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١  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

  كتاب الصالةكتاب الصالة
  باب صالة اجلماعة واإلمامةباب صالة اجلماعة واإلمامة

٣٨٧ - رمِن عِد اَللَِّه ببع نا- عمهنع اَللَّه ِضيولَ اَللَِّه ؛ -رسأَنَّ رَقَال  :} 
  . فَق علَيِه  مت}صلَاةُ اَلْجماعِة أَفْضلُ ِمن صلَاِة اَلْفَذِّ ِبسبٍع وِعشِرين درجةً 

  .  } ِبخمٍس وِعشِرين جزًءا {:  ولَهما عن أَِبي هريرةَ- ٣٨٨
٣٨٩ -اِريخكَذَا ِللْبِعيٍد:  وأَِبي س نقَالَ، عةً : "وجرد ".  

  

  
  
  ):):الشرحالشرح((

استفتح املؤلف رمحه اهللا هذا الباب حبديث ابن عمر استفتح املؤلف رمحه اهللا هذا الباب حبديث ابن عمر واملراد باإلمامة هنا إمامة الصالة واملراد باإلمامة هنا إمامة الصالة 
صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع " " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال 

  . . وهنا احلديث متفق عليهوهنا احلديث متفق عليه" " وعشرين درجة وعشرين درجة 
قال البخاري رمحه اهللا حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن نافع عن قال البخاري رمحه اهللا حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن نافع عن 

  . . ابن عمر به ابن عمر به 
عن ابن عن ابن قال مسلم رمحه اهللا حدثنا حيي بن حيي قال قرأت على مالك عن نافع قال مسلم رمحه اهللا حدثنا حيي بن حيي قال قرأت على مالك عن نافع 

  . . عمر فذكره عمر فذكره 
ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب 

  " " مخس وعشرين جزءاً مخس وعشرين جزءاً " " هريرة مرفوعاً بلفظ هريرة مرفوعاً بلفظ 
مخس وعشرين مخس وعشرين " " ورواه البخاري حديث أيب احلُباب عن أيب سعيد مرفوعاً بلفظ ورواه البخاري حديث أيب احلُباب عن أيب سعيد مرفوعاً بلفظ 

  " . " . درجة درجة 
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  ه األلفاظ أن الرسول ه األلفاظ أن الرسول وال تنايف بني هذه األلفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذوال تنايف بني هذه األلفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذ
قال أوالً مخٍس وعشرين درجة وجزءاً مث أعلم بالزيادة فقال سبعاً وعشرين درجة قال أوالً مخٍس وعشرين درجة وجزءاً مث أعلم بالزيادة فقال سبعاً وعشرين درجة 
، وهذا أحد األوجه اليت قيلت وأحسنها وقد قيل إن هذا على حسب ما يكون ، وهذا أحد األوجه اليت قيلت وأحسنها وقد قيل إن هذا على حسب ما يكون 
من صالة الفذ فمنهم من حيظى خبمس وعشرين درجة ومنهم من حيظى بسبع من صالة الفذ فمنهم من حيظى خبمس وعشرين درجة ومنهم من حيظى بسبع 

 املصلي من إمتام الركوع والسجود  املصلي من إمتام الركوع والسجود وعشرين درجة على حسب ما يقوم بهوعشرين درجة على حسب ما يقوم به
  . . والطمأنينة وما يتبع ذلك والطمأنينة وما يتبع ذلك 

وقد احتج ذا احلديث مبجموع رواياته القائلون بعدم وجوب صالة اجلماعة وقد احتج ذا احلديث مبجموع رواياته القائلون بعدم وجوب صالة اجلماعة 
وهم املالكية وطائفة من فقهاء الشافعية واألحناف قالوا لو كانت صالة اجلماعة وهم املالكية وطائفة من فقهاء الشافعية واألحناف قالوا لو كانت صالة اجلماعة 

 مفاضلة بني صالة  مفاضلة بني صالة  للمنفرد أجراً وملن جيعل الرسول  للمنفرد أجراً وملن جيعل الرسول واجبة مل جيعل الرسول واجبة مل جيعل الرسول 
اجلماعة وصالة املنفرد بل كانت صالة املنفرد إما باطلة أو ما يقارب البطالن اجلماعة وصالة املنفرد بل كانت صالة املنفرد إما باطلة أو ما يقارب البطالن 
ويف هذا االستدالل نظر فال يلزم من وجود أجر لصالة املنفرد أن تكون صالة ويف هذا االستدالل نظر فال يلزم من وجود أجر لصالة املنفرد أن تكون صالة 
اجلماعة غري واجبة ألنه ميكن محل حديث الباب على املعذور وصالة اجلماعة اجلماعة غري واجبة ألنه ميكن محل حديث الباب على املعذور وصالة اجلماعة 

  ..سبع وعشرين درجة سبع وعشرين درجة تفضل صالة املنفرد املعذور بتفضل صالة املنفرد املعذور ب
وإن قال قائل املعذور له أجر كامل تقول نعم له أجر كامل إذا صلى مع اجلماعة وإن قال قائل املعذور له أجر كامل تقول نعم له أجر كامل إذا صلى مع اجلماعة 
أما يف بيته وغري ذلك إذا صلى منفرداً فما الدليل على أن له أجرأً كامالً يوازي أما يف بيته وغري ذلك إذا صلى منفرداً فما الدليل على أن له أجرأً كامالً يوازي 

تقيد باملعذور كاملريض تقيد باملعذور كاملريض " " صالة الفذصالة الفذ " "أجر من صلى مع اجلماعة فلذلك قوله أجر من صلى مع اجلماعة فلذلك قوله 
وه إذا صلوا منفردين وإن كتب هلم األجر كامالً إال أن وه إذا صلوا منفردين وإن كتب هلم األجر كامالً إال أن وحنوه فإن املريض وحنوحنوه فإن املريض وحن

هذا األجر ال يوازي أجر اجلماعة ألنه كلما كان العدد أكرب كلما كان أحب هذا األجر ال يوازي أجر اجلماعة ألنه كلما كان العدد أكرب كلما كان أحب 
  ..إىل اهللاإىل اهللا

 وقد جعل بعض أهل العلم حديث الباب من األحاديث املشتبهة اليت ترد  وقد جعل بعض أهل العلم حديث الباب من األحاديث املشتبهة اليت ترد 
 كحديث  كحديث باألحاديث احملكمة واألحاديث احملكمة قاطعة لوجوب صالة اجلماعةباألحاديث احملكمة واألحاديث احملكمة قاطعة لوجوب صالة اجلماعة

أيب هريرة متفق عليه وحديث األعمى وحديث ابن عباس وهو مروي يف صحيح أيب هريرة متفق عليه وحديث األعمى وحديث ابن عباس وهو مروي يف صحيح 
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مسلم من حديث أيب هريرة وكحديث ابن عباس عند أيب داود وابن ماجه مسلم من حديث أيب هريرة وكحديث ابن عباس عند أيب داود وابن ماجه 
  وكقول ابن مسعود وهو يف صحيح مسلم وسوف يأيت ذكر هذه األخبار وكقول ابن مسعود وهو يف صحيح مسلم وسوف يأيت ذكر هذه األخبار 

  . . إن شاء اهللا إن شاء اهللا 
حاديث املشتبهة إمنا هو من حاديث املشتبهة إمنا هو من واألظهر والعلم عند اهللا أن حديث الباب ليس من األواألظهر والعلم عند اهللا أن حديث الباب ليس من األ

األحاديث احملكمة إذا محلناه على املعذور وما املانع من محله على ذلك ومن زعم األحاديث احملكمة إذا محلناه على املعذور وما املانع من محله على ذلك ومن زعم 
أن املعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصالة مع اجلماعة فعليه الدليل ، أن املعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصالة مع اجلماعة فعليه الدليل ، 
فإن املعذور نعم يسقط عنه اإلمث ويكتب له األجر كامالً ولكن ليس كأجر من فإن املعذور نعم يسقط عنه اإلمث ويكتب له األجر كامالً ولكن ليس كأجر من 

 ولكن لو صلى املعذور مع مجاعة واجلماعة إثنان فأكثر كتب  ولكن لو صلى املعذور مع مجاعة واجلماعة إثنان فأكثر كتب صلى مع اجلماعةصلى مع اجلماعة
له أجر من صلى مع اجلماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا ال وإن كان معذوراًَ ال له أجر من صلى مع اجلماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا ال وإن كان معذوراًَ ال 

  . . يأخذ أجر من صلى مع اجلماعة يأخذ أجر من صلى مع اجلماعة 
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ِبيِدِه  واَلَِّذي نفِْسي {:  قَالَ أَنَّ رسولَ اَللَِّه  وعن أَِبي هريرةَ - ٣٩٠
طَبتحطٍَب فَيِبح رأَنْ آم تممه ا، لَقَدذَّنَ لَهؤلَاِة فَيِبالص رآم لًا ، ثُمجر رآم ثُم

اساَلن مؤلَاةَ، فَيونَ اَلصدهشاٍل لَا يِإلَى ِرج اِلفأُخ ثُم ،مهوتيب ِهملَيع قرفَأُح ،
ي ِبيِدِه لَو يعلَم أَحدهم أَنه يِجد عرقًا سِمينا أَو ِمرماتيِن حسنتيِن واَلَِّذي نفِْس

  .   متفَق علَيِه واللَّفْظُ ِللْبخاِري }لَشِهد اَلِْعشاَء 
  ):):الشرحالشرح((    

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

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

  . . هذا احلديث متفق عليه هذا احلديث متفق عليه 
ا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن أيب الزناد ا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن أيب الزناد قال البخاري رمحه اهللا حدثنقال البخاري رمحه اهللا حدثن

  . . عن األعرج عن أيب هريرة به عن األعرج عن أيب هريرة به 
وقال مسلم حدثنا عمر الناقد قال أخربنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيب الزناد عن وقال مسلم حدثنا عمر الناقد قال أخربنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيب الزناد عن 

  . .  به بهاألعرج عن أيب هريرة عن النيب األعرج عن أيب هريرة عن النيب 
  : : شرح احلديثشرح احلديث

   : :""لقد مهمت لقد مهمت " " قوله قوله 
هذا يرتل مرتلة الفعل ، ونوع ال يقترن معه هذا يرتل مرتلة الفعل ، ونوع ال يقترن معه  اهلم نوعان نوع يقترن معه اإلرادة ف اهلم نوعان نوع يقترن معه اإلرادة ف

  . . اإلرادة اإلرادة 
  ":":أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجاالً فيجمعون يل حزم من حطب أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجاالً فيجمعون يل حزم من حطب : " : " قوله قوله 

 يف هذا دليل على جواز تأخري صالة اجلماعة بعذر من األعذار كمراقبة املتخلفني  يف هذا دليل على جواز تأخري صالة اجلماعة بعذر من األعذار كمراقبة املتخلفني 
عن املنكر عن املنكر فهذا احلديث يصلح حجة للمحتسبني من اآلمرين باملعروف والناهني فهذا احلديث يصلح حجة للمحتسبني من اآلمرين باملعروف والناهني 

لتخلفهم عن صالة اجلماعة يف املساجد ملراقبة املتخلفني عن الصلوات فإن النيب لتخلفهم عن صالة اجلماعة يف املساجد ملراقبة املتخلفني عن الصلوات فإن النيب 
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 هم بالذهاب إىل املتخلفني وترك الصالة جبماعة املسلمني وذلك لتحصيل  هم بالذهاب إىل املتخلفني وترك الصالة جبماعة املسلمني وذلك لتحصيل 
  . . مصلحة كربى وليس مث مفسدة يف تأخري الصالة عن أول وقتها مصلحة كربى وليس مث مفسدة يف تأخري الصالة عن أول وقتها 

   بإمام املسجد ألن النيب  بإمام املسجد ألن النيب ويف احلديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاًويف احلديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاً
  . . سوف يذهب معه بأقوام حيملون احلطب ويساعدونه على قمع املتخلفني سوف يذهب معه بأقوام حيملون احلطب ويساعدونه على قمع املتخلفني 

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

اعة يف اعة يف فعل املنافقني ، وهذا احلديث من أقوى األدلة على إجياب صالة اجلمفعل املنافقني ، وهذا احلديث من أقوى األدلة على إجياب صالة اجلم
املساجد وإىل هذا ذهب عامة الصحابة فلم يروى وهللا احلمد عن صحايب قط أنه املساجد وإىل هذا ذهب عامة الصحابة فلم يروى وهللا احلمد عن صحايب قط أنه 

رخص يف التخلف عن صالة اجلماعة من دون عذر بل اآلثار عنهم متواترة رخص يف التخلف عن صالة اجلماعة من دون عذر بل اآلثار عنهم متواترة 
  --وأي نفاق--بإجياب صالة اجلماعة باملساجد ورمي من ختلف عنها بالنفاق بإجياب صالة اجلماعة باملساجد ورمي من ختلف عنها بالنفاق 

 هذا ما رواه اإلمام  هذا ما رواه اإلمام  املخرج من اإلسالم من املخرج من اإلسالم منالنفاق اإلعتقاديكالمهم كالمهم ظاهر ظاهر 
مسلم يف صحيحه من طريق علي بن األقمر عن أيب األحوص عن عبداهللا بن مسلم يف صحيحه من طريق علي بن األقمر عن أيب األحوص عن عبداهللا بن 

وما يتخلف وما يتخلف ) ) أي معشر الصحابة هذه حكاية إلمجاعهمأي معشر الصحابة هذه حكاية إلمجاعهم((لقد رأيتنا لقد رأيتنا : : مسعود قال مسعود قال 
  " ." .إال منافق معلوم النفاقإال منافق معلوم النفاق) ) يعين صالة اجلماعةيعين صالة اجلماعة((عنها عنها 

ثنا يزيد بن ثنا يزيد بن وروى مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن األصم قال حدوروى مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن األصم قال حد
 رجل أعمى فقال يا رسول اهللا ليس يل  رجل أعمى فقال يا رسول اهللا ليس يل األصم عن أيب هريرة قال أتى النيب األصم عن أيب هريرة قال أتى النيب 

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

 رجل أعمى فقال يا  رجل أعمى فقال يا جاءجاء" " وقد جاء يف  مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا وغريه وقد جاء يف  مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا وغريه 
رسول اهللا إن بيين وبينك هذا الوادي وهو كثري اهلوام والسباع وليس يل قائد رسول اهللا إن بيين وبينك هذا الوادي وهو كثري اهلوام والسباع وليس يل قائد 

يالئمين فهل جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت قال نعم فلما وىل قال تسمع النداء يالئمين فهل جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت قال نعم فلما وىل قال تسمع النداء 
  " ." .قال نعم قال فأجب قال نعم قال فأجب 
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 إذا كان هذا األعمى ليس له قائد يالئمه ويقوده إىل املسجد مل جيد له رسول  إذا كان هذا األعمى ليس له قائد يالئمه ويقوده إىل املسجد مل جيد له رسول 
اهللا رخصة بالتخلف عن مجاعة املسجد فما بالك الصحيح ماذا عذره عند اهللا عز اهللا رخصة بالتخلف عن مجاعة املسجد فما بالك الصحيح ماذا عذره عند اهللا عز 

وجل وقد رقد يف فراشه حىت تطلع الشمس ال عذر له سوى التوغل يف النفاق وجل وقد رقد يف فراشه حىت تطلع الشمس ال عذر له سوى التوغل يف النفاق 
 يف  يف وال عذر له سوى اخلبث الباطين كيف يتخلف عن صالة قد هم الرسول وال عذر له سوى اخلبث الباطين كيف يتخلف عن صالة قد هم الرسول 

عائر اإلسالم عائر اإلسالم حتريق بيوت من ختلف عنها كيف يتخلف عن شعرية من أعظم شحتريق بيوت من ختلف عنها كيف يتخلف عن شعرية من أعظم ش
 التخلف عنها عالمة  التخلف عنها عالمة الظاهرة كيف يتخلف عن الصالة وقد جعل الرسول الظاهرة كيف يتخلف عن الصالة وقد جعل الرسول 

أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون " " على النفاق على النفاق 
متفق عليه من متفق عليه من ) ) أي زحفاً على الركبأي زحفاً على الركب" (" (ما فيهما من األجر ألتومها ولو حبواما فيهما من األجر ألتومها ولو حبوا

  . . حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
من مسع النداء فليجب ومن مل جيب فال من مسع النداء فليجب ومن مل جيب فال " " يأيت أيضاً حديث ابن عباس يأيت أيضاً حديث ابن عباس وسوف وسوف 
  " . " . صالة له صالة له 

وهذا يصلح دليالً للقائلني بأن اجلماعة شرط لصحة الصالة ومن صلى منفرداً وهذا يصلح دليالً للقائلني بأن اجلماعة شرط لصحة الصالة ومن صلى منفرداً 
  . . فصالته باطلة فصالته باطلة 

وهلذا ذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا يف إحدى الروايات عنه واختار هذه الرواية ابن وهلذا ذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا يف إحدى الروايات عنه واختار هذه الرواية ابن 
  . .  شاء اهللا حبث هذا املسألة  شاء اهللا حبث هذا املسألة عقيل ، وسوف يأيت إنعقيل ، وسوف يأيت إن

املقصود من كالمنا أن صالة اجلماعة واجبة بال إشكال ومن قال بأن اجلماعة املقصود من كالمنا أن صالة اجلماعة واجبة بال إشكال ومن قال بأن اجلماعة 
سنة فلم يذكر دليالً واألدلة صرحية وكثرية يف وجوب صالة اجلماعة وأنه ال سنة فلم يذكر دليالً واألدلة صرحية وكثرية يف وجوب صالة اجلماعة وأنه ال 

  . . يصلي يف بيته إال املوصوف بالنفاق ومن كان له عذر يصلي يف بيته إال املوصوف بالنفاق ومن كان له عذر 
 هم بتحريق بيوت  هم بتحريق بيوت الية ألن الرسول الية ألن الرسول ويف احلديث دليل على جواز العقوبات املويف احلديث دليل على جواز العقوبات امل

املتخلفني وهلذا ذهب اإلمام امحد وهو اختيار شيخ اإلسالم كما يف كتاب اجلهاد املتخلفني وهلذا ذهب اإلمام امحد وهو اختيار شيخ اإلسالم كما يف كتاب اجلهاد 
من الفتاوى واختيار ابن القيم رمحه اهللا كما يف الطرق احلكمية وهو احلق وأدلة من الفتاوى واختيار ابن القيم رمحه اهللا كما يف الطرق احلكمية وهو احلق وأدلة 

  . . ذلك كثرية ومنها دليل الباب ذلك كثرية ومنها دليل الباب 
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 التعزيرات ومل يذكروا الناسخ  التعزيرات ومل يذكروا الناسخ أما الشافعية رمحهم اهللا قد زعموا نسخ أحاديثأما الشافعية رمحهم اهللا قد زعموا نسخ أحاديث
إنا إنا " "  يف مانع الزكاة  يف مانع الزكاة واألحاديث كثرية يف إثبات العقوبات وقد قال النيب واألحاديث كثرية يف إثبات العقوبات وقد قال النيب 

  " . " . آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناآخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا
 وشطر ماله هذا صريح يف إثبات العقوبات حىت ولو كانت يف أخذ شيئ  وشطر ماله هذا صريح يف إثبات العقوبات حىت ولو كانت يف أخذ شيئ قوله قوله 

وغريمها ، وقد جاء يف وغريمها ، وقد جاء يف من ماله ، واحلديث سنده صحيح رواه امحد وأبو داود من ماله ، واحلديث سنده صحيح رواه امحد وأبو داود 
 ذكر املانع له من حتريق بيوت املتخلفني  ذكر املانع له من حتريق بيوت املتخلفني مسند األمام امحد رمحه اهللا أن النيب مسند األمام امحد رمحه اهللا أن النيب 

وهذه الرواية شاذة وهذه الرواية شاذة " " لوال ما فيه من النساء والذرية لوال ما فيه من النساء والذرية : : على صالة اجلماعة ، فقال على صالة اجلماعة ، فقال 
  . . وإن كان معناها صحيح إال أن اللفظة شاذة وإن كان معناها صحيح إال أن اللفظة شاذة 

   : :""والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده " " قوله قوله 
 حنو من مثانني حديثاً  حنو من مثانني حديثاً  من غري استحالف وقد حفظ عن النيب  من غري استحالف وقد حفظ عن النيب فيه جواز احللففيه جواز احللف

أنه حلف من غري استحالف ذكر هذه الفائدة ابن القيم يف اجلزء الثالث من زاد أنه حلف من غري استحالف ذكر هذه الفائدة ابن القيم يف اجلزء الثالث من زاد 
  . . املعاد املعاد 

وفيه إثبات صفة اليد هللا عز وجل وأهل السنة واجلماعة يثبتون هللا اليدين إثباتاً بال وفيه إثبات صفة اليد هللا عز وجل وأهل السنة واجلماعة يثبتون هللا اليدين إثباتاً بال 
 كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف  كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف متثيل وترتيهاً بال تعطيل إلن اهللا ليسمتثيل وترتيهاً بال تعطيل إلن اهللا ليس

أفعاله وهو السميع العليم خالفاًُ يف إثبات اليدين للجهمية واملعتزلة واألشاعرة وما أفعاله وهو السميع العليم خالفاًُ يف إثبات اليدين للجهمية واملعتزلة واألشاعرة وما 
  . . أشبه ذلك من الفرق املنحرفة والضالةأشبه ذلك من الفرق املنحرفة والضالة

  " " لو يعلم أحكم أنه جيد عرقاً مسيناً ومرماقتني حسنتني ويف رواية مرماتني حسنتنيلو يعلم أحكم أنه جيد عرقاً مسيناً ومرماقتني حسنتني ويف رواية مرماتني حسنتني" " قوله قوله 
أحدهم أنه جيد عظماً فيه حلم أو حلم بني ضلع لشهد العشاء ألن أحدهم أنه جيد عظماً فيه حلم أو حلم بني ضلع لشهد العشاء ألن أي لو يعلم أي لو يعلم 

الدنيا أكرب يف نفوسهم من اآلخرة ، وهذا كثري يف الناس فإذا كان هذا يوجد يف الدنيا أكرب يف نفوسهم من اآلخرة ، وهذا كثري يف الناس فإذا كان هذا يوجد يف 
القرن األول فما بالك مبن يعيشون يف آخر الزمان ولقد كثر التخلف عن الصالة القرن األول فما بالك مبن يعيشون يف آخر الزمان ولقد كثر التخلف عن الصالة 

يتخلفون عن صالة يتخلفون عن صالة وقل املنكرون لذلك فتجد أكثر من مخسني أو ستني نفراً وقل املنكرون لذلك فتجد أكثر من مخسني أو ستني نفراً 
ال والء ال والء " " السالم عليكم السالم عليكم " " الفجر فال يرفع اإلمام بذلك ساكناً ، وإذا صلى الظهر الفجر فال يرفع اإلمام بذلك ساكناً ، وإذا صلى الظهر 

وال براء كأنه مل يكن شيء كأنه مل ينافق يف دين اهللا كأنه مل يبارز اهللا عز وجل وال براء كأنه مل يكن شيء كأنه مل ينافق يف دين اهللا كأنه مل يبارز اهللا عز وجل 
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يف املعاصي ، والذي يتخلف عن صالة الفجر كان الصحابة حيكمون عليه يف املعاصي ، والذي يتخلف عن صالة الفجر كان الصحابة حيكمون عليه 
نافق يف العهد النبوي أن يتخلف عن صالة الفجر ، أما نافق يف العهد النبوي أن يتخلف عن صالة الفجر ، أما بالنفاق بل كان عالمة املبالنفاق بل كان عالمة امل

صالة العصر والظهر واملغرب فلم يكونوا حيكمون على من يتخلف عنها بالنفاق صالة العصر والظهر واملغرب فلم يكونوا حيكمون على من يتخلف عنها بالنفاق 
وذلك الحتمال وجود الشواغل ولكن ما عذر اإلنسان بالتخلف عن صالة وذلك الحتمال وجود الشواغل ولكن ما عذر اإلنسان بالتخلف عن صالة 

الفجر عذره النوم هذا ليس عذراً ، كون اإلنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً الفجر عذره النوم هذا ليس عذراً ، كون اإلنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً 
إلستراحات على آالت املالهي واجللوس مع املردان واملخنثني أو عاكفاً عند إلستراحات على آالت املالهي واجللوس مع املردان واملخنثني أو عاكفاً عند بابا

التلفاز وغريه إىل األذان األول مث ينام فيقول رفع القلم عن ثالثة ، سبحان اهللا التلفاز وغريه إىل األذان األول مث ينام فيقول رفع القلم عن ثالثة ، سبحان اهللا 
حشفاً وسوء كيل ، أوالً حتريف للنصوص وتالعب ا ووضع هلا يف غري حشفاً وسوء كيل ، أوالً حتريف للنصوص وتالعب ا ووضع هلا يف غري 

  . . نافقني نافقني ختلف عن الصلوات ومشاة املختلف عن الصلوات ومشاة امل: : مواضعها ، ثانياً مواضعها ، ثانياً 
  " : " : لشهد العشاء لشهد العشاء " " قوله قوله 

وهذا دليل على أن التخلف عن صالة العشاء من صفات املنافقني ، والسبب يف وهذا دليل على أن التخلف عن صالة العشاء من صفات املنافقني ، والسبب يف 
  ..ختصيص صالة العشاء أن املنافق إذا غاب ال يرى وال يعلم بغيابهختصيص صالة العشاء أن املنافق إذا غاب ال يرى وال يعلم بغيابه

وعلى كل هذا خيتلف بإختالف األزمان فتالحظ أن املنافقني يشهدون العشاء وعلى كل هذا خيتلف بإختالف األزمان فتالحظ أن املنافقني يشهدون العشاء 
  . .  العصر ألا بعد النوم وأما الفجر فهذا كثري  العصر ألا بعد النوم وأما الفجر فهذا كثري ولكنهم يتخلفون عن صالةولكنهم يتخلفون عن صالة

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

وسوف يأيت إن شاء اهللا زيادة حبث على صالة اجلماعة وحكمها ومذاهب أهل وسوف يأيت إن شاء اهللا زيادة حبث على صالة اجلماعة وحكمها ومذاهب أهل 
اجلماعة وبني أجياب الصالة يف اجلماعة وبني أجياب الصالة يف العلم وأقوال أهل العلم يف الفرق بني إجابة صالة العلم وأقوال أهل العلم يف الفرق بني إجابة صالة 

ألحرق عليهم ألحرق عليهم  "  " وسوف يأيت ذكر أدلة ذلك وأن عموم قوله وسوف يأيت ذكر أدلة ذلك وأن عموم قوله ، ، املساجد املساجد 
حيمل أن يكونوا يصلون مجاعة ولكن يف البيت وهذا ال ينفع ، ال بد أن حيمل أن يكونوا يصلون مجاعة ولكن يف البيت وهذا ال ينفع ، ال بد أن " " بيوم بيوم 

يصلي مجاعة يف املسجد مع املسلمني يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها أمسه يصلي مجاعة يف املسجد مع املسلمني يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها أمسه 
  . . واهللا أعلم واهللا أعلم . . ملساجد ملساجد وهذه البيوت هي اوهذه البيوت هي ا
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صلَاةُ :  أَثْقَلُ اَلصلَاِة علَى اَلْمناِفِقني }قَالَ رسولُ اَللَِّه :  وعنه قَالَ- ٣٩١
  .  متفَق علَيهِ   }ولَو يعلَمونَ ما ِفيِهما لَأَتوهما ولَو حبوا ، وصلَاةُ اَلْفَجِر، اَلِْعشاِء

  
  
  ):):الشرحالشرح((

  : : قال املؤلف رمحه اهللا قال املؤلف رمحه اهللا 
أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء  "  " وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

    ..هذا احلديث متفق عليه هذا احلديث متفق عليه " . " . وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواوصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا
حدثنا عمر بن حفص قال أخربنا أيب قال حدثنا حدثنا عمر بن حفص قال أخربنا أيب قال حدثنا : : قال البخاري رمحه اهللا قال البخاري رمحه اهللا 

  . .  به  به  أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب  أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب األعمش عناألعمش عن
  ––ح ح ––وقال مسلم رمحه اهللا حدثنا ابن منري قال حدثنا أيب قال حدثنا األعمش وقال مسلم رمحه اهللا حدثنا ابن منري قال حدثنا أيب قال حدثنا األعمش 

وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب واللفظ هلما قال حدثنا األعمش عن أيب وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب واللفظ هلما قال حدثنا األعمش عن أيب 
  . . ه ه إىل آخرإىل آخر.." .." أثقل الصالة على املنافقني أثقل الصالة على املنافقني " "  قال  قال صاحل عن أيب هريرة أن النيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب 

واحلديث دليل  على ثقل صالة العشاء والفجر على املنافقني والصلوات كلها واحلديث دليل  على ثقل صالة العشاء والفجر على املنافقني والصلوات كلها 
  " . " . وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل " " ثقيلة على املنافقني لقول اهللا تعاىل ثقيلة على املنافقني لقول اهللا تعاىل 

إال أن ذكر هاتني الصالتني دون غريمها من الصلوات ألما أثقل من غريمها إال أن ذكر هاتني الصالتني دون غريمها من الصلوات ألما أثقل من غريمها 
ملتخلف عنها ألنه يف العهد األول ليس مثة ملتخلف عنها ألنه يف العهد األول ليس مثة وألن صالة العشاء بالغالب ال يفقد اوألن صالة العشاء بالغالب ال يفقد ا

مصابيح يرى املتخلف فكان املنافقون يف صدر اإلسالم األول ال يشهدون العشاء مصابيح يرى املتخلف فكان املنافقون يف صدر اإلسالم األول ال يشهدون العشاء 
والفجر ويتخلفون عن هاتني الصالتني وأما قول بعضهم بتخصيص هاتني والفجر ويتخلفون عن هاتني الصالتني وأما قول بعضهم بتخصيص هاتني 

الصالتني ألما أفضل وأعظم الصلوات ففيه نظر بل هذا غلط ألن صالة العصر الصالتني ألما أفضل وأعظم الصلوات ففيه نظر بل هذا غلط ألن صالة العصر 
من صلى الربدين من صلى الربدين " " ة أعظم من صالة العشاء ففي الصحيحني ة أعظم من صالة العشاء ففي الصحيحني بنصوص متواتربنصوص متواتر
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، وهذا مل يرد ، وهذا مل يرد " " من ترك صالة العصر حبط عمله من ترك صالة العصر حبط عمله " " ويف البخاري ويف البخاري " . " . دخل اجلنة دخل اجلنة 
  ..بصالة العشاء بصالة العشاء 

  
  ""ولو يعلمون ما فيهما ولو يعلمون ما فيهما " " قوله قوله 

 أي من األجر والثواب ألتومها أي ولو زحفاً على الركب كذلك يقال ولو يعلم  أي من األجر والثواب ألتومها أي ولو زحفاً على الركب كذلك يقال ولو يعلم 
 اهللا للمتخلفني عنهما من العذاب األليم والنكال العظيم ألتومها  اهللا للمتخلفني عنهما من العذاب األليم والنكال العظيم ألتومها املنافقون ما أعدهاملنافقون ما أعده

خائفني وجلني ، فإن الشارع قد عظم أمر الصالة وأوجب إقامتها مع مجاعة خائفني وجلني ، فإن الشارع قد عظم أمر الصالة وأوجب إقامتها مع مجاعة 
املسلمني ولقد كانت عالمة املنافقني يف صدر األمة األوىل التكاسل والتخلف عن املسلمني ولقد كانت عالمة املنافقني يف صدر األمة األوىل التكاسل والتخلف عن 

ه وعلى الكفر ه وعلى الكفر الصلوات أو عن بعضها وكانوا يستدلون بإسالم الرجل بصالتالصلوات أو عن بعضها وكانوا يستدلون بإسالم الرجل بصالت
ملا روى مسلم رمحه اهللا يف صحيحه من حديث أبن جريج قال أخربين ملا روى مسلم رمحه اهللا يف صحيحه من حديث أبن جريج قال أخربين . . بعدمها بعدمها 

بني الرجل وبني الشرك والكفر بني الرجل وبني الشرك والكفر " "  قال  قال أبو الزبري عن جابر بن عبداهللا أن النيب أبو الزبري عن جابر بن عبداهللا أن النيب 
  " . " . ترك الصالةترك الصالة

" " والكفر إذا عرف باأللف والالم ال حيتمل إال الكفر األكرب كقول اهللا تعاىل والكفر إذا عرف باأللف والالم ال حيتمل إال الكفر األكرب كقول اهللا تعاىل 
  " . " .  مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون  مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ومن مل حيكمومن مل حيكم

 "  " الكفر هنا هو األكرب أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به األصغر كقوله الكفر هنا هو األكرب أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به األصغر كقوله 
رواه مسلم من رواه مسلم من " " إثنان بالناس هم م كفر الطعن باألنساب والنياحة على امليت إثنان بالناس هم م كفر الطعن باألنساب والنياحة على امليت 

  ..حديث أيب هريرة حديث أيب هريرة 
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لَيس ِلي ! يا رسولَ اَللَِّه: لٌ أَعمى فَقَالَ رج أَتى اَلنِبي {:  وعنه قَالَ- ٣٩٢
هلْ تسمع اَلنداَء : "فَقَالَ، فَلَما ولَّى دعاه، فَرخص لَه، قَاِئد يقُودِني ِإلَى اَلْمسِجِد

    .  رواه مسِلمٌ  }" فَأَِجب: "قَالَ. نعم: قَالَ" ؟ِبالصلَاِة
  
  ):):الشرحالشرح((

يا رسول يا رسول : :  رجل أعمى فقال  رجل أعمى فقال أتى النيب أتى النيب : :  ايب هريرة رضي اهللا عنه قال  ايب هريرة رضي اهللا عنه قال وعنوعن
هل هل " " اهللا إنه ليس يل قائد يقودين اىل املسجد ، فرخص له فلما وىل دعاه فقال اهللا إنه ليس يل قائد يقودين اىل املسجد ، فرخص له فلما وىل دعاه فقال 

  " . " . فأجب فأجب : " : " نعم ، قال نعم ، قال : : قالقال" " تسمع النداء بالصالة تسمع النداء بالصالة 
 بن األصم  بن األصم هذا اخلرب رواه مسلم فقال حدثنا قتيبة قال أخربنا الفزاري عن عبيداهللاهذا اخلرب رواه مسلم فقال حدثنا قتيبة قال أخربنا الفزاري عن عبيداهللا

  . . عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة بهعن يزيد بن األصم عن أيب هريرة به
ورواه اإلمام أبو داود رمحه اهللا يف سننه من طريق محاد بن زيد عن عاصم بن ورواه اإلمام أبو داود رمحه اهللا يف سننه من طريق محاد بن زيد عن عاصم بن 

 فقلت يا رسول اهللا إين  فقلت يا رسول اهللا إين دلة عن أيب رزين عن أبن أم مكتوم قال سألت النيب دلة عن أيب رزين عن أبن أم مكتوم قال سألت النيب 
يف يف ضرير البصر شاسع الدار ويل قائد ال يالئمين فهل جتد يل رخصة أن أصلي ضرير البصر شاسع الدار ويل قائد ال يالئمين فهل جتد يل رخصة أن أصلي 

ال ال : : نعم ، قال نعم ، قال : : قلت قلت " " أتسمع النداء أتسمع النداء "  "  بييت قال نعم فلما وليت دعاين فقالبييت قال نعم فلما وليت دعاين فقال
  . . أجد لك رخصة أجد لك رخصة 

ورواته ثقات وهو دليل صريح على أن من مسع النداء فيجب عليه اإلجابة سواء ورواته ثقات وهو دليل صريح على أن من مسع النداء فيجب عليه اإلجابة سواء 
كان بيته بعيداً أو قريباً وليس معىن هذا إن من مل يسمع النداء ال جييب الصالة كان بيته بعيداً أو قريباً وليس معىن هذا إن من مل يسمع النداء ال جييب الصالة 

 وال قال به أحد من أهل العلم والتحقيق فالذي مرتله  وال قال به أحد من أهل العلم والتحقيق فالذي مرتله ولو كان يف وسط البلدولو كان يف وسط البلد
  بقرب املسجد جتب عليه اإلجابة مسع أو مل يسمع فإن مل جيب فقد شابه املنافقني بقرب املسجد جتب عليه اإلجابة مسع أو مل يسمع فإن مل جيب فقد شابه املنافقني 
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إال أن حمل حديث الباب عند أهل العلم يف البيت النائي عن املساجد والضابط يف إال أن حمل حديث الباب عند أهل العلم يف البيت النائي عن املساجد والضابط يف 
يسمع النداء فله يسمع النداء فله هذا إن من مسع النداء فعليه اإلجابة وإن كان بعيداً وان مل هذا إن من مسع النداء فعليه اإلجابة وإن كان بعيداً وان مل 

رخصة إن يصلي يف بيته علماً أن ظاهر حديث الباب ملن له عذر كابن أم مكتوم رخصة إن يصلي يف بيته علماً أن ظاهر حديث الباب ملن له عذر كابن أم مكتوم 
  . . فإنه كان رجل أعمى وقائده ال يالزمه فإنه كان رجل أعمى وقائده ال يالزمه 

ومفهوم حديث الباب أن املبصر الذي ال يشق عليه ايء جيب عليه إجابة النداء ومفهوم حديث الباب أن املبصر الذي ال يشق عليه ايء جيب عليه إجابة النداء 
لوقت ، فنأخذ من لوقت ، فنأخذ من وإن كان بيته بعيداً وإن كان ال يسمع النداء إذا كان يعلم اوإن كان بيته بعيداً وإن كان ال يسمع النداء إذا كان يعلم ا

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

  ..وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من احلرص على التفقه بالدين وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من احلرص على التفقه بالدين 
  . . وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤاهلم ألهل العلم وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤاهلم ألهل العلم 

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

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

عن األذان وجب قتاهلا ألن هذا من شعائر أهل اإلسالم فقد كان رسول اهللا ميتنع عن األذان وجب قتاهلا ألن هذا من شعائر أهل اإلسالم فقد كان رسول اهللا ميتنع 
من غزو البلد حني يسمع األذان كما جاء هذا يف صحيح مسلم فإن مسع النداء من غزو البلد حني يسمع األذان كما جاء هذا يف صحيح مسلم فإن مسع النداء 

  . . وظاهر هذا أن البلد الذي ال يؤذن فيه جيب قتاهلم وظاهر هذا أن البلد الذي ال يؤذن فيه جيب قتاهلم . . تركهم وإال أغار عليهم تركهم وإال أغار عليهم 
هلم بعدم إسالمهم إذ كيف ال يقيمون النداء وال يظهرون شعائر هلم بعدم إسالمهم إذ كيف ال يقيمون النداء وال يظهرون شعائر وأيضاً فيه مة وأيضاً فيه مة 
  . . واهللا أعلم واهللا أعلم . . اإلسالم الظاهرةاإلسالم الظاهرة
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 من سِمع {:  قَالَعن اَلنِبي ،  وعن ِابِن عباٍس رِضي اَللَّه عنهما- ٣٩٣
وابن ، واَلدارقُطِْني،   رواه ِابن ماجه}ٍر اَلنداَء فَلَم يأِْت فَلَا صلَاةَ لَه ِإلَّا ِمن عذْ

   .لَِكن رجح بعضهم وقْفَهُ  ، وِإسناده علَى شرِط مسِلٍم، والْحاِكم، ِحبانَ
  
  ):):الشرحالشرح((

  : :  قال  قال وعن ابن عباس عن النيب وعن ابن عباس عن النيب 
   .  . ""ومن مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر ومن مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر ""

 اخلرب رواه ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه والدارقطين واحلاكم يف  اخلرب رواه ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه والدارقطين واحلاكم يف هذاهذا
مستدركه كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد مستدركه كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد 

  . .  به  به بن جبري عن ابن عباس عن النيب بن جبري عن ابن عباس عن النيب 
وقد صححه احلاكم وقال على شرط الشيخني ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب وقد صححه احلاكم وقال على شرط الشيخني ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب 

ه اهللا يشري اىل اإلختالف يف رفعه فقد رفعه عن شعبة ه اهللا يشري اىل اإلختالف يف رفعه فقد رفعه عن شعبة شعبة فكان احلافظ رمحشعبة فكان احلافظ رمح
هشيم بن بشر وعبدالرمحن بن غزوان ومجاعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة هشيم بن بشر وعبدالرمحن بن غزوان ومجاعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة 

منهم غندر ومنهم وكيع فقد روى عنه أبو بكر بن أىب شيبة يف املصنف عن شعبة منهم غندر ومنهم وكيع فقد روى عنه أبو بكر بن أىب شيبة يف املصنف عن شعبة 
عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح 

سانيد ووكيع جبل يف احلفظ وهو من الثقات املتقنني وخصوصاً يف أحاديث سانيد ووكيع جبل يف احلفظ وهو من الثقات املتقنني وخصوصاً يف أحاديث األاأل
شعبة فلذلك وقف هذا اخلرب أقوى من رفعه واحلديث احتج به القائلون على أن شعبة فلذلك وقف هذا اخلرب أقوى من رفعه واحلديث احتج به القائلون على أن 
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املساجد شرط لصحة الصالة واىل هذا ذهب اإلمام امحد رمحه اهللا يف إحدى املساجد شرط لصحة الصالة واىل هذا ذهب اإلمام امحد رمحه اهللا يف إحدى 
  د ، وذلك لعموم قولهد ، وذلك لعموم قولهالروايات عنه فقال ال صالة ملن مل يصل مجاعة يف املساجالروايات عنه فقال ال صالة ملن مل يصل مجاعة يف املساج

واألعذار كثرية منها اخلوف  واألعذار كثرية منها اخلوف  " " من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذرمن مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذر "  " 
  . . املرض وحنو ذلك املرض وحنو ذلك 

 ولكن سنده  ولكن سنده واحلديث جاء عند أيب داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول واحلديث جاء عند أيب داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول 
ضعيف واألشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من مل يأت حني ضعيف واألشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من مل يأت حني 

: : نعم ، قال نعم ، قال : :  لألعمى أتسمع النداء قال  لألعمى أتسمع النداء قال  ، وقد تقدم قول النيب  ، وقد تقدم قول النيب يسمع النداءيسمع النداء
  " . " . فإين ال أجد لك رخصةفإين ال أجد لك رخصة" " وعند أىب داود من حديث ابن أم مكتوم وعند أىب داود من حديث ابن أم مكتوم " " فأجب فأجب 

  . . وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف صالة اجلماعة وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف صالة اجلماعة 
فمن العلماء من قال إن اجلماعة شرط لصحة الصالة هذا مروي عن أكثر فمن العلماء من قال إن اجلماعة شرط لصحة الصالة هذا مروي عن أكثر 

وما وما -- أي معشر الصحابة أي معشر الصحابة--لقد رأيتنا لقد رأيتنا " " قول عبداهللا بن مسعود قول عبداهللا بن مسعود الصحابة فلذلك يالصحابة فلذلك ي
رواه مسلم يف رواه مسلم يف " "  إال منافق معلوم النفاق إال منافق معلوم النفاق––أي عن الصالة أي عن الصالة ––يتخلف عنها يتخلف عنها 

  . . صحيحهصحيحه
أي لقد رأيتنا معشر الصحابة حنكم على من يتخلف عن الصالة بالنفاق وجنعل أي لقد رأيتنا معشر الصحابة حنكم على من يتخلف عن الصالة بالنفاق وجنعل 

  . . هذا عالمة على نفاقه ، واملراد مع مجاعة املسلمني هذا عالمة على نفاقه ، واملراد مع مجاعة املسلمني 
أن صالة اجلماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصالة فلو صلى أن صالة اجلماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصالة فلو صلى : : ثاينثاينالقول الالقول ال

وحده صحت صالته ولكن مع اإلمث الشديد وهذا قول للحنابلة واختاره مجع من وحده صحت صالته ولكن مع اإلمث الشديد وهذا قول للحنابلة واختاره مجع من 
تفضل تفضل " " أهل العلم واستدل أصحاب هذا القول حبديث ابن عمر يف الصحيحني أهل العلم واستدل أصحاب هذا القول حبديث ابن عمر يف الصحيحني 

  . . ليه ليه وقد تقدم الكالم عوقد تقدم الكالم ع" " صالة اجلماعة عن صالة الفذ بسبع وعشرين درجةصالة اجلماعة عن صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
أن صالة اجلماعة سنة وهذا قول شاذ يروى عن املالكية وطوائف أن صالة اجلماعة سنة وهذا قول شاذ يروى عن املالكية وطوائف : : القول الثالثالقول الثالث

من فقهاء األحناف ولكن هذا القول يصلح حجة على املتعصبني للمذاهب فلو من فقهاء األحناف ولكن هذا القول يصلح حجة على املتعصبني للمذاهب فلو 
كان جيوز لكل إنسان أن يأخذ مبذهبه ملا جاز اإلنكار على املالكية وال على كان جيوز لكل إنسان أن يأخذ مبذهبه ملا جاز اإلنكار على املالكية وال على 

ب األدلة معياراً على احلق وقياماً ب األدلة معياراً على احلق وقياماً األحناف يف صالم يف بيوم ولكن اهللا نصاألحناف يف صالم يف بيوم ولكن اهللا نص
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بالقسط فيعض الناس يقول هذا اختيار امحد وهو أدرى من غريه ويقول آخر هذا بالقسط فيعض الناس يقول هذا اختيار امحد وهو أدرى من غريه ويقول آخر هذا 
اختيار مالك وهو أدرى من أمحد ولآلخر أن يقول هذا اختيار أيب حنيفة وهو اختيار مالك وهو أدرى من أمحد ولآلخر أن يقول هذا اختيار أيب حنيفة وهو 

أفقه أهل زمانه فيكون الدين هو املذهب واملذهب هو املتبع أما كالم اهللا وكالم أفقه أهل زمانه فيكون الدين هو املذهب واملذهب هو املتبع أما كالم اهللا وكالم 
 فهو مبعزل عن االتباع وال يقرآن إال للتربك فحسب كما هو واقع  فهو مبعزل عن االتباع وال يقرآن إال للتربك فحسب كما هو واقع الرسول الرسول 

  . . كثري من الناسكثري من الناس
  
  

 صلَاةَ  أَنه صلَّى مع رسوِل اَللَِّه {  وعن يِزيد بِن اَلْأَسوِد - ٣٩٤
فَِجيَء ، دعا ِبِهمافَ،  ِإذَا هو ِبرجلَيِن لَم يصلِّيافَلَما صلَّى رسولُ اَللَِّه ، اَلصبِح

قَد صلَّينا ِفي : قَالَا" ؟ما منعكُما أَنْ تصلِّيا معنا: "فَقَالَ لَهما، ِبِهما ترعد فَراِئصهما
، يصلِّثُم أَدركْتم اَلِْإمام ولَم ، ِإذَا صلَّيتما ِفي ِرحاِلكُم، فَلَا تفْعلَا: "قَالَ. ِرحاِلنا

هعا ملِّياِفلَةٌ، فَصن ا لَكُمهفَِإن "{دمأَح اهور   ،اللَّفْظُ لَهالثَّلَاثَةُ، وو ، هححصو
ِمِذيرانَ  ، اَلتِحب نابو.    

  
  ):الشرح(

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

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

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

   .  . عن أبيه عن النيب عن أبيه عن النيب 
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وقد صححه الترمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم وقد رواه عن يعلى بن وقد صححه الترمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم وقد رواه عن يعلى بن 
  ..عطاء مجع منهم شعبة وغيالن وهشام بن حسان وأبو خالد الداالين وغريهم عطاء مجع منهم شعبة وغيالن وهشام بن حسان وأبو خالد الداالين وغريهم 

قال الشافعي رمحه اهللا إسناده جمهول ولعله يريد بذلك يعلى بن عطاء وشيخه قال الشافعي رمحه اهللا إسناده جمهول ولعله يريد بذلك يعلى بن عطاء وشيخه 
جابر بن يزيد ، فجابر بن يزيد مل يرو عنه سوى يعلى بن عطاء ولكن مثل هذا جابر بن يزيد ، فجابر بن يزيد مل يرو عنه سوى يعلى بن عطاء ولكن مثل هذا 

ال يضر فيعلى بن عطاء من رجال مسلم وقد روى عنه مجع من احلفاظ وهو ال يضر فيعلى بن عطاء من رجال مسلم وقد روى عنه مجع من احلفاظ وهو 
يعلى بالرواية عنه فقد يعلى بالرواية عنه فقد صدوق وجابر بن يزيد وثقه النسائي وغريه فال يضر تفرد صدوق وجابر بن يزيد وثقه النسائي وغريه فال يضر تفرد 

وثقة النسائي وصحح له الترمذي وابن خزمية وابن حبان ومجع من أهل العلم وثقة النسائي وصحح له الترمذي وابن خزمية وابن حبان ومجع من أهل العلم 
  . . فلذلك احلديث إسناده صحيح فلذلك احلديث إسناده صحيح 

  
  :: صالة الصبح يف مسجد اخليف صالة الصبح يف مسجد اخليفصليت مع رسول اهللا صليت مع رسول اهللا " " قوله قوله 
جاءت يف بعض طرق احلديث ، وهي مبينة ملا أم يف بعض جاءت يف بعض طرق احلديث ، وهي مبينة ملا أم يف بعض " " الصبح الصبح " " لفظ لفظ  "  " 

  . . الرواياتالروايات
  ":": مسجد اخليف  مسجد اخليف ""قولهقوله

  . .  هو مسجد معروف يف مىن  هو مسجد معروف يف مىن 
فيه دليل على إقامة اجلماعة للمسافرين وأن املسافر يقيم اجلماعة كغريه وذلك فيه دليل على إقامة اجلماعة للمسافرين وأن املسافر يقيم اجلماعة كغريه وذلك 
لعموم األدلة فقد أمر اهللا بإقامة اجلماعة يف شدة اخلوف علماً بأن األحاديث لعموم األدلة فقد أمر اهللا بإقامة اجلماعة يف شدة اخلوف علماً بأن األحاديث 

 يف صالة اخلوف جاءت يف السفر مع ذلك أمر اهللا بإقامة  يف صالة اخلوف جاءت يف السفر مع ذلك أمر اهللا بإقامة الواردة عن النيب الواردة عن النيب 
  . . اجلماعة اجلماعة 

  : : وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف صالة اجلماعة للمسافر وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف صالة اجلماعة للمسافر 
  . . فمذهب اإلمام امحد رمحه اهللا أن اجلماعة واجبة حضراً وسفراً فمذهب اإلمام امحد رمحه اهللا أن اجلماعة واجبة حضراً وسفراً 

  . . ومذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا أن اجلماعة يف السفر ليست واجبةومذهب اإلمام الشافعي رمحه اهللا أن اجلماعة يف السفر ليست واجبة
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 احلضر وإن  احلضر وإن وظاهر األدلة تدل على أن اجلماعة واجبة يف السفر كما أا واجبة يفوظاهر األدلة تدل على أن اجلماعة واجبة يف السفر كما أا واجبة يف
إن سفر املرء لوحده من غري حاجة إن سفر املرء لوحده من غري حاجة : : قال قائل إذا سافر املرء لوحده ؟ تقول أوالً قال قائل إذا سافر املرء لوحده ؟ تقول أوالً 

  . . مكروه ملا رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مكروه ملا رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فإذا سافر وحد سواء كان سفره حلاجة أو لغري حاجة فحضر وقت الصالة جيب فإذا سافر وحد سواء كان سفره حلاجة أو لغري حاجة فحضر وقت الصالة جيب 

  . . جيد فيصلي وحدهجيد فيصلي وحدهعليه أن يبحث عن مجاعة يصلي معهم فإن مل عليه أن يبحث عن مجاعة يصلي معهم فإن مل 
فلما سلم فإذا هو برجلني فدعا ما فجيء ما ترعد فرائصهما قال هلم النيب فلما سلم فإذا هو برجلني فدعا ما فجيء ما ترعد فرائصهما قال هلم النيب " " قوله قوله 
 ألستما مسلمني  ألستما مسلمني "": :   

 جعل الصالة عالمة على  جعل الصالة عالمة على احتج ذا القائلون بكفر تارك الصالة ألن النيب احتج ذا القائلون بكفر تارك الصالة ألن النيب 
  إسالمه وتركها عالمة على كفره ألنه ال يتخلف عن الصالة إال كافر فلذلك قالإسالمه وتركها عالمة على كفره ألنه ال يتخلف عن الصالة إال كافر فلذلك قال

وقد ذهب عامة الصحابة ومل خيالف منهم أحد إىل كفر تارك وقد ذهب عامة الصحابة ومل خيالف منهم أحد إىل كفر تارك . . ألستما مسلمني ألستما مسلمني 
الصالة وقد نقل إمجاعهم كثري من أهل العلم منهم إسحاق واملروزي واملنذري الصالة وقد نقل إمجاعهم كثري من أهل العلم منهم إسحاق واملروزي واملنذري 
وابن حزم وقد قال الترمذي يف جامعه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربنا بشر بن وابن حزم وقد قال الترمذي يف جامعه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربنا بشر بن 

ي قال كان أصحاب رسول اهللا ي قال كان أصحاب رسول اهللا املفضل عن اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق العقيلاملفضل عن اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق العقيل
 ال يرون شيء تركه كفر غري الصالة  ال يرون شيء تركه كفر غري الصالة  . .  

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

ال تفعلوا أي يف الصالة يف الرحال ال تفعلوا أي يف الصالة يف الرحال  :  : أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله 
أي إذا دخلتم املسجد فال تفعلوا يف اجللوس أي إذا دخلتم املسجد فال تفعلوا يف اجللوس " " ال تفعلوا ال تفعلوا  "  " وقيل إن املراد بقوله وقيل إن املراد بقوله 

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

أحد املساجد فإن دخل املسجد عليه أن يصلي معهم وإال فال يدخل أصالً فبعض أحد املساجد فإن دخل املسجد عليه أن يصلي معهم وإال فال يدخل أصالً فبعض 
  .. وهذا غلط جيب اإلنكار عليه وهذا غلط جيب اإلنكار عليهالناس يتساهل ذا األمرالناس يتساهل ذا األمر

  " " فإذا أتيتما مسجد مجاعة وهو يصلون فصليا معهمفإذا أتيتما مسجد مجاعة وهو يصلون فصليا معهم "  "  مث قال الرسول  مث قال الرسول 
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هنا األمر واألمر يقتضي اإلجياب واحلديث صريح يف جواز فعل بل مشروعية هنا األمر واألمر يقتضي اإلجياب واحلديث صريح يف جواز فعل بل مشروعية 
فعل ذوات األسباب يف أوقات النهي فهذه الصالة هي صالة الفجر ومع ذلك فعل ذوات األسباب يف أوقات النهي فهذه الصالة هي صالة الفجر ومع ذلك 

د طلوع الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر د طلوع الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر  يف فعل النافلة بع يف فعل النافلة بعأذن الرسول أذن الرسول 
أوقات النهي ألنه إذا جاز هذا الفعل يف وقت الفجر وهو أشد أوقات النهي فألن أوقات النهي ألنه إذا جاز هذا الفعل يف وقت الفجر وهو أشد أوقات النهي فألن 

  . . جيوز يف غريه من باب أوىل جيوز يف غريه من باب أوىل 
ويف احلديث دليل على تعقب فقهاء احلنابلة يف قوهلم إال املغرب فيشفعها بركعة  ويف احلديث دليل على تعقب فقهاء احلنابلة يف قوهلم إال املغرب فيشفعها بركعة  

ن صالة بل عمم فيجب تعميم ن صالة بل عمم فيجب تعميم  مل يستثين صالة دو مل يستثين صالة دواحلديث رد عليه ألن النيب احلديث رد عليه ألن النيب 
  . . هذا بدون دليل هذا بدون دليل ))١١((.......... وال جيوز أن  وال جيوز أن ما عممه الرسول ما عممه الرسول 

   : :""فإا لكما نافلةفإا لكما نافلة" " قوله قوله 
  . . واهللا أعلم واهللا أعلم . . فيه دليل على أن األوىل فريضة فيه دليل على أن األوىل فريضة 

  
  

  ِإنما جِعلَ اَلِْإمام ِليؤتم }قَالَ رسولُ اَللَِّه :  قَالَ وعن أَِبي هريرةَ - ٣٩٥
ولَا تركَعوا ، وِإذَا ركَع فَاركَعوا، ولَا تكَبروا حتى يكَبر، فَِإذَا كَبر فَكَبروا، ِبِه

كَعرى يتح ،هِمدح نِلم اَللَّه ِمعِإذَا قَالَ سفَقُولُوا، و :دماَلْح ا لَكنبر مِإذَا ، اَللَّهو
وِإذَا ، وِإذَا صلَّى قَاِئما فَصلُّوا ِقياما، ولَا تسجدوا حتى يسجد، اسجد فَاسجدو

 ِعنيما أَجودلُّوا قُعا فَصلَّى قَاِعدص{داوو دأَب اهوذَا لَفْظُهُ  ،   رهو .  
     .وأَصلُه ِفي اَلصِحيحينِ  

  
  ):):الشرحالشرح((

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا  "  "  قال قال رسول اهللا  قال قال رسول اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنهوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه
كرب فكربوا وال تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع ، وإذا قال كرب فكربوا وال تكربوا حىت يكرب وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع ، وإذا قال 

                                                
  .كلمة غير واضحة  ( 1)
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مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد ، وإذا سجد فاسجدوا وال تسجدوا مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد ، وإذا سجد فاسجدوا وال تسجدوا 
  " . " . ى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني ى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني حىت يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلحىت يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صل

هذا اخلرب كما ذكر املؤلف رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن حممد عن هذا اخلرب كما ذكر املؤلف رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن حممد عن 
فإذا صلى قاعداً فإذا صلى قاعداً " "  هريرة مرفوعاًَ إال أنه جاء عند أيب داود  هريرة مرفوعاًَ إال أنه جاء عند أيب داود أيبأيبأيب صاحل عن أيب صاحل عن 

بالرفع ال بالنصب فعلى رواية الرفع تكون أمجعون تأكيداً بالرفع ال بالنصب فعلى رواية الرفع تكون أمجعون تأكيداً " " فصلوا قعوداً أمجعون فصلوا قعوداً أمجعون 
  . . و اجلماعة وعلى رواية النصب يكون اإلعراب ظاهراً على احلال و اجلماعة وعلى رواية النصب يكون اإلعراب ظاهراً على احلال لوالوا

البخاري البخاري وهذا اخلرب رواه الشيخان يف صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال اإلمام وهذا اخلرب رواه الشيخان يف صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال اإلمام 
حدثنا حممد بن عبداهللا قال أخربنا عبدالرزاف قال أخربنا معمر عن مهام بن منبه حدثنا حممد بن عبداهللا قال أخربنا عبدالرزاف قال أخربنا معمر عن مهام بن منبه 

 ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا  ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا إمنا جعل اإلمامإمنا جعل اإلمام" "  أنه قال  أنه قال عن ايب هريرة عن النيب عن ايب هريرة عن النيب 
ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد وإذا سجد ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد وإذا سجد 

  " . " . فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون 
  " . " . وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد " " ويف رواية عند البخاري ويف رواية عند البخاري 

حديث أيب الزناد عن األعرج عن ايب هريرة حنوه  حديث أيب الزناد عن األعرج عن ايب هريرة حنوه  ورواه مسلم يف صحيحه من ورواه مسلم يف صحيحه من 
  " . " . اللهم ربنا لك احلمداللهم ربنا لك احلمد" " وعنده وعنده 

ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أبا يونس حدثه عن أيب هريرة وفيه فإذا صلى ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أبا يونس حدثه عن أيب هريرة وفيه فإذا صلى 
  " . " . قائماً فصلوا قياماً  وإذا صلى قعوداًَ فصلوا قعوداً أمجعون قائماً فصلوا قياماً  وإذا صلى قعوداًَ فصلوا قعوداً أمجعون 

الصحيحني الصحيحني ملؤلف أصله يف ملؤلف أصله يف يتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه ايتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه ا
  ..وإمنا تفرد أبو داود بصياغة اللفظ وأما املعىن فكله موجود يف الصحيحني وإمنا تفرد أبو داود بصياغة اللفظ وأما املعىن فكله موجود يف الصحيحني 

   : :""إمنا جعل اإلمام ليؤمت بهإمنا جعل اإلمام ليؤمت به""قوله قوله 
 إمنا أداة حصر تثبت املوجود وتنفي املفقود مبعىن أن اإلمام إمنا جعل إىل آخر ما  إمنا أداة حصر تثبت املوجود وتنفي املفقود مبعىن أن اإلمام إمنا جعل إىل آخر ما 

  . . ذكرذكر
   : :""ليؤمت به ليؤمت به ""قوله قوله 
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فال فال " "  هذا االقتداء بقوله يف رواية البخاري  هذا االقتداء بقوله يف رواية البخاري  النيب  النيب مبعىن يقتدى به بالصالة فسرمبعىن يقتدى به بالصالة فسر
الن اإلمام إمنا جعل ليقتدى به فال جيوز للمأموم أن يركع قبل الن اإلمام إمنا جعل ليقتدى به فال جيوز للمأموم أن يركع قبل " " ختتلفوا عليه ختتلفوا عليه 

  . . ركوعه وال أن يسجد قبل سجوده ألن هذا اختالف على اإلمام ركوعه وال أن يسجد قبل سجوده ألن هذا اختالف على اإلمام 
ألنه ألنه ال يفيد هذا مقارنة تكبري املأموم لإلمام ال يفيد هذا مقارنة تكبري املأموم لإلمام " " فإذا كرب فكربوا فإذا كرب فكربوا " " وعند أيب داود وعند أيب داود 

يتعني على املأموم أال يكرب حىت يفرغ اإلمام من تكبريه وذلك حلديث الرباء يف يتعني على املأموم أال يكرب حىت يفرغ اإلمام من تكبريه وذلك حلديث الرباء يف 
فال ينتقل املأموم فال ينتقل املأموم " "  ساجداً  ساجداً ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب " " الصحيحني الصحيحني 

من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن فإذا متكن اإلمام من الركن من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن فإذا متكن اإلمام من الركن 
حىت هنا مبعىن حىت هنا مبعىن " " وال تكربوا حىت يكرب وال تكربوا حىت يكرب  "  " شرع متابعته لذلك قال رسول اهللا شرع متابعته لذلك قال رسول اهللا 

  . . أي إىل أن يكرب ويفرغ من التكبري أي إىل أن يكرب ويفرغ من التكبري " " إىل أن إىل أن ""
واحتج ذا احلديث احلنابلة على وجوب التكبري وهذا االستدالل صحيح ويصلح واحتج ذا احلديث احلنابلة على وجوب التكبري وهذا االستدالل صحيح ويصلح 

 علق املأموم  علق املأموم هذا احلديث حجة على وجوب رفع الصوت بالتكبري ألن النيب هذا احلديث حجة على وجوب رفع الصوت بالتكبري ألن النيب 
مل يرفع صوته كيف يكرب املأموم وما مل يرفع صوته كيف يكرب املأموم وما وإذا وإذا " " فإذا كرب فكربوا فإذا كرب فكربوا " " باإلمام فقال باإلمام فقال 

يدريهم أنه كرب ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، ال ميكن متابعة املأموم يدريهم أنه كرب ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، ال ميكن متابعة املأموم 
لإلمام إال إذا جهر اإلمام بالتكبري ، فدل هذا على وجوب جهر اإلمام بالتكبري لإلمام إال إذا جهر اإلمام بالتكبري ، فدل هذا على وجوب جهر اإلمام بالتكبري 

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

فضالًَ عن اجلهر به وال حجة هلم بذلك واحلق وجوب التكبري ووجوب رفع فضالًَ عن اجلهر به وال حجة هلم بذلك واحلق وجوب التكبري ووجوب رفع 
  . . الصوت به بقدر ما يسمع من هو خلفه الصوت به بقدر ما يسمع من هو خلفه 

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

  . . ام واالقتداء ام واالقتداء ينايف اإلئتمينايف اإلئتم
  " ." . مع الراكعني  مع الراكعني ااواركعوواركعو" " ويف هذا دليل على وجوب الركوع وقد قال تعاىل ويف هذا دليل على وجوب الركوع وقد قال تعاىل 

  " : " : وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد " " قوله قوله 
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يف هذا دليل على أن املأموم يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن يف هذا دليل على أن املأموم يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن 
لتسميع دون التحميد واإلجابة يقال لتسميع دون التحميد واإلجابة يقال ظاهر احلديث يقتضي اقتصار اإلمام على اظاهر احلديث يقتضي اقتصار اإلمام على ا

جاءت أحاديث أخرى مبينة أن اإلمام جيمع بني التسميع والتحميد منها حديث جاءت أحاديث أخرى مبينة أن اإلمام جيمع بني التسميع والتحميد منها حديث 
مسع اهللا ملن مسع اهللا ملن " "  قال بعدما رفع رأسه من الركوع  قال بعدما رفع رأسه من الركوع سامل عن ابن عمر أن النيب سامل عن ابن عمر أن النيب 

رواه البخاري فقد مجع رواه البخاري فقد مجع " " محده ربنا ولك احلمد اللهم العن فالناً وفالناً إىل آخره محده ربنا ولك احلمد اللهم العن فالناً وفالناً إىل آخره 
م بني التسميع والتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إىل مشروعية مجع املأموم م بني التسميع والتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إىل مشروعية مجع املأموم اإلمااإلما

صلوا كما صلوا كما " "  قال قالبني التسميع والتحميد حلديث مالك بن احلويرث أن النيب بني التسميع والتحميد حلديث مالك بن احلويرث أن النيب 
ويف هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار املأموم على ويف هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار املأموم على " " رأيتموين أصلي رأيتموين أصلي 

ديث الباب ديث الباب ، فمجمل يفسره ح، فمجمل يفسره ح" " التحميد أما حديث صلوا كما رأيتموين أصليالتحميد أما حديث صلوا كما رأيتموين أصلي
  . . واألحاديث تبني بعضها بعضاً واألحاديث تبني بعضها بعضاً 

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

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

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

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

  " :" :سجدوا سجدوا وإذا سجد فاوإذا سجد فا" " قوله قوله 
أي فال تسجدوا حىت يسجد ألن مسابقة اإلمام حمرمة واملشروع للمأموم أال أي فال تسجدوا حىت يسجد ألن مسابقة اإلمام حمرمة واملشروع للمأموم أال 
يتحرك باإلنتقال من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن ويطمئن به يتحرك باإلنتقال من ركن إىل ركن حىت يتمكن اإلمام من الركن ويطمئن به 

  " . " .  ساجداً  ساجداً ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب ال حيين أحد منا ظهره حىت يقع النيب " " لعموم حديث الرباء السابق لعموم حديث الرباء السابق 
   : :"" وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني  وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أمجعني وإذا صلى قائماً فصلوا قياماًوإذا صلى قائماً فصلوا قياماً" " قوله قوله 
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سيأيت إن شاء اهللا الكالم على هذه املسألة وأكثر الروايات يف هذا احلديث سيأيت إن شاء اهللا الكالم على هذه املسألة وأكثر الروايات يف هذا احلديث 
جاءت برفع أمجعون قد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على احلال وأما جاءت برفع أمجعون قد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على احلال وأما 

  . . الرفع فهو األصل تأكيداً للواو أي واو اجلماعة الرفع فهو األصل تأكيداً للواو أي واو اجلماعة 
  

 رأَى ِفي أَصحاِبِه  أَنَّ رسولَ اَللَِّه { اَلْخدِري  وعن أَِبي سِعيٍد - ٣٩٦
   .  رواه مسِلمٌ }" ولْيأْتم ِبكُم من بعدكُم، تقَدموا فَائْتموا ِبي: "فَقَالَ. تأَخرا

  
  ):):الشرحالشرح((

" " ل ل  رأى يف أصحابه تأخراً فقا رأى يف أصحابه تأخراً فقاوعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب 
  " . " . تقدموا فائتموا يب ، وليأمت بكم من بعدكم تقدموا فائتموا يب ، وليأمت بكم من بعدكم 

قال اإلمام مسلم رمحه اهللا حدثنا شيبان بن فروخ قال أخربنا أبو األشهب عن أيب قال اإلمام مسلم رمحه اهللا حدثنا شيبان بن فروخ قال أخربنا أبو األشهب عن أيب 
  . .  به  به نظرة عن أيب سعيد عن النيب نظرة عن أيب سعيد عن النيب 

  " ." .فيه زيادة عند مسلم وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللافيه زيادة عند مسلم وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا
 عمار عن حيي بن أيب كثري عن أيب  عمار عن حيي بن أيب كثري عن أيب ورواه أبو داود يف سننه من طريق عكرمة بنورواه أبو داود يف سننه من طريق عكرمة بن

ال يزال قوم يتأخرون عن الصف ال يزال قوم يتأخرون عن الصف " " سلمة بن عبدالرمحن عن عائشة مرفوعاًَ ولفظه سلمة بن عبدالرمحن عن عائشة مرفوعاًَ ولفظه 
  " . " . األول حىت يؤخرهم اهللا يف الناراألول حىت يؤخرهم اهللا يف النار

ويف سنده مقال، قد ذكر اإلمام امحد كما يف العلل أن رواية عكرمة بن عمار ويف سنده مقال، قد ذكر اإلمام امحد كما يف العلل أن رواية عكرمة بن عمار 
  . . عن حيي بن أيب كثري مضطربةعن حيي بن أيب كثري مضطربة

مه أم من حيي قال ال بل من عكرمة وعكرمة صدوق من مه أم من حيي قال ال بل من عكرمة وعكرمة صدوق من قيل يا أمحد أمن عكرقيل يا أمحد أمن عكر
  . . رجال مسلم ولكن إذا روى عن حيي اضطرب يف احلديث رجال مسلم ولكن إذا روى عن حيي اضطرب يف احلديث 

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

    ::"" يب يب فائتموا فائتموا""قوله قوله 
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  . . فيه أن املأموم يقتدي باإلمام فيه أن املأموم يقتدي باإلمام 
أنه ينوب عنه إذا عرض عارض ومنها أنه ينوب عنه إذا عرض عارض ومنها : : ام فوائد منها ام فوائد منها ويف تقدم املأموم خلف اإلمويف تقدم املأموم خلف اإلم

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

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

االستنباط جيد مفيد حتتاج إليه يف أوقات الزحام ، ولذلك قال بعض الفقهاء االستنباط جيد مفيد حتتاج إليه يف أوقات الزحام ، ولذلك قال بعض الفقهاء 
ويكفي مساع صوت اإلمام أو يقال رؤية من يقتدي باإلمام أو من يقتدي مبن ويكفي مساع صوت اإلمام أو يقال رؤية من يقتدي باإلمام أو من يقتدي مبن 

  . . يقتدي باإلمام الهل الصفوف املتأخرةيقتدي باإلمام الهل الصفوف املتأخرة
  ::" " وال يزال قوم يتأخرون وال يزال قوم يتأخرون " " قوله قوله 

  : : وحيتمل احتمالني وحيتمل احتمالني هذا اللفظ ملسلم هذا اللفظ ملسلم 
  . . حيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم بتأخرون عن الصالة حىت يؤخرهم اهللا حيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم بتأخرون عن الصالة حىت يؤخرهم اهللا 

وحيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول وهذا لفظ أيب وحيتمل أن يكون املعىن وال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول وهذا لفظ أيب 
 يف فضل التقدم إىل الصف  يف فضل التقدم إىل الصف داود ، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النيب داود ، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النيب 

إن اهللا ومالئكته إن اهللا ومالئكته " "  قال  قال عن الرباء أن النيب عن الرباء أن النيب األول منها ما رواه أمحد والنسائي األول منها ما رواه أمحد والنسائي 
  . . يصلون على الصفوف األوىليصلون على الصفوف األوىل

 صلى على الصف  صلى على الصف ومنها حديث العرباض بن سارية عند النسائي أن النيب ومنها حديث العرباض بن سارية عند النسائي أن النيب 
  . . األول ثالثة وعلى الثاين واحدة األول ثالثة وعلى الثاين واحدة 

ومنها ما رواه مسلم يف صحيحه عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ومنها ما رواه مسلم يف صحيحه عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 
  . .  صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها احلديث صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها احلديثخريخري" "  قال  قال أن النيب أن النيب 

ومنها ما رواه الشيخان يف صحيحيهما من طريق مالك عن مسي موىل أيب بكر ومنها ما رواه الشيخان يف صحيحيهما من طريق مالك عن مسي موىل أيب بكر 
لو يعلم الناس ما لو يعلم الناس ما " "  قال  قال بن عبدالرمحن عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب بن عبدالرمحن عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب 

  " . " . يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليهما الستهموا يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليهما الستهموا 
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ن ذلك أيضاً فضيلة املبادرة إىل املساجد ألنه ال حيصل التقدم إال باملبادرة ن ذلك أيضاً فضيلة املبادرة إىل املساجد ألنه ال حيصل التقدم إال باملبادرة فيؤخذ مفيؤخذ م
  . . خصوصاً يف املساجد اليت تكثر مجاعتها خصوصاً يف املساجد اليت تكثر مجاعتها 

ويؤخذ من ذلك أن شر صفوف الرجال آخرها ألن املتأخرين يف الغالب يغلب ويؤخذ من ذلك أن شر صفوف الرجال آخرها ألن املتأخرين يف الغالب يغلب 
  . . واهللا أعلم واهللا أعلم . . عليهم الكسل ويغلب عليهم قلة االهتمام بالصالة عليهم الكسل ويغلب عليهم قلة االهتمام بالصالة 

  
  
  
  
  
  
  

٣٩٧٣٩٧ -نعِن ثَاِبٍت  وِد بيز َولُ اَللَِّه {:  قَالسر رجتِاح فٍَةصةً ِبخرجح  ،
 {: وِفيِه،   اَلْحِديثَ}... وجاُءوا يصلُّونَ ِبصلَاِتِه، فَتتبع ِإلَيِه ِرجالٌ، فَصلَّى ِفيها

    .  متفَق علَيهِ  } أَفْضلُ صلَاِة اَلْمرِء ِفي بيِتِه ِإلَّا اَلْمكْتوبةَ
  
  
  ):):الشرحالشرح((

  قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل 
 حجرة خمصفة فصلى فيها   حجرة خمصفة فصلى فيها  احتجر رسول اهللا احتجر رسول اهللا : : وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال 

أفضل صالة املرء يف بيته إال أفضل صالة املرء يف بيته إال " " احلديث وفيه احلديث وفيه . . فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصالته فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصالته 
  . . متفق عليه متفق عليه " " املكتوبة املكتوبة 
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ري حدثنا عبداألعلى بن محاد قال أخربنا وهيب قال حدثنا موسى بن ري حدثنا عبداألعلى بن محاد قال أخربنا وهيب قال حدثنا موسى بن قال البخاقال البخا
  . . عقبة عن سامل أيب النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت به عقبة عن سامل أيب النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت به 

  ورواه مسلم من طريق عبداهللا بن سعيد عن سامل أيب النظر عن يسر بن ورواه مسلم من طريق عبداهللا بن سعيد عن سامل أيب النظر عن يسر بن 
  ..سعيد عن زيد بن ثابت بهسعيد عن زيد بن ثابت به

   : :""احتجر احتجر " " فقوله فقوله 
 أصحابه ، ففيه جواز فعل مثل هذا يف املسجد  أصحابه ، ففيه جواز فعل مثل هذا يف املسجد  أي جعل شيئاً حائالً بينه وبني أي جعل شيئاً حائالً بينه وبني

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

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

مر كان هو مبدأ صالة مر كان هو مبدأ صالة يف هذا دليل على جواز إقامة اجلماعة نافلة وهذا األيف هذا دليل على جواز إقامة اجلماعة نافلة وهذا األ
 قام ليلة وليلتني مث ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم وقد  قام ليلة وليلتني مث ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم وقد التراويح إال أن النيب التراويح إال أن النيب 

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

ألن اجلماعة يف النوافل إمنا شرعت يف قضايا معينة كالتراويح ألن اجلماعة يف النوافل إمنا شرعت يف قضايا معينة كالتراويح يف النهار ويف النهار ومجاعة مجاعة 
  . . والكسوف واالستسقاء والعيدين والكسوف واالستسقاء والعيدين 

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

يحني وحديث أنس يف الصحيحني وهي صرحية يف يحني وحديث أنس يف الصحيحني وهي صرحية يف قوله حديث عتبان يف الصحقوله حديث عتبان يف الصح
جواز إقامة مجاعة يف صالة النافلة وهذا األمر وقع اراً فال مانع من أداء صالة جواز إقامة مجاعة يف صالة النافلة وهذا األمر وقع اراً فال مانع من أداء صالة 

 صلى يف بيت عتبان  صلى يف بيت عتبان الضحى مجاعة ما مل يتخذ هذا الفعل عادة ألن النيب الضحى مجاعة ما مل يتخذ هذا الفعل عادة ألن النيب 
مجاعة وصلى يف بيت أم سليم مجاعة وأما قول أصحاب القول األول بان النيب مجاعة وصلى يف بيت أم سليم مجاعة وأما قول أصحاب القول األول بان النيب 

ا فعل ذلك فهذا فيه نظر فحديث عتبان صريح يف املسألة يتبعه حديث أنس ا فعل ذلك فهذا فيه نظر فحديث عتبان صريح يف املسألة يتبعه حديث أنس  م م
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إال أن احلق يقال أن الرسول مل يتخذ هذا عادة بل فعل هذا يف بعض األحيان إال أن احلق يقال أن الرسول مل يتخذ هذا عادة بل فعل هذا يف بعض األحيان 
 ترك  ترك  على أمته ألن الرسول  على أمته ألن الرسول ويف احلديث أيضاً دليل على شفقة الرسول ويف احلديث أيضاً دليل على شفقة الرسول 

اشتراط النية يف اشتراط النية يف القيام م خشية أن يفرض عليهم ويف احلديث دليل على عدم القيام م خشية أن يفرض عليهم ويف احلديث دليل على عدم 
اإلمام أو إىل جواز عدم النية لإلمام الن الرسول صلى منفرداً ودخل يف الصالة اإلمام أو إىل جواز عدم النية لإلمام الن الرسول صلى منفرداً ودخل يف الصالة 

منفرداً فعلم أصحابه به فصلوا معه مجاعة فمن صلى منفرداً ودخل معه أناس منفرداً فعلم أصحابه به فصلوا معه مجاعة فمن صلى منفرداً ودخل معه أناس 
  . . يأمتون به فال مانع أن يكون إماماً هلم يأمتون به فال مانع أن يكون إماماً هلم 

  
  وسلم وسلم صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وفيه حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على قيام الليل مع النيب وفيه حرص الصحابة رضي اهللا عنهم على قيام الليل مع النيب 

   :  : ""أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة " " قوله قوله 
هذا حمله فيما ال تشرع به اجلماعة وفيما يشترك أداءه يف البيت ويف املسجد هذا حمله فيما ال تشرع به اجلماعة وفيما يشترك أداءه يف البيت ويف املسجد 

كقيام الليل وصالة الضحى والسنن الرواتب ، أما ما تشرع له اجلماعة فاألوىل كقيام الليل وصالة الضحى والسنن الرواتب ، أما ما تشرع له اجلماعة فاألوىل 
لعيدين عند تعذر أداءها لعيدين عند تعذر أداءها صالته يف املسجد كصالة الكسوف واخلسوف وصالة اصالته يف املسجد كصالة الكسوف واخلسوف وصالة ا

  . . يف الصحراء يف الصحراء 
  
  

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

: : بأن عمر رضي اهللا عنه كان يدخل املسجد والصحابة يصلون التراويح ويقول بأن عمر رضي اهللا عنه كان يدخل املسجد والصحابة يصلون التراويح ويقول 
  . .  بسند صحيح  بسند صحيح رواه مالك يف املوطأرواه مالك يف املوطأ. . واليت تنامون عنها أفضل واليت تنامون عنها أفضل 

  . . قالوا فهذا أمري املؤمنني مل يكن يصلي التراويح مع الصحابة يف املسجد قالوا فهذا أمري املؤمنني مل يكن يصلي التراويح مع الصحابة يف املسجد 
أن صالة التراويح مشروعة يف املساجد ألن النيب صلى اهللا عليه أن صالة التراويح مشروعة يف املساجد ألن النيب صلى اهللا عليه : : القول الثاين القول الثاين 

وسلم صلى أوالً يف املسجد ومل مينعه من إمتام هذا األمر إال خشية أن تفرض وسلم صلى أوالً يف املسجد ومل مينعه من إمتام هذا األمر إال خشية أن تفرض 
 البيت أفضل ملا أطبق الصحابة على فعلها يف  البيت أفضل ملا أطبق الصحابة على فعلها يف عليهم وأيضاً لو كان فعلها يفعليهم وأيضاً لو كان فعلها يف

املسجد وأقرهم عمر على ذلك وأما كون عمر مل يصل معهم فلعله رضي اهللا املسجد وأقرهم عمر على ذلك وأما كون عمر مل يصل معهم فلعله رضي اهللا 
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عنه ال يقصد أن أداءها يف البيت أفضل وإمنا قال واليت تنامون عنها أفضل ،مل عنه ال يقصد أن أداءها يف البيت أفضل وإمنا قال واليت تنامون عنها أفضل ،مل 
يقل وأداءها يف البيت أفضل فرأى عمر رضي اهللا عنه أن صالة التراويح آخر يقل وأداءها يف البيت أفضل فرأى عمر رضي اهللا عنه أن صالة التراويح آخر 

 أفضل من أوهلا فهذا هو املانع من عدم صالته معهم فاحلق يف صالة  أفضل من أوهلا فهذا هو املانع من عدم صالته معهم فاحلق يف صالة الليلالليل
التراويح أن أداءها يف املسجد أفضل لكي يشهدها أكثر الناس ولكي يعني التراويح أن أداءها يف املسجد أفضل لكي يشهدها أكثر الناس ولكي يعني 

بعضهم بعضاً ولكي يستمع القران من ال يقرأه ويف صالة التراويح مجاعة يف بعضهم بعضاً ولكي يستمع القران من ال يقرأه ويف صالة التراويح مجاعة يف 
 القران  القران املسجد فوائد كثرية ومصاحل متعددة من والوعظ والتذكري واستماعاملسجد فوائد كثرية ومصاحل متعددة من والوعظ والتذكري واستماع

  . . وحضور دعاء املسلمني وحنو ذلك من الفوائد وحضور دعاء املسلمني وحنو ذلك من الفوائد 
  
  
  

  
  
  
  

فَقَالَ ، فَطَولَ علَيِهم،  صلَّى معاذٌ ِبأَصحاِبِه اَلِْعشاَء{:  وعن جاِبٍر قَالَ- ٣٩٨
 ِبياَلن" ااناذُ فَتعا مكُونَ يأَنْ ت ِريدأْ؟ أَتفَاقْر اساَلن تمِس : ِإذَا أَممِبالش

  }". واللَّيِل ِإذَا يغشى، ِاقْرأْ ِباسِم ربك: و، سبح ِاسم ربك اَلْأَعلَى: و، وضحاها
  .  واللَّفْظُ ِلمسِلٍم ، متفَق علَيِه

  
  
  
  ):):الشرحالشرح((
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  وعن جابر رضي اهللا عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النيبوعن جابر رضي اهللا عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النيب
أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس : " : " صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم 

  " . " . وضحاها وسبح اسم ربك األعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى وضحاها وسبح اسم ربك األعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى 
هذا اخلرب متفق عليه إال أن السياق لإلمام مسلم قال مسلم رمحه اهللا حدثنا قتيبة هذا اخلرب متفق عليه إال أن السياق لإلمام مسلم قال مسلم رمحه اهللا حدثنا قتيبة 

دثنا ابن رمح حدثنا الليث عن أيب دثنا ابن رمح حدثنا الليث عن أيب وحوح_ _ حح__بن سعيد أخربنا الليث بن سعد بن سعيد أخربنا الليث بن سعد 
  . . الزبري عن جابر بن عبد اهللا فذكره الزبري عن جابر بن عبد اهللا فذكره 

وقال البخاري رمحه اهللا حدثنا مسلم قال أخربنا شعبة عن عمرو عن جابر بن وقال البخاري رمحه اهللا حدثنا مسلم قال أخربنا شعبة عن عمرو عن جابر بن 
  . . ورواه مسلم بنحو سياق البخاري ورواه مسلم بنحو سياق البخاري . . عبداهللا فذكره مبعناه عبداهللا فذكره مبعناه 

    " :" :صلى معاذ بأصحابه صلى معاذ بأصحابه ""قوله قوله 
يذهب اىل أصحابه فيصلي هلم وهذا يذهب اىل أصحابه فيصلي هلم وهذا  الفريضة مث  الفريضة مث معاذ كان يصلي مع النيب معاذ كان يصلي مع النيب 

األمر ال بد أن يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أطلع عليه أوالً علماً أنه األمر ال بد أن يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أطلع عليه أوالً علماً أنه 
  : : أطلع عليه ثانياً ومل ينكر عليه ويف هذا فوائد أطلع عليه ثانياً ومل ينكر عليه ويف هذا فوائد 

 جواز اقتداء املفترض باملتنفل الن معاذاً كان يصلي فرضه مع النيب فتكون  جواز اقتداء املفترض باملتنفل الن معاذاً كان يصلي فرضه مع النيب فتكون   --١١
  . . رضهم رضهم الثانية له نفالً وأصحابه يصلون فالثانية له نفالً وأصحابه يصلون ف

جواز تأخري صالة املغرب النه جاء يف بعض طرق احلديث أا صالة املغرب جواز تأخري صالة املغرب النه جاء يف بعض طرق احلديث أا صالة املغرب   --٢٢
ويف هذا االستدالل نظر الن أكثر الطرق وأصحها مصرحة بأن الصالة هي ويف هذا االستدالل نظر الن أكثر الطرق وأصحها مصرحة بأن الصالة هي 

  . . صالة العشاء ال املغربصالة العشاء ال املغرب

جواز اعتزال اإلمام إذا شق على املأمومني الن بعض من صلى مع معاذ جواز اعتزال اإلمام إذا شق على املأمومني الن بعض من صلى مع معاذ   --٣٣
 وتأخري البيان  وتأخري البيان ان فعله غلطاً لبني هلم النيب ان فعله غلطاً لبني هلم النيب  فلو ك فلو كاعتزهلم ومل ينكر النيب اعتزهلم ومل ينكر النيب 

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

أن معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطالق النفاق أن معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطالق النفاق   --٤٤
على من فعل يف الظاهر عالمة من عالمات املنافقني إال أنه ينبغي مراعاة على من فعل يف الظاهر عالمة من عالمات املنافقني إال أنه ينبغي مراعاة 
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د خيتلج اإلنسان د خيتلج اإلنسان اإلنصاف عند اإلطالق واالتصاف باِلإخالص الن اهلوى قاإلنصاف عند اإلطالق واالتصاف باِلإخالص الن اهلوى ق
  ..فيطلق النفاق على من ال يستحق ذلك فيبؤ ا دون أخيه فيطلق النفاق على من ال يستحق ذلك فيبؤ ا دون أخيه 

  ..ويف احلديث حرص معاذ على أداء الصالة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث حرص معاذ على أداء الصالة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 وقد احتج ذا احلديث بعض أهل العلم على جواز تتبع املساجد الن معاذاً كان  وقد احتج ذا احلديث بعض أهل العلم على جواز تتبع املساجد الن معاذاً كان 

ل هذا القائل بأن تتبع الصالة ل هذا القائل بأن تتبع الصالة يتتبع الصالة خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو قايتتبع الصالة خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو قا
خلف املتقني لكان أوىل ألن الناس يف هذا الزمان ال يتتبعون الصالة خلف املتقني خلف املتقني لكان أوىل ألن الناس يف هذا الزمان ال يتتبعون الصالة خلف املتقني 

وإمنا يتتبعون األصوات وفرق بني من يتتبع الصالة خلف املتقني وبني من يتلذذ وإمنا يتتبعون األصوات وفرق بني من يتتبع الصالة خلف املتقني وبني من يتلذذ 
  . . بأصوات القراء ولو كانوا فساقاً بأصوات القراء ولو كانوا فساقاً 

ن طريق ابن عجالن عن نافع ن طريق ابن عجالن عن نافع وقد روى الطرباين يف املعجم الكبري بسند جيد موقد روى الطرباين يف املعجم الكبري بسند جيد م
ليصلي أحدكم يف مسجده وال ليصلي أحدكم يف مسجده وال " " عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وهذا يف الداللة أقوى من حديث معاذ ، ومل يعلم أحد من وهذا يف الداللة أقوى من حديث معاذ ، ومل يعلم أحد من " " يتتبع املساجد يتتبع املساجد 
الصحابة أنه كان يتتبع  املساجد من أجل حسن الصوت ومعاذ رضي اهللا عنه الصحابة أنه كان يتتبع  املساجد من أجل حسن الصوت ومعاذ رضي اهللا عنه 

يد األولني واآلخرين ولو كان الصحابة يتتبعون يد األولني واآلخرين ولو كان الصحابة يتتبعون فعل هذا مع إمام املتقني وسفعل هذا مع إمام املتقني وس
األصوات لصلوا خلف أيب وخلف أيب موسى ملن شهد هلم الرسول صلى اهللا األصوات لصلوا خلف أيب وخلف أيب موسى ملن شهد هلم الرسول صلى اهللا 

  ..عليه وسلم بأم قد أوتوا مزماراً من مزامري آل داود عليه وسلم بأم قد أوتوا مزماراً من مزامري آل داود 
  " : " : أتريد أن تكون فتاناً أتريد أن تكون فتاناً " " قوله قوله 

رسول أنكر عليه  رسول أنكر عليه   معاذ حني شكاه أحد املأمومني إىل ال معاذ حني شكاه أحد املأمومني إىل الالنالنفيه إنكار املنكر باحلال فيه إنكار املنكر باحلال 
  . . وفيه رفع القضايا إىل إمام املسلمني حلسم املنازعات وفيه رفع القضايا إىل إمام املسلمني حلسم املنازعات 

وفيه النهي عن تطويل القراءة على املأمومني ألن معاذ كان أوالً يتأخر بالصالة وفيه النهي عن تطويل القراءة على املأمومني ألن معاذ كان أوالً يتأخر بالصالة 
ويطيل القراءة ثانياً ، فشق ذلك عليهم وقد أحتج ذا احلديث املطففون واهللا ويطيل القراءة ثانياً ، فشق ذلك عليهم وقد أحتج ذا احلديث املطففون واهللا 

  " . " . فويل للمطففني فويل للمطففني " " يقول يقول 
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الصالة كنقر الغراب فيخلون بالقراءة والركوع السجود حمتجني الصالة كنقر الغراب فيخلون بالقراءة والركوع السجود حمتجني الذين ينقرون الذين ينقرون 
يقول الرسول ملعاذ أفتاناً أفتاناً أفتاناً وال حجة هلم ذا ألن من تتبع سياق يقول الرسول ملعاذ أفتاناً أفتاناً أفتاناً وال حجة هلم ذا ألن من تتبع سياق 

  : : احلديث تبني له احلق احلديث تبني له احلق 
  . . أن معاذ كان يتأخر يف وقت الصالة على أصحابه أن معاذ كان يتأخر يف وقت الصالة على أصحابه : : أوالً أوالً 
 النهار فينتظرون أداء الصالة  النهار فينتظرون أداء الصالة أن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون مجيعأن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون مجيع: : ثانياً ثانياً 

حىت يناموا فيأيت معاذ فيقرأ فيهم بالبقرة مثل هذا يشق جداً فالنيب حني أمر معاذاًَ حىت يناموا فيأيت معاذ فيقرأ فيهم بالبقرة مثل هذا يشق جداً فالنيب حني أمر معاذاًَ 
بالتخفيف هلذا الغرض وإال فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي بالتخفيف هلذا الغرض وإال فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا : : اهللا عنهما قال اهللا عنهما قال 
هذا هو التخفيف عند رسول اهللا يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم هذا هو التخفيف عند رسول اهللا يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم " " ت ت بالصافابالصافا

  ..بالصافاتبالصافات
ولذلك على اإلمام أن يراعي أحوال املأمومني دون ختفيف خيل بالصالة ودون ولذلك على اإلمام أن يراعي أحوال املأمومني دون ختفيف خيل بالصالة ودون 

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

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

ويف احلديث دليل أيضاً على اإلنكار على من يشق على املأمومني ويف احلديث ويف احلديث دليل أيضاً على اإلنكار على من يشق على املأمومني ويف احلديث 
  . . دليل على جواز ترك صالة اجلماعة لعذر وأما لغري عذر فقد تقدم الكالم عنه دليل على جواز ترك صالة اجلماعة لعذر وأما لغري عذر فقد تقدم الكالم عنه 

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

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

  ..واهللا أعلم واهللا أعلم 
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وهو ،  ِبالناِس وعن عاِئشةَ رِضي اَللَّه عنها ِفي ِقصِة صلَاِة رسوِل اَللَِّه - ٣٩٩
 ِريضم -كٍْر{:  قَالَتاِر أَِبي بسي نع لَسى جتاَء حاِس ،  فَجلِّي ِبالنصفَكَانَ ي

كٍْر قَاِئمو بأَبا واِلساج ، ِبيلَاِة اَلنكٍْر ِبصو بِدي أَبقْتي لَاِة أَِبيِبص اسِدي اَلنقْتيو 
    .  متفَق علَيهِ   }بكٍْر 

  
  ):):الشرحالشرح((

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

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

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

  . . إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنهاإبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها
  ..د أورده البخاري يف مواضع مطوالً وخمتصراً د أورده البخاري يف مواضع مطوالً وخمتصراً وقوق

ورواه مسلم رمحه اهللا من طريق زائدة قال حدثنا موسى ين أيب عائشة عن ورواه مسلم رمحه اهللا من طريق زائدة قال حدثنا موسى ين أيب عائشة عن 
  . . عبيداهللا بن عبداهللا عن عائشة بنحوه عبيداهللا بن عبداهللا عن عائشة بنحوه 

  : : واحلديث فيه فوائد كثرية منها واحلديث فيه فوائد كثرية منها 
  ..صالة رسول اهللا يف املسجد مع ما هو عليه من شدة املرض صالة رسول اهللا يف املسجد مع ما هو عليه من شدة املرض   --١١
 وسلم جالساً وقد احتج ذا بعض الفقهاء على جواز  وسلم جالساً وقد احتج ذا بعض الفقهاء على جواز  صالته صلى اهللا عليه صالته صلى اهللا عليه--٢٢  

صالة اإلمام جالساً والناس قياماً الن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينئذ هو اإلمام صالة اإلمام جالساً والناس قياماً الن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينئذ هو اإلمام 
فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول اهللا يصلي قائماً وهذه املسألة فيها فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول اهللا يصلي قائماً وهذه املسألة فيها 

  : : ثالثة مذاهب الهل العلم ثالثة مذاهب الهل العلم 
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  ..ى جالساً يصلي من خلفه قائماًى جالساً يصلي من خلفه قائماًأن اإلمام إذا صلأن اإلمام إذا صل :  : املذهب األولاملذهب األول
وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصالة فرض من فروضها فإذا سقط عن وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصالة فرض من فروضها فإذا سقط عن 

صل قائماً فإن صل قائماً فإن " " اإلمام سقط عن املأموم إال بعذر ويف حديث عمران يف البخاري اإلمام سقط عن املأموم إال بعذر ويف حديث عمران يف البخاري 
  . . ، واستدل أصحاب هذا القول أيضاً حبديث الباب ، واستدل أصحاب هذا القول أيضاً حبديث الباب " " مل تستطع فقاعداً مل تستطع فقاعداً 

م إذا صلى جالساً جيب الصالة بصالته سواء كان من أول م إذا صلى جالساً جيب الصالة بصالته سواء كان من أول أن اإلماأن اإلما: : القول الثاينالقول الثاين
  ..الصالة أو بأثنائها الصالة أو بأثنائها 

أن النيب صلى اهللا أن النيب صلى اهللا " " واستدلوا أصحاب هذا القول حبديث أنس يف الصحيحني واستدلوا أصحاب هذا القول حبديث أنس يف الصحيحني 
  " ." .عليه وسلم قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به عليه وسلم قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به 

وحقيقة االئتمان متابعته فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي وحقيقة االئتمان متابعته فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي 
  ..عداً عداً قاقا

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

قالوا وهذا دليل على أن من صلى جالساً جيب الصالة بصالته وقالوا عن احلديث قالوا وهذا دليل على أن من صلى جالساً جيب الصالة بصالته وقالوا عن احلديث 
  . . بأنه منسوخ ، وقال بعضهم بأن أبا بكر هو اإلمام بأنه منسوخ ، وقال بعضهم بأن أبا بكر هو اإلمام 

اإلمام امحد رمحه اهللا فإن افتتح اإلمام الصالة اإلمام امحد رمحه اهللا فإن افتتح اإلمام الصالة التفصيل وإليه ذهب التفصيل وإليه ذهب  :  : القول الثالثالقول الثالث
جالساً وجب على املأمومني اجللوس معه وإن افتتح الصالة قائماً مث اعتل يف جالساً وجب على املأمومني اجللوس معه وإن افتتح الصالة قائماً مث اعتل يف 

أثنائها وجلس وجب على املأمومني القيام دون اجللوس ، وهذا التفصيل مبين أثنائها وجلس وجب على املأمومني القيام دون اجللوس ، وهذا التفصيل مبين 
لس  لس  على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الباب افتتح الصالة قائماً مث جعلى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الباب افتتح الصالة قائماً مث ج

  ..وهذا تفصيل جيمع بني القولني السابقنيوهذا تفصيل جيمع بني القولني السابقني
ويف احلديث من الفوائد أيضاً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس عن يسار أيب ويف احلديث من الفوائد أيضاً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس عن يسار أيب 

بكر فهذا من األدلة على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو اإلمام إذ لو كان بكر فهذا من األدلة على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو اإلمام إذ لو كان 
مأموماً جللس عن ميني أيب بكر فعلم من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه مأموماً جللس عن ميني أيب بكر فعلم من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه 

  . . وسلم هو اإلمام وسلم هو اإلمام 



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

٣٣  

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

من فوائد احلديث فضيلة أيب بكر الصديق واإلشارة إىل خالفته اخلالفة الكربى من فوائد احلديث فضيلة أيب بكر الصديق واإلشارة إىل خالفته اخلالفة الكربى 
مر الصحابة أن يؤمهم أبو بكر فدل مر الصحابة أن يؤمهم أبو بكر فدل العظمى الن الرسول صلى اهللا عليه سلم أالعظمى الن الرسول صلى اهللا عليه سلم أ

ذلك على فضله عليهم وفيه الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن يف ذلك على فضله عليهم وفيه الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن يف 
خالفته أو يف فضله وفيه عظم قدر أيب بكر عند رسول اهللا وفيه أن أبا بكر كان خالفته أو يف فضله وفيه عظم قدر أيب بكر عند رسول اهللا وفيه أن أبا بكر كان 

يؤم يؤم " " أقرأ الصحابة وأعلمهم يف دين اهللا ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول أقرأ الصحابة وأعلمهم يف دين اهللا ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ومعاذ اهللا أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعاذ اهللا أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " "  لكتاب اهللا  لكتاب اهللا القوم أقرئهمالقوم أقرئهم

هذا وجيعل إماماً ليس األقرأ ، وقد مجع أبو بكر مجيع صفات اخلري وحاز السبق هذا وجيعل إماماً ليس األقرأ ، وقد مجع أبو بكر مجيع صفات اخلري وحاز السبق 
  . . يف كل شيء يف كل شيء 

ويف احلديث جواز التبليغ خلف اإلمام وذلك للحاجة كما ذهب إىل ذلك اإلمام ويف احلديث جواز التبليغ خلف اإلمام وذلك للحاجة كما ذهب إىل ذلك اإلمام 
اجة فقد قال اإلمام مالك وامحد بأنه اجة فقد قال اإلمام مالك وامحد بأنه امحد واختاره شيخ اإلسالم وأما لغري احلامحد واختاره شيخ اإلسالم وأما لغري احل

بدعة ، وقال اإلمام مالك ببطالن صالته ، وهذا أحق القولني عند اإلمام أمحد بدعة ، وقال اإلمام مالك ببطالن صالته ، وهذا أحق القولني عند اإلمام أمحد 
رمحه اهللا وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون احلاجة دون بطالن الصالة رمحه اهللا وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون احلاجة دون بطالن الصالة 

  . . ولعل هذا أقرب إىل الصواب ولعل هذا أقرب إىل الصواب 
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 ِإذَا أَم أَحدكُم اَلناس {:  قَالَي  أَنَّ اَلنِب وعن أَِبي هريرةَ - ٤١١
فِّفخِة، فَلْياجذَا اَلْحو ِعيفالضو الْكَِبريو ِغرياَلص فَِإنَّ ِفيِهم ، هدحلَّى وفَِإذَا ص

    .  متفَق علَيهِ }فَلْيصلِّ كَيف شاَء 
  

  ):):الشرحالشرح ( (
إذا أم أحدكم إذا أم أحدكم " " نيب صلى اهللا عليه وسلم قال نيب صلى اهللا عليه وسلم قال  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ال

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

قال اإلمام البخاري رمحه اهللا حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن أيب قال اإلمام البخاري رمحه اهللا حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن أيب 
  . .  به  به الزناد عن األعرج عن أيب هريرةالزناد عن األعرج عن أيب هريرة

وقال مسلم رمحه اهللا حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربنا املغرية بن عبدالرمحن عن وقال مسلم رمحه اهللا حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربنا املغرية بن عبدالرمحن عن 
  . . الزناد عن األعرج عن أيب هريرة به الزناد عن األعرج عن أيب هريرة به 

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

فإذا كان اهللا توعد املطففني فإذا كان اهللا توعد املطففني " " ويل للمطففني ويل للمطففني " " التخفيف تطفيفاً وربنا يقول التخفيف تطفيفاً وربنا يقول 
الذين يبخسون الناس أشيائهم بامليزان فما بالك باملطففني يف صلوام فهؤالء الذين يبخسون الناس أشيائهم بامليزان فما بالك باملطففني يف صلوام فهؤالء 

أحق بالوعيد وأحق بالعذاب ولذلك قال عبداهللا بن عمر كان رسول اهللا صلى أحق بالوعيد وأحق بالعذاب ولذلك قال عبداهللا بن عمر كان رسول اهللا صلى 
  "  ."  . ويؤمنا الصافات ويؤمنا الصافاتيأمرنا بالتخفيفيأمرنا بالتخفيف" " اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم 

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

كان يف معناهم ممن يشق عليه التطويل وألن التطويل يف حق هؤالء وأمثاهلم كان يف معناهم ممن يشق عليه التطويل وألن التطويل يف حق هؤالء وأمثاهلم 
 والبغض للعبادة ، ولذلك روى البيهقي وقال احلافظ سند  والبغض للعبادة ، ولذلك روى البيهقي وقال احلافظ سند يورثهم امللل والسآمةيورثهم امللل والسآمة

صحيح وكذلك قال السفاري يف شرح الثالثيات عن أمري املؤمنني عمر بن صحيح وكذلك قال السفاري يف شرح الثالثيات عن أمري املؤمنني عمر بن 
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ال تبغضوا اهللا إىل عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم يف الصالة ال تبغضوا اهللا إىل عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم يف الصالة " " اخلطاب قال اخلطاب قال 
  " ." .فيطيل م حىت ميلهم العبادة فيطيل م حىت ميلهم العبادة 

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

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

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

فلذلك جاء يف حديث عثمان بن العاص عند الترمذي والنسائي ومجاعة أنه قـال      فلذلك جاء يف حديث عثمان بن العاص عند الترمذي والنسائي ومجاعة أنه قـال      
اجعلين إمام قومي قال أنـت أمـامهم واقتـدي          اجعلين إمام قومي قال أنـت أمـامهم واقتـدي          :" :" للنيب صلى اهللا عليه وسلم      للنيب صلى اهللا عليه وسلم      

 يف أضعف القوم وهل      يف أضعف القوم وهل     فأرشده النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل االقتداء       فأرشده النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل االقتداء       " " بأضعفهم  بأضعفهم  
يشترط يف أضعف القوم أن يكون من مجاعة املسجد أو أنه لو صـلى لعـارض                يشترط يف أضعف القوم أن يكون من مجاعة املسجد أو أنه لو صـلى لعـارض                

  . . يصلي بصالته يصلي بصالته 
الصحيح الثاين ألن العلة يف التطويل موجودة واحلكمة من التخفيـف موجـودة             الصحيح الثاين ألن العلة يف التطويل موجودة واحلكمة من التخفيـف موجـودة             

  ..أيضاً فقدمت حكمة التخفيف ملا يترتب عليها من املصاحل أيضاً فقدمت حكمة التخفيف ملا يترتب عليها من املصاحل 
  ..واهللا أعلمواهللا أعلم

  ِجئْتكُم ِمن ِعنِد اَلنِبي {: قَالَ أَِبي:  سلَمةَ قَالَ وعن عمِرو بِن- ٤١٢
: قَالَ، "ولْيؤمكُم أَكْثَركُم قُرآنا، فَِإذَا حضرت اَلصلَاةُ فَلْيؤذِّنْ أَحدكُم: "قَالَ. حقا

  }وأَنا ِابن ِست أَو سبِع ِسِنني ، ِنيفَقَدمو، فَنظَروا فَلَم يكُن أَحد أَكْثَر قُرآنا ِمني
اِريخاَلْب اهور ،داوو دأَبو ،  ُاِئيسالنو.    

  
  ):):الشرحالشرح((
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وعن عمرو بن سلمة قال قال أيب جئتكم من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حقاً فقال وعن عمرو بن سلمة قال قال أيب جئتكم من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حقاً فقال 
 فنظروا فلم يكن  فنظروا فلم يكن قالقال" " إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً " " 

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

قال قال : : قال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن عمرو بن سلمة قالقال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن عمرو بن سلمة قال
  ..أيب فذكره  أيب فذكره  

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا الرؤية  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا الرؤية وعمرو بن سلمة قيل مل تثبت له رؤيةوعمرو بن سلمة قيل مل تثبت له رؤية
ألبيه ، وقد ذكر بعض املؤرخني أنه قدم مع أبيه على رسول اهللا صلى اهللا عليه ألبيه ، وقد ذكر بعض املؤرخني أنه قدم مع أبيه على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذا ، واحلق أنه إذ ذاك كان صغرياً ومل وسلم ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذا ، واحلق أنه إذ ذاك كان صغرياً ومل 

يذهب مع أبيه وهو يعترب من املخضرمني الذين أسلموا يف عهد الرسول صلى اهللا يذهب مع أبيه وهو يعترب من املخضرمني الذين أسلموا يف عهد الرسول صلى اهللا 
ليه وسلم ومل يثبت له رؤية ، ألن الصحبة تثبت بأمور منها قول الصحايب ليه وسلم ومل يثبت له رؤية ، ألن الصحبة تثبت بأمور منها قول الصحايب عع

حدثنا رسول اهللا أو أخربنا رسول اهللا أو رأيت رسول اهللا أو قال يل رسول اهللا حدثنا رسول اهللا أو أخربنا رسول اهللا أو رأيت رسول اهللا أو قال يل رسول اهللا 
أو قال يل أفعل كذا وكذا أو اين عن كذا وكذا أو بينما أنا أمشي مع رسول أو قال يل أفعل كذا وكذا أو اين عن كذا وكذا أو بينما أنا أمشي مع رسول 

  ..اهللا وحنو هذه الصيغ الدالة على ثبوت الصحبة اهللا وحنو هذه الصيغ الدالة على ثبوت الصحبة 
  " :" :قال أيب جئتكم من عند رسول اهللا فقال إذا حضرت الصالة قال أيب جئتكم من عند رسول اهللا فقال إذا حضرت الصالة " " قوله قوله 
  . . فإا ملا مضى من الزمانفإا ملا مضى من الزمان" " إذإذ"" إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان خبالف  إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان خبالف ""إذا إذا ""قوله قوله 
  ":":إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم " " قوله قوله 

 هذا من أدلة القائلني بأن األذان للصالة وليس للوقت وقد تقدم التفصيل يف  هذا من أدلة القائلني بأن األذان للصالة وليس للوقت وقد تقدم التفصيل يف 
، وأن الراجح يف هذه املسألة أن األذان يف احلضر للوقت ويف السفر للصالة ، وأن الراجح يف هذه املسألة أن األذان يف احلضر للوقت ويف السفر للصالة ذلك ذلك 

  ..هذا هو الذي تدل عليه بعض األدلة والنظر الصحيح هذا هو الذي تدل عليه بعض األدلة والنظر الصحيح 
  ::" " فليؤذن أحدكم فليؤذن أحدكم " " قوله قوله 

هذا دليل على وجوب األذان والصحيح يف األذان واإلقامة أما فرض كفاية إذا هذا دليل على وجوب األذان والصحيح يف األذان واإلقامة أما فرض كفاية إذا 
هب اإلمام أمحد رمحه اهللا واختار هب اإلمام أمحد رمحه اهللا واختار قام ما البعض سقط اإلمث عن الباقني وهو مذقام ما البعض سقط اإلمث عن الباقني وهو مذ

هذا القول شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، وذهب بعض أهل العلم كأيب حنيفة وأمثاله هذا القول شيخ اإلسالم رمحه اهللا ، وذهب بعض أهل العلم كأيب حنيفة وأمثاله 
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ومراده بالسنة ما يأمث تاركها مث أطال ومراده بالسنة ما يأمث تاركها مث أطال : : إىل أن األذان سنة ، يقول شيخ اإلسالم إىل أن األذان سنة ، يقول شيخ اإلسالم 
رمحه اهللا مبيناً أن األذان واجب وكيف يكون سنة وقد جعله النيب صلى اهللا عليه رمحه اهللا مبيناً أن األذان واجب وكيف يكون سنة وقد جعله النيب صلى اهللا عليه 

سلم عالمة على اإلسالم وكان الرسول إذا مسع أذاناً أمسك وإال أغار ، فلو سلم عالمة على اإلسالم وكان الرسول إذا مسع أذاناً أمسك وإال أغار ، فلو وو
كان األذان سنة ما أغار النيب صلى اهللا عليه وسلم مبجرد تركه فعلم وجوبه وأنه كان األذان سنة ما أغار النيب صلى اهللا عليه وسلم مبجرد تركه فعلم وجوبه وأنه 

  . . من شعائر أهل اإلسالم الظاهرة من شعائر أهل اإلسالم الظاهرة 
  " :" :وليؤمكم أكثركم قراناً وليؤمكم أكثركم قراناً " " قوله قوله 

الصحابة ال يوجد قارئ ال الصحابة ال يوجد قارئ ال يف هذا دليل على تقدمي األقرأ على غريه ويف عهد يف هذا دليل على تقدمي األقرأ على غريه ويف عهد 
يفقه أحكام صالته خبالف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران وال يفقه يفقه أحكام صالته خبالف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران وال يفقه 
أحكام صالته كسجود السهو وغريها ، وأما يف عهد الصحابة فهذا ال يكاد أحكام صالته كسجود السهو وغريها ، وأما يف عهد الصحابة فهذا ال يكاد 
يوجد البتة ، ألم رضي اهللا عنهم ال يتجاوزون العشر آيات حىت يتفقهوا يف يوجد البتة ، ألم رضي اهللا عنهم ال يتجاوزون العشر آيات حىت يتفقهوا يف 

 بني العلم والعمل والقراءة والتدبر وقد احتج  بني العلم والعمل والقراءة والتدبر وقد احتج معانيهن ويعملوا ن فقد مجعوامعانيهن ويعملوا ن فقد مجعوا
بظاهر حديث الباب بعض الفقهاء على تقدمي األقرأ على األفقه مطلقاً ألن هؤالء بظاهر حديث الباب بعض الفقهاء على تقدمي األقرأ على األفقه مطلقاً ألن هؤالء 

قدموا عمرو بن سلمة وبال ريب مل يكن أفقههم ولكنهم قدموه لكثرة ما معه قدموا عمرو بن سلمة وبال ريب مل يكن أفقههم ولكنهم قدموه لكثرة ما معه 
د منه د منه من القرآن ولكن ال يعين هذا أنه مل يكن فقيهاً بأحكام صالته ألن هذا ال بمن القرآن ولكن ال يعين هذا أنه مل يكن فقيهاً بأحكام صالته ألن هذا ال ب

وال يظن بصحايب قط أو ملن كان بذلك الزمان أن جيهل أحكام السهو وما يتعلق وال يظن بصحايب قط أو ملن كان بذلك الزمان أن جيهل أحكام السهو وما يتعلق 
بذلك وهو يؤم قوماً من الصحابة ، فعلم أن األقرأ إمنا يقدم إذا كان عاملاً بأحكام بذلك وهو يؤم قوماً من الصحابة ، فعلم أن األقرأ إمنا يقدم إذا كان عاملاً بأحكام 

  . . صالته حىت إذا عرض له عارض أو أمل به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك صالته حىت إذا عرض له عارض أو أمل به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك 
  ":": قراناً فقدموين وأنا ابن ست أو سبع سنني  قراناً فقدموين وأنا ابن ست أو سبع سنني فنظروا فلم يكن أحد أكثر مينفنظروا فلم يكن أحد أكثر مين" " قوله قوله 

يف هذا دليل على صحة إمامة الصيب الذي مل يبلغ وإليه ذهب مجع من أهل العلم يف هذا دليل على صحة إمامة الصيب الذي مل يبلغ وإليه ذهب مجع من أهل العلم 
وهو مذهب أكثر احملدثني إال أن اإلمام أمحد رمحه اهللا مل يأخذ ذا احلديث وهو مذهب أكثر احملدثني إال أن اإلمام أمحد رمحه اهللا مل يأخذ ذا احلديث 
طلع طلع والسبب يف ذلك أنه اعتذر عن األخذ به ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يوالسبب يف ذلك أنه اعتذر عن األخذ به ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ي

على إمامته وتعقبه احلافظ يف فتح الباري أن إمامته وقعت يف زمن التشريع فلو على إمامته وتعقبه احلافظ يف فتح الباري أن إمامته وقعت يف زمن التشريع فلو 
" " كنا نعزل والقرآن يرتل كنا نعزل والقرآن يرتل : ": "كانت غلطاً لرتل القرآن لبيان ذلك ، فقد قال جابر كانت غلطاً لرتل القرآن لبيان ذلك ، فقد قال جابر 
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أي فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز العزل أم أي فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز العزل أم 
  .  .  عليه وسلم ومل يأت قرآن بالنهي عن ذلك عليه وسلم ومل يأت قرآن بالنهي عن ذلك كانوا يعزلون بعصر النيب صلى اهللا كانوا يعزلون بعصر النيب صلى اهللا 

وأيضاً جياب عن هذا بأن يقال من احملال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن وأيضاً جياب عن هذا بأن يقال من احملال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن 
سلمة وهم يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد أشتهر يف العصر النبوي واستفاظ سلمة وهم يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد أشتهر يف العصر النبوي واستفاظ 

ألن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه يف مجيع اامع ويف مجيع األحوال ومل ينكر ألن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه يف مجيع اامع ويف مجيع األحوال ومل ينكر 
نكر فصار كاإلمجاع بينهم فعلى ذلك ال عذر ألحد بالعمل على ما دل نكر فصار كاإلمجاع بينهم فعلى ذلك ال عذر ألحد بالعمل على ما دل ذلك مذلك م

عليه اخلرب وإذا صحت إمامة الصيب صحت مصافته من باب أوىل وإمنا يشترط يف عليه اخلرب وإذا صحت إمامة الصيب صحت مصافته من باب أوىل وإمنا يشترط يف 
ذلك أن يكون متقناً للوضوء قارئ للقران عارفاً بأحكام صالته فهذا كله متوفر ذلك أن يكون متقناً للوضوء قارئ للقران عارفاً بأحكام صالته فهذا كله متوفر 

 يف النفل دون الفرض  يف النفل دون الفرض بعمرو بن سلمة فقد قال فقهاء احلنابلة تصح إمامة الصيببعمرو بن سلمة فقد قال فقهاء احلنابلة تصح إمامة الصيب
واإلجابة عن ذلك أن يقال وأي فرق بني النفل والفرض فمن صحت إمامته واإلجابة عن ذلك أن يقال وأي فرق بني النفل والفرض فمن صحت إمامته 

  ..بالنفل صحت إمامته بالفرض على القول الراجح إذ ال فرق بني األمرينبالنفل صحت إمامته بالفرض على القول الراجح إذ ال فرق بني األمرين
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  يؤم اَلْقَوم أَقْرؤهم }قَالَ رسولُ اَللَِّه :  قَالَ وعن أَِبي مسعوٍد - ٤٠٢

فَِإنْ كَانوا ِفي اَلسنِة ، فَِإنْ كَانوا ِفي اَلِْقراَءِة سواًء فَأَعلَمهم ِبالسنِة، ِلِكتاِب اَللَِّه
: وِفي ِروايٍة- فَِإنْ كَانوا ِفي اَلِْهجرِة سواًء فَأَقْدمهم ِسلْما ، سواًء فَأَقْدمهم ِهجرةً

ولَا يقْعد ِفي بيِتِه علَى تكِْرمِتِه ِإلَّا ، ن اَلرجلُ اَلرجلَ ِفي سلْطَاِنِه ولَا يؤم- ِسنا
  .    رواه مسِلمٌ  }". ِبِإذِْنِه

  
  ):):الشرحالشرح((

 وعن ايب مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤم القـوم                  وعن ايب مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤم القـوم                 
راءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كـانوا يف الـسنة        راءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كـانوا يف الـسنة        أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف الق      أقرؤهم لكتاب اهللا فإن كانوا يف الق      

سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلماً ويف رواية سنا  وال يؤم            سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلماً ويف رواية سنا  وال يؤم            
  ..الرجل الرجل يف سلطانه ، وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنهالرجل الرجل يف سلطانه ، وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنه

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

أيب شيبة قال حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أوس أيب شيبة قال حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أوس 
  . . بن ضمعج عن أيب مسعود األنصاري بن ضمعج عن أيب مسعود األنصاري 

ورواه اإلمام امحد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق ورواه اإلمام امحد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق 
  ..عج به عج به امساعيل عن أوس بن ضمامساعيل عن أوس بن ضم

  
  " " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا " " قوله قوله 

ظاهر احلديث أن األقرأ يقدم على األفقه وهذا هو احلق الذي دلت عليه السنة إال ظاهر احلديث أن األقرأ يقدم على األفقه وهذا هو احلق الذي دلت عليه السنة إال 
أنه يشترط لذلك أن يكون األقرأ عاملاً بأحكام صالته إذ ال ميكن تقدمي اجلاهل أنه يشترط لذلك أن يكون األقرأ عاملاً بأحكام صالته إذ ال ميكن تقدمي اجلاهل 

 واملراد بذلك  واملراد بذلك يصلي باملسلني ، فإن كانوا بالقراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة ،يصلي باملسلني ، فإن كانوا بالقراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة ،
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األفقه الذي يفقه أحكام دينه من صالة وصوم وحج وما يتعلق باملعامالت ، فإن األفقه الذي يفقه أحكام دينه من صالة وصوم وحج وما يتعلق باملعامالت ، فإن 
كانوا بالسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة يف هذا دليل على فضل اهلجرة وهي كانوا بالسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة يف هذا دليل على فضل اهلجرة وهي 
االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم وهي باقية إىل أن تقوم الساعة وأما االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم وهي باقية إىل أن تقوم الساعة وأما 

راد ال هجرة من مكة إىل املدينة ألن مكة راد ال هجرة من مكة إىل املدينة ألن مكة فاملفامل" " ال هجرة بعد الفتح ال هجرة بعد الفتح " " حديث حديث 
صارت بالداً إسالمية بعدما كانت معقالً من معاقل الوثنية ويف هذا دليل على صارت بالداً إسالمية بعدما كانت معقالً من معاقل الوثنية ويف هذا دليل على 

فضل السبق يف اإلسالم وأن السابق إىل اخلري يقدم على غريه فإن كانوا باهلجرة فضل السبق يف اإلسالم وأن السابق إىل اخلري يقدم على غريه فإن كانوا باهلجرة 
" " وسلم وسلم سواء يقدم أكربهم سناً النه أكثر طاعة هللا فقد  قال النيب صلى اهللا عليه سواء يقدم أكربهم سناً النه أكثر طاعة هللا فقد  قال النيب صلى اهللا عليه 

من مل يرحم من مل يرحم " " فللكبري حق كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فللكبري حق كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " " كرب كرب كرب كرب 
  " . " . صغرينا ويوقر كبرينا فليس منا صغرينا ويوقر كبرينا فليس منا 

  " " وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانهوال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه" " مث قال صلى اهللا عليه وسلم مث قال صلى اهللا عليه وسلم 
والسلطان يشمل الوالية العظمى ويشمل ما دوا فال جيوز للرجل أن يؤم الناس والسلطان يشمل الوالية العظمى ويشمل ما دوا فال جيوز للرجل أن يؤم الناس 

السلطان ألنه أحق باإلمامة إال إن أذن له فال مانع من التقدم السلطان ألنه أحق باإلمامة إال إن أذن له فال مانع من التقدم حبضرة وجود حبضرة وجود 
وكذلك ال حيق للرجل أن يؤم الناس يف بيت غريه ألن صاحب البيت أحق وكذلك ال حيق للرجل أن يؤم الناس يف بيت غريه ألن صاحب البيت أحق 

  . . باإلمامة إال إذا أذن باإلمامة إال إذا أذن 
  " " وال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنهوال يقعد يف بيته على تكرمته إال بإذنه" " قوله قوله 

ملرء يف صدر ملرء يف صدر فإذا أذن فال مانع من ذلك واملراد بالتكرمة صدر الس فال جيلس افإذا أذن فال مانع من ذلك واملراد بالتكرمة صدر الس فال جيلس ا
الس إال إذا أذن له صاحب البيت وإذا مل يؤذن له فيجلس يف غري ذلك ولذلك الس إال إذا أذن له صاحب البيت وإذا مل يؤذن له فيجلس يف غري ذلك ولذلك 
فاألوىل للمرء إذا دخل االس إال جيلس يف صدرها إال إن أمروه بذلك أو أذنوا فاألوىل للمرء إذا دخل االس إال جيلس يف صدرها إال إن أمروه بذلك أو أذنوا 

  ..له له 
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٤٠٣ -هاجِن مِلاباِبٍر:  وِديِث جح لًا{: ِمنجأَةٌ ررِام نمؤلَا تلَ،  وو اِبيرا أَع
   .  وِإسناده واهٍ  }. ولَا فَاِجر مؤِمنا، مهاِجرا

  
  ):):الشرحالشرح((

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

هذا احلديث رواه العقيلي يف الضعفاء وابن عدي يف الكامل والبيهقي كلهم من هذا احلديث رواه العقيلي يف الضعفاء وابن عدي يف الكامل والبيهقي كلهم من 
طريق عبداهللا بن حممد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب طريق عبداهللا بن حممد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب 
عن جابر بن عبداهللا والعدوي متروك احلديث امه اإلمام وكيع بالوضع ،وعلي عن جابر بن عبداهللا والعدوي متروك احلديث امه اإلمام وكيع بالوضع ،وعلي 

  ..بن زيد بن جدعان ضعيف احلديث أيضاً بن زيد بن جدعان ضعيف احلديث أيضاً 
   : :""وال تؤمن إمرأة رجالً وال تؤمن إمرأة رجالً " " قوله قوله 

  ..حديث إم ورقة حديث إم ورقة هذا احلق وسيأيت حبث هذه املسألة إن شاء اهللا على هذا احلق وسيأيت حبث هذه املسألة إن شاء اهللا على 
   : :""وال أعرايب مهاجراً وال أعرايب مهاجراً " " قوله قوله 

" " ألن املهاجر أفضل من اإلعرايب فقد تقدم قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن املهاجر أفضل من اإلعرايب فقد تقدم قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
فللهجرة فضل ألنه يغلب على األعرب اجلفاء البعد عن معامل فللهجرة فضل ألنه يغلب على األعرب اجلفاء البعد عن معامل "  "  فأقدمهم هجرة فأقدمهم هجرة 

  . . ايب ايب الدين أما إذا وجد أعرايب يقرأ القران ومهاجر ال يقرأ القران فيقدم األعرالدين أما إذا وجد أعرايب يقرأ القران ومهاجر ال يقرأ القران فيقدم األعر
  " :" :وال فاجراً مؤمناً وال فاجراً مؤمناً " " قوله قوله 

ألنه ال بد يف اإلمامة من التقى والورع إال أن بعض العلماء يرى تقدمي األقرأ ولو ألنه ال بد يف اإلمامة من التقى والورع إال أن بعض العلماء يرى تقدمي األقرأ ولو 
كان فاسقاً على األتقى العامي الذي ال يقرأ شيئاً من القرآن وهذا ظاهر كان فاسقاً على األتقى العامي الذي ال يقرأ شيئاً من القرآن وهذا ظاهر 

  ..األحاديث األحاديث 
التقي التقي ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاحتة القران مع فاسق ، ظاهر النصوص يقدم ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاحتة القران مع فاسق ، ظاهر النصوص يقدم 

ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم منع الرجل الذي بصق يف القبلة أن يصلي م ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم منع الرجل الذي بصق يف القبلة أن يصلي م 
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مع أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو مل يكن أقرأ يف العهد النبوي فقال له رسول اهللا مع أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو مل يكن أقرأ يف العهد النبوي فقال له رسول اهللا 
، فعلم أن اإلمامة ال بد هلا من الديانة ومن الورع ومن ، فعلم أن اإلمامة ال بد هلا من الديانة ومن الورع ومن " " إنك آذيت اهللا ورسولهإنك آذيت اهللا ورسوله""

 بطالن صالة الفاسق ولكن إذا وجد من هو أتقى  بطالن صالة الفاسق ولكن إذا وجد من هو أتقى التقى إال أنه ال يلزم من هذاالتقى إال أنه ال يلزم من هذا
منه ينبغي أن يقدم وينبغي على املسلم أن يتورع عن الصالة خلف الفسقة منه ينبغي أن يقدم وينبغي على املسلم أن يتورع عن الصالة خلف الفسقة 

ويذهب باحثاً عن األتقى فالصالة خلفهم فيه خري ويشعر املأموم بالطمأنينة ويذهب باحثاً عن األتقى فالصالة خلفهم فيه خري ويشعر املأموم بالطمأنينة 
  ..خلف األتقياء ما ال يشعر خلف الفساق وأذناب أعداء الدين خلف األتقياء ما ال يشعر خلف الفساق وأذناب أعداء الدين 

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

  ..والعلم عند اهللا والعلم عند اهللا 
  

  
  

، وقَاِربوا بينها،  رصوا صفُوفَكُم{:  قَالَعن اَلنِبي ،  وعن أَنٍس-  ٤٠٤
  .    ِابن ِحبانَ وصححه، والنساِئي،   رواه أَبو داود}. وحاذُوا ِبالْأَعناِق

  
  ):):الشرحالشرح((

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

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

  ..صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم 
  ..ورواه اإلمام النسائي من طريق أيب هشام قال حدثنا أبان فذكره ورواه اإلمام النسائي من طريق أيب هشام قال حدثنا أبان فذكره 
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ورواه ابن حبان يف صحيحه من طريق مسلم بن ابراهيم قال حدثنا أبان وشعبة ورواه ابن حبان يف صحيحه من طريق مسلم بن ابراهيم قال حدثنا أبان وشعبة 
  . . كالمها عن قتادة به كالمها عن قتادة به 

  . . خزمية خزمية ورواه اإلمام امحد رمحه اهللا من طريق أبان وصححه اإلمام ابن ورواه اإلمام امحد رمحه اهللا من طريق أبان وصححه اإلمام ابن 
تراصوا تراصوا " " ويف الباب حديث أنس يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ويف الباب حديث أنس يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

فإين أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي فكان الرجل يلزق كعبه بكعب فإين أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي فكان الرجل يلزق كعبه بكعب 
  " . " . صاحبه ومنكبه مبنكب صاحبهصاحبه ومنكبه مبنكب صاحبه

واحلديث دليل على مشروعية التراص يف الصف وقد محله اإلمام ابن حزم رمحه واحلديث دليل على مشروعية التراص يف الصف وقد محله اإلمام ابن حزم رمحه 
جياب وألن األصل يف صيغ األمر الوجوب والرسول صلى اهللا عليه جياب وألن األصل يف صيغ األمر الوجوب والرسول صلى اهللا عليه اهللا على اإلاهللا على اإل

وهاتان الصيغتان وهاتان الصيغتان " " تراصوا تراصوا " " ولفظ الصحيحني ولفظ الصحيحني " " رصوا صفوفكم رصوا صفوفكم " " وسلم يقول وسلم يقول 
من صيغ العموم عند أهل العلم إال أن مجاهري العلماء ومنهم األئمة األربعة محلوا من صيغ العموم عند أهل العلم إال أن مجاهري العلماء ومنهم األئمة األربعة محلوا 

ن النيب صلى اهللا ن النيب صلى اهللا هذا على الندب وقالوا باستحباب التراص ومساواة الصفوف ألهذا على الندب وقالوا باستحباب التراص ومساواة الصفوف أل
متفق متفق " " سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة " " عليه وسلم  قال عليه وسلم  قال 

  ..عليه من حديث أنس عليه من حديث أنس 
قالوا وحسن الشيء زيادة على متامه فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة قالوا وحسن الشيء زيادة على متامه فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة 

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

 ال يسوي صفه فصالته ناقصة وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف  ال يسوي صفه فصالته ناقصة وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف الذيالذي
  ..كما ذهب إىل ذلك اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه كما ذهب إىل ذلك اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه 

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

فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه مبنكب فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه مبنكب "  "  ق ق احلديث الساباحلديث الساب
" " ، هذا على وجه املبالغة بالتراص وال يراد به احلقيقة فقد جاء يف رواية ، هذا على وجه املبالغة بالتراص وال يراد به احلقيقة فقد جاء يف رواية " " صاحبهصاحبه

وهذا ال ميكن أبداً ، إذا ال ميكن للمرء أن يلزق منكبه وهذا ال ميكن أبداً ، إذا ال ميكن للمرء أن يلزق منكبه " " وركبته بركبة صاحبه وركبته بركبة صاحبه 
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ميكن أبداً ميكن أبداً مبنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا ال مبنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا ال 
ولذلك مل يفهم أحد من األئمة السابقني أن املراد من هذا احلديث التراص ولذلك مل يفهم أحد من األئمة السابقني أن املراد من هذا احلديث التراص 
احلقيقي والرجوع إىل فهم السلف يف كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر احلقيقي والرجوع إىل فهم السلف يف كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر 

مطلوب فاملراد إذاً بالتراص هو التقارب فما يفعل بعض الناس من الصاق القدم مطلوب فاملراد إذاً بالتراص هو التقارب فما يفعل بعض الناس من الصاق القدم 
  ..يه أذى لآلخرين يه أذى لآلخرين بالقدم حقيقة هذا ال دليل عليه بل هذا فبالقدم حقيقة هذا ال دليل عليه بل هذا ف

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

  . . ما يكون بني الصفني هو مقدار ما ميكن الصف الثاين أن يسجدوا فيه ما يكون بني الصفني هو مقدار ما ميكن الصف الثاين أن يسجدوا فيه 
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 خير صفُوِف اَلرجاِل { ِه قَالَ رسولُ اَللَّ:  قَالَ عن أَِبي هريرةَ - ٤٠٥
  رواه مسِلم }وشرها أَولُها ، وخير صفُوِف اَلنساِء آِخرها، وشرها آِخرها، أَولُها

 ٌ.  
  
  ):):الشرحالشرح((

خري صفوف " وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " ا آخرها ، وخري صفوف النساء آخرها ، وشرها أوهلا الرجال أوهلا ، وشره

رواه اإلمام مسلم قال رمحه اهللا حدثنا زهري بن حرب قال حدثنا جرير قال رواه اإلمام مسلم قال رمحه اهللا حدثنا زهري بن حرب قال حدثنا جرير قال 
أخربنا سهيل موىل أبن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه أخربنا سهيل موىل أبن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  . . وسلم به وسلم به 
هم من طريق سهيل هم من طريق سهيل ورواه أبو داود النسائي والترمذي والبغوي بشرح السنة كلورواه أبو داود النسائي والترمذي والبغوي بشرح السنة كل

  . . به به 
ورواه ابن جارود يف املنتقى من طريق حيي عن ابن عجالن قال قال أيب عن أيب ورواه ابن جارود يف املنتقى من طريق حيي عن ابن عجالن قال قال أيب عن أيب 

  . . هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به 
فاحلديث دليل على فضيلة الصف األول للرجال ، وقد جاء يف الصحيحني من فاحلديث دليل على فضيلة الصف األول للرجال ، وقد جاء يف الصحيحني من 

 أيب هريرة أن  أيب هريرة أن طريق مالك عن مسي موىل أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب صاحل عنطريق مالك عن مسي موىل أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب صاحل عن
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لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل " " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ".  ".  حيدوا إال أن يستهموا الستهموا حيدوا إال أن يستهموا الستهموا 

هذا دليل أيضاً على فضيلة الصف األول يف حق الرجال وقد استغفر النيب صلى هذا دليل أيضاً على فضيلة الصف األول يف حق الرجال وقد استغفر النيب صلى 
تقدموا وأمتوا يب تقدموا وأمتوا يب " " اهللا عليه وسلم للصف األول ثالثاً ، وقال صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم للصف األول ثالثاً ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 
رواه اإلمام رواه اإلمام " " وليأمت بكم من بعدكم فال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا وليأمت بكم من بعدكم فال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا 

  . . مسلم يف صحيحه من حديث أيب نظرة عن أيب سعيد اخلدري به مسلم يف صحيحه من حديث أيب نظرة عن أيب سعيد اخلدري به 
أن اهللا ومالئكته يصلون على أن اهللا ومالئكته يصلون على " " وعند أيب داود والنسائي من حديث الرباء مرفوعاً وعند أيب داود والنسائي من حديث الرباء مرفوعاً 

  " . " . أوائل الصفوف أوائل الصفوف 
صف األول متواترة فينبغي للمسلم أن يبادر إىل الصالة صف األول متواترة فينبغي للمسلم أن يبادر إىل الصالة واألحاديث يف فضل الواألحاديث يف فضل ال

" " ليتمكن من الصف األول والقرب من اإلمام فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ليتمكن من الصف األول والقرب من اإلمام فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واحلكمة يف ذلك ليأخذوا عنه صالته وخيلفوه واحلكمة يف ذلك ليأخذوا عنه صالته وخيلفوه " " ليليين منكم أولوا األحالم والنهى ليليين منكم أولوا األحالم والنهى 

  . . إذا نابه شيء إذا نابه شيء 
  " :" :وشرها آخرهاوشرها آخرها" " قوله قوله 

آخرها فاللعب يكثر بينهم والشيطان يطمع فيهم آخرها فاللعب يكثر بينهم والشيطان يطمع فيهم أي شر صفوف الرجال أي شر صفوف الرجال 
والغالب أن املتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون يف أداء الصالة فمن مث والغالب أن املتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون يف أداء الصالة فمن مث 
صارت صفوفهم شر صفوف الرجال وأما النساء فخري صفوفهن آخرها ، صارت صفوفهم شر صفوف الرجال وأما النساء فخري صفوفهن آخرها ، 

  . . واحلديث عام سواء كانت النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردةواحلديث عام سواء كانت النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردة
ملسألة فذهب اإلمام الصنعاين ومجاعة من الفقهاء إىل أن ملسألة فذهب اإلمام الصنعاين ومجاعة من الفقهاء إىل أن وقد اختلف العلماء ذه اوقد اختلف العلماء ذه ا

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

ابعني وأئمة ابعني وأئمة الصف األول مع الرجال خيشى أن تفتنت بالرجال ألن الصحابة والتالصف األول مع الرجال خيشى أن تفتنت بالرجال ألن الصحابة والت
اهلدى مل يكونوا جيعلون حائالً بني الرجال والنساء ، وهذا احلائل ال أصل له اهلدى مل يكونوا جيعلون حائالً بني الرجال والنساء ، وهذا احلائل ال أصل له 

  ..وفيه مفاسد كثريةوفيه مفاسد كثرية
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 وذهب بعض العلماء إىل األخذ بعموم اخلرب ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أطلق  وذهب بعض العلماء إىل األخذ بعموم اخلرب ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أطلق 
ومل خيصص وإطالق ما أطلقه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر متعني فلو أراد ومل خيصص وإطالق ما أطلقه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر متعني فلو أراد 

وخري صفوف النساء آخرها ما مل وخري صفوف النساء آخرها ما مل " "  اهللا عليه وسلم ختصيصاً لقال  اهللا عليه وسلم ختصيصاً لقال النيب صلىالنيب صلى
ولكن هذا مل يقع بل جعل اخلريية للصفوف املتأخرة وألن ولكن هذا مل يقع بل جعل اخلريية للصفوف املتأخرة وألن " " يصلني منفردات يصلني منفردات 

املرأة إذا بادرت إىل الصف األول قد يدل هذا إىل عدم مباالا وعدم حيائها املرأة إذا بادرت إىل الصف األول قد يدل هذا إىل عدم مباالا وعدم حيائها 
  ..بالقرب من الرجال وإن صلني منفردات بعدم مباالا بالتقدمبالقرب من الرجال وإن صلني منفردات بعدم مباالا بالتقدم

 فإن قال قائل بأن النساء إذا تسابقن إىل الصف املتأخر وحصل تنافس على ذلك  فإن قال قائل بأن النساء إذا تسابقن إىل الصف املتأخر وحصل تنافس على ذلك 
مل يكن باألمر بد من وجود صف أول فجواب هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن باألمر بد من وجود صف أول فجواب هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حني ذكر هذا يعلم علم اليقني واقع الناس وهذا أمر ال إشكال فيه وأنه ال بد أن حني ذكر هذا يعلم علم اليقني واقع الناس وهذا أمر ال إشكال فيه وأنه ال بد أن 

بد أن يكون فيهن من ال تبايل ذا بد أن يكون فيهن من ال تبايل ذا يكون يف النساء من تتساهل ذا األمر واليكون يف النساء من تتساهل ذا األمر وال
أصالً فتتقدم وتكون يف الصف األول ولو أذن هلن خلالطن الرجال من قلة غرين أصالً فتتقدم وتكون يف الصف األول ولو أذن هلن خلالطن الرجال من قلة غرين 

وعدم حيائهن فال بد إذن من وجود صف أول للنساء إال أن هذا الصف شر وعدم حيائهن فال بد إذن من وجود صف أول للنساء إال أن هذا الصف شر 
  . . صفوف النساء ووجوده ال بد منه وأما خري صفوف النساء فآخرها صفوف النساء ووجوده ال بد منه وأما خري صفوف النساء فآخرها 

صالة النساء يف املساجد مع الرجال فقد كان هذا صالة النساء يف املساجد مع الرجال فقد كان هذا ويف احلديث دليل على جواز ويف احلديث دليل على جواز 
األمر مشهوراً يف العهد النبوي واىل عهد قريب كانت النساء ترتاد املساجد األمر مشهوراً يف العهد النبوي واىل عهد قريب كانت النساء ترتاد املساجد 

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

ن يف أنفسهن العلم والتقدم وهو باحلقيقة اجلهل والضالل هجرن املساجد ن يف أنفسهن العلم والتقدم وهو باحلقيقة اجلهل والضالل هجرن املساجد واعتقدواعتقد
فاملرأة اآلن وهي يف سن الطفولة تعتقد أا أعلم الناس ، أما إذا حازت الشهادة فاملرأة اآلن وهي يف سن الطفولة تعتقد أا أعلم الناس ، أما إذا حازت الشهادة 
العالية فقد أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة ال تعرف أحكام حيضها العالية فقد أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة ال تعرف أحكام حيضها 

ا علماً وتقدماً وهو ليس ا علماً وتقدماً وهو ليس كما هو واقعهن اآلن والعجيب أن يسمني فعلهن هذكما هو واقعهن اآلن والعجيب أن يسمني فعلهن هذ
من العلم يف شيء إن العلم هو الذي يقرب إىل اهللا والدار اآلخرة أما علم يؤدي من العلم يف شيء إن العلم هو الذي يقرب إىل اهللا والدار اآلخرة أما علم يؤدي 
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باملرأة إىل اخلروج والتجول يف األسواق وذهاب من بعد صالة الفجر ورجوع باملرأة إىل اخلروج والتجول يف األسواق وذهاب من بعد صالة الفجر ورجوع 
  . . بعد صالة الظهر فهذا علم ضالل وليس علم خري بعد صالة الظهر فهذا علم ضالل وليس علم خري 

اإلمتثال وحقيقة املرأة الصاحلة اإلمتثال وحقيقة املرأة الصاحلة هذا حقيقة هذا حقيقة " " وقرن يف بيوتكن وقرن يف بيوتكن " " اهللا تعاىل يقول اهللا تعاىل يقول 
  . . اليت تريد اهللا والدار اآلخرة اليت تريد اهللا والدار اآلخرة 

  : : ولكن كما قال الشاعر ولكن كما قال الشاعر 
  هلفى على اإلسالم من كل متزمت   حسب الديانة غفلة ومجوداً هلفى على اإلسالم من كل متزمت   حسب الديانة غفلة ومجوداً 

  ..ومن شباب جاءنا متأخر              خبالعة يدعوا جتديداً ومن شباب جاءنا متأخر              خبالعة يدعوا جتديداً 

  
  
  

٤٠٦ -مهنع اَللَّه ِضياٍس ربِن عِاب نعوِل اَللَِّه {: ا قَالَ وسر عم تلَّيص  
فَجعلَِني ،  ِبرأِْسي ِمن وراِئيفَأَخذَ رسولُ اَللَِّه ، فَقُمت عن يساِرِه، ذَات لَيلٍَة
    .  متفَق علَيهِ  }عن يِميِنِه 

  
  ):):الشرحالشرح ( (

 صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم صليت مع رسول اهللاصليت مع رسول اهللا: :  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برأسي من ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برأسي من 

  . . هذا احلديث متفق على صحته هذا احلديث متفق على صحته " " ورائي فجعلين عن ميينهورائي فجعلين عن ميينه
قال اإلمام البخاري رمحه اهللا حدثنا مسدد قال حدثنا امساعيل بن ابراهيم قال قال اإلمام البخاري رمحه اهللا حدثنا مسدد قال حدثنا امساعيل بن ابراهيم قال 

  . . أبيه عن ابن عباسأبيه عن ابن عباسحدثنا أيوب عن عبداهللا بن سعيد بن جبري عن حدثنا أيوب عن عبداهللا بن سعيد بن جبري عن 
ورواه اإلمام مسلم رمحه اهللا من طريق ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن ورواه اإلمام مسلم رمحه اهللا من طريق ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن 

  . . كهيل عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس به كهيل عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس به 
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  ::ويف احلديث فوائد ويف احلديث فوائد 
جواز قيام الليل مجاعة ولكن هذا حممول عند أهل العلم على ما مل يتخذ جواز قيام الليل مجاعة ولكن هذا حممول عند أهل العلم على ما مل يتخذ   --١١

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

على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أما إذا فعل يف بعض األحيان على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أما إذا فعل يف بعض األحيان 
  . . فال مانع من ذلك حلديث الباب وغريه من األخبار فال مانع من ذلك حلديث الباب وغريه من األخبار 

د دلت هذه د دلت هذه فيه موقف املأموم مع اإلمام إذا مل يوجد إال مأموم واحد فقفيه موقف املأموم مع اإلمام إذا مل يوجد إال مأموم واحد فق  --٢٢
السنة الصرحية الصحيحة على أن موقفه عن ميني اإلمام ولكن ما احلكم السنة الصرحية الصحيحة على أن موقفه عن ميني اإلمام ولكن ما احلكم 
إذا وقف عن يساره أما إن كان جاهالً فصالته صحيحة وال شيء عليه إذا وقف عن يساره أما إن كان جاهالً فصالته صحيحة وال شيء عليه 

وإن علم باحلكم يف أثناء الصالة يقف عن ميينه ويتم صالته وأما إن كان وإن علم باحلكم يف أثناء الصالة يقف عن ميينه ويتم صالته وأما إن كان 
  . . عاملاً فالصالة أيضاً صحيحة مع اإلمث عاملاً فالصالة أيضاً صحيحة مع اإلمث 

 املأموم باإلمام وإن مل ينو اإلمامة إبتداًء ألن الرسول صلى  املأموم باإلمام وإن مل ينو اإلمامة إبتداًء ألن الرسول صلى فيه جواز إقتداءفيه جواز إقتداء  --٣٣
اهللا عليه وسلم مل ينو اإلمامة ابتداًء وقد إئتم به ابن عباس فبعض الناس إذا اهللا عليه وسلم مل ينو اإلمامة ابتداًء وقد إئتم به ابن عباس فبعض الناس إذا 
صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه قطع صالته وقال أنا ما نويت صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه قطع صالته وقال أنا ما نويت 

قول قول اإلمامة هذا غلط وخالف السنة فنية اإلمامة غري مشترطة على الاإلمامة هذا غلط وخالف السنة فنية اإلمامة غري مشترطة على ال
  . . الراجح الراجح 

جواز مصافة الصيب إال أنه ال بد أن يكون حمسناً للوضوء عارفاً إلحكام جواز مصافة الصيب إال أنه ال بد أن يكون حمسناً للوضوء عارفاً إلحكام   --٤٤
صالته أما إذا كان ال حيسن الوضوء وال يعرف أحكام صالته فال تصح صالته أما إذا كان ال حيسن الوضوء وال يعرف أحكام صالته فال تصح 

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

  ..املأمومني املأمومني 
ٍفيه ما عليه عبداهللا بن عباس من احلفظ حيث كان ذا السن وحفظ ٍفيه ما عليه عبداهللا بن عباس من احلفظ حيث كان ذا السن وحفظ   --٥٥

صالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن اإلعتناء أيضاً حيث أنه يف هذا صالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن اإلعتناء أيضاً حيث أنه يف هذا 
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السن ومل ينم هذه الليلة لينظر وضوء الرسول صلى اهللا عليه وسلم وينظر السن ومل ينم هذه الليلة لينظر وضوء الرسول صلى اهللا عليه وسلم وينظر 
آثار اإلعتناء باألبناء واألقارب آثار اإلعتناء باألبناء واألقارب ماذا يعمل وهذه من آثار التعليم الطيبة وماذا يعمل وهذه من آثار التعليم الطيبة و

وغريهم ، حيث كانت عناية الرسول صلى اهللا عليه وسلم به أوصلته إىل وغريهم ، حيث كانت عناية الرسول صلى اهللا عليه وسلم به أوصلته إىل 
هذا املستوى العلمي الرفيع وقد دعا له الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن هذا املستوى العلمي الرفيع وقد دعا له الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن 

  . . يفقهه اهللا بالدين فكان حرب األمة وترمجان القرآن يفقهه اهللا بالدين فكان حرب األمة وترمجان القرآن 
  . . واهللا أعلم واهللا أعلم 

  
  

  
  
  
  
  

وأُم سلَيٍم ،  فَقُمت ويِتيم خلْفَه صلَّى رسولُ اَللَِّه {: لَ وعن أَنٍس قَا- ٤٠٧
    .واللَّفْظُ ِللْبخاِريِ  ،   متفَق علَيِه}. خلْفَنا

  

  ):):الشرحالشرح ( (
  قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل 

    ""صليت أنا واليتيم خلف رسول اهللا والعجوز خلفنا صليت أنا واليتيم خلف رسول اهللا والعجوز خلفنا " " اهللا عنه قال اهللا عنه قال ضي ضي وعن أنس روعن أنس ر
هذا احلديث رواه اإلمام البخاري رمحه اهللا بنحوه فقال حدثنا عبداهللا بن حممد هذا احلديث رواه اإلمام البخاري رمحه اهللا بنحوه فقال حدثنا عبداهللا بن حممد 

  . . قال أخربنا سفيان عن اسحاق عن أنس بن مالك به قال أخربنا سفيان عن اسحاق عن أنس بن مالك به 
ورواه اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه من طريق شعبة عن عبداهللا بن املختار ورواه اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه من طريق شعبة عن عبداهللا بن املختار 

" "  خلفنا  خلفنا فأقامين رسول اهللا عن ميينه وأقام املرأةفأقامين رسول اهللا عن ميينه وأقام املرأة" " عن موسى بن أنس بلفظ عن موسى بن أنس بلفظ 
  . . فسياق حديث الباب لإلمام البخاري رمحه اهللا فسياق حديث الباب لإلمام البخاري رمحه اهللا 

واحلديث دليل على جواز وصحة صالة اجلماعة نافلة فيما ال تشرع له النافلة ، واحلديث دليل على جواز وصحة صالة اجلماعة نافلة فيما ال تشرع له النافلة ، 
وهذا كما تقدم إذا مل يتخذ عادة ، وأما إذا اختذ هذا الفعل عادة صار إىل البدعة وهذا كما تقدم إذا مل يتخذ عادة ، وأما إذا اختذ هذا الفعل عادة صار إىل البدعة 
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ليل أو من صالة الضحى ليل أو من صالة الضحى أقرب منه إىل السنة واإلتباع ، ولكن ال مانع من قيام الأقرب منه إىل السنة واإلتباع ، ولكن ال مانع من قيام ال
  . . أو من صالة حتية املسجد مجاعة إذا مل يكن هذا الفعل عادة مستمرةأو من صالة حتية املسجد مجاعة إذا مل يكن هذا الفعل عادة مستمرة

ويف احلديث أيضاً دليل على صحة صالة الصيب ألا لو كانت باطلة ما أقام النيب ويف احلديث أيضاً دليل على صحة صالة الصيب ألا لو كانت باطلة ما أقام النيب 
صلى اهللا عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم صفاً صلى اهللا عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم صفاً 

  . . فته فته ومن صحت صالته صحت مصاومن صحت صالته صحت مصا
وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة يف صحيح البخاري أنه أم قومه وهو ابن ست وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة يف صحيح البخاري أنه أم قومه وهو ابن ست 

  . . أو سبع سنني أو سبع سنني 
ويف احلديث أيضاً بيان موقف املرأة وأا تكون خلف الرجال وال جيوز هلا أن ويف احلديث أيضاً بيان موقف املرأة وأا تكون خلف الرجال وال جيوز هلا أن 

تصافهم فإن صافت الرجال أمثت وبطلت صالا عند اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا تصافهم فإن صافت الرجال أمثت وبطلت صالا عند اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا 
رواه البزار رواه البزار " " أخروهن من حيث أخرهن اهللا أخروهن من حيث أخرهن اهللا " "  مسعود  مسعود وفيه نظر لقول عبداهللا بنوفيه نظر لقول عبداهللا بن

  . . وغريه وغريه 
وموقف املرأة خلف صفوف الرجال هو السنة املتبعة اليت كان عليها الرسول وموقف املرأة خلف صفوف الرجال هو السنة املتبعة اليت كان عليها الرسول 
وصحابته ويف احلديث دليل على صحة صالة املرأة منفردةً خلف الرجال وقد وصحابته ويف احلديث دليل على صحة صالة املرأة منفردةً خلف الرجال وقد 

 اهللا  اهللا قاس عليه بعض أهل العلم الرجل وال يصح هذا القياس كما سيأيت إن شاءقاس عليه بعض أهل العلم الرجل وال يصح هذا القياس كما سيأيت إن شاء
إال أن الفقهاء اختلفوا فيما لو وقفت املرأة خلف الصف وحدها مع وجود مجاعة إال أن الفقهاء اختلفوا فيما لو وقفت املرأة خلف الصف وحدها مع وجود مجاعة 

  . . نساء هل تصح صالا أم ال نساء هل تصح صالا أم ال 
قال بعض أهل العلم موقف املرأة منفردة ال مانع منه ولو مع وجود النساء فإن قال بعض أهل العلم موقف املرأة منفردة ال مانع منه ولو مع وجود النساء فإن 

  . . هذا هو األليق ا ولكن لو صافت فهو أفضل هذا هو األليق ا ولكن لو صافت فهو أفضل 
أن تصلي خلف الرجال منفردة مع وجود أن تصلي خلف الرجال منفردة مع وجود وقال بعض أهل العلم حيرم على املرأة وقال بعض أهل العلم حيرم على املرأة 

النساء بل جيب عليها املصافة ألن قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أنس النساء بل جيب عليها املصافة ألن قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أنس 
يعم الرجال والنساء وتقدم يعم الرجال والنساء وتقدم " " تراصوا وقاربوا بينهاتراصوا وقاربوا بينها" " السابق وهو حديث صحيح السابق وهو حديث صحيح 

علم أن النساء هلا صفوف علم أن النساء هلا صفوف " " وخري صفوف النساء آخرهاوخري صفوف النساء آخرها" " أيضاً حديث أيب هريرة أيضاً حديث أيب هريرة 
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اا وأداء حقوقها أي حقوق الصفوف من التراص وعدم جعل اا وأداء حقوقها أي حقوق الصفوف من التراص وعدم جعل جيب عليهن مراعجيب عليهن مراع
  ..اخللل فيها اخللل فيها 

وقد احتج باحلديث بعض الشراح على جواز التربك بآثار الصاحلني ألن أم سليم وقد احتج باحلديث بعض الشراح على جواز التربك بآثار الصاحلني ألن أم سليم 
دعت الرسول فصلى يف بيتها متربكة مبوضع صالته وهذا اإلستدالل غلط وال دعت الرسول فصلى يف بيتها متربكة مبوضع صالته وهذا اإلستدالل غلط وال 

لتوسل بذوات لتوسل بذوات وجه له والتربك بآثار الصاحلني وسيلة من وسائل الشرك فاوجه له والتربك بآثار الصاحلني وسيلة من وسائل الشرك فا
الصاحلني حبد ذاته بدعة وضاللة فلو كان التوسل بآثار الصاحلني مشروعاً لفعله الصاحلني حبد ذاته بدعة وضاللة فلو كان التوسل بآثار الصاحلني مشروعاً لفعله 
الصحابة مع أيب بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي رضي اهللا عنهم ، فلم الصحابة مع أيب بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي رضي اهللا عنهم ، فلم 

يكونوا يفعلون شيئاً من هذا وأما صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت يكونوا يفعلون شيئاً من هذا وأما صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت 
 اهللا عليه وسلم ولوجود الربكة بصالته ولكن  اهللا عليه وسلم ولوجود الربكة بصالته ولكن العجوز فإمنا هو لشرف النيب صلىالعجوز فإمنا هو لشرف النيب صلى

ال يعين هذا التوسل بآثار الصاحلني كما يفعله بعض اجلهال من التمسح بالعلماء ال يعين هذا التوسل بآثار الصاحلني كما يفعله بعض اجلهال من التمسح بالعلماء 
أو طلبة العلم ومن السؤال جباههم أو السؤال بذوام كل هذا خالف هدي النيب أو طلبة العلم ومن السؤال جباههم أو السؤال بذوام كل هذا خالف هدي النيب 

من أحدث من أحدث "  "  صلى اهللا عليه وسلم ويف الصحيحني من حديث عائشة مرفوعاً صلى اهللا عليه وسلم ويف الصحيحني من حديث عائشة مرفوعاً 
  " . " . أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يف يف 

كذلك بعض اجلهال يتربك ببصاق الصاحلني وبشعورهم ويتمسح بثيام كل هذا كذلك بعض اجلهال يتربك ببصاق الصاحلني وبشعورهم ويتمسح بثيام كل هذا 
من البدع ووسيلة من وسائل الشرك بل مبدأ الشرك األكرب من اجلهل ذا الباب من البدع ووسيلة من وسائل الشرك بل مبدأ الشرك األكرب من اجلهل ذا الباب 

  . . واجلهل حبقوق املخلوقني واجلهل حبقوق املخلوقني 
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فَركَع قَبلَ ،  وهو راِكعهى ِإلَى اَلنِبي  أَنه ِانت وعن أَِبي بكْرةَ - ٤٠٨
فِصلَ ِإلَى اَلصأَنْ ي ، ِبياَلن فَقَالَ لَه } دعلَا تا وصِحر اَللَّه كادز { اهور  

 اِريخاَلْب  .  
    .   }ى اَلصف ثُم مشى ِإلَ،  فَركَع دونَ اَلصف{: وزاد أَبو داود ِفيِه

 رأَى {  أَنَّ رسولَ اَللَِّه ] َاْلُجَهِنيِّ[ وعن واِبصةَ بِن معبٍد - ٤٠٩
هدحو فاَلص لْفلِّي خصلًا يجلَاةَ، راَلص ِعيدأَنْ ي هرفَأَم .{دمأَح اهوو ،   رأَبو

داود ،هنسحو ِمِذيراَلتانَ ، وِحب نِاب هححصو   .  
  .  } لَا صلَاةَ ِلمنفَِرٍد خلْف اَلصف { ولَه عن طَلْقٍ - ٤١٠

  . } أَلَا دخلْت معهم أَو ِاجتررت رجلًا {: وزاد اَلطَّبراِني ِمن حِديِث واِبصةَ
  
  ):):الشرحالشرح((
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نتهى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو راكع نتهى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو راكع وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه ، أنه اوعن أيب بكرة رضي اهللا عنه ، أنه ا
زادك اهللا حرصاً زادك اهللا حرصاً " " فركع قبل أن يصل إىل الصف فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم فركع قبل أن يصل إىل الصف فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ".".وال تعد وال تعد 
رواه البخاري رمحه اهللا فقال حدثنا موسى بن امساعيل قال حدثنا مهام عن زياد رواه البخاري رمحه اهللا فقال حدثنا موسى بن امساعيل قال حدثنا مهام عن زياد 

  . . األعلم عن احلسن عن أيب بكرة األعلم عن احلسن عن أيب بكرة 
  . .  وعنده صرح احلسن البصري بالسماع من أيب بكرة  وعنده صرح احلسن البصري بالسماع من أيب بكرة ورواه أبو داود النسائيورواه أبو داود النسائي

  " . " . أنه ركع دون الصف ومشى أنه ركع دون الصف ومشى " " وعند أيب داود وعند أيب داود 
واحلديث احتج به مجهور العلماء على صحة صالة املنفرد خلف الصف ووجه واحلديث احتج به مجهور العلماء على صحة صالة املنفرد خلف الصف ووجه 
الداللة عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصالة باطلة ملا صحت تكبرية الداللة عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصالة باطلة ملا صحت تكبرية 

لف الصف مما اختلف فيها العلماء رمحهم اهللا لف الصف مما اختلف فيها العلماء رمحهم اهللا اإلحرام ابتداًء ، وصالة املنفرد خاإلحرام ابتداًء ، وصالة املنفرد خ
  : : على مذاهب على مذاهب 
  : : املذهب األول املذهب األول 
وهو مذهب مجاهري العلماء مستدلني بصالة املرأة خلف الصف وهو مذهب مجاهري العلماء مستدلني بصالة املرأة خلف الصف ، ، صحتها مطلقاً صحتها مطلقاً 

يف حديث أنس ومستدلني حبديث أيب بكرة ، قال الشافعي ومل يصح عن النيب يف حديث أنس ومستدلني حبديث أيب بكرة ، قال الشافعي ومل يصح عن النيب 
  ..صلى اهللا عليه وسلم ي يف هذاصلى اهللا عليه وسلم ي يف هذا

  ::املذهب الثايناملذهب الثاين
 اإلمام امحد رمحه اهللا إىل بطالن صالة املنفرد خلف الصف سواًء وجد  اإلمام امحد رمحه اهللا إىل بطالن صالة املنفرد خلف الصف سواًء وجد ذهبذهب

فرجة أم مل جيد مستدالً حبديث وابصة أن النيب رأى رجالً يصلي خلف الصف فرجة أم مل جيد مستدالً حبديث وابصة أن النيب رأى رجالً يصلي خلف الصف 
فأمره أن يعيد الصالة ، وحديث وابصة حديث صحيح صححه اإلمام امحد وابن فأمره أن يعيد الصالة ، وحديث وابصة حديث صحيح صححه اإلمام امحد وابن 

بن يساف عن بن يساف عن خزمية وابن حبان والبوصريي بالزوائد وقد جاء من حديث هالل خزمية وابن حبان والبوصريي بالزوائد وقد جاء من حديث هالل 
  . . زياد بن أيب اجلعد عن وابصة زياد بن أيب اجلعد عن وابصة 

رواه امحد وأبو داود والترمذي وابن حبان ورواه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من رواه امحد وأبو داود والترمذي وابن حبان ورواه اإلمام ابن حبان يف صحيحه من 
طريق عمرو بن مرة عن هالل بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد طريق عمرو بن مرة عن هالل بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد 
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أي أن الرواية عن عمرو بن راشد عن أي أن الرواية عن عمرو بن راشد عن . . قال اإلمام أبو حامت يف العلل وهذا أشبه قال اإلمام أبو حامت يف العلل وهذا أشبه 
  ..بصة أشبه وأصح من رواية زياد بن أيب اجلعد عن وابصةبصة أشبه وأصح من رواية زياد بن أيب اجلعد عن وابصةواوا

ورواه أيضاً ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه من طريق مالزم بن عمرو ورواه أيضاً ابن ماجه يف سننه وابن حبان يف صحيحه من طريق مالزم بن عمرو 
قال حدثنا عبداهللا بن بدر قال أخربنا عبدالرمحن بن علي بن شيبان قال حدثين قال حدثنا عبداهللا بن بدر قال أخربنا عبدالرمحن بن علي بن شيبان قال حدثين 

" " لف الصف لف الصف فإنه ال صالة ملنفرد خفإنه ال صالة ملنفرد خ" " أيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  . . وهذا سند صحيح وهذا سند صحيح 

فقول احلافظ عن طلق بن علي ال أصل له ، صوابه ما ذكرنا ، ورواه الطرباين يف فقول احلافظ عن طلق بن علي ال أصل له ، صوابه ما ذكرنا ، ورواه الطرباين يف 
"  "  أال دخلت معهم أو اجتررت رجالً أال دخلت معهم أو اجتررت رجالً " " املعجم األوسط عن ابن عباس بلفظ املعجم األوسط عن ابن عباس بلفظ 

وسنده ضعيف وأما قول احلافظ ورواه الطرباين من حديث وابصة فقد رجعت وسنده ضعيف وأما قول احلافظ ورواه الطرباين من حديث وابصة فقد رجعت 
 وابصة فلم أجد هذا اللفظ عند الطرباين وإمنا وجدته  وابصة فلم أجد هذا اللفظ عند الطرباين وإمنا وجدته إىل املعجم الكبري يف مسندإىل املعجم الكبري يف مسند

عند أيب يعلى يف املفاريد وعند البيهقي ويف اسناده السرى بن امساعيل وهو عند أيب يعلى يف املفاريد وعند البيهقي ويف اسناده السرى بن امساعيل وهو 
  . . متروك احلديث متروك احلديث 

أن النيب صلى اهللا أن النيب صلى اهللا " " فتلخص عندنا يف حديث وابصة أنه صحيح بلفظني ، لفظ فتلخص عندنا يف حديث وابصة أنه صحيح بلفظني ، لفظ 
  " . " . رد خلف الصف رد خلف الصف ال صالة ملنفال صالة ملنف" " وبلفظ وبلفظ " " عليه وسلم أمره أن يعيد الصالة عليه وسلم أمره أن يعيد الصالة 

هذه اللفظة متروكة فاإلمام امحد احتج حبديث هذه اللفظة متروكة فاإلمام امحد احتج حبديث " " هل جررت رجالً هل جررت رجالً " " وأما لفظ وأما لفظ 
وابصة على عدم صحة صالة املنفرد خلف الصف سواًء وجد فرجة أم مل جيد وابصة على عدم صحة صالة املنفرد خلف الصف سواًء وجد فرجة أم مل جيد 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أمر الرجل أن يعيد الصالة مل يستفصل هل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أمر الرجل أن يعيد الصالة مل يستفصل هل 
 وقت احلاجة ال جيوز إال أنه قد يقال لعل  وقت احلاجة ال جيوز إال أنه قد يقال لعل وجدت فرجة أم ال ، وتأخري البيان عنوجدت فرجة أم ال ، وتأخري البيان عن

النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سلم رأى فرجة يف الصف فعلم أن هذا الرجل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سلم رأى فرجة يف الصف فعلم أن هذا الرجل 
  . . متساهل فأمره أن يعيد الصالةمتساهل فأمره أن يعيد الصالة

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

 شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا  شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا واجبة وتسقط مع العذر ، وهذا هو اختيارواجبة وتسقط مع العذر ، وهذا هو اختيار
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وذكر الشيخ أن كثرياً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصالة وذكر الشيخ أن كثرياً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصالة 
  . . كالقيام يسقط مع العذر فكيف باملصافة كالقيام يسقط مع العذر فكيف باملصافة 

  : : وأجابت كل طائفة ممن قالت بأحد هذا األقوال على أدلة اآلخرين وأجابت كل طائفة ممن قالت بأحد هذا األقوال على أدلة اآلخرين 
ح ح فأصحاب القول األول قالوا بأن حديث وابصة مضطرب وليس بصحيفأصحاب القول األول قالوا بأن حديث وابصة مضطرب وليس بصحي

  ورجحوا حديث أيب بكرة على حديث وابصة ورجحوا حديث أيب بكرة على حديث وابصة 
وأصحاب القول الثاين رجحوا حديث وابصة على حديث أيب بكرة وقالوا أن وأصحاب القول الثاين رجحوا حديث وابصة على حديث أيب بكرة وقالوا أن 

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

أوا اجلمع بني األقوال ورأوا أن قوله صلى اهللا عليه أوا اجلمع بني األقوال ورأوا أن قوله صلى اهللا عليه وأصحاب القول الثالث روأصحاب القول الثالث ر
فيمن وجد فرجة وتعمد الصالة منفرداً كما يقع اآلن فيمن وجد فرجة وتعمد الصالة منفرداً كما يقع اآلن " " ال صالة ملنفرد ال صالة ملنفرد " " وسلم وسلم 

من بعض الناس تساهالًُ وهذا القول قوي جداً ألننا وإن قلنا يف حديث أيب بكرة من بعض الناس تساهالًُ وهذا القول قوي جداً ألننا وإن قلنا يف حديث أيب بكرة 
تكبرية تكبرية أنه دخل يف الصف قبل أن يرفع رأسه أال أنه يشكل عليه كيف تصحح أنه دخل يف الصف قبل أن يرفع رأسه أال أنه يشكل عليه كيف تصحح 

اإلحرام منفرداً ، إال أنه ميكن اجلمع بني هذا فيقال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلحرام منفرداً ، إال أنه ميكن اجلمع بني هذا فيقال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فعذره الرسول صلى اهللا عليه وسلم باجلهل مث فعذره الرسول صلى اهللا عليه وسلم باجلهل مث " " زادك اهللا حرصاً وال تعد زادك اهللا حرصاً وال تعد " " قال قال 

علمه أال تعد لفعلك هذا فإن هذا الفعل غري جائز ، فتصحيح الصالة مبين على علمه أال تعد لفعلك هذا فإن هذا الفعل غري جائز ، فتصحيح الصالة مبين على 
الثالث قول قوي ألننا لو تدبرنا أحكام الشارع يف الثالث قول قوي ألننا لو تدبرنا أحكام الشارع يف العذر باجلهل فلذلك القول العذر باجلهل فلذلك القول 

الصالة وغريها لوجدناه يسقط كثرياً من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع الصالة وغريها لوجدناه يسقط كثرياً من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع 
القدرة ركن من أركان الصالة عند مجاهري العلماء يسقط مع العذر وهذه سائر القدرة ركن من أركان الصالة عند مجاهري العلماء يسقط مع العذر وهذه سائر 

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

املنفرد مع وجود فرجة ال تصح ولكن مع تعذر ذلك قد يقال بصحتها ولو أن املنفرد مع وجود فرجة ال تصح ولكن مع تعذر ذلك قد يقال بصحتها ولو أن 
رجالً وقف ينتظر شخصاً يصافه فال مانع من ذلك كما هو مذهب اإلمام أمحد رجالً وقف ينتظر شخصاً يصافه فال مانع من ذلك كما هو مذهب اإلمام أمحد 

  . . رمحه اهللا ولو فاتته الصالة عند احلنابلة فإنه معذور يف ذلك رمحه اهللا ولو فاتته الصالة عند احلنابلة فإنه معذور يف ذلك 
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إلسالم فقد أطال برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود إلسالم فقد أطال برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود أما شيخ اأما شيخ ا
  . . فرجة أما ما يفعله بعض الناس من إجترار الرجل فهذا غلط فرجة أما ما يفعله بعض الناس من إجترار الرجل فهذا غلط 

سئل اإلمام مالك كما يف املدونة عمن مل جيد فرجة وسحب رجالً فقال رمحه سئل اإلمام مالك كما يف املدونة عمن مل جيد فرجة وسحب رجالً فقال رمحه 
أي ظلم له ، وأيضاً قطع للصف أي اتصال الصف ، ومن قطع أي ظلم له ، وأيضاً قطع للصف أي اتصال الصف ، ومن قطع . . اهللا هذا ظلم اهللا هذا ظلم 

 قطعه اهللا ولذلك ال جيوز للمرء أن جيتر رجالً بل يصلي وحده أو ينتظر ولو  قطعه اهللا ولذلك ال جيوز للمرء أن جيتر رجالً بل يصلي وحده أو ينتظر ولو صفاًصفاً
فاتته اجلماعة وال يظلم هذا الرجل باجتراره من الصف وتفويته فضيلة الصف فاتته اجلماعة وال يظلم هذا الرجل باجتراره من الصف وتفويته فضيلة الصف 
األول وال مانع أيضاً أن يقف أملأموم عن ميني اإلمام ألن النيب صلى اهللا عليه األول وال مانع أيضاً أن يقف أملأموم عن ميني اإلمام ألن النيب صلى اهللا عليه 

ى بالناس إماماً وأبو بكر عن ى بالناس إماماً وأبو بكر عن وسلم يف مرضه حني وجد يف نفسه خفة خرج وصلوسلم يف مرضه حني وجد يف نفسه خفة خرج وصل
ميينه فالنيب صلى اهللا عليه وسلم هو اإلمام وأبو بكر يصلي بصالة الرسول صلى ميينه فالنيب صلى اهللا عليه وسلم هو اإلمام وأبو بكر يصلي بصالة الرسول صلى 

اهللا عليه وسلم والناس يصلون بصالة أيب بكر ، وقد تقدم احلديث وهو متفق اهللا عليه وسلم والناس يصلون بصالة أيب بكر ، وقد تقدم احلديث وهو متفق 
  . . على صحته على صحته 

ويف هذا احلديث دليل على جواز الوقوف عن ميني اإلمام عند تعذر وجود فرجة ويف هذا احلديث دليل على جواز الوقوف عن ميني اإلمام عند تعذر وجود فرجة 
  . . عذر أو لغري ذلك من األسباب عذر أو لغري ذلك من األسباب أو لأو ل

  
  
  

 ِإذَا سِمعتم اَلِْإقَامةَ فَامشوا ِإلَى {:  قَالَ عن اَلنِبي  وعن أَِبي هريرةَ - ٤١١
 وما فَاتكُم، فَما أَدركْتم فَصلُّوا، ولَا تسِرعوا، وعلَيكُم اَلسِكينةُ والْوقَار، اَلصلَاِة
  . واللَّفْظُ ِللْبخاِري ،   متفَق علَيِه}فَأَِتموا 

  
  ):):الشرحالشرح((

إذا أقيمت الصالة إذا أقيمت الصالة " " وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  " . " . فامشوا وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا فامشوا وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا 
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  . . حته كما قال املؤلف واللفظ للبخاري حته كما قال املؤلف واللفظ للبخاري هذا احلديث متفق على صهذا احلديث متفق على ص
قال البخاري حدثنا آدم بن أيب إياس قال أخربنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن قال البخاري حدثنا آدم بن أيب إياس قال أخربنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن 

  . . سعيد بن املسيب عن أيب هريرة سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 
ورواه الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه ورواه الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

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

حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة 
  . . مرفوعاً به مرفوعاً به 

  . . ورواه من طريق الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة مرفوعاً به ورواه من طريق الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة مرفوعاً به 
  " :" :إذا أقيمت الصالة إذا أقيمت الصالة ""قوله قوله 

رق احلديث وظاهر هذا أن اإلسراع رق احلديث وظاهر هذا أن اإلسراع واملعىن إذا مسعتم اإلقامة كما جاء يف بعض طواملعىن إذا مسعتم اإلقامة كما جاء يف بعض ط
قبل إقامة الصالة ال مانع منه وقد اختلف الفقهاء يف هذا فذكر النووي وغريه من قبل إقامة الصالة ال مانع منه وقد اختلف الفقهاء يف هذا فذكر النووي وغريه من 

أهل العلم أن لفظ اإلقامة خرج خمرج الغالب وليس قيداً ، وذكر أن اإلسراع أهل العلم أن لفظ اإلقامة خرج خمرج الغالب وليس قيداً ، وذكر أن اإلسراع 
منهي عنه حال اإلقامة وبعدها من باب أوىل وأما قبل اإلقامة فرجح املنع وفيه منهي عنه حال اإلقامة وبعدها من باب أوىل وأما قبل اإلقامة فرجح املنع وفيه 

  . . ق اجلواز ق اجلواز نظر واحلنظر واحل
  " :" :وعليكم السكينة والوقار وعليكم السكينة والوقار " " قوله قوله 

السكينة والوقار جيوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى أما مبتدأ مؤخر وأما السكينة والوقار جيوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى أما مبتدأ مؤخر وأما 
النصب فعلى اإلغراء أي الزموا السكينة والوقار ، وقد قيل إن السكينة والوقار النصب فعلى اإلغراء أي الزموا السكينة والوقار ، وقد قيل إن السكينة والوقار 

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

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باملشي وأمر بالسكينة والوقار وى عن اإلسراع أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باملشي وأمر بالسكينة والوقار وى عن اإلسراع 
كل هذه الصيغ مؤكدة إىل أن اجلري عند مساع اإلقامة حمرم يأمث فاعله سواء كل هذه الصيغ مؤكدة إىل أن اجلري عند مساع اإلقامة حمرم يأمث فاعله سواء 

خشي فوات الركعة أو فوات اجلماعة أو مل خيش فال عذر للمرء باإلسراع فإن خشي فوات الركعة أو فوات اجلماعة أو مل خيش فال عذر للمرء باإلسراع فإن 
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 أو ادراك اجلماعة فعليه بالتقدم اىل الصالة مبكراً   أو ادراك اجلماعة فعليه بالتقدم اىل الصالة مبكراً  كان حريصاً على إدراك الركعةكان حريصاً على إدراك الركعة
وقد قال بعض أهل العلم يستثىن جواز اإلسراع يف يوم اجلمعة وهذا اإلستثناء ال وقد قال بعض أهل العلم يستثىن جواز اإلسراع يف يوم اجلمعة وهذا اإلستثناء ال 

دليل عليه وال وجه له واحلق أن اإلسراع منهي عنه مطلقاً يف اجلمعة وغريها دليل عليه وال وجه له واحلق أن اإلسراع منهي عنه مطلقاً يف اجلمعة وغريها 
  . . واحلديث عام صريح يف النهي فال وجه ملن خصصهواحلديث عام صريح يف النهي فال وجه ملن خصصه

  " :" :تم فصلواتم فصلوافما أدركفما أدرك" " قوله قوله 
احتج ذا فقهاء احلنابلة واألحناف ومجاعة من أهل العلم على مشروعية الدخول احتج ذا فقهاء احلنابلة واألحناف ومجاعة من أهل العلم على مشروعية الدخول 

مع اإلمام ولو مل يدرك إال قليالً من الصالة واحتج فيه بعضهم على إدراك مع اإلمام ولو مل يدرك إال قليالً من الصالة واحتج فيه بعضهم على إدراك 
اجلماعة بأقل من ركعة وأما احتجاجهم ذا احلديث على الدخول مع اإلمام ولو اجلماعة بأقل من ركعة وأما احتجاجهم ذا احلديث على الدخول مع اإلمام ولو 

  . . رب رب أدرك أقل من ركعة فهذا ظاهر اخلأدرك أقل من ركعة فهذا ظاهر اخل
إال أنه لو قيل بالتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد مجاعة يصلي إال أنه لو قيل بالتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد مجاعة يصلي 

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

  . . اخلرب اخلرب 
ث على إدراك اجلماعة بأقل من ركعة فال دليل يف ث على إدراك اجلماعة بأقل من ركعة فال دليل يف وأما احتجاجهم ذا احلديوأما احتجاجهم ذا احلدي

اخلرب على ما ذكروه واحلق أن اجلماعة كالوقت ال يدركان بأقل من الركوع اخلرب على ما ذكروه واحلق أن اجلماعة كالوقت ال يدركان بأقل من الركوع 
  . . وعلى هذا دلت األخبار الصحاح وعلى هذا دلت األخبار الصحاح 

ففي الصحيحني وغريمها من حديث مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن ففي الصحيحني وغريمها من حديث مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن 
من أدرك ركعة من من أدرك ركعة من " " قال قال عبدالرمحن عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عبدالرمحن عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فهذا احلديث صريح من كون اجلماعة ال تدرك بأقل فهذا احلديث صريح من كون اجلماعة ال تدرك بأقل " " الصالة فقد أدرك الصالة الصالة فقد أدرك الصالة 
من ركعة ، وهذا عام يف سائر الصلوات اجلمعة وغريها ،والعجيب أن أبا حنيفة من ركعة ، وهذا عام يف سائر الصلوات اجلمعة وغريها ،والعجيب أن أبا حنيفة 

رمحه اهللا ومجعاً من فقهاء احلنابلة يقولون أن الصالة تدرك بأقل من ركعة إال أم رمحه اهللا ومجعاً من فقهاء احلنابلة يقولون أن الصالة تدرك بأقل من ركعة إال أم 
 وهذا التخصيص ال دليل عليه واحلق لو أننا قلنا يف ادراك اجلماعة  وهذا التخصيص ال دليل عليه واحلق لو أننا قلنا يف ادراك اجلماعة يستثنون اجلمعةيستثنون اجلمعة

  . . بأقل من ركعة لقلنا بالعموم بأقل من ركعة لقلنا بالعموم 
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إال أن الدليل دل على أن اجلماعة ال تدرك بأقل من ركعة وهذا عام يف اجلمعة إال أن الدليل دل على أن اجلماعة ال تدرك بأقل من ركعة وهذا عام يف اجلمعة 
وغريها وهلذا ذهب عامة العلماء اىل أن من مل يدرك ركعة من اجلمعة يصلي وغريها وهلذا ذهب عامة العلماء اىل أن من مل يدرك ركعة من اجلمعة يصلي 

 ما يذكر عن الظاهرية وقول لألحناف إذا أدرك ما قبل  ما يذكر عن الظاهرية وقول لألحناف إذا أدرك ما قبل أربعاً وهذا هو احلق إالأربعاً وهذا هو احلق إال
  . . السالم السالم 
  ":":فاقضوا فاقضوا " " ويف رواية ويف رواية " " وما فاتكم فأمتوا وما فاتكم فأمتوا " "   قوله   قوله 

وهاتان اللفظتان مترادفتان وظاهر هذه الرواية أن ما يدركه املصلي مع اإلمام هو وهاتان اللفظتان مترادفتان وظاهر هذه الرواية أن ما يدركه املصلي مع اإلمام هو 
ح ح أول صالته وهذا الصحيح ، فما يدركه املأموم مع اإلمام هو أول صالته يستفتأول صالته وهذا الصحيح ، فما يدركه املأموم مع اإلمام هو أول صالته يستفت

  . . ويقرأ فاحتة الكتاب وسورة إن أمكنه ذلك ويقرأ فاحتة الكتاب وسورة إن أمكنه ذلك 
وقال بعض أهل العلم ما يدركه املأموم مع اإلمام هو آخر صالته فعلى القول وقال بعض أهل العلم ما يدركه املأموم مع اإلمام هو آخر صالته فعلى القول 

الراجح إذا أدرك ركعتني مع اإلمام فيقتصر على فاحتة الكتاب يف األخريتني حني الراجح إذا أدرك ركعتني مع اإلمام فيقتصر على فاحتة الكتاب يف األخريتني حني 
و وجوباً و وجوباً القضاء ، وعلى القول الثاين يقرأ فاحتة الكتاب وسورة أو آية استحباباً أالقضاء ، وعلى القول الثاين يقرأ فاحتة الكتاب وسورة أو آية استحباباً أ

  . . عند من يرى الوجوب عند من يرى الوجوب 

  
 صلَاةُ اَلرجِل مع } قَالَ رسولُ اَللَِّه :  قَالَ وعن أُبي بِن كَعٍب - ٤١٢

هدحلَاِتِه وص كَى ِمنِل أَزجِل، اَلرجاَلر علَاِتِه مص كَى ِمنِن أَزلَيجاَلر عم هلَاتصو ،
وصححه ، والنساِئي،   رواه أَبو داود {ر فَهو أَحب ِإلَى اَللَِّه وما كَانَ أَكْثَ

    .ِابن ِحبانَ  
  
  ):):الشرحالشرح((
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : : وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال   
 صالته  صالته صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى منصالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من""

  " . " . مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا عز وجل مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا عز وجل 
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هذا اخلرب ورواه اإلمام أمحد رمحه اهللا يف مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق هذا اخلرب ورواه اإلمام أمحد رمحه اهللا يف مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق 
يف املصنف والدارمي وابن حبان يف صحيحه وابن خزمية كلهم من طريق شعبة يف املصنف والدارمي وابن حبان يف صحيحه وابن خزمية كلهم من طريق شعبة 

 قال أبو اسحاق مسعته  قال أبو اسحاق مسعته عن أيب اسحاق السبيعي عن عبداهللا بن أيب بصري قال شعبةعن أيب اسحاق السبيعي عن عبداهللا بن أيب بصري قال شعبة
من عبداهللا  بن أيب بصري ومن أبيه عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه من عبداهللا  بن أيب بصري ومن أبيه عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه 

  . . وسلم  به وسلم  به 
وصححه مجع من احلفاظ منهم العقيلي وابن السكن واحلاكم وابن خزمية وابن وصححه مجع من احلفاظ منهم العقيلي وابن السكن واحلاكم وابن خزمية وابن 

حبان وذكر احلافظ ابن حجر يف التلخيص عن النووي قال وأشار علي بن املديين حبان وذكر احلافظ ابن حجر يف التلخيص عن النووي قال وأشار علي بن املديين 
  . . إىل صحتهإىل صحته

داهللا بن أيب بصري قال بعض أهل العلم عنه بأنه جمهول ، ولكن رواية أيب داهللا بن أيب بصري قال بعض أهل العلم عنه بأنه جمهول ، ولكن رواية أيب وعبوعب
اسحاق السبيعي عنه مع تصحيح هؤالء األئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح اسحاق السبيعي عنه مع تصحيح هؤالء األئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح 

علي بن املديين هلذا احلديث فال إشكال يف صحة اخلرب وال ريب أن جهالة عبداهللا علي بن املديين هلذا احلديث فال إشكال يف صحة اخلرب وال ريب أن جهالة عبداهللا 
حبان والعقيلي رافع جلهالة حبان والعقيلي رافع جلهالة مرتفعة ، وإن مل يثبت هذا فتصحيح ابن خزمية وابن مرتفعة ، وإن مل يثبت هذا فتصحيح ابن خزمية وابن 

  . . عبداهللا بإذن اهللا عبداهللا بإذن اهللا 
فاحلديث إسناده جيد وهو دليل على  فضيلة صالة الرجل مع الرجل على صالة فاحلديث إسناده جيد وهو دليل على  فضيلة صالة الرجل مع الرجل على صالة 

صالة صالة " " املنفرد وقد تقدم حديث عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه يف الصحيحني املنفرد وقد تقدم حديث عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه يف الصحيحني 
وكلما كان اجلمع أكثر وكلما كان اجلمع أكثر " " اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة 

ساجد كان أحب إىل اهللا فصالة األربعة أحب إىل اهللا من صالة االثنني ساجد كان أحب إىل اهللا فصالة األربعة أحب إىل اهللا من صالة االثنني يف امليف امل
  . . وصالة الثمانية أحب إىل اهللا من صالة األربعة وهكذا  وصالة الثمانية أحب إىل اهللا من صالة األربعة وهكذا  

ويف هذا احلديث داللة ظاهرة على أن كثرة اجلماعة أفضل من املسجد العتيق ويف هذا احلديث داللة ظاهرة على أن كثرة اجلماعة أفضل من املسجد العتيق 
أخذ أخذ وبعض الققهاء يستحب الصالة يف املسجد العتيق وهذا ال دليل عليه ولذلك وبعض الققهاء يستحب الصالة يف املسجد العتيق وهذا ال دليل عليه ولذلك 

هذا بعض العوام حادثة أو أحدوثة فيقولون أن هذا املسجد قدمي يعين أن الصالة هذا بعض العوام حادثة أو أحدوثة فيقولون أن هذا املسجد قدمي يعين أن الصالة 
فيه أفضل وهذا ال أصل له ، والعربة يف كثرة اجلماعة وأن يكون املسجد مؤسساً فيه أفضل وهذا ال أصل له ، والعربة يف كثرة اجلماعة وأن يكون املسجد مؤسساً 
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على التقوى وهذا احلديث صريح أن املسجد الذي تكثر مجاعته الصالة فيه على التقوى وهذا احلديث صريح أن املسجد الذي تكثر مجاعته الصالة فيه 
  . . أفضل وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا أفضل وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا 

 احلديث دليل أيضاً على إثبات صفة احملبة هللا تعلى وفيه الرد على اجلهمية  احلديث دليل أيضاً على إثبات صفة احملبة هللا تعلى وفيه الرد على اجلهمية ويفويف
واملعتزلة واألشاعرة وأشباههم من أئمة الضالل ، وصفة احملبة ثابتة هللا فاهللا حيب واملعتزلة واألشاعرة وأشباههم من أئمة الضالل ، وصفة احملبة ثابتة هللا فاهللا حيب 

وقال وقال " " حيبهم وحيبونه حيبهم وحيبونه " " كل مؤمن تقي حيب املؤمنني وحيب املقسطني قال تعاىل كل مؤمن تقي حيب املؤمنني وحيب املقسطني قال تعاىل 
  " . " . عوين حيببكم اهللا عوين حيببكم اهللا قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبقل إن كنتم حتبون اهللا فاتب" " تعاىل تعاىل 

وقد أنكرت اجلمهية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال اهللا جل وقد أنكرت اجلمهية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال اهللا جل 
  . . وعال فزعموا أن اهللا ال حيب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة وعال فزعموا أن اهللا ال حيب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة 

وقد جاء عند اإلمام الدارمي يف الرد على اجلهمية عن خالد القسري أنه خطب وقد جاء عند اإلمام الدارمي يف الرد على اجلهمية عن خالد القسري أنه خطب 
 ضحاياكم فإين مضح باجلعد بن درهم  ضحاياكم فإين مضح باجلعد بن درهم ضحوا تقبل اهللاضحوا تقبل اهللا: : الناس يوم األضحى قال الناس يوم األضحى قال 

  . . فقد زعم أن اهللا ملن يتخذ إبراهيم خليالً ومل يكلم موسى تكليماً فرتل فذحبه فقد زعم أن اهللا ملن يتخذ إبراهيم خليالً ومل يكلم موسى تكليماً فرتل فذحبه 
وهذه القصة مشهورة بني أئمة السلف وشهرا تغين عن إسنادها ، فذبح أهل وهذه القصة مشهورة بني أئمة السلف وشهرا تغين عن إسنادها ، فذبح أهل 

  . . التجهم والتقرب إىل اهللا بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إىل اهللا التجهم والتقرب إىل اهللا بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إىل اهللا 
  
  

٤١٣ -ا وهنع اَللَّه ِضيقَةَ ررو أُم نع ،} ِبيأَنَّ اَلن  َلأَه مؤا أَنْ تهرأَم 
  .   وصححه ِابن خزيمةَ ،   رواه أَبو داود}داِرها 

  
  ):):الشرحالشرح ( (

  " " ا ا  وعن أم ورقة رضي اهللا عنها أن ا لنيب صلى اهللا عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل داره وعن أم ورقة رضي اهللا عنها أن ا لنيب صلى اهللا عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل داره
رواه اإلمام أبو داود يف سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال أخربنا وكيع رواه اإلمام أبو داود يف سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال أخربنا وكيع 
قال حدثنا الوليد بن عبداهللا بن مجيع قال حدثتين جديت وعبدالرمحن بن خالد قال حدثنا الوليد بن عبداهللا بن مجيع قال حدثتين جديت وعبدالرمحن بن خالد 

  . . عن أم ورقةعن أم ورقة
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وصححه ابن خزمية ولكن أعله غري واحد فإن الوليد بن مجيع وإن كان صدوقاً وصححه ابن خزمية ولكن أعله غري واحد فإن الوليد بن مجيع وإن كان صدوقاً 
 ولكن إنفراده ذا اخلرب وتفرد  ولكن إنفراده ذا اخلرب وتفرد --مام امحد ليس به بأسمام امحد ليس به بأسقال عنه اإلقال عنه اإل--على الصحيح على الصحيح 

به أيضاً عن شيخيه جدته وابن خالد ومها جمهوالن ال يعرفان فال يقبل تفردمها به أيضاً عن شيخيه جدته وابن خالد ومها جمهوالن ال يعرفان فال يقبل تفردمها 
ذا اخلرب وأيضاً مل يثبت مساع ابن خالد من أم ورقة ، ولو ثبت فاحلديث ذا اخلرب وأيضاً مل يثبت مساع ابن خالد من أم ورقة ، ولو ثبت فاحلديث 

  . . ضعيف ضعيف 
ى جواز إمامة املرأة ى جواز إمامة املرأة وقد احتج به أبو ثور واحملب الطربي ومجاعة من العلماء علوقد احتج به أبو ثور واحملب الطربي ومجاعة من العلماء عل

بأهل دارها وأما إمامة املرأة بالرجال األجانب فهو من الغلط ومن أسباب بأهل دارها وأما إمامة املرأة بالرجال األجانب فهو من الغلط ومن أسباب 
الضالالت ومل يطرق هذا أمساع املتقدمني ، فكون املرأة تؤم الرجل فهذا من الضالالت ومل يطرق هذا أمساع املتقدمني ، فكون املرأة تؤم الرجل فهذا من 
أعظم الفنت املروجة للفساد ومن أعظم واملخالفة واملصادمة هلدي رسول اهللا أعظم الفنت املروجة للفساد ومن أعظم واملخالفة واملصادمة هلدي رسول اهللا 

أن جيوز ويتساهل يف كون املرأة تؤم الرجال أن جيوز ويتساهل يف كون املرأة تؤم الرجال صلى اهللا عليه وسلم فال ميكن صلى اهللا عليه وسلم فال ميكن 
  . . األجانب يف املسجد كلما ركعت أو سجدت نظروا إىل دبرها األجانب يف املسجد كلما ركعت أو سجدت نظروا إىل دبرها 

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

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

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

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

  ..وسط النساء أم تتقدمهن قوالن ألهل العلم واخلالف واسع هناوسط النساء أم تتقدمهن قوالن ألهل العلم واخلالف واسع هنا
  . .  والعلم عند اهللا  والعلم عند اهللا 
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٤١٤ -هنع اَللَّه ِضيٍس رأَن نع؛  و} ِبيأَنَّ اَلن ْكم أُم نِاب لَفختوٍم ِاست ، مؤي
اسى ، اَلنمأَع وهو{دمأَح اهودَ  ،   راوو دأَبو .  

  .  عن عاِئشةَ رِضي اَللَّه عنها:  ونحوه ِلابِن ِحبانَ- ٤١٥
  
    

  ):):الشرحالشرح((
 وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم  وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم 

  . . عمى عمى الناس وهو أالناس وهو أ
هذا احلديث رواه أمحد رمحه اهللا وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن هذا احلديث رواه أمحد رمحه اهللا وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن 

  . . قتادة عن أنس بن مالك قتادة عن أنس بن مالك 
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وعمران خمتلف فيه قال عنه حيي بن معني ليس بالقوي وضعفه النسائي والعقيلي وعمران خمتلف فيه قال عنه حيي بن معني ليس بالقوي وضعفه النسائي والعقيلي 
بينما قال اإلمام البخاري رمحه اهللا صدوق يهم ، وهذا هو الذي اعتمده احلافظ بينما قال اإلمام البخاري رمحه اهللا صدوق يهم ، وهذا هو الذي اعتمده احلافظ 

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

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

  . . صحيحصحيح
هذا هو احملفوظ بإمامة ابن أم مكتوم ألهل املدينة واحلديث فيه فضيلة ألبن أم هذا هو احملفوظ بإمامة ابن أم مكتوم ألهل املدينة واحلديث فيه فضيلة ألبن أم وو

  . . مكتوم حيث كان حمل ثقة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مكتوم حيث كان حمل ثقة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واحلديث دليل على صحة إمامة األعمى واختلفوا أيهما أفضل اإلمام األعمى أم واحلديث دليل على صحة إمامة األعمى واختلفوا أيهما أفضل اإلمام األعمى أم 

وع وقال وع وقال اإلمام املبصر فقال بعضهم إمامة األعمى أفضل ألنه أقرب للخشاإلمام املبصر فقال بعضهم إمامة األعمى أفضل ألنه أقرب للخش
بعضهم املبصر أفضل ألنه أشد توقياً للنجاسات وألن معظم األئمة يف عهد النيب بعضهم املبصر أفضل ألنه أشد توقياً للنجاسات وألن معظم األئمة يف عهد النيب 

صلى اهللا عليه وسلم كانوا مبصرين وليس هلذا اخلالف كبري فائدة والعربة باإلمام صلى اهللا عليه وسلم كانوا مبصرين وليس هلذا اخلالف كبري فائدة والعربة باإلمام 
  . . أن يكون تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عاملاً مبا حيتاجه يف صالته أن يكون تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عاملاً مبا حيتاجه يف صالته 

  
  
  
  

لَا ِإلَه :  صلُّوا علَى من قَالَ{ قَالَ رسولُ اَللَِّه :  وعن ِابِن عمر قَالَ- ٤١٦
قَالَ، ِإلَّا اَللَّه نم لْفلُّوا خصو : ِإلَّا اَللَّه ِعيٍف }لَا ِإلَهاٍد ضنِبِإس قُطِْنياراَلد اهور    .  

  
  ):):الشرحالشرح ( (
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صلوا صلوا " "  عليه وسلم  عليه وسلم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللاوعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا
  ". ". على من قال ال اله إال اهللا وصلوا خلف من قال ال اله إال اهللا على من قال ال اله إال اهللا وصلوا خلف من قال ال اله إال اهللا 

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

يد املخزومي يد املخزومي وعثمان هذا كذبه حيي بن معني ورواه الدارقطين من طريق أيب الولوعثمان هذا كذبه حيي بن معني ورواه الدارقطين من طريق أيب الول
  عن عبيد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به عن عبيد اهللا بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به 

وأبو الوليد املخزومي قال عنه ابن عدي متهم بالوضع وهلذا احلديث طرق ال وأبو الوليد املخزومي قال عنه ابن عدي متهم بالوضع وهلذا احلديث طرق ال 
ختلوا من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء مبعناه عند أيب داود من حديث ختلوا من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء مبعناه عند أيب داود من حديث 

  . . مكحول عن أيب هريرة مرفوعاً مكحول عن أيب هريرة مرفوعاً 
والً مل يسمع من أيب هريرة ، وال يصح يف الباب والً مل يسمع من أيب هريرة ، وال يصح يف الباب ويف سنده انقطاع فإن مكحويف سنده انقطاع فإن مكح

شيء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا روى أبو داود يف سننه بسند شيء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا روى أبو داود يف سننه بسند 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " " حسن حديث السائب بن خالد وهو صحايب حسن حديث السائب بن خالد وهو صحايب 

وسلم نظر إىل رجل يبصق يف القبلة فقال ال يصل بكم فلما حضرت الصالة وسلم نظر إىل رجل يبصق يف القبلة فقال ال يصل بكم فلما حضرت الصالة 
جذبوه وقالوا انا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن تصلي بنا جذبوه وقالوا انا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن تصلي بنا وأراد أن يتقدم وأراد أن يتقدم 

فذهب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليشكي إليه األمر فقال رسول اهللا صلى اهللا فذهب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليشكي إليه األمر فقال رسول اهللا صلى اهللا 
أي بسبب البصاق بالقبلة والفسق أعظم أذاً أي بسبب البصاق بالقبلة والفسق أعظم أذاً " " عليه وسلم إنك آذيت اهللا ورسوله عليه وسلم إنك آذيت اهللا ورسوله 

  . . هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ممن يبصق بالقبلة هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ممن يبصق بالقبلة 
علم من هذا احلديث الصحيح أن الفاسق اليؤم املسلمني وهذا بصرف النظر علم من هذا احلديث الصحيح أن الفاسق اليؤم املسلمني وهذا بصرف النظر فف

عن صحة صالته وإمنا مينع إبتداًء عن إمامة املسلمني وعن التقدم م فحليق عن صحة صالته وإمنا مينع إبتداًء عن إمامة املسلمني وعن التقدم م فحليق 
اللحية واملسبل إزاره وشارب الدخان ومن يف بيته تلفاز أو خادمة بدون حمرم أو اللحية واملسبل إزاره وشارب الدخان ومن يف بيته تلفاز أو خادمة بدون حمرم أو 

و هناك سائق يسوق و هناك سائق يسوق ظهرت عليه عالمات الفسق كإستماع اآلت املالهي أظهرت عليه عالمات الفسق كإستماع اآلت املالهي أ
بنسائه بدون حمرم فهذا ال يصلح إماماً للمسلمني واألوىل الورع عن الصالة بنسائه بدون حمرم فهذا ال يصلح إماماً للمسلمني واألوىل الورع عن الصالة 

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

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

قولون ال اله إال اهللا قولون ال اله إال اهللا يصلى عليه وال كرامة له وإن قال ال اله إال اهللا فإن املنافقني ييصلى عليه وال كرامة له وإن قال ال اله إال اهللا فإن املنافقني ي
إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد انك لرسول اهللا واهللا يعلم إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد انك لرسول اهللا واهللا يعلم " " كما قال اهللا عنهم كما قال اهللا عنهم 

  " . " . إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون 
فاملراد إذاً من اخلرب من يشهد شهادة اإلخالص وليس عنده شيء من نواقض فاملراد إذاً من اخلرب من يشهد شهادة اإلخالص وليس عنده شيء من نواقض 

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

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

ين وهذا بإعتبار صحة ين وهذا بإعتبار صحة املراد ذا ما مل يكن متلطخاً أو مرتكباً ألحد نواقض الداملراد ذا ما مل يكن متلطخاً أو مرتكباً ألحد نواقض الد
الصالة وإال فابتداًء ال يصلي باملسلمني من عنده شيء من املفسقات ألن الصالة الصالة وإال فابتداًء ال يصلي باملسلمني من عنده شيء من املفسقات ألن الصالة 

ال بد هلا من خشوع وال يصدر اخلشوع إال من األتقياء ال من الفساق املؤذين ال بد هلا من خشوع وال يصدر اخلشوع إال من األتقياء ال من الفساق املؤذين 
هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم بذنوم ومعاصيهم وهلذا كان أئمة الدين يف هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم بذنوم ومعاصيهم وهلذا كان أئمة الدين يف 

يولون اإلمامة إال من عرف بالعلم والتقى والورع أما اآلن يولون اإلمامة إال من عرف بالعلم والتقى والورع أما اآلن صدر األمة األول ال صدر األمة األول ال 
فقد صارت اإلمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم هلا يناهلا وإن كان متلطخاً فقد صارت اإلمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم هلا يناهلا وإن كان متلطخاً 
بثلة من املفسقات ولكن ال ضري هذا الرجل ال يضر إال نفسه وال يهلك إال إياه بثلة من املفسقات ولكن ال ضري هذا الرجل ال يضر إال نفسه وال يهلك إال إياه 

والدار اآلخرة فاإلمامة والدار اآلخرة فاإلمامة واألوىل للورع التقي أال يؤم الناس إذا مل يكن قصده اهللا واألوىل للورع التقي أال يؤم الناس إذا مل يكن قصده اهللا 
  . . شأا عظيم شأا عظيم 
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٤١٧ - ِليع نعو َقَال  : ِبيقَالَ اَلن } امالِْإملَاةَ واَلص كُمدى أَحِإذَا أَت 
  .    رواه اَلترِمِذي ِبِإسناٍد ضِعيٍف }فَلْيصنع كَما يصنع اَلِْإمام ، علَى حاٍل
  
  

  ):):لشرحلشرحاا((
وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

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

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

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

  . . إسناده حيي بن أيب سليمان لني احلديث إسناده حيي بن أيب سليمان لني احلديث داود ويف داود ويف 
ويف الباب حديث الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة متفق على صحته وقد ويف الباب حديث الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة متفق على صحته وقد 

إذا مسعتم اإلقامة فأمشوا إىل الصالة وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا إذا مسعتم اإلقامة فأمشوا إىل الصالة وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا " " تقدم تقدم 
  " ." .فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا 

اإلمام على أي حالة كان راكعاً اإلمام على أي حالة كان راكعاً واحلديث دليل على مشروعية الدخول مع واحلديث دليل على مشروعية الدخول مع 
ساجداً قائماً تدخل معه على أي حالة كان إال أنك ال تعتد إال بالركوع ألن ساجداً قائماً تدخل معه على أي حالة كان إال أنك ال تعتد إال بالركوع ألن 

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة " " النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
متفق على صحته من حديث أيب هريرة وقد تقدم أن اجلماعة ال تدرك إال متفق على صحته من حديث أيب هريرة وقد تقدم أن اجلماعة ال تدرك إال ". ". 

اً أنك إذا أتيت املسجد وهم بالتشهد األخري أن ظاهر اً أنك إذا أتيت املسجد وهم بالتشهد األخري أن ظاهر بالركوع وتقدم أيضبالركوع وتقدم أيض
احلديث يدل على الدخول معهم وقلنا إذا غلب على ظنك وكان املسجد ممن احلديث يدل على الدخول معهم وقلنا إذا غلب على ظنك وكان املسجد ممن 

اشتهر بكثرة تواخر اجلماعات فاألوىل اإلنتظار وعدم الدخول مع اإلمام لتصلي اشتهر بكثرة تواخر اجلماعات فاألوىل اإلنتظار وعدم الدخول مع اإلمام لتصلي 
إىل إىل ما كان أكثر فهو أحب ما كان أكثر فهو أحب " " مجاعة مع من يأيت بعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم مجاعة مع من يأيت بعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

، أما إذا دخلت معه يف التشهد األخري فإنك مل تدرك أجر اجلماعة واهللا ، أما إذا دخلت معه يف التشهد األخري فإنك مل تدرك أجر اجلماعة واهللا " " اهللا اهللا 
  " . " . وافعلوا اخلري وافعلوا اخلري " " واهللا يقول واهللا يقول " " واستبقوا اخلريات واستبقوا اخلريات " " يقول يقول 

فاملسلم يتطلب دائماً الثواب اجلزيل واألجر العظيم خصوصاً يف الصالة اليت تعترب فاملسلم يتطلب دائماً الثواب اجلزيل واألجر العظيم خصوصاً يف الصالة اليت تعترب 
  . . ثاين أركان اإلسالم ثاين أركان اإلسالم 
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   اإلمالء وهو من كالمي فال مانع من نشره اإلمالء وهو من كالمي فال مانع من نشرهقد اطلعت على هذاقد اطلعت على هذا
  كتبهكتبه
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