي صووووووالة المغوووووورب ليلووووووة الجمعووووووة :  رسووووووول هللا 

ُ أََحدٌ و   عة : سورة الجمعة والمنافقين .، وكان يقرأ في صالة العشاء ا خرة ليلة الجم قُْل ُهَو َّللاَّ

 خرجه الحاكم والبيهقي .

وروي عن أبي عثموان الصوابوني أنوه صوححه ، وكوان يعمول بوه حضوراً وسوفراً ، وعون ابون 

 حبان أنه ذكر في )) ثقاته (( : أن المحفوظ عن سماك مرسال .

 وسعيد بن سماك بن حرب ، قاَل أبو حاتم الرازي : متروك الحديث .

فووي صووالة المغوورب بووالطور  سووعيد : قلووت ألحموود : مووا يووروى عوون النبووي  قوواَل علووي بوون

 واألعراف والمرسالت ؟ قاَل : قد روي عنه ذَِلَك ، حديث معاذ .
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وأشار أبو داود إلوى نسوخ القوراءة بواألعراف ، واسوتدل لوهُ بعمول عوروة بون الَبيور بخالفوه ، 

 وهو روايه .

 اديث فانظروا ما كاَن عليِه أبو بكر وعمر .وقد قاَل طائفة من السلف : إذا اختلفت األح

، وقوود تقوودم عنهمووا القووراءة فووي  يعنووي : أن مووا عمووال بووه فهووَو الووذي اسووتقر عليووِه أموور النبووي 

ً -المغرب بقصار المفصل ، وعضد ذَِلوَك  عهود  حوديث عثموان بون أبوي العواع ، أن النبوي  -أيضوا

 وأشباهها من السور . ِم َربَِّك الَِّذي َخلََق اْقَرأْ بِاسْ إليه أن يخفف ، ووقت لهُ أن يقرأ بـ 

 . وعثمان بن أبي العاع قدم مل وفد ثقيف بعد فتح مكة ، وذلك في آخر حياة النبي 

 فإن قرأ في المغرب بهذه السور الطوال ففي كراهته قوالن : 

 أحدهما : يكره ، وهو قول مالك .

فعي ؛ لصووحة الحووديث بووذلك ، حكووى ذَِلووَك والثوواني : ال يكووره ، بوول يسووتح  ، وهووو قووول الشووا

الترمذي فوي )) جامعوه (( ، وكوذلك نوص أحمود علوى أنوه ال بوأط بوه ولكون أن كواَن ذَِلوَك يشوق علوى 

 المأمومين ، فإنه يكره أن يشق عليهم ، كما سبق ذكره .

وهذا على قول من يقول بامتداد وقت المغرب إلى مغي  الشوفق ظواهر ، فأموا علوى قوول مون 

 : إن وقتها وقت واحد مضيق فمشكل .يقول 

 وكذلك كرهه مالك .

وأما أصحاب الشافعي ، فاختلوا فيمن دخل فيها في أول وقتها : هل لهُ أن يطيلها ويمدها إلوى 

 مغي  الشفق ، أم ال ؟ على وجهين .

ورجح كثير منهم جوازه ؛ لحديث زيد بن ثابت ، فأجازوا ذَِلَك فوي االسوتدامة دون االبتوداء ، 

 وهللا أعلم .

 

* * * 

 

 

 باب -99

 الجهَ في المغَب

حدثنا عبد هللا بن يوسف : أنا مالك ، عن ابن شوهاب ، عون محمود ابون جبيور بون  - 756

 يقرأ في المغرب بالطور . مطعم ، عن أبيه ، قاَل : سمعت رسول هللا 

ل موا دخول وخرجه في )) المغازي (( من طريق معمر ، عن الَهري ، وزاد فيوِه : وذلوك أو

 اإليمان في قلبي .

 وهذا كاَن قبل أن يسلم جبير بن مطعم ، وكان قدم المدينة لفداء أسارى بدر .

وخرج اإلمام أحمد من طريوق سوعد بون إبوراهيم : سومعت بعو  إخووتي يحودث ، عون أبوي ، 

وموا  في فداء المشركين _ وفي رواية : في فداء أهول بودراً _ عن جبير بن مطعم ، أنه أتى النبي 

أسلم يومئذ ، قاَل : فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب ، وهو يقرأ فيهوا بوالطور ، قواَل : فكانموا صودع 

 قلبي حين سمعت القرآن .

 وفي هذا : دليل على قبول رواية المسلم لما تحمله من العلم قبل إسالمه .

 وهو خارج من المسجد . وقد روي أنه سمل صوت النبي 

 كاَن يرفل صوته بالقراءة في صالة الليل . النبي  وفيه : دليل على أن
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واألحاديث المذكورة في الباب الماضوي تودل علوى الجهور بوالقراءة فوي المغورب ؛ فوإن عاموة 

القراءة في ]المغرب[ بسورة ذكر أنه سمعه يقرأ بها ، وفي ذَِلَك دليل الجهور  من روى عن النَّبّي 

. 

المسلمين [ رأياً وعمال به لم يَل المسولمون يتداولونوه  والجهر بالقراءة في المغرب إجماع ]

 حتى ا ن . بينهم ، من عهد نيبهم 

 ] وأدنى [ الجهر : أن يسمل من يليه ، هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم .

وقد سبق عن ابن مسعود ، قاَل : من أسمل أذنيه فلوم يخافوت ، وهوو يودل علوى أدنوى الجهور : 

 أن يسمل نفسه .

ى وكيوول ، عوون سووفيان ، عوون أشووعت بوون أبووي الشووعثاء ، عوون األسووود بوون هووالل ، عوون ابوون رو

 مسعود ، قاَل : لم يخافت من أسمل أذنيه .

ومنتهى الجهر : أن يسمل من خلفه إن أمكن ذَِلَك من غير مشقة ، وقد كاَن عمر بون الخطواب 

 يسمل قراءته في المسجد من خارجه .

 َوال تَْجَهووْر بَِصووالتَِك َوال تَُخافِووْت بَِهووابوواط فووي قولووه : وقووال سووعيد بوون جبيوور ، عوون ابوون ع

متوووار بمكووة ، فكووان إذا صوولى بأصووحابه رفوول  [ قوواَل : نَلووت ورسووول هللا 110]اإلسووراء:

َوال صوته بالقرآن ، سمل ذَِلَك المشركون سبوا القرآن ومن أنَله ، ومن جاء به ، فقواَل هللا لنبيوه : 

عون أصوحابك ، أسومعهم القورآن ال  َوال تَُخافِوْت بَِهوا فيسمل المشركون قراءتك  تَْجَهْر بَِصالتَِك 

 ، يقول : بين الجهر والمخافتة . َواْبتَذِ بَْيَن ذَِلَك َسبِيالً  تجهر ذَِلَك الجهر 

 خرجاه في )) الصحيحين (( ولفظه لمسلم .

 هور العلماء .والجهر فيما يجهر فيِه سنة ، ال تبطل الصالة بتركه عندَ جم

وحكى عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصالة بتركه . وهو وجه ضعيف ألصحابنا إذا تعمود ذَِلوَك 

. 

 وإنموووا يجهووور اإلموووام إذا صووولى مووون يوووأتم بوووه ، فأموووا المنفووورد ، فووواختلفوا : هووول يسووون لوووهُ 

 الجهر ، أم ال ؟

 فقاَل الشافعي وأصحابه : يسن لهُ الجهر . وحكاه بعضهم عن الجمهور .

ومووذه  أبووي حنيفووة وأحموود : إنمووا يسوون الجهوور إلسووماع موون خلفووه ؛ ولهووذا أموور موون خلفووه 

ٌَ اْلقُوووْرآُن فَاْسوووتَِمعُوا لَوووهُ َوأَْنِصوووتُوا لَعَلَُّكوووْم تُْرَحُموووونَ باإلنصوووات لوووهُ ، كموووا قووواَل تعوووالى :    َوإِذَا قُوووِر

 هُ الجهر وال يسن .[ ، وقد سبق أنها نَلت في الصالة وأما المنفرد فيجوز ل204]األعراف:

 قاَل أحمد : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر ؛ إنما الجهر للجماعة .

 وكذا قاَل طاوط : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر .

 ومن أصحابنا من كرهه للمنفرد .

ونص أحمد على أن المنفرد إذا صلى الكسوف جهر فيها بالقراءة ، فخرج القاضي أبو يعلوى 

 باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائ  . من ذَِلَك رواية

وبينهما فرق ؛ فإن صوالة الكسووف تطوول فيهوا القوراءة ، فيحتواج المنفورد إلوى الجهور فيهوا ؛ 

 كقيام الليل ، بخالف الفرائ  .

 

* * * 

 

 باب - 100

This file was downloaded from QuranicThought.com



 189 

 الجهَ في العشاء

َل : حدثنا أبوو النعموان : ثنوا معتمور ، عون أبيوه ، عون بكور ، عون أبوي رافول ، قوا - 766

فسوجد ، فقلوت لوهُ . فقواَل : سوجدت خلوف  إِذَا السََّماُء اْنَشوقَّتْ  صليت مل أبي هريرة العتمه ، فقرأ 

 أبي القاسم ، فال أزال أسجد بها حتى ألقاه .

كواَن  حدثنا أبو الوليد : ثنا شعبة ، عن عدي ، قاَل : سمعت البوراء ، أن النبوي  - 767

 ين والَيتون .في سفر ، فقرأ في العشاء بالت

 لم يذكر في هذا الباب حدثنا مرفوعاً إال على الجهر في العشاء .

أما حوديث أبوي هريورة : فغايتوه أن يودل علوى أن أبوا هريورة جهور فوي قوراءة صوالة العشواء ، 

، ولوم يقول : فوي صوالة العشواء ، فيحتمول أنوه  وسجد ، وأخبر أنه سوجد بهوذه السوجدة خلوف النبوي 

الة جهور فيهوا بوالقراءة غيور صوالة العشواء ، ويحتمول أنوه سوجد بهوا فوي غيور سجد بها خلفوه فوي صو

صالة ؛ فإن القارٌ إذا قرأ وسجد سجد من سمعه ، ويكوون م تمواً بوه عنودَ كثيور مون العلمواء ، وهوو 

 . إن شاء هللا  -مذه  أحمد وغيره ، ويأتي ذكر ذَِلَك في مواضل أخر 

ية التي خرجها هاهنا تصريح بالجهر ، ولكنه خرجوه وأما حديث البراء : فليس في هذه الروا

 فيما بعد ، وزاد فيِه : )) قاَل : فما سمعت أحسن صوتاً منه (( وهذا يدل على الجهر .

وبكل حال ؛ فالجهر بالقراءة فوي الوركعتين األوليوين مون العشواء متفوق عليوِه بوين المسولمين ، 

 وإلى ا ن . عهد نبيهم وقد تداولته األمة عمالً به قرنا بعد قرن ، من 

 وحكم الجهر في العشاء حكم الجهر في المغرب ، وقد سبق ذكره .
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 باب - 101

 القَاءة في العشاء بالسجدة

حدثنا مسدد : ثنا يَيد بن زريل : ثنا التيمي ، عن بكر ، عون أبوي رافول ، قواَل :  - 768

 فسوووووووجد . فقلوووووووت :  اْنَشوووووووقَّتْ إِذَا السَّوووووووَماُء صوووووووليت مووووووول أبوووووووي هريووووووورة العتموووووووة ، فقووووووورأ 

 ما هذه ؟ قاَل : سجدت بها خلف أبي القاسم ، فال أزال أسجد بها حتى ألقاه .

قود ذكرنووا أن هووذا الحووديث إنمووا فيووِه التصووريح بالسوجود فووي صووالة العشوواء عوون أبووي هريوورة ، 

قوراءة  -لىإن شواء هللا تعوا -، وسويأتي فوي موضول آخور  وليس فيِه تصريح برفول ذَِلوَك إلوى النبوي 

يل  في فجر يوم الجمعة بـ  النبي  َِ  )السجدة ( . الم تَْن

والظاهر : أنه كاَن يسجد فيها ، ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخالله بالسجود فيها ، فإنوه يكوون 

مخالفا لسنته المعروفة في السجود فيها ، ولوم يكون يهمول نقول ذَِلوَك ، فوإن هوذه السوورة تسومى سوورة 

 وهذا يدل على أن السجود فيها مما استقر عليِه العمل به عندَ األمة .السجدة ، 

وجمهور العلماء على أن اإلمام ال يكره لهُ قوراءة سوجدة فوي صوالة الجهور ، وال السوجود لهوا 

 فيها ، وروى ذَِلَك عن ابن عمر وأبي هريرة ، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما . 

كراهته ، وروي عنه أنه قاَل : ال بأط به إذا لوم يخوف أن واختلف فيِه عن مالك ، فروي عنه 

 يغلط على من خلفه صالته .

وكأنه يشير إلى أنه إذا كثر الجمل وأدى السوجود إلوى تغلويط مون بعود عون اإلموام ؛ لضونّه أنوه 

 يكبر للركوع فركل . 

 وأما قراءة اإلمام في صالة السر سورة فيها سجدة ، فاختلفوا في ذَِلَك :

 كثير من العلماء ، منهم : مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد . فكرهه
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وعللوا الكراهة بتغليط المأمومين ، وأنه ربما اعتقدوا أنه سها في صالته فيتخلف بعضهم 

 عن متابعته وتختبط صالتهم .

 ثم اختلفوا فيما إذا قرأها : هل يسجد ، أم ال ؟ 

 ري وأبي حنيفة .فقاَل : أكثرهم : يسجد ، وهو قول مالك والثو

والسجود عندَ مالك مستح  ، وعندهما واج  ؛ بناء على أصلهما في وجوب سوجود الوتالوة 

. 

 وقالوا : متى سجد لَم المأمومين متابعته في السجود .

وقال أحمد وأصحابه : يكره أن يسجد ، فإن فعل لم يلَم المأموم متابعته ، بول يخيور فوي ذَِلوَك 

 ال يبطل صالته ، فخير في متابعته وترك متابعته . ؛ ألن إمامه فعل مكروها

 وكذا قاَل الثوري في إماٍم سجد ، يظن أنه قرأ سجدة فسجد فيها : ال يتبعه من خلفه .

وقالت طائفة : ال يكره قراءة السجدة في صالة السر وال السجود لها ، وعلى المأموم متابعته 

 ، وهو قول الشافعي وإسحاق .

قواَل : يسوتح  توأخير السوجود لهوا حتوى يفور  مون الصوالة ، فيسوجد حينئوذ  ومن الشافعية من

 للتالوة .

سوجد فوي  واستدلوا بما روى سليمان التيمي ، عون أبوي مجلوَ ، عون ابون عمور ، أن النبوي 

يلُ الركعة األولى من صالة الظهر ، فرأى أصحابه أنه قرأ  َِ  ] السجدة [ . تَْن

 خرجه اإلمام أحمد وأبو داود .

 ولم يسمعه التيمي عن أبي مجلَ .

قاَل الدارقطني : وقيل : عنه ، عن أبي أمية ، عن أبوي مجلوَ . قواَل : ويشوبه أن يكوون : عبود 

 الكريم أبو أمية . وكذا قاله إبراهيم بن عرعرة .

 وقال في موضل آخر : أمية مجهول .

ً -وذكر البيهقي أنه قيل فيِه : )) مية ((   بغير ألف . -أيضا

 بهذا اإلسناد عن أبي مجلَ مرسال . وروى

: لوم يسومعه سوليمان مون أبوي  -أيضاً -قاَل اإلمام أحمد في هذا الحديث : ليس لهُ إسناد . وقال 

 يعني : جعله مرسال .-مجلَ ، وبعضهم ال يقول فيِه : عن ابن عمر 

، عون وخرج أبو يعلى الموصلي في )) مسنده (( من طريق يحيى بن عقبوة بون أبوي العيوَار 

 فووووي الظهوووور ، فظننووووا أنووووه قوووورأ أبووووي إسووووحاق ، عوووون البووووراء ، قوووواَل : سووووجدنا موووول رسووووول هللا 

  ُيل َِ  ]السجدة[ . تَْن

 ويحيى هذا ضعيف جداً .
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 باب -102

 القَاءة في العشاء

حوودثنا خووالد بوون يحيووى : ثنووا مسووعر : ثنووا عوودي بوون ثابووت : سوومل البووراء ، قوواَل :  -769

 أو قراءة .-يقرأ في العشاء بالتين والَيتون ، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه  لنبي سمعت ا

 هذا الحديث ، رواه عن عدي بن ثابت : مسعر ، ومن طريقه خرجه البخاري هاهنا .

 وشعبة ، وقد خرجه من حديثه فيما سبق .

 ويحيى بن سعيد األنصاري ، وقد خرجه من طريقه الترمذي وابن ماجه .

 في أحاديثهم : أن ذَِلَك كاَن في العشاء .و

وخرجه اإلموام أحمود ، عون أبوي خالود األحمور ، عون يحيوى بون سوعيد ، وقوال فوي حديثوه : )) 

 المغرب (( ، بدل : )) العشاء (( .

 رواه كذلك عبد الوهاب ، عن شعبة .

 خرجه من طريقه ابن أبي داود في )) كتاب الصالة (( .

 أيضاً . -وروى ذَِلَك عن مسعر

 خرجه اإلسماعيلي في )) جمعه حديث مسعر (( .

 ، عون البوراء ، قواَل : مشويت إلوى مسوجد النبوي  -أيضواً -وفي روايوة خرجهوا اإلسوماعيلي 

 فذكر الحديث . وزاد في آخره : وكان في قراءته ترسيل ، أو ترتيل .-صالة العشاء 

اَن بالمدينوة ، وتورده روايوة شوعبة وذكر المشي إلى المسجد غري  ال يثبت ، وهو يوهم أنه ك

 المتفق عليها في )) الصحيحين (( : أن ذَِلَك كاَن في سفر .

 وهذا الحديث : يدل على القراءة في صالة العشاء بقصار المفصل .

وقد بوب عليوِه أكثور مون صونف فوي العلوم ، كالبخواري والترموذي والنسوائي وابون ماجوه : )) 

كالمهم : يدل على أنه يستح  القراءة في العشاء بقصوار المفصول ،  القراءة في العشاء (( . وظاهر

 وال يعلم قائل من الفقهاء يقول باستحباب ذَِلَك مطلقاً .

وبوب عليِه أبو داود : )) قصر القراءة في السفر (( ، فحمله على الصالة فوي السوفر خاصوة 

. 

 تين والَيتوووون ،وروى عمووورو بووون ميموووون ، أنوووه سووومل عمووور يقووورأ بمكوووة فوووي العشووواء بوووال

  َأَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربُّك كاَن في سفر . -أيضاً -وهذا 

 وقد حكى ابن عبد البر اإلجماع على تقصير القراءة في السفر .

 وقال أصحابنا : ال يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في السفر دون الحضر .

 يقرءون في السفر بالسور القصار . وقال إبراهيم النخعي : كاَن أصحاب رسول هللا 

بإسناده ، عن عمرو بن ميمون ، قاَل : صلى بنا عمور  -أيضاً -خرجه ابن أبي شيبة . وخرج 

ُ أََحدٌ   ،قُْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِرونالفجر بذي الحليفة فقرأ :   . قُْل ُهَو َّللاَّ

ر ، فقورأ بوآخر بنوي إسورائيل : وبإسناده ، عن ابن مسعود ، أنه صلى بأصحابه الفجر في سوف

  ًَِّخْذ َولَدا  ، ثم ركل . اْلَحْمدُ هللِ الَِّذي لَْم يَت
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وروى حرب بإسناده ، عن المعرور بن سويد ، قاَل : حججت مل عمر ، فقرأ بنوا فوي صوالة 

 . إِليالِف قَُرْيٍش و  أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك الصبح بمكة 

 كاَن يقرأ في السفر في الفجر بالعاديات وأشباهها .ويروى عن أنس أنه 

 صلى به الفجر في سفر ، فقرأ بالمعوذتين . وروي عن عقبة بن عامر، أن النبي 

 خرجه وكيل في )) كتابه (( بإسناد منقطل .

 وخرجوه اإلموام أحموود بإسوناد متصوول ، ولوم يووذكر السوفر ، لكون ذكوور أنوه كوواَن يقوود بووالنبي 

 ر صالته عق  ذَِلَك ، وهو دليل على السفر .راحلته ، ثم ذك

 وخرجه أبو داود والنسائي مختصراً .

لمعواذ أن يقورأ فوي صوالة  وكان األولى أن يخرج في هذا الباب حديث جابر في أمر النبي 

 َواللَّْيووووووووِل   ،َوالشَّووووووووْمِس َوُضووووووووَحاَها  ،َسووووووووبِّحِ اْسووووووووَم َربِّووووووووَك اأْلَْعلَووووووووىالعشوووووووواء بووووووووـ : 

 د خرجه البخاري فيما تقدم في )) أبواب : اإلمامة (( .وق إِذَا 

أمووره يقوورأ سووورتين موون وسووط المفصوول .وعلووى هووذا   أن النبووي  -أيضوواً -وفووي روايووة لووهُ 

جمهور العلماء : أن المستح  أن يقرأ في صالة العشواء سوورتين مون أواسوط المفصول ، وهوو قوول 

 الشافعي وأحمد .

 أيضاً  .-نس ما يدل على ذَِلَك وقد سبق من حديث أبي هريرة وأ

 وروى ابن لهعية ، عن ابن أبي جعفر ، عن خالد بن السائ  ، عن أبي قتادة ، عون النبوي 

 ، قاَل : )) ال يقرأ في الصبح دون عشرين آية ، وال في العشاء دون عشر آيات((.

 خرجه أبو الشيخ األصبهاني .

 وهو غري  .

 بي موسى أن يقرأ في الفجر بوسط المفصل .وقد روي عن عمر ، أنه كت  إلى أ

 تعليقاً. -ذكره الترمذي 

 وذكر عن عثمان أنه كاَن يقرأ في العشاء بأوساط المفصل ؛ مثل سورة المنافقين ونحوها .

وروى مثله عون عمور ، وعون  إِذَا السََّماُء اْنَشقَّتْ وقد تقدم عن أبي هريرة ، أنه قرأ فيها بـ 

َونِْعووَم  أ فوي الركعووة األولوى موون العشواء موون أول األنفوال إلووى رأط األربعوين ابون مسووعود ، أنوه قوور

 ثم ركل ، ثم قام فقرأ بسورة من المفصل . النَِّصيرُ 

 وقال النخعي وإسحاق : كانوا يعدلون الظهر في القراءة بالعشاء .

 ومن قولهما : إن الظهر يقرأ فيها بنحو ثالثين آية .

سورة الجمعة والمنافقين في صالة العشاء ، وأن من أهول الحوديث وقد سبق حديث في قراءة 

 من كاَن يعمل به حضراً وسفراً .

وروى حوورب بإسووناده ، عوون حبيوو  بوون أبووي ثابووت ، قوواَل : كووانوا يسووتحبون أن يقوورءوا ليلووة 

 الجمعة سورة الجمعة ، كي يعلم الناط أن الليلة ليلة الجمعة .

َسووبِّحِ اْسووَم َربِّووَك لووة الجمعووة فووي العتمووة بسووورة الجمعووة قوواَل حوورب : قلووت ألحموود : فنقوورأ لي

 ؟ قاَل : ال ؛ لم يبلغني في هذا شيء . وكأنه كره ذَِلَك . األَْعلَى

وروى الخووالل موون طريووق الحسوون بوون حسووان ، قوواَل : قلووت ألحموود : فنقوورأ فووي ليلووة الجمعووة 

 ، ولكن ال يدمن ، وال يجعله حتماً . بسورة الجمعة ؟ قاَل : ال بأط ، ما سمعنا بهذا شيئاً أعلمه
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 باب -103

 يطول في األوليين ويحذف في األخَيين

حديثاً سليمان : ثنا شعبة ، عن أبي عون ، قواَل : سومعت جوابر بون سومرة ، قواَل :  -770

قاَل عمر لسعد : قد شكوك في كل شيء حتى الصالة ؟ قاَل : أموا أنوا فأمود فوي األوليوين وأحوذف فوي 

أو  فقواَل : صوودقت ، ذَِلوَك الظوون بووك  ألخوريين ، وال آلووو موا اقتووديت بوه موون ]صوالة[ رسووول هللا ا

 ظني بك .

 . معنى : )) ال آلو (( : ال أقصر وال أدع جهداً في االقتداء بصالة رسول هللا 

 وقد روي حديث سعد هذا بثالثة ألفاظ :

 أحدها : هذا ، وهو ذكر الصالة مطلقاً .

 ذكر صالة العشي ، والمراد : صالة الظهر والعصر . والثاني :

 والثالث : ذكر صالة العشاء ، فإن كاَن محفوظاً كاَن األنس  ذكره في هذا الباب .

وإنما خرجه البخاري في صالة الظهر والعصر ، وخرج هاهنا الروايوة المطلقوة التوي تودخل 

 في األخريين .فيها كل صالة رباعية ، لقوله : أمد في األوليين وأحذف 

ومووراد البخوواري : االسووتدال بحووديث سووعد هاهنووا علووى تطويوول األوليووين موون صووالة العشوواء ، 

 فيكون ذَِلَك مخالفاً لحديث البراء بن عازب الذي خرجه في الباب الماضي .

وقود ذكرنوا عون النخعووي وإسوحاق موا يوودل علوى أنوه يشورع تطويوول القوراءة فوي العشوواء ، وأن 

رأ فيها من أوساط المفصل ، كما دل عليِه حديث جابر في قصة معاذ بن جبول . الجمهور على أنه يق

 أعلم . وهللا 

 

* * * 

 

 باب -104

 القَاءة في الفجَ

 بالطور . وقالت أم سلمة : قرأ النبي 

حديث أم سلمة هذا ، قد خرجه البخواري فيموا سوبق فوي )) أبوواب : المسوجد (( فوي )) بواب : 

فوي )) كتواب : الحوج (( ولفظوه : عون أم سولمة ،  -أيضواً  -لعلوة (( وخرجوه إدخال البعير المسوجد 

أنووي أشووتكي ، فقوواَل : )) طوووفي موون وراء النوواط وأنووت راكبووة ((  قالوت : شووكوت إلووى رسووول هللا 

 يصلي إلى جن  البيت ، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور . فطفت ورسول هللا 

قاَل لها : )) إذا أقيمت الصوالة للصوبح  : أن النبي  ، وفي رواية لهُ  -أيضاً  -وخرجه مسلم 

 فطوفي على بعيرك والناط يصلون (( قالت : ففعلت .

هذه كانوت تطوعواً ، ثوم توردد : هول كانوت  وهذا يرد ما قاله ابن عبد البر : أن صالة النبي 

 ليالً ، أو نهار ؟ وقال : فيِه دليل على الجهر في تطوع النهار .

 س بشيء .وهذا كله لي

 فيِه حديثان :

 أحدهما :

 قاَل :

، قواَل : دخلوت أنوا  -هَو : أبو المنهوال  -حدثنا آدم : ثنا شعبة : ثنا سيار بن سالمة  -771

يصولي الظهور حوين  وأبي على أبي برزة األسلمي ، فسألناه عن وقت الصالة . فقاَل : كواَن النبوي 
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مدينوة ، والشومس حيوة ، ونسويت موا قواَل فوي تَول الشمس ، والعصر ويرجول الرجول إلوى أقصوى ال

المغوورب ، وال يبووالى بتووأخير العشوواء إلووى ثلووث الليوول ، وال يحوو  النوووم قبلهووا ، وال الحووديث بعوودها ، 

موا  -أو إحوداهما  -ويصلي الصبح ، ) فينصرف ( فيعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ فوي الوركعتين 

 بين الستين إلى المائة .

ي )) أبواب : المواقيت (( فوي مواضول متعوددة ، وفيهوا : أنوه كواَن يقورأ قد سبق هذا الحديث ف

 ما بين الستين إلى المائة . -يعني : صالة الصبح  -فيها 

 وكذا خرجه مسلم .

وأما هذه الرواية التي فيها التردد بين القراءة في الوركعتين ، أو أحوداهما موا بوين السوتين إلوى 

 ا الشك من سيار .المئة ، فتفرد بها البخاري ، وهذ

وخرجه اإلمام أحمد ، عن حجاج ، عن شعبة ، وفي حديثه : وكوان يقورأ فيهوا موا بوين السوتين 

 إلى المئة . قاَل سيار : ال أدري أفي إحدى الركعتين أو كلتيهما .

: أنوه كواَن يقورأ بالسوتين إلوى المائوة فوي الوركعتين كلتيهموا ؛ فإنوه كواَن  -وهللا أعلم  -والظاهر 

حين يعرف الرجل جليسه ، ولو كاَن يقرأ في كل ركعة بمائة آية لم ينصورف حتوى يقوارب  ينصرف

 طلوع الشمس .

يدل على ذَِلَك : ما رواه الَهري وقتادة ، عن أنس ، أن أبا بكر صلى بالنواط الصوبح ، فقورأ 

 ين .سورة البقرة ، فقاَل لهُ عمر : كادت الشمس أن تطلل . فقاَل : لو طلعت لم تجدنا غافل

 وروي ، عن قتادة في هذا الحديث : أنه قرأ بال عمران .

ورواه مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، أن أبوا بكور صولى الصوبح ، فقورأ فيهوا سوورة البقورة فوي 

 الركعتين كلتيهما . 

، عن هشام ، عن أبيه ، أنه سمل عبد هللا بن عامر قاَل : صلينا وراء  -أيضاً  -وروى مالك 

الصبح ، فقرأ فيها سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة . قاَل هشام : فقلت لهُ  عمر بن الخطاب

 : إذا ، لقد كاَن يقوم حين يطلل الفجر . قاَل : أجل .

 وقد رواه وكيل وأبو أسامة ، عن هشام ، أنه سمل عبد هللا بن عامر . 

ً وهم في زيادته في إسناده: ))  عن  وزعم مسلم : أن قولهم أصح، وأن مالكا

 أبيه ((.

 قاَل ابن عبد البر : والقول عندي قول مالك ؛ ألنه أقعد بهشام .

وقد كاَن عمر هَو الذي مد في صالة الفجر ، كما روى ثابت ، عن أنس قاَل : ما صليت 

في تمام ، كانت صالته متقاربة ، وكانت صالة أبي بكر  خلف أحد أوجَ من صالة رسول هللا 

 عمر بن الخطاب مد في صالة الفجر .متقاربة ، فلما كاَن 

 خرجه مسلم .

متقاربة ، وصالة أبي بكر وعمر ،  ورواه حميد عن أنس ، قاَل : كانت صالة رسول هللا 

 حتى مد عمر في صالة الفجر .

 خرجه اإلمام أحمد .

في قراءة صالة الفجر على سائر الصلوات لم يكن كثيراً  فهذا يدل على أن زيادة النبي 

، وأن صلواته كلها لم يكن بينها تفاوت كثير في القراءة ، وأن هذا هَو الغال  على صالته ،  جداً 

وقد يطيل أحياناً ويقصر أحياناً ؛ لعارض يعرض لهُ ، فيحمل حديث أبي برزة على أنه كاَن يقرأ 

 في الفجر ما بين الستين إلى المائة ، أحيانا ، ال غالباً .

 كاَن يطيل القراءة في الفجر . النبي وقد سبق حديث عائشة : أن 
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والمراد : أنه يقرأ في الفجر أطول مما يقرأ في غيرها من الصلوات ، وإنما كانت قراءة أبي 

بكر بالبقرة مرة واحدة ، وكان عمر يقرأ في الفجر ببني إسرائيل والكهف ويونس وهود ونحو ذَِلَك 

 من السور .

ي صالة الفجر كثيراً . وكذلك كاَن ابن مسعود يقرأ وكان عثمان يكرر قراءة سورة يوسف ف

 في ركعة . طسمفيها ببني إسرائيل في ركعة و 

 وكان ابن الَبير يقرأ في الصبح بيوسف وذواتها .

َرتْ وكان علّي يخفف ، فكان يقرأ  ونحو ذَِلَك من  إِذَا السََّماُء اْنفََطَرتْ و  إِذَا الشَّْمُس ُكّوِ

 السور .

 : أنه كاَن يسفر بالفجر ، وكان من قبله يغلس بها . والظاهر

 وقد روي ، أن عمر لما قتل أسفر بها عثمان .

 خرجه ابن ماجه .

 ، وقد تقدم أنه قرأ بالطور. -أيضاً  -التخفيف في الفجر  وقد روى عن النبي 

 يقرأ في الفجر  وفي )) صحيح مسلم (( عن قطبة بن مالك ، أنه سمل النبي 

 َّْخَل بَاِسقَاٍت لََها َطْلٌل نَِضيدٌ َوالن :[ . 10] ق 

 . قوفي رواية لهُ : أنه قرأ في أول ركعة 

ً  -وفيه  َواللَّْيِل إِذَا يقرأ في الفجر  : عن عمرو بن حريث ، أنه سمل النبي  -أيضا

 [ .17] التكوير: َعْسعَسَ 

ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد رأ في الفجر بـكاَن يق : عن جابر بن سمرة ، أن النبي  -أيضاً  -وفيه 

 . ونحوها 

 وفي رواية : وكانت صالته بعد تخفيفاً .

 والظاهر : أنه أراد أن صالته بعد الفجر كانت أخف من صالة الفجر .

  حم  و  يّـس قرأ في الفجر بسورة الروم ، وبسورة  وروى أنه 

 . َهْل أَتَىالسجدة ، و الم  و 

الََهاقرأ في الصبح  ) سنن أبي داود (( أنه وفي ) ََ لَِت اأْلَْرُض ِزْل َِ في الركعتين  إِذَا ُزْل

 كلتيهما .

 يعني : أنه أعادها في الركعة الثانية ، ولعل ذَِلَك كاَن سفراً .

 قرأ في الفجر في السفر بالمعوذتين وقد سبق ذكره . وروى عقبة بن عامر ، أن النبي 

على أن المستح  أن يقرأ في الفجر بطول المفصل ، كما كت  به عمر إلى  وأكثر العلماء

 موسى األشعري ، ودل عليِه حديث أبي هريرة وأنس ، وقد سبق .

 وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .

وروي عن أحمد ما يدل على أن الركعة األولى يقرأ فيها بطول المفصل ، والثانية يقرأ فيها 

 . طةمتوس

 وروي عن الَهري ، أنه كاَن يقرأ في األولى من طوال المفصل ، وفي الثانية من قصاره .

 وهذا مبني على القول باستحباب تطويل األولى على الثانية كما سبق .

وروى مالك ، عن نافل ، عن ابن عمر ، أنه كاَن يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور 

 عة بسورة .األول من المفصل ، في كل رك

 وظاهر هذا : يدل على أنه كاَن يرى القراءة في الصبح بطوال المفصل مختصاً بالسفر .
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قُْل يَا أَيَُّها وقد نص أحمد على أنه يكره قراءة السورة القصيرة في صالة الفجر ؛ مثل 

وأشباهما من  طه  إال في السفر ، وأنه ال تكره القراءة فيها بمريم و  أَرأَْيَت  و  اْلَكافُِرونَ 

 السور .

 وقال : قد قرأ أبو بكر بالبقرة ، وكأنه استح  موافقة من خلفه .

 يعني : مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما ي ثرونه من التخفيف واإلطالة .

 الحديث الثاني :
 قاَل :
ه سمل حدثنا مسدد : ثنا إسماعيل بن إبراهيم : ثنا ابن جريح : أخبرني عطاء ، أن -772

أسمعناكم ، وما أخفى علينا أخفينا  أبا هريرة يقول : في كل صالة يقرأ ، فما أسمعنا رسول هللا 
 عنكم ، وإن لم تَد على أم القرآن أجَأت ، وأن زدت فهَو خير .

كاَن يقرأ في جميل الصلوات ما جهر فيِه وما خافت ،  هذا الحديث : يدل على أن النبي 
 يسمعه من خلفه ، ويخفي في غيرها .فيجهر في الجهريات ف

وهذا شبيه بحديث خباب المتقدم ، وكان األولى تخريجه في )) أبواب : القراءة في الظهر 

في صالة السر خفيت على ابن عباط وغيره ، وأما قراءته في  والعصر (( ؛ فإن قراءة النبي 
 صلوات الجهر فلم تخف على أحد .

كاَن يقرأ في صالة الصبح ويجهر  ث في هذا الباب : أنه فأكثر ما يستفاد من هذا الحدي
بالقراءة ، وليس فيِه ذكر ما كاَن يقرأ به ، وال تقديره ، فأول الحديث وآخره موقوف على أبي 

 هريرة .
 وقد وقل أوله مرفوعاً :

خرجه مسلم من رواية حبي  بن الشهيد : سمعت عطاء يحدث ، عن أبي هريرة ، أن رسول 

 اَل : )) ال صالة إال بقراءة (( . قاَل أبو هريرة : فما أعلن لنا ق هللا 

 أعلنا لكم ، وما أخفاه أخفيناه لكم . رسول هللا 
 وذكر الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما : أن رفعه وهم ، وإنما هَو موقوف .

 عت رسول هللا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قاَل : سم -أيضاً  -وقد رفعه 

يصلي بنا فيجهر ويخافت ،  يقول : )) ال صالة إال بقراءة (( قاَل أبو هريرة : كاَن رسول هللا 
 فجهرنا فيما جهر ، وخافتنا فيما خافت .
 خرجه الحارث بن أبي أسامة .

 وابن أبي ليلى ، سيء الحف  جداً ، ورفعه وهم . وهللا أعلم .
* * * 

 

 

 

 

 

 باب -105

 َاءة الفجَالجهَ بق

 يصلي يقرأ بالطور . وقالت أم سلمة : طفت وراء الناط والنبي 

 حديث أم سلمة ، قد ذكرنا في الباب الماضي .

 فيِه حديثان :
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 األول :

 هَو : جعفر بن أبي -حدثنا مسدد : ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر  -773

في طائفة من أصحابه ،  بي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباط ، قاَل : انطلق الن -وحشية

عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشه  ، 

فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا  : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت 

ت علينا الشه  . قالوا : ما حال بينكم علينا الشه  . قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء ، وأرسل

وبين خبر السماء إال شيء حدث ، فاضربوا مشارق األرض ومغاربها ، فانظروا ما الذي حال 

عامدين  -وهو بنخلة - بينكم وبين خبر السماء . فانصرف الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي 

عوا القران ] استمعوا لهُ ، فـ[ قالوا : إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر ، فلما سم

الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم ، فقالوا : يا قومنا إنا  -وهللا -هذا

قُْل سمعنا قرانا عجبا ، يهدي إلى الرشد فامنا به ، ولن نشرك بربنا أحداً ، فأنَل هللا على نبيه : 

 أوحي إليه قول الجن .، وإنما  أُوِحَي إِلَيّ 

 هذه القصة كانت في أول البعثة .

وهذا الحديث مما أرسله ابن عباط ، ولم يسم من حدثه به من الصحابة ، ويحتمل أنه سمعه 

 يحكي عن نفسه . وهللا أعلم . من النبي 

يخرج  وسوق عكاظ نحو نخلة ، كاَن يجتمل فيِه العرب ، ولهم فيِه سوق ، فكان النبي 

، فيدعوهم إلى هللا عَ وجل ، وقد كانت الشه  يرمى بها في الجاهلية ، وإنما كثرت عندما  إليهم

 . بعث النبي 

نبي أو دين هلل ظاهر  األرضوقد قاَل السدي وغيره : إن السماء لم تحرط إال حيث كاَن في 

. 

حابه وهو يصلي بأص والمقصود من هذا الحديث هاهنا : أن الشياطين لما مروا بالنبي 

كاَن يجهر بالقراءة في صالة  صالة الصبح ، وقفوا واستمعوا القرآن . وهذا يدل على أنه 

 الصبح ، فلما سمعوا عرفوا أنه هَو الذي حال بينهم وبين خبر السماء .

 وظاهر هذا السياق : يقتضي أن الشياطين آمنوا بالقرآن ، وكذا قاَل السدي وغيره .

 ين : هل هم جنس واحد ، أو ال ؟وقد اختلف في الجن والشياط

 فقالت طائفة : الجن كلهم ولد إبليس ، كما أن اإلنس كلهم ولد آدم .

 روي هذا عن ابن عباط من وجه فيِه نظر . وأنهم ال يدخلون الجنة .

عن الحسن ، وأنه قاَل : م منهم ولي هلل لهُ الثواب ، ومشركهم شيطان لهُ  -أيضاً  -وروي 

 العقاب .

طائفة : بل الشياطين ولد إبليس ، وهم كفار وال يموتون إال مل إبليس ، والجن ]ولد[ وقالت 

 الجان وليسوا الشياطين ، وهم يموتون ، وفيهم الم من والكافر .

 أيضاً . -روي هذا عن ابن عباط بإسناد فيِه نظر 

م ير الجن ، ل وقوله : )) وإنما أوحي إليه قول الجن (( . يشير ابن عباط إلى أن النبي 

 وال قرأ عليهم ، وإنما أوحي إليه استماعهم القرآن منه وإيمانهم به .

على الجن  وقد روي ذَِلَك صريحاً عنه ، أنه قاَل في أول هذا الحديث : ما قرأ رسول هللا 

 ثم ذكر هذا الحديث . -وال رآهم 

 الحديث الثاني :
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[ عكرمة ، عن ابن عباط ، قاَل : حدثنا مسدد : ثنا إسماعيل : ثنا ]أيوب ، عن -774

فيما أمر ، وسكت فيما أمر ، وما كاَن ربك نسيا ، ولقد كاَن لكم في رسول هللا  قرأ رسول هللا 

 حسنة . أسوة

وخرجه اإلمام أحمد ، عن عبد الصمد بن الوراث ، عن أبيه ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قاَل 

فيما أمر أن يقرأ فيِه ،  اَل : قرأ رسول هللا : لم يكن ابن عباط يقرأ في الظهر والعصر ، ق

 وسكت فيما أمر أن يسكت فيِه ، وقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة ، وما كان ربك نسيا .

كان يسر القراءة في بع  صالته ،  وهذا يرد قول من تأول كالم ابن عباط أن النبي 

 يرهما .ويجهر في بعضها ، كما نقله اإلسماعيلي والخطابي وغ

ً عن ابن عباط من وجوه أخر ، قد ذكرنا بعضها فيها سبق في ))  وقد روي ذلك صريحا

 باب : القراءة في الظهر (( ، وذكرنا اختالف الروايات عن ابن عباط في ذلك.

كان يقرأ في صالة الفجر ،  والمراد من تخريج هذا الحديث في هذا الباب : أن النبي 

 كان يقرأ فيما يجهر فيه . إن ابن عباط أخبر أن النبي ويجهر بالقراءة فيها ؛ ف

 وال خالف بين أحد من المسلمين كان يجهر بالقراءة في صالة الفجر كلها .

في صالة الفجر جهراً وهو المقصود في  فيستفاد من حديث ابن عباط هذا قراءة النبي 

 هذا الباب . وهللا أعلم .

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 باب-106

 السورتين في الَكعة ، والقَاءة بالخواتيمالجمع بين 

 وسورة ابَ سورة ، بأول سورة

الم منين في الصبح ، حتى إذا جاء ذكر  ويذكر ، عن عبد هللا بن السائ  : قرأ النبي 

 أخذته سعلة فركل . –أو ذكر عيسى  –موسى ]وهارون[ 

مد بن عباد بن هذا الحديث خرجه مسلم من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريح سمعت مح

جعفر يقول : أخبرني أبو سلمة بن سفيان ، وعبد هللا ابن عمرو ، وعبد هللا بن المسي  العابدي ، 

الصبح بمكة ، فاستفتح بسورة الم منين ،  عن عبد هللا بن السائ  ، قال : صلى لنا رسول هللا 

أخذت  –تلفوا عليه محمد بن عباد يشك ، أو اخ –ذكر عيسى  أو –حتى جاء ذكر موسى وهارون 

 سعلة فركل . وعبد هللا بن السائ  حاضر ذلك . النبي 

من طريق حجاج ، عن ابن جريح ، وقال فيه : وعبد هللا بن عمرو بن  –أيضاً  –وخرجه 

 في أحد الرواة الثالثة عن ابن السائ  . –العاع 

 وقيل : إنه وهم ؛ فإن عبد هللا بن عمرو هذا ليس بابن العاع .

 رواه أبو عاصم ، عن ابن جريح ، كما رواه عنه عبد الرزاق وحجاج .وكذا 
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 الروايات عن ابن عباط في ذلك . اختالفسبق في )) باب : القراءة في الظهر (( وذكرنا 

كان يقرأ في صالة الفجر ،  والمراد من تخريج هذا الحديث في هذا الباب : أن النبي 

 كان يقرأ فيما يجهر فيه . أخبر أن النبي ويجهر بالقراءة فيها ؛ فإن ابن عباط 

 وال خالف بين أحد من المسلمين كان يجهر بالقراءة في صالة الفجر كلها .

في صالة الفجر جهراً وهو المقصود في  فيستفاد من حديث ابن عباط هذا قراءة النبي 

 هذا الباب . وهللا أعلم .

* * * 

 باب-106

 والقَاءة بالخواتيم  الجمع بين السورتين في الَكعة ،

 وسورة ابَ سورة ، وبأول سورة 

الم منين في الصبح ، حتى إذا جاء ذكر  ويذكر ، عن عبد هللا بن السائ  : قرأ النبي 

 أخذته سعلة فركل . أو ذكر عيسى -موسى وهارون 

هذا الحديث خرجه مسلم من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج : سمعت محمد بن عباد بن 

، يقول : أخبرني أبو سلمة بن سفيان ، وعبد هللا بن عمرو ، وعبد هللا بن المسي  العابدي ،  جعفر

الصبح بمكة ، فاستفتح بسورة الم منين ،  عن عبد هللا بن السائ  ، قاَل : صلى لنا رسول هللا 

ذت أخ محمد بن عباد يشك ، أو اختلفوا عليِه  -أو ذكر عيسى-حتى جاء ذكر موسسى وهارون 

 سعلة فركل . وعبد هللا بن السائ  حاضر ذَِلَك . النبي 

من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، وقال فيِه : وعبد هللا بن عمرو بن  -أيضا-وخرجه 

 في أحد الرواة الثالثة عن ابن السائ  . العاع 

 وقيل : إنه وهم ، فإن عبد هللا بن عمرو هذا ليس بابن العاع .

 ، عن ابن جريج ، كما رواه عنه عبد الرزاق وحجاج .وكذا رواه أبو عاصم 

: عن أبي سفيان ، عن عبد هللا بن  -مرة  -ورواه يحيى بن سعيد عن ابن جريح ، فقال : 

 السائ  .

 ورواه ابن عيينة ، عن جريح ، عن ابن أبي ملكية ، عن ابن السائ  .

 وقال أبو حاتم الرازي : هو خطأ من ابن عيينة .

(( : من السعال ، قيد كثير من الناط بفتح السين . وقيل : إنه ، وهم ، وإن  و )) السعلة

 الصواب بضمها . وهللا أعلم .

وهذا الحديث : قد يستدل به على قراءة السورة في الركعتين ، وقد سبق ذكر ذلك ، إال أنه 

ة أول السور في ليس فيه تصريح بأنه أتمها في الركعة الثانية ، فإنما يستدل به على جواز قراء

 ركعة .

 وأكثر العلماء على أنه ال يكره قراءة أوائل السور وأوساطها وخواتمها في الصالة.

وقد روي عن ابن مسعود ، أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتيم السور وعن أحمد ، يكره 

 القراءة من أوساط السور دون خواتيمها .

 وعنه ، أنه يكره قراءة أواخر السور .

كاها طائفة من أصحابنا عن أحمد ، ومنهم من حملها على كراهة المدوامة على ذلك كذا ح

كان الغال  عليهم قراءة السورة التامة ، فيكره مخالفتهم  دون فعله أحياناً ؛ ألن أصحاب النبي 

 في أفعالهم .

 ثم قال البخاري :
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لثانية بسورة من المثاني وقرأ عمر في الركعة األولى بمئة وعشرين ]آية[ من البقرة ، وفي ا

. 

 هذا يدل على قراءة سورة وبع  أخرى في ركعتين . وقد سبق ذكر حكم 

 ذلك ، وأنه غير مكروه .

والقرآن : ينقسم إلى )) السبل الطوال (( ، وهي : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 

ا . وإلى )) المئين (( ، واألنعام واألعراف ويونس ، كذا قاله ابن عباط وسعيد بن جبير وغيرهم

وهي ما كان من السور وعدد آياته مائة آية ، أو يَيد ، أو ينقص شيئا . وإلى )) المفصل (( ، 

 على األشهر و )) المثاني (( ، وهو ما عدا ذلك . –وأوله الحجرات 

وهي من  –وقد سأل ابن عباط عثمان ، فقال : ما حملكم على أن عمدتم إلى )) براءة (( 

 وذكر الحديث . –فجعلتموها في السبل الطوال  –وهي من المثاني  –وإلى األنفال  –ين المئ

 خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .

وفي )) المسند (( عن واثلة بن األسقل مرفوعا : )) أعطيت مكان التوراة السبل الطول ، 

 وفصلت وأعطيت مكان الَبور المئين ، وأعطيت مكان اإلنجيل المثاني 

 بالمفصل (( .

 وروى اإلمام أحمد : حدثنا عبد هللا بن أدريس : أبنا يَيد بن أبي زياد ، عن 

عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن أبَى ، قال : صليت خلف عمر ، فقرأ بسورة يوسف حتى إذا 

نِ بلذ  َْ ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُح ، ثم قرأ سورة النجم [ وقل عليه البكاء فركل  84]يوسف :   َواْبيَضَّ

 . إذا زلَلت األرض  ، فسجد فيها ، ثم قام ، فقرأ 

 جمل قراءة سورتين في ركعة و بع  سورة في آخرى . –أيضاً  –وهذا فيه 

 قال البخاري :

وقرأ األحنف الكهف في األولى ، وفي الثانية بيوسف أو يونس ، وذكر أنه صلى مل عمر 

 الصبح بهما .

ال يكره قراءة القرآن على غير ترتي  المصحف ، فيقرأ في الركعة األولى هذا يدل على أنه 

 سورة ، وفي الثانية بسورة قبلها في ترتي  المصحف .

 وقد روي هذا عن عمر من وجه آخر ، وعن أنس : 

وروى وكيل بإسناده ، عن عمرو بن ميمون ، قال : أمنا عمر في المغرب فقرأ بالتين في 

  ألم تر  ، ثم قرأ في الثانية  َوُطوِر ِسيِنينَ  قرأ  الركعة األولى ، ثم

 . إليالف  و 

 أيضاً . –وفي هذا جمل بين سورتين في الركعة 

ُ أََحدٌ  وروى عن أنس ، أنه قرأ في صالة المغرب في أول الركعة   . قُْل ُهَو َّللاَّ

 وقد روي مثل هذا من حديث ابن عمر مرفوعاً .

 .خرجه حرب الكرماني 

 وال يصح إسناده .

واألكثرون على أن ذلك غير مكروه . وعن أحمد رواية أنه يكره تعمد ذلك ؛ لمخالفته 

 ترتي  المصحف .

 أنه قرأ في قيامه من الليل سورة البقرة ، ثم النساء ، ثم آل عمران . وقد روي عن النبي 

ل هو أمر اجتهد فيه وترتي  سور المصحف على هذا الترتي  ليس توقيفاً على الصحيح ، ب

 عثمان مل الصحابة ، وحديث س ال ابن عباط لعثمان المشار إليه فيما سبق يدل عليه .

 قال البخاري :
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 وقرأ مسعود بأربعين آية من األنفال وفي الثانية بسورة من المفصل .

 هذا األثر رواه وكيل في )) كتابه (( ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن 

 يَيد ، قال : أمنا عبد هللا في العشاء ، فقرأ األنفال ، فلما بلذ رأط األربعين عبد الرحمن بن 

 ركل ، ثم قام ، فقرأ في الثانية بسورة من المفصل . ونعم النصير 

 وهذا فيه قراءة سورة وبع  أخرى في ركعتين كما تقدم عن عمر .

 قال البخاري :

تين ، أو يردد سورة واحدة في ركعتين : كل ]و[ قال قتادة فيمن يقرأ سورة واحدة في الركع

 . كتاب هللا 

أما قراءة سورة يقسمها في ركعتين فغير مكروه ، وقد فعله أبو بكر وعمر وغيرهما ، وقد 

سبق ذكره . وكذلك ترداد السورة في الركعتين كلتيهما ، قد سبق حديث الرجل الجهيني أنه سمل 

في الركعتين كلتيهما ، قال : فال أدري أنسي  رض إذا زلَلت األ قرأ في الصبح  النبي 

 ، أم قرأ ذلك عمداً ؟ رسول هللا 

 خرجه أبو داود .

 ونص أحمد على أنه جائَ في الفرض من غير كراهة .

 قال البخاري :

وقال عبيد هللا بن عمر ، عن ثابت عن أنس بن مالك : كان رجل من األنصار  -م774

قُْل ُهَو  كلما استفتح سورة يقرأ بها لهم في الصالة مما يقرأ به افتتح  ي مهم في مسجد قباء ، وكان

ُ أََحدٌ   [ حتى يفر  منها ، ثم يقرأ سورة أخرى 1]االخالع: َّللاَّ

معها ، وكان يصنل ذلك في كل ركعة ، فكلمة أصحابه ، فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم ال ترى 

ما أن تقرأ بها أما أن ، تدعها وتقرأ بأخرى ، فقال : ما أنا أنها تجَئك حتى تقرأ باألخرى ، فإ

بتاركها ، إن أحببتم أن أِمكم بذلك فعلت ، وإن كرهتم تركتكم . وكان يرون أنه من أفضلهم ، 

أخبروه الخبر . فقال )) يا فالن ، ما يمنعك أن تفعل  وكرهوا أن ي مهم غيره ، فلما أتاهم النبي 

وما يحملك على لَوم هذه السورة في كل ركعة ؟ (( قال : إني أحبها قال  ما يأمرك به أصحابك ؟

 : )) حبك إياها أدخلك الجنة (( .

هذا الحديث خرجه الترمذي في )) جامعه (( عن البخاري : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس : 

 الوجه . فذكره وقال : حسن غري  من هذا –حدثني عبد العَيَ بن محمد ، عن عبيد هللا بن عمر 

مسنداً ؛ ألن حماد بن سلمة رواه عن ثابت ، عن حبي   –هاهنا  –وإنما لم يخرجه البخاري 

 . بن سبيعة ، عن الحارث ، عن النبي 

 قال الدارقطني : هو أشبه بالصواب .

 وحماد بن سلمة ذكر كثير من الحفاظ أنه أثبت الناط في حديث ثابت ، وأعرفهم به .

هل هو صحابي ، أو ال ؟ فقال أبو حاتم الرازي : له صحبة . وقال  والحارث هذا اختلف :

 الدارقطني : حديثه مرسل .

 وخرجا في )) الصحيحين (( معنى هذا الحديث من رواية أبي الرجال ، عن 

بعث رجالً على سرية ، وكان يقرأ ألصحابه في صالتهم   عمرة ، عن عائشة ، أن رسول هللا  

ُ أََحدٌ قُْل هُ  ، فيختم بـ  فقال : ))  [ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول هللا 1:اإلخالع] َو َّللاَّ

سلوه ألى شيء يصنل ذلك (( ؟ فسألوه ، فقال : ألنها صفة الرحمن ، فأنا أح  أن أقرأها . فقال 

 : )) أخبروه أن هللا يحبه (( . رسول هللا 
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حة في ركعة واحدة من صالة وقد دل حديث أنس وعائشة على جواز جمل سورتين مل الفات

 لم ينهه عن ذلك . الفرض ؛ فإن النبي 

ويدل على أنه ليس هو األفضل ؛ ألن أصحابه استنكروا فعله وإنما استنكروه ألنه مخالف 

: )) ما يمنعك أن تفعل  وأصحابه في صالتهم ؛ ولهذا قال له النبي  لما عهدوه من عمل النبي 

 ما يأمرك به أصحابك ؟ (( .

 فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسناً ، وإنما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة .

وأكثر العلماء على أنه ال يكره الجمل بين السور في الصالة المفروضة ، وروي فعله عن 

عمر وابن عمر وعمر بن عبد العَيَ وعلقمة ، وهو قول قتادة والنخعي ومالك ، وعن أحمد في 

 يتان . وكرهه أصحاب أبي حنيفة .كراهته روا

 قال البخاري : 

حدثنا آدم : ثنا شعبة : ثنا عمرو بن مرة ، قال : سمعت أبا وائل قال : جاء رجل  -775

 إلى ابن مسعود ، فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة . قال : هذا كهذ 

ين سورة من المفصل ، يقرن بينهن ، فذكر عشر الشعر ، لقد عرفت النظائر التي كان النبي 

 سورتين في كل ركعة .

)) الهذ (( : متابعة القراءة في سرعة ، وكرهه ابن مسعود لما فيه من قلة التدبر لما يقرءوه 

. 

و )) النظائر (( : قيل : إنها سميت بذلك ؛ ألنها متشابهة في الطول ، فتكون جمل نظيرة . 

الخيار ، يقال : نظائر الجيش بمعنى أفاضلهم  وقيل لف  لما ] . . .[ فيكون جمل نظورة ، وهي

 وأماثلهم .

وروي ذلك في  ق  وسمى المفصل مفصالً لكثرة الفصول بين ، وأول المفصل سورة 

 حديث مرفوع . وقيل : أوله ]سورة[ القتال . وكان ابن مسعود أول مفصله 

 )) الرحمن (( ، لكن ترتي  سوره على غير هذا الترتي  .

 سير هذه السور التي ذكرها ابن مسعود في روايات أخر عنه .وقد روي تف

 وفي رواية لمسلم في هذا الحديث : ثمان عشرة من المفصل ، وسورتين من آل 

 حم .

وفي رواية ألبي داود من طريق أبي إسحاق ، عن األسود وعلقمة ، عن عبد هللا : تفسير 

 في ركعة ،  الحاقة  و  قتري  ا في ركعة ، و  والنجم   الرحمن  ذلك فقال : 

  إذا وقعت الواقعة  في ركعة ، و  والذاريات  و  والطور 

عبس  و  ويل للمطففين  في ركعة ، و والنازعات   سأل سائل  في ركعة ، و نَ و 

  في ركعة ، و  المدثر  و  المَمل  في ركعة ، و  هل أتى  وة ال أقسم بيوم القيام 

 في ركعة ،  والمرسالت   عم يتساءلون  في ركعة و 

 في ركعة . إذا الشمس كورت  و  الدخان و 

 قال أبو داود : هذا تأليف من ابن مسعود .

وليس في هذه الرواية من آل حم سوى سورة الدخان ، وهذا يخالف رواية مسلم المتقدمة : 

 وسورتين من آل حم .

رواية إبراهيم ، عن نهيك بن سنان السلمي ، أنه أتى ابن مسعود  وخرج اإلمام أحمد من

فقال : إني قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال : هذا مثل هذ الشعر ، أو نثرا كنثر الدقل ، إنما 

  الرحمن  يقرن : عشرين سورة :  فصل لتفصلوا ، لقد علمت النظائر التي كان رسول هللا 
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عم يتساءلون  و  الدخان  ف ابن مسعود ، كل سورتين في ركعة ، وذكر ، على تألي والنجم 

 . في ركعة 

 وخرجه يعقوب بن شيبة في )) مسنده (( ، وقال : هو حسن اإلسناد .

، وهي تخالف رواية أبي داود السابقة  عم يتساءلون  وفي هذه الرواية اقتران الدخان بـ 

 . ورت إذا الشمس ك في اقتران الدخان بـ 

وخرج الطبراني من رواية محمد بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي وائل ، قاَل : قاَل 

 يصلي بهن :  عبد هللا : لقد علمت النظائر التي كاَن رسول هللا 

 الذاريات  ،  والطور  ،  والنجم  و ،  اقتربت و ،  الرحمن  

ال أقسم بيوم  و  المَمل  و  سأل سائل  ، و  الحاقة  و  َن  ، و الواقعة  و 

 والنازعات    ،عم يتساءلون  ، و والمرسالت    ،هل أتي على االنسان  و  القيامة 

 . إذا الشمس كورت  ، و  ويل للمطففين  و  عبس  ، و

يل تكلم فيه ، وهذه الرواية تخالف ما تقدم ، وتلك الرواية أصح ، ومحمد بن سلمة بن كه

 وتابعة عليه أخوه يحيى ، وهو أضعف منه .

 وخرج أبو داود من رواية عبد هللا بن شقيق ، قال : سألت عائشة : هل كان رسول هللا 

 يقرن بين السور ؟ قالت : من المفصل .

 والظاهر : أن حديث ابن مسعود وعائشة إنما هو في صالة الليل .

ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت :  ل : صليت مل النبي وخرج مسلم من حديث حذيفة ، قا

يركل عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة ] فمضى [ ، فقلت : يركل بها ، ثم افتتح 

 وذكر الحديث . –سورة النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها 

 .وهذا كله يدل على جواز الجمل بين السور في صالة التطوع 

يقول : )) لكل سورة حظها من الركوع  وروى أبو العالية ، قال : أخبرني من سمل النبي 

 والسجود (( .

 وخرجه اإلمام أحمد .

 على الصالة المفروضة . –تقدير صحته  –وقد حمل هذا 

وروى وكيل ، عن عيسى الخياط ، عن الشعبي ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال: ما أح  

 ن في ركعة ، وأن لي حمر النعم .أني قرنت سورتي

 عيسى هذا ، فيه ضعف .

 

* * * 

 

 باب -107

 يقَأ في األخَيين بفاتحة الكتاب

 حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا همام ، عن يحيى ، عن عبد هللا بن أبي -776

 كان يقرأ في الظهر ] في األوليين [ بأم الكتاب وسورتين ، وفي قتادة ، عن أبيه ، أن النبي 

الركعتين األخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا ا ية ، ويطول في الركعة األولى ما ال يطول في ] 

 الركعة [ الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح .

قد خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق من رواية شيبان وهشام الدستوائي ، عن يحيى بن 

 الركعتين األخريين بأم الكتاب . أبي كثير ، وليس في حديثهما : ويقرأ في
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 وخرجه هاهنا من طريق همام ، عن يحيى بهذه الَيادة .

وخرجه مسلم في )) صحيحه (( من راوية همام وأبان العطار ، كالهما عن يحيى بن أبي 

 كثير .

وقد سأل األثرم اإلمام أحمد عن هذه الَيادة : أثبت هي ؟ قال : روها عدة ، ورواها بعضهم 

 وزاعي ، فقال له األثرم : هشام ال يقولها ؟ قال نعم ، هشام ال يقولها .عن األ

وقد ذه  أكثر العلماء إلى القول بذلك ، وأنه ال يَيد في الركعتين األخريين والثالثة من 

 المغرب على فاتحة الكتاب .

 وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرادء .

سيرين ، قال :ال أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين األوليين بفاتحة الكتاب  وعن ابن

 وسورة ، وفي األخريين بفاتحة الكتاب .

: حديث سعد في الحذف في األخريين . وقد تقدم في مواضل  –أيضاً  –وقد دل على ذلك 

 من الكتاب .

يقرأ في األربل جميعا ، في وروى مالك عن نافل ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا صلى وحده 

 كل ركعة بأم القرآن وسورة .

أنه يستح  أن يقرأ سورة مل أم القرآن في الركعات كلها  –في أحد قوليه  –وذه  الشافعي 

. 

: رواية واحدة  -ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد ، وأكثر أصحابنا قالوا : ال يستح  

. 

 وفي كراهيته عنه روايتان .

 عن أبي بكر الصديق ، أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة :  وقد تقدم

  قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َهدَْيتَنَا  ْ َِ  [ . 8]آل عمران :  َربَّنَا ال تُ

 وقد استح  أحمد ذلك في رواية .  

شاء قال القاضي أبو يعلى : يحتمل أنه استحبه ؛ ألنه دعاء ، فإنه قال في رواية األثرم : إن 

 قاله . قال : وال تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء .

كان يقرأ في الركعتين  وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي 

 األخريين على قدر نصف قراءته في األوليين .

دل على وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحياناً لبيان الجواز ، في

                      أنه غير مكروه ، خالفا لمن كرهه . وهللا أعلم                                                                                  

 

* * * 

 

 

 باب -108

  ن خافت القَاءة في الظهَ والعالَ
بن عمير ، عن أبي معمر ، حدثنا قتيبة : ثنا جرير ، عن األعمش ، عن عمارة  -777 

يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال نعم . قلنا : من أين علمت ؟  قال : قلنا لخباب : أكان رسول هللا 

 قال : باضطراب لحيته .

 قد تقدم هذا الحديث من طريق عن األعمش .
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ومقصود بهذا الباب : أن قراءة الظهر والعصر تكون سراً ، وهذا مما ال اختالف فيه بين 

 وإلى ا ن . المسلمين علماً وعمالً ، متداوال من أصحاب النبي 

 والمخافته سنة كالجهر . وأوج  ذلك ابن أبي ليلى وقليل من الناط ، وهو وجه للمالكية .

 وألصحابنا : أنه تبطل الصالة بتركه عمداً .

ن وخرج الطبراني وابن عدي من طريق أبي الرحال البصري ، عن النضر ابن أنس ، ع

   ،َوالشَّْمِس َوُضَحاَها صلى بهم الظهر بالهاجرة ، فرفل صوته ، فقرأ  أبيه ، أن رسول هللا 

فقال أبي بن كع  : يارسول هللا  ، أمرت في هذه الصالة بشيء ؟ قال : )) ال ،  َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى

 ولكني أردت أن أوقت لكم صالتكم (( .

بن محمد ، قال البخاري : منكر الحديث وأخرجه العقيلي من أبو الرحال ، اسمه : خالد 

 طريقه .

: أنه لم يكن يجهر في صالة  وقال : ال يتابل عليه . قال : والصحيح من الرواية عن النبي 

 النهار بالقراءة إال في الجمعة .

كنا عند وخرجه النسائي من رواية عبد هللا بن عبيد ، قال : سمعت أبا بكر بن النضر يقول : 

الظهر ، فقرأ لنا بهاتين  أنس ، فصلى بهم الظهر ، فلما فر  قال : إني صليت مل النبي 

 . َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَِة  و  (َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى السورتين في الركعتين بـ

أسمعهم قراءته في  وخرجه أبو بكر بن أبي داود في )) كتاب الصالة (( ، وعنده : أن أنسا

الركعتين األوليين ، فلما قضى صالته أقبل عليهم ، وقال : عمداً أسمعتكم قراءة هاتين السورتين ، 

 الظهر فقرأ بهاتين السورتين . أني صليت مل رسول هللا 

وخرج الطبراني من حديث قتادة ، عن شهر بن حوش  ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن 

؛ فصلى الظهر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة  نه صلى بهم صالة رسول هللا أبي مالك األشعري ، أ

 وذكر الحديث . –، يسمل من يليه 

 وشهر بن حوش  ، مختلف فيه .

 وقد رواه عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوش  ، وذكر في حديثه : أنه أسر القراءة .

 خرجه اإلمام أحمد من طريقه .

 أحف  لحديث شهر بن حوش  بخصوصه من غيره .وهو أصح ، وعبد الحميد 

تعليم القراءة وقدرها وروي هذا المعنى  ةولو صح شيء من ذلك لحمل على أنه جهر إلراد

 عن أنس وخباب بن األرت .

ولهذا المعنى روي عن عمر الجهر باالستفتاح ، عن ابن عباط الجهر بقراءة الفاتحة في 

 صالة الجنازة .

في النهار ؛ فإن كاَن في صالة جماعة ويطول فيِه القراءة كصالة وأما الجهر بالتطوع 

 .-إن شاء هللا تعالى  –الكسوف ، فإنه يجهر فيِه بالقراءة ، وستأتي المسألة في مواضل آخر 

 : نص عليه أحمد . -وكذا لو صلى الكسوف وحده جهر فيها 

 راءة .وأما غير ذلك من التطوع فاألكثرون على أنه ال يجهر فيها بالق

 قاَل أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود : قراءة النهار عجماء .

 وقال الحسن : صالة النهار عجماء .

أي : ال تسمل فيها قراءة .

وكثير من العلماء جعله حديثاً مرفوعاً ، منهم : ابن عبد البر وابن الجوزي ، وال أصل لذلك 

. 
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ي عنه فقال : ال أعرف صحيحاً وال فاسداً وحكى عن أبي حامد اإلسفراييني ، سأل الدارقطن

. 

 وروى أبووووو عبيوووود فووووي كتابووووه )) غريوووو  الحووووديث (( حوووودثنا إبووووراهيم بوووون سووووعد ، عوووون 

عبد هللا بن حذافوة يقورأ فوي المسوجد ، يجهور يوالقراءة فوي  أبيه ، عن أبي سلمة ، قال : سمل النبي 

 ( .صالة النهار ، فقال : )) يابن حذافة سمل هللا وال تسمعنا (

:  -موصووال وإرسواله أصوح  –وقد رواه بعضهم ، فجعله : عن أبي سلمة ، عن أبي هريورة 

 قاله الدارقطني وغيره .

وروى وكيل ، عن األوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قالوا : يارسوول هللا ، إن هاهنوا 

 قوم يجهرون بالقرآن بالنهار ؟ فقال : )) ارموهم بالبعر (( .

 بن أبي كثير ضعيفة .مراسل يحيى 

وقوود رواه يوسووف بوون يَيوود الدمشووقي ، عوون األوزاعووي ، عوون يحيووى ، عوون أبووي سوولمة ، عوون 

 ، فوصله . بريدة ، عن النبي 

 : قاله صالح بن محمد الحاف  وغيره . -وهو خطأ ال أصل له 

 ويوسف هذا ، ضعيف .

 وروي موصوال من وجوه أخر ، ال تصح .

، عن سعيد بون جبيور ، عون ابون عمور ، أنوه سومل رجوال يجهور  وروي ابن أبي شيبة بإسناده

 بالقراءة نهاراً ، فدعاه فقال : إن صالة النهار ال يجهر فيها فأسر قراءتك .

ورخصت طائفة في الجهر في التطوع بالنهار إذا لم ي ذ أحداً ، وهو قوول النخعوي والثووري 

 جبير .عن خالد بن معدان وسعيد بن  –أيضاً  –وإسحاق ، وروي 

وقال بشر بن حرب : رأيت ابن عمر يصلي بالنهار ، فكان يسمعنا قراءته وبشر بن حرب ، 

 تكلموا فيه .

 وألصحابنا وجه : أنه البأط به .
 

 باب -109

 إذا أسمع اإل ام اآلية

حدثنا محمد بن يوسف : ثنا األوزاعوي : حودثني يحيوى بون أبوي كثيور : حودثني  -778

كوان يقورأ بوأم الكتواب وسوورة معهوا ، فوي الوركعتين  ، عون أبيوه ، أن النبوي عبد هللا بون أبوي قتوادة 

األوليين من صالة الظهر و ] صالة [ العصر ويسمعنا ا ية أحياناً ، وكان يطيل في الركعة األولوى 

. 

قوله : )) كان يسمعنا ا ية أحياناً (( ظاهرة : أنه كان يقصد ذلوك ، وقود يكوون فعلوه لويعلمهم 

 في الظهر والعصر ، فإنه حصل لبعضهم شك في ذلك كما تقدم . أنه يقرأ

وقوود يكووون فعلووه لوويعلمهم هووذه السووورة المعينووة ، كمووا روي ذلووك عوون أنووس وغيووره ؛ أو ليبووين 

 جواز الجهر في قراءة النهار ، وأن الصالة ال تبطل به .

كوا يقول اتفاقواً عون وقالت طائفة من العلماء : لم يكون إسوماعهم ا يوة أحيانواً عون قصود ، إنموا 

كان يقرأ لنفسوه سوراً ، فربموا اسوتغرق فوي تودبر موا يقورأه ، أو لعلوه كوان يقصود  غير قصد ؛ فإنه 

تحقيق القراءة ، فيقل سماع قراءته لآلية أحياناً لذلك من غير أن يتعمود إسوماعهم ، أو أن يكوون وقول 

 اإلسماع منه على وجه السهو وفي هذا نظر .

نرى بأسا أن يتعمود الرجول الجهور بالشويء مون القورآن لويعلم مون خلفوه أنوه قال الشافعي : ال 

 يقرأ . قال : وهم يكرهون هذا ، ويوجبون السهو على من فعله .
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 يشير إلى أهل الكوفة .

 واختلف كالم اإلمام أحمد في ذلك :

لوك فنقل عنه حنبل في قراءة النهار : ترى للرجل أن يسمل من يليه ؟ قوال : الحورف ونحوو ذ

 يسمعهم ا ية أحياناً وقال : صالة النهار عجماء ال يجهر فيما . ، وال يغلط صاحبه ؛ كان النبي 

ونقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي في اإلمام يسمل من يليه ، فكره ذلك في صالة النهوار 

 أي : سجود سهو . –، وقال : ال أرى عليه سهوا في ذلك 

 بن مسعود ، أنه سمل قراءة في الظهر والعصر .وروى الشافعي بإسناده ، عن ا

 يعني : سجوداً . –قال الشافعي : وهذا عندنا ال يوج  سهواً 

وروى وكيل في )) كتابوه (( عون سويف المكوي ، عون مجاهود ، أنوه سومل عبود هللا بون عمورو 

 . كهيعص  يقرأ في الظهر بـ

: سمعت مون ابون عمور نغموة مون وروى الجوزجاني بإسناده ، عن أبي عثمان النهدي ، قاَل 

  ق . في صالة الظهر 

وروى حموواد بوون سوولمة ، عوون حميوود وثابووت وقتووادة والتيمووي ، أن أنسوواً صوولى بهووم الظهوور 

 والعصر ، وكان يسمعهم النغمة أحياناً .

 وروى عنه مرفوعاً .

 : قاله أبو حاتم والدار قطني وغيرهما . -ووقفه أصح 

، فسومل قراءتوه حتوى  إذا زلَلت  قرأ بهم في الظهر بـ وروي عن خباب بن األرت ، أنه

 تعلمها من خلفه .

 فجهر بها . إذا زلَلت  وعنه : قرأ بهم في العصر 

وقال علقمة : صوليت إلوى جنو  عبود هللا بون مسوعود بالنهوار ، فلوم أدر أي شويء قورأ ، حتوى 

 . طه  ( ، فظننته يقرأ  114) طه :  رب زدني علماً  سمعته يقول : 

 وقال النخعي : كان بعضهم يسمعهم ا ية في الظهر والعصر .

يصولي بنوا  وخرج النسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب ، قال : كان رسول هللا 

 الظهر ، فنسمل منه ا ية بعد ا ية من سورة لقمان والذاريات .

 ال ؟ واختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه : هل يسجد للسهو ، أم 

 فقالت طائفة : ال يسجد ، وروي عن أنس وعلقمة واألسود ، أنهم فعلوه ولم يسجدوا .

 وهو قول األوزاعي والشافعي .

 وقال النخعي والثوري وأبوحنيفة : يسجد لذلك .

 وعن أحمد فيه روايتان .

 وقال مالك : إن تطاول ذلك سجد للسهو ، وال أرى عليه في السر سهوا .

كان يسمل منه نغموة فوي صوالة الظهور  أنه ال يج  السجود لذلك بأن النبي واستدل أحمد ب

 ، وبأن أنساً جهر فلم يسجد .

قلت : الموروي عون الصوحابة قود تقودم أنوه كوان عموداً مونهم فعلووه ؛ لتعلويم مون وراءهوم سونة 

 القراءة ، والعمد ال يسجد له .

 ر فيه ، كما تقدم .وفيه رد على من قال : تبطل صالته بتعمد الجهر فيما يس

 فقد حكي عن ابن أبي ليلى ، أنه تبطل الصالة بتركه عمداً ونسياناً وهو بعيد جداً .

* * * 
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 يطول في الَكعة األولى

حدثنا أبو نعيم : ثنا هشوام ، عون يحيوى بون أبوي كثيور ، عون عبود هللا بون أبوي  -779

ة األولى من صالة الظهر ، ويقصر فوي الثانيوة ، كان يطول في الركع قتادة ، عن أبيه ، أن النبي 

 ويفعل ذلك في صالة الصبح .

 في هذه الرواية : التطويل في الركعة األولى من صالة الظهر والصبح .

 –وقد سبق من حديث همام ، عن يحيى بن أبي كثيور ذكور التطويول فوي األولوى مون العصور 

 أيضاً .

 يحيى . وكذا في بع  النسخ من رواية شيبان ، عن

 وقد خرجها في )) باب : القراءة في الظهر (( .

وقد سبق الكالم على التطويل في األولى مون الصولوات فوي )) بواب : القوراءة فوي الظهور (( 

 فال حاجة إلى إعادته هاهنا .

 

* * * 
 

 باب -111

 جهَ اإل ام بالتأ ين

سجد للجة ، وكان أبو وقال عطاء : أمين دعاء ، أمن ابن الَبير ومن وراءه حتى إن للم

 هريرة ينادي اإلمام : ال تسبقني بآمين .

 وقال نافل : كان ابن عمر ال يدعه ، ويحضهم ، وسمعت منه في ذلك خبراً . 

قال عبد الرزاق : أنا ابن جريج : قلت لعطاء : كان ابن الَبير ي من على إثر أم القرآن ؟ 

آمين دعاء قال : وكان أبو هريرة يدخل المسجد ، وقد قال : نعم ، حتى إن للمسجد للجة . قال : إنما 

 قام اإلمام فيه ، فيقول : ال تسبقني بآمين .

وروى يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه كان م ذنا للعالء بن 

 الحضرمي بالبحرين ، فاشترط عليه أن ال يسبقه بآمين .

، ال تسبقني  قاَل بالل : يارسول هللا : دي ، قالَ وروى عاصم األحول ، عن أبي عثمان النه

 بآمين .

 وهذا مرسل .

 وخرجه أبو داود ، وعنده عن أبي عثمان ، عن بالل .

 : قاله أبو حاتم الرازي . قال : وهو مرسل . -وهو خطأ 

 وقيل : إن أبا عثمان لم يسمل من بالل بالكلية ؛ ألنه قدم المدينة في خالفة 

 الل انتقل إلى الشام قبل ذلك .عمر ، وقد كان ب

 وقد رواه هشام بن الحق ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، عن 

 بالل ، فوصله .

 وهشام ، تركه اإلمام أحمد وغيره .

أن معنى آمين اللهم استج  ،  –وهللا أعلم  –وقول عطاء في آمين : إنها دعاء ، يريد به 

 ونحو هذا من الدعاء .

أنه كان يقول : إذا  –وكان من الصحابة  –أبي داود (( عن أبي زهير النميري وفي )) سنن 

دعا أحدكم بدعاء فليختمه بآمين ؛ فإن آمين مثل الطابل على الصحيفة . وذكر أنه خرج مل النبي 
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  ذات ليلة ، قال : فأتينا على رجل قد ألح في المسألة ، فوقف النبي  يسمل منه ، ثم قال النبي

 (( : . )) أوج  إن ختم بآمين 

 : )) آمين قوة الدعاء (( . -مرفوعاً  –وخرج ابن عدي بإسناد ضعيف ، عن أبي هريرة 

وفي )) آمين (( لغتان : المد ، والقصر ، والميم مخففة ، وحكي عن بعضهم تشديدها ، 

وال أخر ال تكاد وقالوا : معناها قاصدين نحوك . وزعم بعضهم أن آمين اسم من أسماء هللا . وفيه أق

 تصلح .

 : اختالط األصوات والضجات  -بفتح الالم وتشديد الجيم  –و )) اللجة (( 

 مثلها . –بالراء  –و )) الرجة (( 

 وقول أبي هريرة : )) ال تسبقني بآمين (( يدل على فضل شهود المأموم مل إمامه آمين .

 أسرعوا بنا ندرك آمين . وروي عن أبي الدرداء ، أنه سمل إقامة الصالة ، فقاَل :

 وقد قال وكيل : من أدرك آمين مل إمامه فقد أدرك معه فضلية تكبيرة اإلحرام .

 وأنكر اإلمام أحمد ذلك ، وقال : ال تدرك فضلية تكبيرة اإلحرام إال بإدراكها مل اإلمام .

 قال البخاري :

يد بن المسي  حدثنا عبد هللا بن يوسف : أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سع -780

 قال :  وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنهما أخبراه ، عن أبي هريرة ، أن النبي 

 )) إذا أمن اإلمام فأمنوا ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر لهُ ما تقدم من ذنبه (( .

 :  يقول : )) آمين (( . قول النَّبّي  وقال ابن شهاب : وكان رسول هللا 

هَو مما أرسله الَهري في آخر الحديث . وقد روي عن الَبيدي ، عن الَهري بهذا  (( آمين ))

 كاَن إذا فر  من قراءة أم القرآن رفل صوته ، فقاَل :  اإلسناد ، أن النَّبّي 

 )) آمين (( .

 خرجه الدارقطني .

 وقال : إسناده حسن .

 ا رواه مالك .كذا قال ، ووصله وهم ، إنما هو مدرج من قول الَهري ، كم

وروي ابن وه  هذا الحديث ، عن مالك ويونس ، عن الَهري ، وزاد فيه بعد قوله : )) إذا 

 وذكر باقي الحديث . –أمن اإلمام فأمنوا (( : )) فإن المالئكة ت من (( 

 خرجه البيهقي .

 من رواية سفيان ، عن الَهري . –أيضاً  –وخرجه ابن ماجه بهذه الَيادة 

 يث على أن اإلمام والمأمومين ي منون جميعاً ، وهذا قول جمهور أهل العلم .دل هذا الحد

 روي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة .

وقال عطاء : لقد كنت أسمل ا ئمة يقولون على إثر أم القرآن : أمين ، هم أنفسهم  ومن 

 وراءهم ، حتى إن للمسجد للجة .

وزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة واأل

. 

 وهو رواية المدنيين عن مالك واختيارهم .

وروى ابن القاسم ، عن مالك ، أن اإلمام ال ي من ، إنما ي من من خلفه ، وهو اختيار 

 المصريين من أصحابه .

إلمام دعاِه بقراءة آخر وحملوا قوله : )) إذا أمن اإلمام فأمنوا (( على أن المراد بتأمين ا

َغْيِر  ، قال : )) إذا قال اإلمام  الفاتحة ، بدليل رواية أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي 

الِّينَ   إن شاء هللا . –فقولوا : آمين (( وسيأتي فيما بعد  اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ
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دليل على اقتران تأمين المأمومين بتأمين وليس فيه ما يدل على أن اإلمام ال ي من ، بل فيه 

 اإلمام .

 وقد خرج اإلمام أحمد والنسائي من حديث معمر ، عن الَهري ، عن ابن 

َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال  ، قال : )) إذا قال اإلمام  المسي  ، عن أبي هريرة ، عن النبي 

الِّيَن  قول : آمين ، وإن اإلمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه فقولوا : آمين ، فإن المالئكة ت الضَّ

 تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه (( .

 واختلفوا في الجهر بها على ثالثة أقوال :

أحدها : يجهر بها اإلمام ومن خلفه ، وهو قول عطاء واألوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 

 وابن أبي شيبة ، وعامة أهل الحديث .

دل بعضهم بقوله : )) إذا أمن اإلمام فأمنوا (( فدل على سماعهم لتأمينه وروي عن واست

الِّيَن  عطاء ، قال : أدركت مائتين من أصحاب محمد ، إذا قال اإلمام :  سمعت لهم  َوال الضَّ

 ضجة بـ)) آمين (( .

 خرجه حرب .

ثوري ومالك وأبي حنيفة والثاني : يخفيها اإلمام ومن خلفه ، وهو قول الحسن والنخعي وال

 وأصحابة .

 والثالث : يخفيها المأموم كما يخفي سائر األذكار ، ويجهر بها اإلمام ، وهو قول للشافعي .

ومن أصحابه من حمله على حال على قلة المأمومين أو صغر المسجد بحيث يبلغهم تأمين 

 كذلك جهر المأمومون قوال واحداً . ناإلمام ، فإن لم يك

 ر بالتأمين لإلمام أحاديث مرفوعة يطول ذكرها .وفي الجه

: يجهر اإلمام حتى يسمل كل من في المسجد . قال  -في رواية أبي داود  –وقال اإلمام أحمد 

 أبو داود : وكان مسجده صغيراً .

وقال حرب : سمعت أحمد يجهر بآمين جهراً خفيفاً رقيقاً ، وربما لم أسمعه يجهر بها . قال : 

ق قال : يجهر بها حتى يسمل الصف الذي يليه . قال : ويجهر بها كل صف حتى وسمعت إسحا

 يسمل الصف الذي يليهم ، حتى ي من أهل المسجد كلهم .

ويكون تأمين المأمومين مل تأمين اإلمام ، ال قبله وال بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي 

ذا ، فإن الكل ي منون على دعاء الفاتحة ، وقالوا : ال يستح  للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير ه

على هذا الدعاء ، فيشرع المقارنة بالتأمين لإلمام والمأموم ، ليقارن  –أيضاً  –، والمالئكة ي منون 

 ذلك تأمين المالئكة في السماء ؛ بدليل قوله في رواية معمر : 

ران تأمين اإلمام والمالئكة ، )) فإن المالئكة تقول : آمين ، واإلمام يقول : آمين (( ، فعلل باقت

 أي : إذا شرع في التأمين ، أو أراده . –ويكون معنى قوله )) إذا أمن اإلمام فأمنوا (( 

وورد أثر يدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين اإلمام ، من رواية ابن لهيعة ، عن يَيد 

بكر وعمر واألئمة بعدهما ،  بن أبي حبي  ، عن عبد هللا بن عتاب العدوي ، قال : صليت مل أبي

الِّيَن  فكان إذا فر  اإلمام من قراءة فاتحة الكتاب فقال :  قال : آمين ، ورفل بها صوته  َوال الضَّ

 ، ثم أنصت ، وقال من خلفه : آمين ، حتى يرجل الناط 

 بها ، ثم يستفتح القراءة .

 إسناده ضعيف .

 هو الصحيح الذي يفهم من وتأمين المالئكة هو على دعاء القارٌ ، هذا 

 الحديث .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 211 

وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيِه أقواالً أخر ، مرغوباً عن ذكرها ؛ لبعدها وتعسفها من غير 

 دليل .

وقد قال عكرمة : إذا أقيمت الصالة فصف أهل األرض صف أهل السماء ، فإذا قال أهل 

الِّيَن  األرض :  فوافق آمين أهل األرض آمين ألهل السماء ؛  قالت المالئكة : آمين ،  َوال الضَّ

 غفر ألهل األرض ما تقدم من ذنوبهم .

وروى العالء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : إذا قرأ اإلمام بأم القرآن فاقرأ بها واسبقه ؛ 

الِّيَن  فإنه إذا قال :   م .قالت المالئكة : آمين . فمن وافق ذلك قمن أن يستجاب له  َوال الضَّ

وال يستج  أن يصل آمين بذكر آخر ، مثل أن يقول : آمين رب العالمين ؛ ألنه لم تأت به 

 السنة ، هذا قول أصحابنا .

 وقال الشافعي : هو حسن :

وال يسحت  أن يقدم على التأمين دعاء ؛ ألن التأمين على دعاء الفاتحة ، وهو هداية 

 الصراط المستقيم ، وهو أهم األدعية وأجلها .

 ومن السلف من استح  ذلك للمأموم ، منهم : الربيل بن خثيم والثوري .

وروى أبو نعيم في ))كتاب الصالة (( حدثنا أبو مالك النخعي ، عن المغيرة بن النعمان ، 

الِّينَ  عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباط ، قال : إذا قال اإلمام :   َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

 ل موجبة ، ثم قل : آمين .فس

 أبو مالك هذا ، ضعيف .

وروى أبو بكر النهشلي ، عن أبي إسحاق عن أبي عبد هللا اليحصبي ، عن وائل بن حجر ، 

الِّيَن  حين قال :  أنه سمل النبي   قال :  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

 )) رب اغفر لي ، آمين (( .

 . خرجه البيهقي وغيره

 وهذا اإلسناد ال يحتج به .

 وروى أبو حمَة ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يستحبون ذلك .

 وأبو حمَة ، هو ميمون األعور ، ضعيف .

 وظاهر األحاديث : يدل على أن يوصل التأمين بالفاتحة من غير سكوت .

هللا بن مسعود  وروى ابن المبارك : ثنا عاصم األحوال ، عن حفصة بنت سيرين ، عن عبد

الِّيَن  ، قال : إذا قرأ  ووصل بآمين ، فوافق تأمينه تأمين  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

 المالئكة استجيبت الدعوة .

 حفصة ، لم تسمل من ابن مسعود .

واستح  الشافعية أن يسكت بين الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة ؛ ليفصل القرآن عما ليس منه 

. 

 والتأمين سنة في الصالة ، وليس بواج  عند جمهور العلماء .

قال : )) إذا  وروى إسحاق بن إبراهيم بن هان  ، عن أحمد ، قال : آمين أمر من النبي 
 أمن القارٌ فأمنوا (( فهذا أمر منه ، واألمر أوكد من الفعل .

 
* * * 
 
 باب -112

 فضَ التأ ين
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ثنا مالك عن أبي الَناد ، عن األعرج ، عن أبي حدثنا عبد هللا بن يوسف :  -781
قال : )) إذا قال أحدكم آمين ] و [ قالت المالئكة في السماء : آمين ،  هريرة ، أن رسول هللا 

 فوافقت إحدهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (( .
أحدكم قال : )) إذا قال  وخرج مسلم من رواية يونس ، عن أبي هريرة ، أن رسول هللا 

في الصالة : آمين ، والمالئكة في السماء : آمين ، فوافق إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 
. )) 

قال : )) إذا قال القارٌ :  ومن رواية سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول هللا 
  َالِّين ن ، فوافق قوله قول أهل السماء ، غفر فقال من خلفه : آمي َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

 له ما تقدم من ذنبه (( .
 وروى إسحاق بن راهوية : حدثنا جرير : ثنا ليث ، عن كع  ، عن أبي 

الِّينَ  : )) إذا قال اإلمام  هريرة ، قال : قال رسول هللا   فقال :  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ
ألرض آمين أهل السماء ، غفر هللا للعبد ما تقدم من ذنبه . ومثل من ال آمين ، فوافق آمين أهل ا

يقول : آمين كمثل رجل غَا مل قوم فاقترعوا ، فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه ، فقال : لم لم 
 يخرج سهمي ؟ فقيل : إنك لم تقل آمين (( .

الِّينَ  قال أبو هريرة : وكان اإلمام إذا قال :   آمين .جهر ب َوال الضَّ
 كع  هذا ، قال أحمد : ال أدري من هو . وقال أبو حاتم : مجهول ال يعرف .

أن الحديث على ظاهره ، وأن المالئكة في السماء ت من على  –فيما تقدم  –وقد ذكرنا 
 قراءة المصلين في األرض للفاتحة .

، قال  بي وفي )) صحيح مسلم (( من رواية العالء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن الن

 : قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما  : )) قال هللا 

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن  سأل ، فإذا قال العبد :  ْحَمِن  قال هللا : حمدني عبدي ، فإذا قال :  اْلَحْمدُ ّلِِلَّ الرَّ

ِحيمِ  ينِ َماِلِك يَْوِم ال قال هللا : أثنى على عبدي ، فإذا قال  الرَّ وقال مرة :  –قال : مجدني عبدي  دِّ

قاَل : هذا بيني  إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك َنْستَِعيُن   -وقال مرة : فّوض إلي عبدي  -فوض إلي عبدي 

َراَط اْلُمْستَِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم غَ  وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل فإذا قال :  ْيِر اْهِدنَا الّصِ

الِّينَ   قال : هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل ((. اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

فهذا الحديث يدل على أن هللا يستمل لقراءة المصلي حيث كان مناجيا له ، ويرد عليه جواب 

،  ما يناجيه به كلمة كلمة ، فأول الفاتحة حمد ، ثم ثناء ، وهو تثنية الحمد وتكريره ، ثم تمجيد

والثناء على هللا بأوصاف المجد والكبرياء والعظمة ، ثم ينتقل العبد من الحمد والثناء والتمجيد إلى 

 خطاب الحضور ، كأنه صلح حينئذ للتقري  من الحضرة فخاط  خطاب الحاضرين ، فقال 

 . إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن  

كت  المنَلة من السماء كلها ؛ ألن الخلق إنما خلقوا وهذه الكلمة قد قيل : أنها تجمل سر ال

  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواأِلْنَس إاِلَّ ِليَْعبُدُوِن  لي مروا بالعبادة ، كما قاَل : 

[ ، وأنما أرسلت الرسل وأنَلت الكت  لذلك ، فالعبادة حق هللا على عباده ،  56] الذاريات : 

عانة هللا لهم ، فلذلك كانت هذه الكلمة بين هللا وبين عبده ؛ ألن العبادة وال قدرة للعباد عليها بدون إ

 حق هللا على عبده ، واإلعانة من هللا فضل من هللا على عبده .

وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم ؛ صراط المنعم عليهم ، وهم األنبياء وأتباعهم 

 ك في سورة النساء .من الصديقين والشهداء والصالحين ، كما ذكر ذل

فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا وا خرة ، واستقام سيره على الصراط 

يوم القيامة ، ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه ، وهو من يعرف طريق الهدى وال يتبعه 

 كاليهود ، أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من المشركين .
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في الصالة قراءة الفاتحة ، أجاب هللا دعاءه فقال : )) هذا لعبدي ولعبدي فإذا ختم القارٌ 

ماسأل (( . وحينئذ ت من المالئكة على دعاء المصلى ، فيشرع للمصلين موافقتهم في التأمين معهم 

 ، فالتأمين مما يستجاب به الدعاء .

إذا قال اإلمام : ، قال : ))  وفي )) صحيح مسلم (( عن أبي موسى األشعري ، عن النبي 

  َالِّين  فقولوا : آمين ، يجبكم هللا ((. َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

ولما كان المأموم مأموراً باإلنصات لقراءة اإلمام ، مأموراً بالتأمين على دعائه عند فرا  

، فكأنه دعا ؛ كما قال الفاتحة ؛ لم يكن عليِه قراءة ؛ ألنه قد أنصت للقراءة ، وأمن على الدعاء 

[ .  89] يونس : قَْد أُِجيبَْت دَْعَوتُُكَماكثير من السلف في قول هللا تعالى لموسى وهارون : 

 قالوا : كان موسى يدعو وهارون ي من ، فسماهما داعيين.

 

* * * 
 
 باب – 113

 جهَ المأ وم بالتأ ين
لى أبي بكر ، عن أبي صالح حدثنا عبد هللا بن مسلمة ، عن مالك ، عن سمي مو -782

َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال قال : )) إذا قال اإلمام :  ، عن أبي هريرة ، أن رسول هللا 
الِّينَ   فقولوا آمين ؛ فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه (( . الضَّ

ونعيم المجمر ،  ، عن النبي  تابعة : محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة
 عن أبي هريرة .

 حديث محمد بن عمرو الذي أشار إليه :
الِّينَ  خرجه البيهقي ، ولفظه : )) إذا قال القارٌ  فقال من خلفه : آمين ، فوافق  َوال الضَّ

 ذلك قول أهل السماء آمين ؛ غفر له ما تقدم من ذنبة ((.
 وحديث نعيم المجمر ، عن أبي هريرة .

 خرجه النسائي ولفظه : عن نعيم ، قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ 
َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال  )) بسم هللا الرحمن الرحيم (( ، ثم قرأ بأم القرآن ، حتى بلذ 

الِّينَ  جلوط ، فقال : آمين . فقال الناط : آمين ، ويقول كلما سجد : هللا أكبر ، وإذا قام من ال الضَّ
 . من االثنتين : هللا أكبر ، وإذا سلم قال : والذي نفسي بيده ، إني ألشبهكم صالة برسول هللا 

وحديث أبي صالح الذي خرجه البخاري وحديث محمد بن عمرو الذي أشار إليه : استدل 
ا  بهما من يقول : إن اإلمام ال ي من وال يجهر بالتأمين ؛ فإنه أمر المأموم أن ي من عقي  فر

الِّيَن  اإلمام من قراءة :   . َوال الضَّ
وأجاب عنه من قال : ي من جهراً ، بأنه إشارة إلى أن تأمينه يكون مل تأمين اإلمام ال بعده 

 ؛ فإنه قد سبق في رواية بأن اإلمام يقول : آمين . والمالئكة تقول : آمين .
وال على من بعد عن اإلمام ، بأنه يحتمل أن يكون هذا محم -كالخطابي  –وأجاب بعضهم 

ولم يسمل تأمينه ، وسمل قراءته ؛ فإن جهر اإلمام بالتأمين دون جهره بالقراءة فقد يسمل قراءته 
 من ال يسمل تأمينه .

وأما حديث نعيم ، عن أبي هريرة ، فال حجة فيه ؛ فإن أبا هريرة أمن على قراءة نفسه 
 . سول هللا حيث كان إماماً ، وقال : إني أشبهكم صالة بر

وفي استدالل البخاري بقوله : )) فقولوا : آمين (( على جهر المأموم بالتأمين نظر ، إال أن 
بين قول اإلمام : ))وال الضالين (( وقول المأوم : آمين ، وسماهما قوال ،  يقال : قد سوى النبي 

 وجعل قول المأموم كالمجاوبة لإلمام ، وقول المأموم إنما يكون 
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  –؛ ألن هذا الخطاب مختص بالصالة الجهرية باالتفاق فيكون مجاوبته بالتأمين جهراً  جهراً 
 أيضا .

 
* * * 
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