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مااماةي وافاْضليهاا  ٌب ِفي ُجمَّاعي اإلي  َبا
ًئا   )، ي اقمولم  : َسايْعتم راسمولا هللاي  قالعمْقباةا ْبنا عااميٍر  عن ماْن أامَّ النَّاسا فاأاصاابا اْلواْقتا ف الاهم واَلامْم ، واماني انْ ت اقاصا ميْن ذاليكا شاي ْ

 م ( . ف اعالاْيهي واالا عالاْيهي 
 ========== 

 حيح .احلديث ص
 رواه البخاري   .(ا فَ َلُكْم َوإيْن َأْخَطُؤوا فَ َلُكْم َوَعَلْيهيمْ ُيَصلُّوَن َلُكْم فَإيْن َأَصابُو )قَاَل  ، َأنَّ َرُسوَل هللاي َعْن َأِبي ُهَريْ رَةَ  وجاء يف الصحيح :

 أي : صار إماماً هلم . (  ماْن أامَّ النَّاسا  )
 م . ثواب صالتك: ي أ( فاأاصاابا اْلواْقتا ف الاهم  )
 أي: ثواب صالهتم. (   وَلم ) 

ًئا )  أي: ارتكبوا اخلطيئة، ومل يرد به اخلطأ املقابل للعمد، ألنه ال إمث ( ْن َأْخَطُؤوا َوإي ويف الرواية األخرى ) ( واماني انْ ت اقاصا ميْن ذاليكا شاي ْ
 فيه. 

َمام اْلويْزر: َأْي  ( ف اعالاْيهي )   .  فَ َعَلى اْْلي
 1فائدة :  

 يث دليل على أن اْلمام إذا أخطأ فصالة املأمومني صحيحة.داحل
 2فائدة :  

 طة بصالة اْلمام، فلو أحدث اْلمام بطلت صالة اْلمام دون صالة املأمومني.احلديث دليل على أن صالة املأموم غري مرتب 
 3فائدة :  

 الصالة خلف اْلمام احملدث هلا أحوال:
 جنابة، أو على غري وضوء.  يعلم أن إماَمه علىان ا ك: ال تصح صالة املأموم إذ أوالً 

علم حدثه، ... فإن صلى خلف احملدث جبنابة أو بول وغريه،  : أمجعت األمة على حترمي الصالة خلف احملدث ملن  قال النووي 
 واملأموم عامل حبدث اْلمام أمث بذلك، وصالته ابطلة ابْلمجاع. ... )اجملموع(. 

أ اْلمام صالته على وضوء، مث انتقض وضوءه أثناء الصالة، فإن صالته تفسد فيخرج منها، وتظل إذا ابتد أنهلى اتفق العلماء ع اثنياً:
 املأمومني صحيحة عند اجلمهور، فيستخلف من يصلي هبم، أو يتمون ألنفسهم منفردين.صالة 

ا ابنيا على ما صلى معه، فإن استمر على فردمن قال النووي: ... فإن علم يف أثناء الصالة حدث اْلمام لزمه مفارقته وأمت صالته 
 ى بعض صالته خلف حمدث مع علمه حبدثه. )اجملموع(. ألنه صل  :قة بطلت صالته ابالتفاق  املتابعة حلظة أو مل ينو املفار 

نتهاء من الصالة اال بعداختلفوا يف حكم اْلمام إذا كان انسيًا أنه على غري طهارة واملأمومون ال يعلمون، وصلى هبم، مث تذكر  اثلثاً:
 أنه على غري طهارة على قولني: 

 )يعيد هو فقط(.   : أن صالة املأمومني صحيحة، وال إعادة عليهم.القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور. )املالكية، والشافعية، واحلنابلة(. 

ألنه ال تفريط من املأموم يف احلالني  ،  ال  أم حبدث نفسه  : ... وإن مل يعلم حىت سلم منها أجزأته، سواء كان اْلمام عاملاً قال النووي
 هور. )اجملموع(. هذا هو املذهب، وبه قطع اجلم
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 خلف أئمة اجلور )يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم( رواه البخاري.  يف الصالة لقوله -أ
 .  أن عمر صلى ابلناس وهو جنب فأعاد ومل أيمرهم أن يعيدوا  -ب
 وال سبيل للمأموم إىل معرفة حدث اْلمام فكان معذورًا يف االقتداء به، ألنه مل يكلف علم ما غاب عنه ث مما خيفى، وألن احلد-ج

 من أمره، وإذا صح اقتداؤه صحت صالته فال يعيدها. 
جْلََماَعةي حُمْديًًث، أَْو ُجنُ ًبا، َغرْيَ  َماَم إَذا َصلَّى ابي ََدثيهي، فَ َلْم يَ ْعَلْم ُهَو َواَل اْلَمْأُموُموَن، َحىتَّ فَ َرُغوا ميْن  قال ابن قدامة: َومُجَْلُتُه َأنَّ اْْلي  َعاملٍي حبي

َمامي اَبطيَلٌة.  يَحٌة، َوَصاَلُة اْْلي  الصَّاَلةي، َفَصاَلهُتُْم َصحي
، َواْبني ُعَمَر   .  ُرويَي َذليَك َعْن ُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعلييٍ 

 ْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َوأَبُو ثَ ْوٍر. يُد ْبُن ُجَبرْيٍ، َوَماليٌك، َواأْلَْوزَاعييُّ، َوالشَّافيعييُّ، َوُسلَ َسُن، َوَسعي َوبيهي قَاَل احلَْ 
 .  ْلمجاع الصََّحابَةي و 
لنَّاسي الصُّْبَح، مُثَّ َخرََج إىَل اجلُْ  ُرويَي َأنَّ ُعَمَر  -أ ، فََأْهَرَق اْلَماَء، فَ َوَجَد يفي ثَ ْوبي َصلَّى ابي  ا. هي اْحتياَلًما، فََأَعاَد َوملَْ يُعييُدو ُرفي

لنَّاسي َصاَلَة اْلَفْجري، فَ َلمَّا -ب ، َأنَّ ُعْثَماَن َصلَّى ابي َثَري َأْصَبَح َواْرتَ َفَع الن ََّهاُر فَإيذَ  َوَعْن حُمَمَّدي ْبني َعْمريو ْبني اْلُمْصطَليقي اخْلَُزاعيي ي ا ُهَو ِبي
ُْت َوَاَّللَّي، فََأعَ اجْلََنابَةي، فَ َقاَل: َكبيْ   اَد الصَّاَلَة، َومَلْ أَيُْمْرُهْم َأْن يُعييُدوا.ُت َوَاَّللَّي، َكبي

ْلَقْومي فََأمَتَّ هبييْم الصَّاَلَة آُمرُُه َأْن يَ ْغَتسي  -ج ، أَنَُّه قَاَل: إَذا َصلَّى اجْلُُنُب ابي  .َل َويُعييَد، َواَل آُمُرُهْم َأْن يُعييُدواَوَعْن َعلييٍ 
 ْم اْلَغَداَة، مُثَّ ذََكَر أَنَُّه َصلَّى بيَغرْيي ُوُضوٍء، فََأَعاَد َوملَْ يُعييُدوا. َرَواُه ُكلَُّه اأْلَثْ َرُم.َوَعْن اْبني ُعَمَر، أَنَُّه َصلَّى هبيي  -د

اَلفُُه، َفَكاَن إمْجَاًعا. ... )املغين(.   َوَهَذا يفي حَمَل ي الشُّْهرَةي، َوملَْ يُ ن َْقلْ   خي
 : جتب على املأمومني اْلعادة.القول الثاين

 هذا مذهب احلنفية.و 
 مرة ِبصحابه وهو جنب فأعاد هبم( رواه البيهقي وهو ضعيف.  روي عن سعيد بن املسيب قال )صلى رسول هللا  -أ

ت صالة ته صلحصالة اْلمام فسدت صالة املأموم، وإذا صلحت صال وألن صالة اْلمام متضمنة لصالة املأموم، فإذا فسدت -ب
 املأموم.

 والراجح قول اجلمهور. 
 إن كان اْلمام عاملاً حبدثه، فهل تبطل صالة املأمومني. رابعاً:

 أن صالة املأمومني مع جهلهم حباله صحيحة بكل حال حىت وإن كان اْلمام عاملاً.  الراجح
 . فسدت صالة اجلميعْلمام إذا تعمد الصالة حمدًثً وذهب بعض العلماء: إىل أن ا

ألن اْلمام الذي يصلي حمدًًث متعمدًا أخل بشرط الصالة مع القدرة عليه أشبه املتالعب، كما أن أفعاله ليست صالة يف   قالوا:
 لى خلفه.حقيقة األمر وال يف اعتقاده، ألنه يعلم بطالن صالته، فلذا ال تصح الصالة خلفه كالكافر فيعيد من ص

 واجلواب عن هذا: 
متعمدًا مما خيفى غالباً، إذ ال ميكن معرفة ذلك من حال اْلمام، وإذا مل ميكن معرفة حدثه فإنه مل يوجد حمدًًث  ِبن معرفة كون اْلمام

إىل  من املأموم تقصري، فيصح ائتمامه وصالته، وال يلزمه إعادة صالته ألنه معذور، خبالف من صلى وراء كافر فهو منسوب
 التقصري. 

يعلم املأمومون حبدثه إال بعد الفراغ من الصالة أنه ال إعادة عليهم مطلقًا سواء كان اْلمام  ًًث ومل فاخلالصة: أن اْلمام إذا صلى حمد
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 دخل عاملاً حبدثه أو ال، ألهنم مل يكلفوا علم ما غاب عنهم. 
 4فائدة :  

 مام، فمن ذلك:هناك أحوال تبطل هبا صالة املأموم ببطالن صالة اْل
 خيفى عادة على املأمومني واستمروا على متابعته يف الصالة، واالقتداء به، كما لو  ر واضح ال إذا بطلت صالة اْلمام بسبب ظاه -

 ترك استقبال القبلة وسرت العورة، أو ترك تكبرية اْلحرام، أو ترك قراءة الفاحتة يف صالة جهرية. 
َمامي  َذليَك ميْن الشُّ : إَذا اْخَتلَّ َغرْيُ قال ابن قدامة َلةي َكال  ، ُروطي يفي َحق ي اْْلي َتارَةي ]سرت العورة[ َواْستيْقَبالي اْلقيب ْ ملَْ يُ ْعَف َعْنُه يفي َحق ي  ، س ي

َنَّ َذليَك اَل خَيَْفى َغاليًبا  :اْلَمْأُمومي   خبيياَلفي احْلََدثي َوالنََّجاَسةي " انتهى.  ،ألي
رأة واحلمار والكلب األسود، فإذا مرت امرأة بني الة كاملبني سرتته ما يقطع الصأموم إذا مر بني اْلمام و وتبطل صالة اْلمام وامل -

)إيَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصل يي فَإينَُّه   اْلمام وسرتته بطلت صالته وبطلت صالة املأمومني مجيعا؛ ألن سرتة اْلمام سرتة ملن خلفه؛ لقوله 
، فَ  َيْسرُتُُه إيَذا َكانَ  رَةي الرَّْحلي رَةي الرَّْحلي فَإينَُّه يَ ْقَطُع َصاَلتَُه احلْيَماُر َواْلَمْرأَُة َواْلَكْلُب اأْلَْسوَ إيَذا ملَْ َبنْيَ يََدْيهي ميْثُل آخي  ُد(.  َيُكْن َبنْيَ يََدْيهي ميْثُل آخي

 ؟ هللا: هل تبطل صالة املأموم ببطالن صالة اْلمام  وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه
صالة املأموم صحيحة، واألصل بقاء الصحة، وال ميكن أن تبطل إال   مام؛ ألنفأجاب: ال تبطل صالة املأموم ببطالن صالة اْل

بدليل صحيح، فاْلمام بطلت صالته مبقتضى الدليل الصحيح، ولكن املأموم دخل ِبمر هللا فال ميكن أن تفسد صالته إال ِبمر هللا،  
 .عبادة حسب ما أمر به فإننا ال نبطلها إال بدليلالقاعدة: " أن من دخل يف 

ويستثىن من ذلك ما يقوم به مقام املأموم مثل السرتة، فالسرتة لإلمام سرتة ملن خلفه، فإذا مرت امرأة بني اْلمام وسرتته بطلت صالة 
بل لو اختذ سرتة لعد متنطعًا مبتدعا"   اْلمام وبطلت صالة املأموم؛ ألن هذه السرتة مشرتكة، وهلذا ال أنمر املأموم أن يتخذ سرتة،

 ( 372/  12وع فتاوى ابن عثيمني" )مانتهى "جم
مااماةي  -60 ٌب ِفي كارااهيياةي التَّداافمعي عالاى اإلي  َبا

فاعا اإينَّ ميْن أاْشرااطي السَّاعاةي أاْن ي اتادا )  ي اقمولم  عاْن ساالاماةا بيْنتي اْْلمر ي ، أمْختي خاراشاةا ْبني اْْلمر ي اْلفازااريي ي ، قاالاْت : َسايْعتم راسمولا هللاي 
دي الا َيايدمونا إيمااًما يمصال يي بيي   م ( . أاْهلم اْلماْسجي

 ========== 
 احلديث ضعيف .

 .   وغريه يضعفه الشافعوقد 
 . ند أمحد" وهو يف "مس(   أييت على الناس زمان يقومون ساعة ال جيدون إماماً ُيصلي هبمظ )  وأخرجه ابن ماجه بلف

 أي : عالماهتا الدالة على قرهبا . (  السَّاعاةي إينَّ ميْن أاْشرااطي ) 
 1فائدة :  
دي الا َيايدمونا إيمااًما يمصال يي بيي قوله )   ( .  مأاْن ي اتاداافاعا أاْهلم اْلماْسجي

 . ترك ما تصح به اْلمامة. ذكره الطييب أي: يدرأ كل من أهل املسجد اْلمامَة عن نفسه، ويقول: لسُت أهاًل ها ملا قيل املعىن :
 ضاً إىل املسجد أو احملراب ليؤم ابجلماعة فيأىب عنها لعدم صالحيته هلا لعدم علمه هبا. قاله ابن امللك.بعضهم بع أو يدفع 
ختالفهم وعدم يدفع كل واحد منهم صاحبه إىل اْلمامة وال يتقدم هو إما جلهله ِبحوال اْلمامة أو ال ي أ:  املنهل العذبقال ِف 

 هلل تعاىل أو غري ذلك.يؤم  حسبة  أو لعدم من اتفاقهم على إمام واحد
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 .  وحيتمل أن املعىن يدفع كل منهم اآلخر عن اْلمامة ليتحصل هو عليها فيحصل بذلك النزاع فيؤد ى إىل عدم اْلمام 
 2فائدة :  

هم من  للصالة ال يوجد فييقومون  د وشوهد مرارًا أقوامعما يقع بعده، فقد وج فيه معجزة ظاهرة ْلخباره : قال ابن رسالن 
 ل .ة، وذلك من قلة العلم، وكما يف احلديث "من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر اجلهيصلح لإلمام

 3فائدة :  
 احلديث دليل على أن للساعة أشراطاً تدل على قرهبا . 

 : َسيت القيامة َبلساعة  و 
 .  لوقوعها بغتة 

 على طوهلا كساعة واحدة عند اخللق.ا السبب أو ألهنا فسمي ابلساعة هلذ يف ساعة واحدة خللق يقضي فيهاأو ألن حساب ا 
 والساعة تطلق على ثالثة معان:

 الساعة الصغرى:  
 لدخوله يف عامل اآلخرة.  ، فمن مات فقد قامت قيامته   ،وهي موت اْلنسان 
 والساعة الوسطى:  

سألوه عن الساعة:   ا على رسول هللا األعراب إذا قدمو  ذلك ما روته عائشة قالت )كان ويؤيد ، وهي موت أهل القرن الواحد 
واملراد ساعة   ، قامت عليكم ساعتكم( أي: موهتم  ، فقال: إن يعش هذا مل يدركه اهلرم  ، مىت الساعة؟ فنظر إىل أحدث إنسان منهم 

 املخاطبني.
 والساعة الكبى:  

 واجلزاء.وهي بعث الناس من قبورهم للحساب 
 . لقيامة الكبى د هبا افاملرا  ،وإذا أطلقت الساعة يف القرآن 

 . كقوله تعاىل )َيْسأَلوَنَك َعني السَّاَعةي( 
 . وكقوله تعاىل )َيْسأَُلَك النَّاُس َعني السَّاَعةي( 

 وكقوله تعاىل )اْقرَتََبتي السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر(.
 :وعالمات الساعة تنقسم إىل قسمني

 غرى.أشراط ص
 .  طاولة، وتكون من نوع املعتادوهي اليت تتقدم الساعة ِبزمان مت

 كقبض العلم، وظهور اجلهل، وشرب اخلمر، والتطاول يف البنيان.
 أشراط كبى.

 .   وهي األمور العظام اليت تظهر قرب قيام الساعة، وتكون غري معتادة الوقوع
 مأجوج، وطلوع الشمس من مغرهبا. كظهور الدجال، ونزول عيسى، وخروج أيجوج و   

 
بم إيما  -62  ءي اماةي الن يسااَبا
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َّ  )عاْن أمم ي واراقاةا بيْنتي عاْبدي هللاي ْبني ن اْوفاٍل األاْنصاارييَّةي  غاْزوي َيا راسمولا هللاي ، اْئذاْن ِلي ِفي الْ  لامَّا غازاا باْدرًا ، قاالاْت : ق مْلتم لاهم :  أانَّ النَِّبي
قاالا : ق ار يي ِفي ب اْيتيكي فاإينَّ اَّللَّا ت اعااَلا ي اْرزمقمكي الشَّهااداةا ، قاالا : فاكااناْت  ْرزمقاِني شاهااداًة ، عالَّ اَّللَّا أاْن ي ا ماعاكا أممار يضم ماْرضااكمْم ، لا 

َّ اناْت قاْد ق اراأاتي اْلقمْرآنا فااْستاأْ تمسامَّى الشَّهييداةم ، قاالا : واكا  ذا ِفي دااريهاا ممؤاذ يًًن ، أانْ  ذاناتي النَِّبي   فاأاذينا َلااا ، قاالا : واكااناْت قادْ  ت اتَّخي
للَّْيلي ف اغامَّاهاا بيقاطييفاٍة َلااا  هاا َبي ْن كاانا مارم ف اقااما ِفي النَّاسي ، ف اقاالا : ما حاَّتَّ مااتاْت واذاهاباا ، فاأاْصباحا عم داب َّراْت غمالاًما َلااا واجااريياًة ف اقااماا إيلاي ْ

ْيني عيْلمٌ  ْئ بييما  عيْنداهم ميْن هاذا ْلمادييناةي ، أاْو ماْن راآُهماا ف اْلياجي  ( .  ا ، فاأامارا بييماا فاصمليباا فاكااًنا أاوَّلا ماْصلموٍب َبي
هاا ، قاالا عاْبدم الرَّمْحاني : فاأاًنا ي مؤاذ ينم َلااا ، واأاماراهاا أاْن ت اؤممَّ أاْهلا دااري ِفي ب اْيتيهاا واجاعالا َلااا ممؤاذ يًًن ي ازمورمهاا  ولم هللاي واكاانا راسم وِف لفظ ) 

 ( .  َنااا شاْيًخا كابيريًاراأاْيتم ممؤاذ ي 
 ========== 
 احلديث ضعيف .

 .  : يف إسناده عبدالرمحن بن خالد وفيه جهالةقال ابن حجر 
 يزورها.  ( بنت نوفل األنصارية، من فضيالت الصحابة، كان رسول هللا أم ورقة)

 1فائدة :  
 قوال:اختلف العلماء يف هذه املسألة مع اتفاقهم على عدم وجوهبا عليهن، على أ، وقد  حكم صالة النساء مجاعة ديث يف هذا احل

 : أنه مستحب. القول األول
 حلنابلة. شافعية، واوبه قال ال

 حلديث الباب.-أ
وصححه النووي يف "اخلالصة" كما يف   ( أن عائشة رضي هللا عنها أمت نسوة يف املكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا ) روى البيهقي -ب

 ي . "نصب الراية" للزيلع
َا رََأْت أُمَّ َسَلمَ  )وى ابن أِب شيبة يف "املصنف"  َعْن أُم ي احلََْسني ور -ج تَ ُؤمُّ الن يَساَء ، تَ ُقوُم َمَعُهنَّ يفي َصف يهينَّ ،   َة َزْوَج النَّيبي ي َأهنَّ

 ( .  متام املنة) وصححه األلباين يف 
 : مكروه. ل الثاينقو ال

 وهذا مذهب احلنفية.
 ألن املرأة ليست من أهل االجتماع، وألن هذا ليس معهود يف أمهات املؤمنني وغريهن.

 والصحيح أهنا جائزة. 
 2ة :  فائد

 واز إمامة املرأة للنساء، وتقف وسطهن.احلديث دليل على ج
 وتقف وسطهن(. وقد جاء عند احلاكم )أذن هلا أن تؤم أهل دارها يف الفرائض،

 وجاء عن عائشة )أهنا أمت نساء يف الفريضة يف صالة املغرب وقامت وسطهن، وجهرت ابلقراءة(. رواه ابن حزم. 
 عهن يف الصف(. تؤمهن يف رمضان وتقوم م   وجاء عن أم سلمة: )أهنا كانت

 وألنه أسرت هلا. 
عن إمامة النساء: إذا صل ت هبن  قامت يف وسطهن  وال نعلم فيه   ونقل ابن قدامة رمحه هللا اخلالف يف استحباب مجاعة النساء مث  قال
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ا تسفا بني من رأى أهنا تؤمهن ، وألن  املرأة يستحب  هلا التسرت  .. وكوهنا يف وسط اخال  ترت هبن  من جانبيها.  لصف  أسرت هلا ألهن 
 .  وأم  سلمة أم تا نساء فقامتا وسطهنوقال صاحب املهذ ب: السن ة أن تقف إمامة النساء وسطهن  ملا روي أن  عائشة 

 3فائدة :  
 ؟ إمامة املرأة للرجال حكم 

 إمامة املرأة للرجال ال جتوز مطلقاً ال يف الفرض وال يف النفل.
 ة الفقهاء . ول عاموهذا ق

 )خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا( رواه مسلم.  وله لق -أ
 ، فإمامتها للرجال إذن ال جتوز. ري عن الرجال واْلمام ال يكون إال متقدماً دل احلديث على أن موقفهن يف الصالة التأخ

أوهلا ، ألهنا تكون أقرب إىل الرجال ،  وشر صفوف النساء إذا كانت املرأة مأمورة ابلصالة يف بيتها ، والبعد عن الرجال ، أيضًا : 
 !!و أيمرها أن تبتعد عن الرجال ؟فكيف يليق حبكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي إماما ابلرجال ، وه

 قال: )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( رواه البخاري.  حلديث أِب بكرة أن رسول هللا   -ب
 أة واْلمامة نوع من الوالية العظمى. ملن وىل أمره امر دل احلديث على نفي الفالح 

 )ما رأيت من انقصات عقل ودين أذهل للب الرجل ... (.   قوله  -ج
على وصف املرأة بنقصان الدين والعقل، واْلمامة موضع رفعة، فال تصح إمامة من كان هبذا الوصف. ... ]أحكام  ديث دل احل

 اْلمامة واالئتمام[. 
اْلَعُجوُز ميْن  ومعه جدته ويتيم ، فقال : ) َفَصَفْفُت َأاَن َواْلَيتييُم َورَاَءُه ، وَ  ليٍك أَنَّه صلى خلف الرسول َماأََنسي ْبني  روى مسلم َعنْ -د

 . َورَائيَنا (
 . ا " انتهىَوَأْصُلُه َما خُيَْشى ميْن االْفتيَتاني هبيَ  ، فييهي َأنَّ اْلَمْرأََة ال َتُصفُّ َمَع الر يَجالي : قال اْلافظ

 !فإذا كانت املرأة تقف منفردًة خلف الصف ، وال تقف مع الرجال يف صفهم ، فكيف تتقدمهم وتصلي هبم إماما ؟
َا َلمَّا ُمنعت َعْن ُمَساَواهتْم ميْن َمَقام : عون املعبود  ِف قال ْت ميْن َأْن الصَّف  َكانَ َوفييهي َدلييل َأنَّ إيَماَمة اْلَمْرأَة ليلر يَجالي َغرْي َجائيزَة ، أَلهنَّ

 . تَ تَ َقدَّمُهْم أَبْ َعد 
َماَمةي الر يَجالي َأنْ (  ةاملوسوعة الفقهي) جاء يف  َماُم ذََكرًا  ُيْشرَتَُط ْلي َوَهَذا ُمت ََّفٌق َعَلْيهي َبنْيَ  ،َفال َتصيحُّ إَماَمُة اْلَمْرأَةي ليلر يَجالي  ،َيُكوَن اْلي

 . اْلُفَقَهاءي " انتهى
 . قوا على أن املرأة ال تؤم الرجال وهم يعلمون أهنا امرأة ، فإن فعلوا فصالهتم ابطلة إبمجاع " انتهىواتف:   مبن حز قال او 

ٍ  َخْلَف اْمَرأٍَة . . . َوَسَواٌء يفي َمنْ :  لنوويوقال ا ةي ليلر يَجالي َمةي اْلَمْرأَ عي إَماَوات ََّفَق َأْصَحابُ َنا َعَلى أَنَُّه ال جَتُوُز َصالُة َرُجٍل اَبليٍغ َوال َصيبي
َاوييحي  َوَحَكاُه اْلبَ ي َْهقييُّ  ، رمحهم هللا  -اهيريي اْلُعَلَماءي ميْن السََّلفي َواخْلََلفي ُب مجََ َوَمْذهَ  ، َهَذا َمْذَهبُ َنا  ،َوَسائيُر الن ََّوافيلي  ،َصالُة اْلَفْرضي َوالرتَّ

َعةي فُ َقَهاءي اْلمَ   ..... َوُهَو َمْذَهُب َماليٍك َوَأِبي َحنييَفَة َوُسْفَياَن َوَأمْحََد َوَداُود ، ابيعينَي دييَنةي التَّ َعْن اْلُفَقَهاءي السَّب ْ
 

 4فائدة :  
 . كما يف حديث البابيف إمامة أهل بيتها   زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن هلا النيب  ا من مأ
 : ان ، فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبةالرجال والصبي فقالوا : إهنا كانت تؤم أهل دارها مبا فيهم  
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 . أن احلديث ضعيف -أ
 . د وفيه جهالة ويف إسناده عبد الرمحن بن خال: قال احلافظ 

 .هذا احلديث مما ال جيب أن يعول عليه : "وقال يف "املنتقى شرح املوطأ
 . إن صح احلديث فاملراد : أهنا كانت تؤم نساء أهل دارها -ب
 . خاص ِبم ورقة ، ال يشرع ذلك ألحد غريها أن ذلك  -ج
لضرورة ، ومعىن الضرورة أال يوجد رجل حيسن قراءة أن بعض العلماء استدل به على جواز إمامة املرأة للرجل ، ولكن عند ا -د

 الفاحتة . 
بم الرَّجملي ي اؤممُّ اْلقاْوما واهمْم لاهم كااريهمونا   َبا

همْم صاالاًة ، ماْن ت اقادَّما ق اْومً  ) كاانا ي اقمولم   نَّ راسمولا هللاي ٍرو ، أا عاْن عاْبدي هللاي ْبني عامْ  ا واهمْم لاهم كااريهمونا ، واراجمٌل ثاالاثاٌة الا ي اْقبالم اَّللَّم مين ْ
رًا واالد يَبا  تيي اهاا ب اْعدا أاْن ت افموتاهم ، واراجمٌل اْعت ابادا مما أاتاى الصَّالاةا ديَبا  .  (  رَّراهرم : أاْن َيْا

 ========== 
 احلديث ضعيف .

 قال النووي : إسناده ضعيف . 
 ن بن زايد ، وهو ابن أنعم اْلفريقي ، وهو ضعيف . وقال املنذري : وأخرجه ابن ماجه ، ويف إسناده عبدالرمح

  .ْن يُ ْعتيقُه مُثَّ َيْكُتمُه َذليَك َوَيْستَ ْعميلُه، يُ َقال اْعتَ َبْدتُُه: اختََّْذته َعْبَداً ِبيَ بَ ْعد إْعَتاقه، َوَذليَك  اختَََّذ ُمْعتَ َقُه َعْبَداً : ( َأْي   واراجمل اْعت ابادا ممارَّره )
 1فائدة :  

 .  -يكرهوه خللل يف دينه  كأن  –ل على أنه ال ينبغي إمامة من يكرهه املصلون حبق  ث دلياحلدي
 وابلكراهة قال أكثر العلماء . 

 :وقد جاء يف ذلك أحاديث
َها  )َثاَلثٌَة اَل جُتَاويُز َصاَلهُتُْم آَذاهَنُْم: اْلَعْبُد اآْلبيُق َحىتَّ  أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّي  عن أِب -أ َع، َواْمَرأٌَة اَبَتْت َوَزْوُجَها َعَلي ْ  يَ ْرجي

ٌط، َوإيمَ   .اُم قَ ْوٍم َوُهْم لَُه َكاريُهوَن( رواه الرتمذي َساخي
ُهْم َصاَلٌة: َمْن تَ َقدََّم قَ ْوًما ُهْم َلُه َكاريُهونثَ َثاَل وحديث الباب )  -ب ن ْ  ( .  ٌة اَل تُ ْقَبُل مي
قال )ثالثة ال ترتفع صالهتم فوق رؤوسهم شباً: رجل أم  قوماً وهم له كارهون، وامرأة ابتت   وعن ابن عباس. عن رسول هللا  -ج

 وزوجها عليها ساخط، وأخوان متضارمان( رواه ابن ماجه. 
 : وهذه األحاديث حممولة على الكراهة . اقالو 

َماَم أَلْمٍر يفي ديينيهي: قال ابن تيمية:  ْثَل َكذيبيهي أَْو ظُْلميهي  إْن َكانُوا َيْكَرُهوَن َهَذا اْلي َوََنْوي َذليَك. َوحيُيبُّوَن اآلَخَر  ،أَْو بيْدَعتيهي  ، أَْو َجْهليهي  ، مي
ْنُه. ْثَل َأْن َيُكوَن َأْصَدَق َوأَْعَلَم َوأَْدَيَن  ألَنَُّه َأْصَلُح يفي ديينيهي مي َماُم الَّ  ،مي ُب َأْن يُ َوىلَّ َعَلْيهيْم َهَذا اْلي َمامي   ،ذيي حيُيبُّونَُه فَإينَُّه جيَي َولَْيَس ليَذليَك اْلي

  ، ٌة ال جُتَاويُز َصالهُتُْم آَذاهَنُْم: َرُجٌل أَمَّ قَ ْوًما َوُهْم َلُه َكاريُهوَن )َثالثَ قَاَل: أَنَُّه  الَّذيي َيْكَرُهونَُه َأْن يَ ُؤمَُّهْم. َكَما يفي احْلَدييثي َعْن النَّيبي ي 
 َوَرُجٌل اْعتَ َبَد حُمَرَّراً(.   ، لصَّالَة إال دياَبرًا َوَرُجٌل ال أَيْيتي ا

ْنسي مُ  َمامي َواْلَمْأُمومي ُمَعاَداٌة ميْن جي لصَّالةي مَجَاَعًة ةي أَهْ َعاَدا وقال أيضاً: إيَذا َكاَن َبنْيَ اْلي َا   : لي اأَلْهَواءي أَْو اْلَمَذاهيبي ملَْ يَ ن َْبغي َأْن يَ ُؤمَُّهْم ابي أَلهنَّ
الْئتيالفي ال تَتيمُّ  ََذا قَاَل  ،   إال ابي  : )ال خَتَْتليُفوا فَ َتْخَتليَف قُ ُلوبُُكْم( اه  َوهلي
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بعضًا فينتهض لالستدالل هبا على حترمي أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه، ويدل بعضها  اب يقوي : وأحاديث البقال الشوكاينو 
 ملصلني ولعن الفاعل لذلك، وقد ذهب إىل التحرمي قوم وإىل الكراهة آخرون.على التحرمي نفي قبول الصالة وأهنا ال جتاوز آذان ا

 َقْوُم ليَذليَك، ملَْ ُتْكرَْه إَماَمُتُه. َهُه الْ َفَكري  : َوإيْن َكاَن َذا دييٍن َوُسنَّةٍ قال ابن قدامة
ه إمامته على الصحيح من املذهب وعليه وجاء يف اْلنصاف للمرداوي: لو كانوا يكرهونه بغري حق كما لو كرهوه لدين أو سنة مل تكر 

 مجاهري األصحاب. 
م لو كرهوه بغ قال الشيخ ابن عثيمني « أهنَّ َقٍ  لو كرهوه ألنَّه حَيْريُص على ات يباعي السُّنَّةي يف الصَّالةي فيقرأ  ، مثل: ري َحق ٍ : وأفادان قوله: »حبي

م كرهوه بغريي َحقٍ  فال عيبَة بكراهتهم. لكن؛ ظاهُر هبم السُّوَر املسنونَة، وُيصل يي هبم صالًة متأنيًة، فإن إ مامَته فيهم ال ُتكره؛ ألهنَّ
 مين صالةي اجلماعةي هو االئتالُف واالجتماُع وإذا كان هذا هو الَغرُض؛ فميَن املعلومي الَغَرضَ ألنَّ  احلديثي الكراهُة مطلقاً، وهذا أصحُّ؛

وٍه عنَدهم، وينبغي له إذا كانوا يكرهونَه بغري َحقٍ  أْن يَعيَظُهم ويُذك يَرهم ويتألََّفهم؛ وُيصل يَي  أنَّه ال ائتالَف وال اجتماَع إىل شخٍص مكر 
ْدَق نييَّةي التأليفي بينهم َيسََّر هللاُ له ذلك.نَّةي يف السُّ  هبم حسب ما جاءَ   ، وإذا َعليَم هللاُ مين نييَّتيهي صي

 2فائدة :  
 وتكون لسبب شرعي .  – مال بد أن تكون الكراهة من أكثره

أكثر وعليه  املذهب : مفهوم قوله )أكثرهم له كارهون( أنه لو كرهه النصف ال يكره أن يؤمهم، وهو صحيح وهوجاء ِف اإلنصاف
 األصحاب وهو ظاهر كالم كثري منهم، وقيل يكره أيضاً. 

وال يكره إذا كرهه األقل، وكذا إذا كرهه نصفهم ال  قال الشافعي وأصحابنا يكره أن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون،  وقال النووي:
 يكره.

َا، َوقَ يَُّدوُه ْلَكرَاْلم ابي َوَقْد قَ يََّد َذليَك مَجَاَعة ميْن أَْهل اْلعي :  قال الشوكاين  ، فََأمَّا اْلَكرَاَهة ليَغرْيي الد يين َفاَل عيْبَة هبي َهةي الد يينييَّة ليَسَبٍب َشْرعيي ي
َْن يَ  ثْ َننْيي َوالثَّاَلثَة إَذا  أَْيًضا ِبي د َواالي وَن مَجَْعا َكثيريَا اَل إَذا َكانُوا اثْ َننْيي أَْو  ْلُمْؤمَتُّ َكاَن اُكون اْلَكاريُهوَن َأْكَثر اْلَمْأُمومينَي َواَل اْعتيَبار بيَكرَاَهةي اْلَواحي

 .  َثاَلثَة، فَإينَّ َكرَاَهتهْم أَْو َكرَاَهة َأْكَثرهْم ُمْعَتَبَة
ري  بم إيمااماةي اْلبا ي وااْلفااجي  َبا

باٌة خاْلفا كمل ي ممْسليٍم ب ا الصَّالاةم اْلماْكتموباةم واا )  ، قاالا : قاالا راسمولم هللاي  عاْن أاِبي همرايْ راةا  ًرا واإيْن عاميلا اْلكاباائيرا جي  . ( رًّا كاانا أاْو فااجي
 ========== 
 احلديث ضعيف .

 ع من أِب هريرة. ومكحول مل يسمية مكحول عن أِب هريرة، ألنه منقطع، ألنه من روا
 فائدة : 

 هذه املسألة على قولني :  احلديث دليل على جواز الصالة خلف الفاسق ، وقد اختلف العلماء يف
 : أهنا ال تصح .  القول األول

 وهذا مذهب أمحد.
رًا ،)َواَل تَ ُؤمَّنَّ ايْمَرأٌَة َرُجاًل   حلَدييثي َجابيٍر. قال: قال  -أ ٌّ ُمَهاجي ًنا( َوإيْسَناُدُه َواهٍ .وَ  ،َواَل أَْعرَاِبي ٌر ُمْؤمي  اَل فَاجي

 رائطها كالطهارة وليس مَث أمارة يستدل هبا. ة وال يؤمن تركه هلا، وال يؤمن ترك بعض شوعللوا: ِبن اْلمامة تتضمن محل القراء -ب
 : تصح .  القول الثاين
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 تاره الشيخ ابن ابز. وهو مذهب أِب حنيفة، والشافعي، واخ
ُروَن الصَّالََة َعْن َوْقتيَها أَْو ميُييُتوَن الصَّالََة َعْن َوْقتيَها«.  حلديث َأىبي َذرٍ  قَاَل: قَاَل ِلي َرُسوُل اَّللَّي )َكْيَف أَْنَت إيَذا َكاَنْت َعَلْيَك أَُمَراُء -أ يُ َؤخ ي

َا َلَك اَنفيَلٌة( متفق عليه.  ا فَإينْ َة ليَوْقتيهَ َصل ي الصَّالَ : ا ََتُْمُريني قَاَل قَاَل قُ ْلُت َفمَ   أَْدرَْكتَ َها َمَعُهْم َفَصل ي فَإيهنَّ
ابلصالة خلف من   ر شرعي، يعتب من الفسق، ومع ذلك فقد أمر النيب عن وقتها من غري عذ: أن َتخري الصالة وجه الداللة

 م، وال حىت انفلة. ت غري صحيحة ملا كتبت هلأخرها، فهو دليل على أن هذه الصالة صحيحة؛ ألهنا لو كان
 .  م( رواه البخاري كم، وإن أخطأوا فلكم وعليه)يصلون لكم، فإن أصابوا فل  قال: قال رسول هللا   وعن أِب هريرة  -ب

 أذن ابلصالة خلف أمراء اجلْور، فدل على جواز الصالة خلف الفاسق.  فالرسول 
 ف احلجاج، وابن عمر من أشد الناس حترايً التباع السنة، واحلجاج من الفساق.صلون خلأن الصحابة ومنهم ابن عمر كانوا ي -ج

 . لصحابة كانوا يصلون مع مروانواحلسن واحلسني وغريمها من ا
َياٍر أَنَُّه َدَخَل َعَلى ُعْثَماَن ْبني َعفَّاَن  -د إيَماُم َعامٍَّة َونَ َزَل بيَك َما تَ َرى   إينَّكَ  فَ َقالَ  َوْهَو حَمُْصورٌ  وَعْن ُعبَ ْيدي هللاي ْبني َعديي ي ْبني خي

َنٍة َونَ َتحَ  ْن َمَعهُ َوُيَصل يي لََنا إيَماُم فيت ْ ْم، َوإيَذا َأَساُؤوا فَاْجَتنيْب إيَساَءهَتُم(  رَُّج فَ َقاَل الصَّالَُة َأْحَسُن َما يَ ْعَمُل النَّاُس فَإيَذا َأْحَسَن النَّاُس فََأْحسي
 اري.رواه البخ

َنٍة( أي: رئيس فتنة، واختلف يف املشار إليه، ورجح احلافظ ابن حجر أنه عبد الرمحن بنَما)إي  عديس البلوي أحد رؤوس املصريني  ُم فيت ْ
.  لنتحرج من الصالة معه( والتحرج التأمث، أي: خناف الوقوع يف اْلمث الذين حاصروا عثمان. )َونَ َتَحرَُّج( ويف رواية ابن املبارك )وإان

ْن َمَعُهْم( َل الصَّ )فَ َقا ظاهره أنه رخص له يف الصالة معهم، كأنه يقول: ال يضرك   الَُة َأْحَسُن َما يَ ْعَمُل النَّاُس فَإيَذا َأْحَسَن النَّاُس فََأْحسي
 اترك ما افتنت به، وهو املطابق لسياق الباب. كونه مفتوانً، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، و 

 لصحيح. وهذا القول هو ا
يل: ال تصح، كقول مالك  رمحه هللا: األئمة متفقون على كراهة الصالة خلف الفاسق لكن اختلفوا يف صحتها فق ل شيخ اإلسالماق

يفة والشافعي والرواية األخرى عنهما، ومل يتنازعوا أنه ال ينبغي توليته.  وأمحد يف إحدى الروايتني عنهما، وقيل: بل تصح كقول أِب حن
 (. الفتاوى  ... )جمموع 

يحي  وقال النووي يحي َأَحادييُث َكثيريٌَة َتُدلُّ َعلَ  ،اْلُبَخاريي ي  : وَصالُة اْبني ُعَمَر َخْلَف احلَْجَّاجي ْبني يُوُسَف ًَثبيَتٌة يفي َصحي ى َوَغرْيُُه يفي الصَّحي
 صيحَّةي الصَّالةي َورَاَء اْلُفسَّاقي َواألَئيمَّةي اجْلَائيرييَن.

يَحٌة لَْيَسْت حُمَرََّمةً الصَّالةُ ابُ َنا: قَاَل َأْصحَ  قي َصحي   ،َوَتصيحُّ  ،َذا ُتْكرَُه َورَاَء اْلُمب َْتديعي الَّذيي ال َيْكُفُر بيبيْدَعتيهي وَكَ  ،َلكين ََّها َمْكُروَهةٌ  ، َورَاَء اْلَفاسي
ْمَنا أَنَُّه ال َتصيحُّ الصَّالُة وَ فَإيْن َكَفَر بيبي  قي  َوَنصَّ الشَّافيعييُّ يفي اْلُمْخَتَصري َعَلى َكرَاَهةي الصَّالةي  ، ُكفَّاري َسائيري الْ رَاَءُه كَ ْدَعتيهي فَ َقْد َقدَّ َخْلَف اْلَفاسي
 فَإيْن فَ َعَلَها َصحَّت. ... )اجملموع(.   ،َواْلُمب َْتديعي 

بم إيمااماةي األاْعماى  َبا
َّ  ) عاْن أاناٍس   ( .  اسا واهموا أاْعماىي اؤممُّ النَّ  ماْكتموٍم اْستاْخلافا اْبنا أمم ي  أانَّ النَِّبي

 ========== 
 احلديث حسن .

 ، والبيهقي . واحلديث أخرجه أيضاً : أمحد 
 1فائدة :  



10 
 

 إمامة األعمى من غري كراهة. احلديث دليل على جواز
َّ  حلديث الباب )   . ْعَمى( َوُهَو أَ  ، يَ ُؤمُّ اَلنَّاسَ  ،ايْسَتْخَلَف ايْبَن أُم ي َمْكُتومٍ  َأنَّ اَلنَّيبي

 : إىل أن البصري أوىل من األعمى. وذهب بعض العلماء
 دامة، واستدلوا: وبه قال احلنفية واختاره ابن ق

 ِبن ابن عباس قال )كيف أؤمهم وهم يعدلوين إىل القبلة حني عمي( رواه عبد الرزاق. -أ
 حاِب يدل على أن البصري أوىل من األعمى.وهذا فعل ص

 وعللوا ذلك بتعليلني:
 ن األعمى قد ال ميكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات خبالف البصري فإنه يتجنب النجاسات.ل: أاألو 

 ين: أن البصري يستقبل القبلة ابجتهاده، خبالف األعمى فإنه بتقليد غريه.ثاال
 والصحيح أن األعمى كالبصري سواء.

 حلديث أنس السابق. -أ
 اه ابن أِب شيبة. ن سعيد بن جبري قال )أمنا ابن عباس وهو أعمى( رو وأيضاً ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله، فع-ب
 ؤهم( ولفعل ابن أم مكتوم. )أحكام اْلمامة واالئتمام(. قوم أقر )يؤم ال ولعموم قوله  -ج

 وهذا هو الصحيح. 
 ى صحة إمامة األعمى من غري كراهة ذلك.ال الصنعاين : واحلديث دليل علق

 2فائدة: 
 يستثىن:  األعمى كالبصري لكن

 اؤة فيما يعتمد فيه على البصر. أنه ال جهاد عليه، وأنه ال جيتهد يف القبلة، ال دية يف عينيه، ال يصح بيعه وال شر 
بم إيمااماةي الزَّائيري   َبا

هممْ ماْن زاارا ق اْوًما فاالا ي اؤممَّهمْم ، واْلي ا  )ي اقمولم   هللاي  َسايْعتم راسمولا . قال :  مااليك ْبن حمواْيريٍث  عن ن ْ  ( .  ؤممَّهمْم راجمٌل مي
 ========== 
 احلديث ضعف .

 والنسائي ، وأمحد ، وابن خزمية  واحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ،  
 1فائدة :  

 احلديث دليل على أن صاحب الدار أحق ابْلمامة من الضيف . 
 حلديث الباب . -أ

يَ ْقُعْد يفي بَ ْيتيهي َعَلى  َوال ، ) َوال يَ ُؤمَّنَّ الرَُّجُل الرَُّجَل يفي ُسْلطَانيهي  ُسوُل اَّللَّي قَاَل : قَاَل رَ  َأِبي َمْسُعوٍد األَْنَصاريي ي  وحلديث-ب
 رواه مسلم .  َتْكريَمتيهي إيال إبييْذنيهي (

يٌح ، َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا عيْنَد َأْكَثري أَْهلي الْ  ذيلا أابمو عييساى الرتمقا هيْم ،  َوَغرْيي  عيْلمي ميْن َأْصَحابي النَّيبي ي : َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي
َماَمةي ميْن الزَّائيري  ْلي ُب اْلَمْنزيلي َأَحقُّ ابي  . قَاُلوا : َصاحي

 ) الرتمذي ( .              . لي اْلعيْلمي : إيَذا أَذيَن َلُه َفال َِبَْس َأْن ُيَصل يَي بيهي وقَاَل بَ ْعُض أَهْ 
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َماَمةي ميْن َغرْيي ْيتٍ  اجْلََماَعَة إَذا أُقييَمْت يفي ب َ ُتُه َأنَّ َومُجْلَ :  وقال ابن قدامة ْْلي ُبُه أَْوىَل ابي ْنُه َوأَفْ َقهُ هي ، َوإيْن َكاَن فييهي َمْن ُهَو أَقْ َرأُ ، َفَصاحي ، إَذا   مي
،  ، َوَقْد ذََكْراَن َحدييثَ ُهْم ، َوبيهي قَاَل َعطَاءٌ   َمْسُعوٍد ، َوأَبُو َذرٍ  ، َوُحَذيْ َفةُ َكاَن مميَّْن مُيْكيُنُه إَماَمتُ ُهْم ، َوَتصيحُّ َصاَلهُتُْم َورَاَءُه ، فَ َعَل َذليَك اْبنُ 

اَل  َوالشَّافيعيي   . فًا َواَل نَ ْعَلُم فييهي خي
 . َرَواُه ُمْسليٌم َوَغرْيُهُ ( نيهي  جُيَْلُس َعَلى َتْكريَمتيهي إالَّ إبييذْ  َواَل يُ َؤمَّنَّ الرَُّجُل يفي بَ ْيتيهي ، َواَل يفي ُسْلطَانيهي ، َواَل )  َواأْلَْصُل فييهي قَ ْوُل النَّيبي ي  

ُهْم   )  َوَرَوى َماليُك ْبُن احْلَُوْيريثي ، َعْن النَّيبي ي  ن ْ  ) املغين ( .    َرَواُه أَبُو َداُود .( َمْن زَاَر قَ ْوًما َفاَل يَ ُؤمَُّهْم َوْليَ ُؤمَُّهْم َرُجٌل مي
 2فائدة :  

 ذنه  ، وقد جاء يف السنة ما يدل على ذلك : يؤم الزائُر صاحَب البيت  إذا كان ذلك إب وزجي
َوال يَ ْقُعْد يفي بَ ْيتيهي  ، ) َوال يَ ُؤمَّنَّ الرَُّجُل الرَُّجَل يفي ُسْلطَانيهي  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَّي   وهو ما رواه مسلم  َعْن َأِبي َمْسُعوٍد األَْنَصاريي ي 

 . هي (َلى َتْكريَمتيهي إيال إبييْذني عَ 
ب  ) َوال يَ ُؤمَّنَّ الرَُّجُل الرَُّجَل يفي سُ  رمحه هللا يف شرحه : " قَ ْوله  قال النووي  ْلطَانه ( َمْعَناُه : َما ذََكرَُه َأْصَحابَنا َوَغرْيهْم : َأنَّ َصاحي

د َأَحق  ميْن َغرْيه ب اْلَمَكان َأَحق  فَإيْن َشاَء  ، َوإيْن َكاَن َذليَك اْلَغرْي  اْلبَ ْيت َواْلَمْجليس َوإيَمام اْلَمْسجي ْنُه . َوَصاحي  أَفْ َقه َوأَقْ َرأ َوأَْورَع َوأَْفَضل مي
لن يْسَبةي إيىَل اَبقيي احلَْ تَ َقدَّ  ريينَ َم ، َوإيْن َشاَء َقدََّم َمْن يُرييدُه ، َوإيْن َكاَن َذليَك الَّذيي يُ َقد يمُه َمْفُضوال ابي رَّف فييهي َكْيف ؛ ألَنَُّه ُسْلطَانه فَ يَ َتصَ  اضي
 . َشاءَ 

بي اْلَمْنزيل َوخُيَص  بيهي "  ) َوال يَ ْقُعد يفي بَ ْيته َعَلى َتْكريَمته إيال إبييْذنيهي  قَ ْوله  ( قَاَل اْلُعَلَماء : التَّْكريَمة اْلفيرَاش َوََنْوه مميَّا يُ ْبَسط ليَصاحي
 . انتهى ابختصار 

  م أنه ال ِبس إبمامة الزائر إبذن رب املكان ؛ لقوله  بن احلويرث :  وأكثر أهل العلرمحه هللا يف شرح حديث مالك  ينوقال الشوكا
 .              ) النيل ( . : ) إال إبذنه (   يف حديث أِب مسعود  

 ويدل أيضا على جواز إمامة الزائر لصاحب املنزل : 
َبانَ  َّ   ْبني َماليٍك ما رواه البخاري ومسلم َعْن عيت ْ ْن ُأَصل يَي َلَك ميْن بَ ْيتيَك ؟ قَاَل :  أَََتُه يفي َمْنزيليهي فَ َقاَل : ) أَْيَن حتُيبُّ أَ  َأنَّ النَّيبي

ُّ  ، فََأَشْرُت َلُه إيىَل َمَكاٍن   . َوَصَفْفَنا َخْلَفُه َفَصلَّى رَْكَعَتنْيي ( َفَكبََّ النَّيبي
 3فائدة :  

 املستأجر؟ البيت أومن يقد م مالك 
 .يف هذا البيت. )الشرح املمتع(املستأجر أَوىل، ألنَّ املستأجَر مالُك املنفعةي، فهو أحقُّ ابنتفاعيهي 

ماامي ي اقمومم ماكااًًن أاْرفاعا ميْن ماكااني اْلقاْومي  بم اإلي  َبا
ائيني عالاى دمكَّاٍن ،  ْلمادا يْ فاةا ، أامَّ َبي هي فاجاباذاهم ، ف الامَّا ف اراغا ميْن  فاأاخاذا عاْن ُهاَّاٍم ، أانَّ حمذا صاالاتيهي قاالا : أاَلْا ت اْعلاْم  أابمو ماْسعموٍد ، بيقامييصي

. نيا ماداْدتاِني هاْونا عاْن ذاليكا ؟ قاالا : ب الاى ، قاْد ذاكاْرتم حي  أاَنَّمْم كاانموا ي من ْ
 ( . فاعا ميْن ماقااميهيْم  فاالا ي اقمْم ِفي ماكااٍن أارْ اْلقاْوما إيذاا أامَّ الرَّجملم  )  عن حذيفة . قال : قال رسول هللا  

 ========== 
 : صحيح .حديث ُهام عن حذيفة 

 صحح إسناده النووي يف اجملموع ، وابن كثري . 
 : ضعيف .  حديث حذيفة
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 وأخرجه أيضاً : البيهقي . 
 1فائدة :  

 مني . ن اْلمام أعلى من املأمو احلديث دليل على أنه يكره أن يكو 
 . )إذا أم الرجل القوم فال يقومن يف مكان أرفع من مقامهم(  البابث ديحل

 : إىل أنه يكره علو اْلمام على املأمومني إال حلاجة. وذهب بعض العلماء
 وبه قال الشافعي. 

 . )إذا أم الرجل القوم فال يقومن يف مكان أرفع من مقامهم(  الباب حلديث 
 للتعليم.وجيوز 

ْنَبي. مُثَّ َرَفَع فَ نَ َزَل اْلَقْهَقَرى  ،َفَكبََّ وََكبََّ النَّاُس َورَاَءهُ  )رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّي قَاَم  ٍد السَّاعيديي ي قَالَ ني َسعْ حلديث َسْهلي بْ  َحىتَّ  ، َوُهَو َعَلى اْلمي
ْنَبي  ري َصالتيهي. مُثَّ مُثَّ َعاَد َحىتَّ فَ رََغ مي  ،َسَجَد يفي َأْصلي اْلمي َا َصنَ ْعُت َهَذا ليَتْأمَتُّوا ِبي  ، َها النَّاسُ فَ َقاَل: أَي ُّ  ، َل َعَلى النَّاسي  أَقْ بَ ْن آخي َوليتَ ْعَلُموا  ، إَّنَّ

َها. مُثَّ رََكَع َوُهَو َعَلي َْها -َويفي َلْفظٍ -َصاليتي  َها. مُثَّ َكبََّ َعَلي ْ  تفق عليه. فَ نَ َزَل اْلَقْهَقَرى( م ،َصلَّى َعَلي ْ
 .كره مطلقاً أنه ي ىلإ وذهب بعضهم:

 واستدلوا حبديث حذيفة السابق. 
وعللوا ذلك ِبن املأموم حيتاج أن يقتدي إبمامه، فينظر ركوعه وسجوده، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده، 

 وذلك منهي عنه يف الصالة. 
َماُم أَْعَلى ميْن اْلَمأْ  َيُكونَ   أَنَُّه يُْكرَُه َأنْ : اْلَمْشُهوُر يفي اْلَمْذَهبي قال ابن قدامة ُمومينَي، َسَواٌء أَرَاَد تَ ْعلييَمُهْم الصَّاَلَة أَْو ملَْ يُريْد، َوُهَو قَ ْوُل اْْلي

. ، َوَأْصَحابي الرَّْأيي  َماليٍك، َواأْلَْوزَاعيي ي
َا أََرْدُت َأنَّ ييني ي قَاَل: َسأََليني َأمحَْ  اْلَمدي ُه؛ فَإينَّ َعلييَّ ْبنَ َوُرويَي َعْن َأمْحََد َما يَُدلُّ َعَلى أَنَُّه اَل يُْكرَ  ُد َعْن َحدييثي َسْهلي ْبني َسْعٍد، َوقَاَل: إَّنَّ

 َّ .   النَّيبي  َكاَن أَْعَلى ميْن النَّاسي
َماُم أَْعَلى ميْن النَّاسي هبيَ  .َفاَل َِبَْس َأْن َيُكوَن اْْلي  َذا احْلَدييثي

، َفرَيَاُه َمْن َخْلَفُه، فَ يَ ْقتَ ا عييُّ: َأْختَ َوقَاَل الشَّافي   ُدوَن بيهي. ُر ليإْليَمامي الَّذيي يُ َعل يُم َمْن َخْلَفُه َأْن ُيَصل يَي َعَلى الشَّْيءي اْلُمْرَتفيعي
ْنَبَ -اَم َعَلْيهي قَ  ليَما َرَوى َسْهُل ْبُن َسْعٍد، قَال )لََقْد رَأَْيت َرُسوَل اَّللَّي  ْنَبي، مُثَّ  النَّ ، وََكبََّ َفَكبََّ  -يَ ْعيني اْلمي اُس َورَاَءُه، مُثَّ رََكَع َوُهَو َعَلى اْلمي

ري َصاَلتيهي، مُثَّ أَق ْ  ْنَبي، مُثَّ َعاَد َحىتَّ فَ رََغ ميْن آخي ا فَ َعْلُت  نَّاُس، إَّنََّ ى النَّاسي فَ َقاَل: أَي َُّها الَبَل َعلَ َرَفَع فَ نَ َزَل اْلَقْهَقَرى َحىتَّ َسَجَد يفي َأْصلي اْلمي
( ُمت ََّفٌق َعَلْيهي.َذا هَ  ، َوليتَ ْعَلُموا َصاَليتي  ليَتْأمَتُّوا ِبي

 َولََنا، مث ذكر حديث )إَذا أَمَّ الرَُّجُل اْلَقْوَم، َفاَل يَ ُقوَمنَّ يفي َمَكان أَْرَفَع ميْن َمَقاميهيْم(. 
: اْسَتوي َمَع َأْصَحابيك. ، فَ قَ َعَلى َمَكان مُّ بيَقْومٍ ٍد، َأنَّ َرُجاًل تَ َقدََّم يَ ؤُ َوَعْن اْبني َمْسُعو   اَم َعَلى دُكَّاٍن، فَ نَ َهاُه اْبُن َمْسُعوٍد، َوقَاَل ليإْليَمامي

َنَُّه حَيَْتاُج َأْن يَ ْقَتديَي إبييَماميهي، فَ يَ ْنظَُر رُُكوَعُه َوُسُجوَدُه، فَإيَذا َكاَن أَ  ْنُه اْحَتاَج َأْن يَ رْ َوألي َدُه، َوَذليَك َمْنهييٌّ َعْنُه يفي  َشاهي  إلَْيهي لييُ َفَع َبَصرَهُ ْعَلى مي
                        الصَّاَلةي.

 َّ ، فَ َيكُ َكاَن َعَلى الدََّرَجةي السُّْفَلى، ليَئالَّ حَيَْتاَج إىَل َعَمٍل َكبيرٍي يفي الصُُّعودي َوالن ُّ   فََأمَّا َحدييُث َسْهٍل، فَالظَّاهيُر َأنَّ النَّيبي ا  وَن اْرتيَفاعً ُزولي
ريًا، َفاَل َِبَْس بيهي، مَجًْعا َبنْيَ اأْلَْخَباري، َوحَيَْتمي  لنَّيبي ي َيسي ئً  ُل َأْن خَيَْتصَّ َذليَك ابي َنَُّه فَ َعَل َشي ْ ا َوهَنَى َعْنُه، فَ َيُكوُن فيْعُلُه َلُه َوهَنُْيُه ليَغرْييهي،  ألي

ث ْ   .  النَّيبي ي  ُلُه ليَغرْيي َوليَذليَك اَل ُيْسَتَحبُّ مي
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 ، َا َكاَن َعَلى اأْلَْرضي ْنَبي، فَإينَّ ُسُجوَدُه َوُجُلوَسُه إَّنَّ َّ مَلْ يُتيمَّ الصَّاَلَة َعَلى اْلمي  في َما اْختَ َلْفَنا فييهي. )املغين(. خبيياَل َوأليَنَّ النَّيبي
َنُه   اأْلَديلَّةي الْ جْلَْمعي َبنْيَ ُم ُوُجوُب اَوالَّذيي َيْظَهُر َواَّللَُّ تَ َعاىَل أَْعلَ  :  قال الشنقيطي َمامي َمْكُروٌه ليَما تَ َقدََّم ، َوجُيَْمُع بَ ي ْ َمْذُكورَةي ، َوَأنَّ ُعُلوَّ اْْلي

ََذا إيْخَبارُُه َوَبنْيَ قيصَّةي الصَّاَل  ََوازيهي ليلت َّْعلييمي ُدوَن َغرْييهي ، َويَُدلُّ هلي ْنَبي جبي َمْن يَلييهي ، َومَجُْع  ُه َوإيَذا نَ َزَل ملَْ يَ رَُه إيالَّ اْرتَ َفَع رَأَوْ أَنَُّه إيَذا  ةي َعَلى اْلمي
َنَّ اْرتيَفاَعُه َعَلى هيْم ِبي رٌي َوُهَو ُمْغتَ َفرٌ  بَ ْعضي ْنَبي اْرتيَفاٌع َيسي  .   ) أضواء البيان ( .  اْلمي

 2فائدة :  
 ري فال ِبس به  أما العلو اليس

سهل ، وألن النهي معلل مبا يفضي إليه من رفع البصر يف الصالة ، وهذا خيص اليسري؛ حلديث  وال ِبس ابلعلو : قال ابن قدامة
 .مثل درجة املنب وَنوها، ملا ذكران يف حديث سهل" انتهىالكثري، فعلى هذا يكون اليسري  
   اً . كان العلو يسري مومني إذا كان معه أحد ، أو  اع اْلمام على املأأنه ال حرج يف ارتفوقد رجح الشيخ ابن عثيمني 

ح ومعهم اْلمام ، وآخرون يف ال ِبس أن يعلو اْلمام على املأمومني إذا كان معه أحد ، كما لو صلى مجاعة يف السط : قال رمحه هللا
و َنوه ،   أاعاً أن يعلو اْلمام أكثر من ذراع ، وأجازوه إذا كان ذر  -رمحهم هللا-أما إذا مل يكن معه أحد فقد كره العلماء . .. .األسفل

به ، لكن ال يصلي وحده منفرداً "  على املنب ، وأما علو املأموم فال ِبس  -رضوان هللا عليهم-أنه صلى ِبصحابه  فقد ثبت عن النيب 
 .انتهى

ماامي ي اْنحاريفم ب اْعدا التَّْسلييمي  بم اإلي  َبا
 ( .  فاكاانا إيذاا اْنصارافا اْْنارافا  صالَّْيتم خاْلفا راسمولي هللاي  ) قاالا  ْسواد ْبني األا  يازييدا  عن

 ========== 
 حديث صحيح .

 من صالته . (  اْنصارافا فاكاانا إيذاا ) 
 مستقباًل الناس . (  اْْنارافا  )

 1فائدة :  
 ن صالته أن ينصرف إىل الناس . احلديث دليل على أن السنة إذا سلم اْلمام م

قول: استغفر هللا ثالًثً، اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت  إال مقدار ما ي إذا سلم مل يقعد عن عائشة قالت )كان النيب -أ
 ذا اجلالل واْلكرام( رواه مسلم. اي

ُّ   -ب َنا بيَوْجهيهي( متفق عليه. الًَة أَقْ َبَل إيَذا َصلَّى صَ  وَعْن ََسُرََة ْبني ُجْنُدٍب قَاَل )َكاَن النَّيبي  َعَلي ْ
َلةي فَ َلمَّا اْنَصَرَف  َصالََة الصُّْبحي  قَاَل )َصلَّى لََنا َرُسوُل هللاي ٍد اجْلَُهيني ي أَنَُّه وَعْن زَْيدي ْبني َخالي  -ج حْلَُديْبيَيةي َعَلى إيْثري ََسَاٍء َكاَنْت ميَن اللَّي ْ ابي

، فَ َقاَل: َهْل َتْدُروَن َماَذا قَاَل رَبُُّكْم قَاُلوا اَّللَُّ َوَرسُ أَقْ َبَل َعَلى النَّا ْن قَاَل ُمطيْراَن  ْن عيَباديي ُمْؤميٌن ِبي وََكافيٌر فََأمَّا مَ ولُُه أَْعَلُم قَاَل َأْصَبَح مي سي
، َوأَمَّا مَ  ْلَكوَْكبي ْلَكْو بيَفْضلي هللاي َوَرمْحَتيهي َفَذليَك ُمْؤميٌن ِبي وََكافيٌر ابي ( متفق عليه. ْن قَاَل بينَ ْوءي َكَذا وََكَذا َفَذليَك َكافيٌر ِبي َوُمْؤميٌن ابي  َكبي

َنا بيَوْجهيهي ف َ الصَّالََة َذا وَعْن أََنٍس قَاَل )َأخََّر َرُسوُل هللاي  -د َنا فَ َلمَّا َصلَّى أَقْ َبَل َعَلي ْ َلٍة إيىَل َشْطري اللَّْيلي مُثَّ َخرََج َعَلي ْ َقاَل إينَّ النَّاَس  َت لَي ْ
 لصَّالََة( متفق عليه.يفي َصالٍَة َما انْ َتظَْرمُتُ ا  َقْد َصلَّْوا َوَرَقُدوا َوإينَُّكْم َلْن تَ زَاُلوا
 املشروع لإلمام أن يستقبل الناس بعد سالمه من الصالة.  فهذه األحاديث تدل على أن
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 2فائدة :  
 احلكمة من ذلك:

َياقُ   َكاَن يُ َواظيُب َعَلى َذليَك.  ََسُرََة ظَاهيرُُه أَنَّهُ  قال احلافظ ابن حجر: سي
 حَيَْتاُجوَن إيلَْيهي. يفي اْستيْقَبالي اْلَمْأُمومينَي َأْن يُ َعل يَمُهْم َما َمُة احلْيكْ : قييَل 

َنَّ الصَّاَلَة انْ َقَضْت إيْذ َلوي اْسَتَمرَّ : َوقييَل  لي ِبي َماُم َعَلى َحاليهي أَلَْوَهَم أَنَُّه يفي التََّشهُّدي َمَثاًل. احلْيْكَمُة فييهي تَ ْعرييُف الدَّاخي  اْْلي
َمامي اْلمَ قَ وَ  يَنئيٍذ ي َ اَل الزَّْيُن ْبُن اْلُمنيريي: اْستيْداَبُر اْْلي َماَمةي فَإيَذا انْ َقَضتي الصَّاَلُة زَاَل السََّبُب، فَاْستيْقَباهُلُْم حي َق ي اْْلي َا ُهَو حلي ْرَفُع اخْلَُياَلَء ْأُمومينَي إيَّنَّ

َفَُّع على اْلَمْأُمومني. ... )الفتح(.  َوالرتَّ
 3ة :  فائد

 .   وجيوز أن ينصرف عن ميينه أو مشاله
ًئا ميْن َصالَتيهي يَ َرى َأنَّ َحقًّا َعَلْيهي َأْن اَل يَ ْنَصريَف إيالَّ َعْن ميَي عن َعْبُد هللاي قال ) َّ اَل جَيَْعْل َأَحدُُكْم ليلشَّْيطَاني َشي ْ َكثيريًا    ينيهي َلَقْد رَأَْيُت النَّيبي
 ( رواه البخاري.يَ ْنَصريُف َعْن َيَساريهي 

 ينصرف عن ميينه( رواه مسلم.  وعن أنس قال )أما أان، فأكثر ما رأيت رسول هللا  
 واجلمع بينهما:

َا ايْعتَ َقَد أَنَُّه ا ا، فََأْخَبَ ُكل  َهَذا َوََترَة َهذَ  َكاَن يَ ْفَعل ََترَة   : َوْجه اجْلَْمع بَ ْينهَما: َأنَّ النَّيبي   قال النووي  د مبي أْلَْكَثر فييَما يَ ْعَلمُه؛  َواحي
ُهَما.َفَدلَّ  ن ْ د مي   َعَلى َجَوازمهَا، َواَل َكرَاَهة يفي َواحي

الرسول ىف هذا الباب، وإن  : فاالنفتال واالنصراف عن اليمني والشمال جائز عند العلماء ال يكرهونه؛ ملا ثبت عن وقال ابن بطال
ى ابن مسعود عن التزام االنصراف من جهة  حيب التيامن يف أمره كله، وإَّنا هن ليه السالم عن ميينه أكثر؛ ألنه كانكان انصرافه ع

 اليمني؛ خشية أن جيعل ذلك من الالزم الذي ال جيوز غريه. انتهى.
 4فائدة :  

 .  مني أو بقي مكانه ، أو قام من موضعهمام إىل املأمو االنصراف سواء التفت اْل سلم اْلمام جاز للمأموم إذاأما املأموم : ف 
واألوىل للمأموم أن يبقى حىت يلتفت اْلمام ويستقبل املأمومني ، الحتمال أن يكون اْلمام جالسًا ليسجد سجديت السهو بعد  

 . التسليم من الصالة ، واألفضل من هذا : أن يكون قيامه بعد قيام اْلمام
 :  ويدل على جواز االنصراف مبجرد السالم 

َها قَ ما رواه البخاري  َعْن أُم ي َسلَ  َي اَّللَُّ َعن ْ نَي يَ ْقضيي َتْسلييَمُه َومَيُْكُث ُهَو يفي   َكاَن َرُسوُل اَّللَّي   ) اَلتْ َمَة َرضي إيَذا َسلََّم قَاَم الن يَساُء حي
ريًا قَ ْبَل َأْن يَ ُقوَم . قَا  َأَحٌد ميْن  يَ ْنَصريَف الن يَساُء قَ ْبَل َأْن يُْدريَكُهنَّ َواَّللَُّ أَْعَلُم َأنَّ َذليَك َكاَن ليَكْي َل أحد رواة احلديث : نَ َرى َمَقاميهي َيسي

 ل ( . الر يَجا
َنا بيَوْجهيهي فَ َقالَ  ، فَ َلمَّاَذاَت يَ ْومٍ  َصلَّى بيَنا َرُسوُل اَّللَّي  )قَاَل  وأما ما رواه مسلم َعْن أََنٍس  ،  : )أَي َُّها النَّاسُ َقَضى الصَّاَلَة أَقْ َبَل َعَلي ْ

رَافي ، فَإيين ي أَرَاُكْم أََماميي وَ  ُمُكْم ، َفاَل إيين ي إيَما ْنصي الي ْلقيَيامي ، َواَل ابي لسُُّجودي ، َواَل ابي لرُُّكوعي ، َواَل ابي  .ميْن َخْلفيي(َتْسبيُقويني ابي
 . نصراف هنا : السالم فاملراد ابال

لرُُّكوعي ، وَ  رمحه هللا :  قَ ْوله  قال النووي   ْنصي ) اَل َتْسبيُقويني ابي الي ْلقيَيامي ، َواَل ابي   ، رَافي ( فييهي حَتْريمي َهذيهي اأْلُُمور َوَما يفي َمْعَناَها اَل ابي
رَافي : السَّاَلم  ْنصي الي  ." انتهى َواْلُمرَاد ابي
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انصراف وللمأموم أن ينصرف إذا قضى اْلمام السالم قبل قيام اْلمام ، وأن يؤخر ذلك حىت ينصرف بعد :  فعيوقال اإلمام الشا 
 ه . اْلمام ، أو معه أحب إِل ل

 د . فيسج اً لئال يذكر سهو  ، ويستحب للمأمومني أن ال يثبوا قبل اْلمام  :  وقال ابن قدامة 
ماامي ي ا  بم اإلي  انيهي تاطاوَّعم ِفي ماكا َبا

عي الَّذيي صالَّى فييهي حاَّتَّ الا )  عاطااء اْْلمرااساايني ، عاني اْلممغيرياةي ْبني شمْعباةا ، قاالا : قاالا راسمولم هللاي عن  ماامم ِفي اْلماْوضي  يمصال ي اإلي
 (   ي اتاحاوَّلا 

ْ يمْدري  ُّ َلا  .   شمْعباةا كي اْلممغيرياةا ْبنا قاالا أابمو دااومدا : عاطااٌء اْْلمرااساايني
 ========== 

 حديث ضعيف .
 .  ضعيف(  اجملموع) قال النووي يف 

 ع . داود، وإسناده منقط أبو رواهتح ( الف) وقال ابن حجر يف 
 أي : ينتقل عن ذلك املوضع .(  حاَّتَّ ي اتاحاوَّلا ) 

 1فائدة :  
 املكتوبة.صلى فيه  يكره تطوع اْلمام يف املوضع الذي احلديث دليل على أنه 

 وهذا قول احلنفية، واحلنابلة. 
 ولكنه ضعيف النقطاعه. ديث الباب ، حل -أ

 يتنفل يف مكانه.  ملسألة ِبن اْلمام ال: هذا احلديث نص يف اووجه الداللة
 وألن يف حتويله من مكانه إعالماً ملن أتى املسجد أنه صلى فال ينتظره، ويطلب مجاعة أخرى. -ب
 نه ظن الداخل أنه يف الفرض.تنف ل مكاوألنه إذا  -ج
ه؛ فيلبس على املأمومني. فلهذا يُقال له: ال تتطو ع يف  رمبا إذا تطوََّع يف موضع املكتوبة َيظنُّ َمن شاهَده أنَّه تذكََّر نقصًا يف صالت  -د

 ابشر الفريضة، مبعىن أنَّه تطوَّع عقب الفريضة فوراً. موضع املكتوبة، وال سيَّما إذا
 2:  دة فائ
 ول الكراهة إذا كان حلاج  ة . تز 

ماُم أن يتطوََّع لكن َوَجَد الصُّفوَف كلَّها َتمَّ  ًة ليس فيها مكان وال يتيسَّر أن يصل يي يف بيتيه أو يف مكاٍن  مثال احلاجة هنا: أن يريَد اْلي
 تاجاً إىل أن يتطوَّع يف موضع املكتوبة. آخر، فحينئٍذ يكون حم

 3فائدة :  
لَ ة أن ال ي لى الفريضيسن إذا ص  ها بنافلة، بل يفصل بينهما بقيام أو كالم. صي

ْلَها بيَصاَلةٍ َلُه )إيَذا َصلَّْيَت اجلُْ َأنَّ ُمَعاوييََة قَاَل  ،حلديث السَّائيبي ْبني يَزييدَ  اَن أََمرَ  فَإينَّ َرُسوَل َاَّللَّي  ،َحىتَّ ُتَكلََّم أَْو خَتْرُجَ  ،ُمَعَة َفاَل َتصي
 . َل َصاَلًة بيَصاَلٍة َحىتَّ نَ َتَكلََّم أَْو خَنْرَُج( َرَواُه ُمْسليم ٌ  بيَذليَك: َأْن اَل نُوصي

َل َصاَلًة بي  فل. )َحىتَّ نَ َتَكلََّم( إما ابألذكار الشرعية، أو مبخاطبة من جبانبه. )أَْو خَتْرَُج( أي: َصاَلٍة( أي: صالة الفرض ابلن)َأْن اَل نُوصي
 حمل اجلمعة إىل حمل آخر من املسجد.تنتقل من 
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 فاحلديث دليل مشروعية الفصل بني صالة اجلمعة وانفلتها، إما بكالم أو حتول.
)صلوا يف بيوتكم، فإن   ، واألفضل اخلروج إىل البيت، ملا تقدم من قوله معة، بل يف مجيع الصلواتوهذا احلكم ليس خاصًا ابجل

 املكتوبة(.ال أفضل صالة املرء يف بيته إ
 احلكمة من هذا األمر: -

 أواًل: هو متييز الفريضة عن النافلة.
 تصلي اجلمعة أربعاً؟(. فعن انفع أن ابن عمر رأى رجالً يصلي ركعتني يف مقامه، فدفعه وقال: )أ

وأيضًا فإن كثريًا من أهل ة، : ويف هذا من احلكمة التمييز بني الفرض وغري الفرض، كما مييز بني العبادة وغري العبادقال ابن تيمية
م يصلون البدع كالرافضة وغريهم ال ينوون اجلمعة بل ينوون الظهر، ويظهرون أهنم سلموا وما سلموا، فيصلون ظهراً، ويظن الظان أهن

 السنة، فإذا فعل التمييز بني الفرض والنفل كان هذا منع هلذه البدعة.
 وهلذا نظائر يف الشريعة: 

 ن بصوم يوم أو يومني. مضاكالنهي عن تقدم ر   -
 والنهي عن صالة الوتر ثالث ركعات بتشهدين. -

 تكثري موضع العبادة.  اثنياً:
 بغوي، لبعض العمومات القرآنية:وذكر هذه العلة الشوكاين، ونسبها للبخاري، وال

 ُمْنظَريين(. كقوله تعاىل )َفَما َبَكْت َعَلْيهيُم السََّماُء َواأْلَْرُض َوَما َكانُوا 
 وقوله تعاىل )يَ ْوَمئيٍذ حُتَد يُث َأْخَباَرَها(. 

 وقد ورد أحاديث يف ذلك لكنها ال تصح. 
 ته. قال العلماء: أكمل التحول أن يصلي اْلنسان النوافل يف بي

ع اْلَفرييَضة   ْسَتَحب  َأنْ َوَغرْيَها يُ يف شرحه احلديث: ... فييهي َدلييل ليَما قَاَلُه َأْصَحابَنا َأنَّ النَّافيَلة الرَّاتيَبة  قال النووي يَ َتَحوَّل هَلَا َعْن َمْوضي
د أَْو َغرْيه: إيىَل َمْوضيع آَخر، َوأَْفَضله التََّحوُّل إيىَل بَ ْيته، َوإيالَّ َفَمْوضيع آَخر مي   ْن اْلَمْسجي

 رييَضة. ليَيْكثُر َمَواضيع ُسُجوده، َوليتَ ن َْفصيل ُصورَة النَّافيَلة َعْن ُصورَة اْلفَ 
نْتيَقالي أَْفَضل لي ْولهَوق َ  الي ْلَكاَلمي أَْيًضا، َوَلكيْن ابي  اَنُه. )شرح مسلم(. َما ذََكرْ : )َحىتَّ نَ َتَكلَّم( َدلييل َعَلى أَنَّ اْلَفْصل بَ ْينهَما حَيُْصل ابي

 4فائدة :  
 ه. يف قيام الليل وغري  ل النافلة ابلنافلة ال ِبس، وهذا الظاهر من فعل النيب صْ و  

 ىل أنه يشرع الفصل حىت بني النوافل من أجل تكثري مواضع العبادة.العلماء إوذهب بعض 
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ري َب ماامي ُيمْديثم ب اْعدا ماا ي اْرفاعم راْأساهم ميْن آخي   الرَّْكعاةي بم اإلي
 ( .   ْكبيريم ، واتاْلييلمهاا التَّْسلييمم ريميمهاا التَّ ورم ، واتاْ ميْفتااحم الصَّالاةي الطُّهم  )  قاالا : قاالا راسمولم هللاي   ، عاْن عالييٍ   

ماامم الصَّالاةا وا  )قاالا  عاْن عاْبدي هللاي ْبني عاْمٍرو ، أانَّ راسمولا هللاي  كالَّما ، ف اقاْد َتاَّْت صاالاتمهم ،  ق اعادا فاأاْحداثا ق اْبلا أاْن ي اتا إيذاا قاضاى اإلي
ْلفا   ( .   ةا َتاَّ الصَّالا هم ِميَّْن أا واماْن كاانا خا

 ========== 
 : صحيح وقد تقدم .  حديث علي

 : حديث ضعيف .  حديث عبد هللا بن عمرو
 القطان وهو خمتلف عليه يف لفظه، وعبد الرمحن: ال حيتج به، كان حيي  قال البيهقي: "فإنه ال يصح، وعبد الرمحن بن زايد: ينفرد به، 

 ظ . بن حنبل وحيي بن معني وغريمها من احلفا فه، وجرحه أمحدحيدًثن عنه لضعوعبد الرمحن بن مهدي ال 
 ح . وقال ابن اجلوزي: ال يص

 ه احلفاظ .وقال ابن حجر : وأما حديث ) إذا أحدث وقد جلس يف آخر صالته ... ( فقد ضعف
 ه . هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا يف إسناد:قال الرتمذي 

 .   احلفاظ يف ابتفاقاحلديث ضع: وي وقال النو 
 تنبيه : 

أخذ بيده فعلمه التشهد يف الصالة، مث قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت   ابن مسعود )أن رسول هللا  وكذلك حديث
قضيت ... (  لكن قوله )إذا فعلت هذا فقد  ... تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد( رواه أبو أمحد وداود صالتك إن شئت أن 

 ن مسعود.أنه موقوف على اب الصواب
ماامم الصَّالاةا واق اعادا )   ويف رواية الرتمذي ) وقد جلس يف آخر صالته ( . ( إيذاا قاضاى اإلي
 ويف رواية الرتمذي ) قبل أن يسلم ( .  (فاأاْحداثا ق اْبلا أاْن ي اتاكالَّما  ) 
 أي : صالة اْلمام . ( ف اقاْد َتاَّْت صاالاتمهم   )
 ومتت صالة من كان خلف اْلمام من املأمومني . ( ْلفاهم واماْن كاانا خا  )

 1فائدة :  
 قوله ) وحتليلها التسليم ( دليل على ركنية السالم . 

تتم  : إىل أن  التسليم ركن من أركان الصالة، ال  ، واختاره أبو العباس القرطيب بلةحلنا، وا ، والشافعية ؛ من املالكيةفذهب اجلمهور
 الصالة إال  به. 

 م ( . وحتليلها التسلي ... مفتاح الصالة ديث الباب ) حل-أ
 م ( رواه الرتمذي .وحتليلها التسلي ...مفتاح الصالة الطهورل ) قا ، عن النيب عن أِب سعيد اخلدري -ب

لصالة إال  به، فما مل  ل له ما حرم عليه يف ا: )حتليلها التسليم(، يدل على أن  السالم فرض؛ ألن ه ال حي: أن  قوله  داللةلوجه ا
 خيرج من الصالة إال  به يكون فرضاً؛ كما أن  ما يدخل به فيها يكون فرضاً. 

ن  اْلضافة يف قوله: ]وحتليلها[، تقتضي احلصر؛ فكأن ه ... وهو من مجلة ما متسك به القائلون بوجوب التسليم؛ أل :قال الشوكاين 
 ه . غري   التسليم ال حتليل هلايم، أي اَنصر حتليلها يف ال مجيع حتليلها التسلق
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 ه ( رواه مسلم . حىت أرى بياض خد يسل م عن ميينه وعن يساره كنت أرى رسول هللا  قال )  عن سعد بن أِب وقاص -ج
، حىت يرى بياض خد ه؛ السالم عليكم ورمحة هللا، السالم  عن ميينه وعن مشالهيسلم كان   د ) أن النيب عن عبد هللا بن مسعو -د

 اود .ه أبو د ( رواعليكم ورمحة هللا
لسالم فرض؛ ألن ه  تموين أصلي[، دليل على أن  االم؛ مع قوله: ]صلوا كما رأي، ومواظبته على السأن  فعل الرسول  داللة :وجه ال
   فعله، وداوم على فعله، وأمران أن نصلي كما كان يصلي. 

ا ال تنايف الوجوب، فلو وخالف يف ذلك احلنفية، فقالوا: إن  سالم اخلروج من الصالة واجب، وبعضهم  أطلق اسم السنة، وقال: إهن 
 هواً سجد له سجود السهو.  امداً كان مسيئا، ولو تركه سترك السالم ع

َماُم الصَّالََة َوقَ َعَد فََأْحَدَث قَ ْبَل َأْن يَ َتَكلََّم ، فَ َقْد مَتَّْت َصالَتُُه حلديث الباب ) -أ  .   ... ( وقد تقدم أنه ضعيفإيَذا َقَضى اْلي
، وفعلت هذا، فقد قضيت  الصالة، مث قال: إذا قلت هذاأخذ بيده فعلمه التشهد يف  ابن مسعود )أن رسول هللا  حديث-ب

 . إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد( رواه أبو أمحد وداود صالتك
 لكن قوله )إذا فعلت هذا فقد قضيت ... ( الصواب أنه موقوف على ابن مسعود.

وى أو من كالم عبد هللا، وقد ر  يه وكالمه أو من كالم علقمة،وهذه الزايدة انفرد هبا القاسم بن خميمرة، ولعل ها من رأ ن حزم:قال اب
 فلم يذكر هذه الزايدة«.  -وهو أضبط من القاسم -هذا احلديث عن علقمة إبراهيم النخعي

إن م مفتاح الصالة التكبري، وانقضاؤها التسليم؛ إذا سل م اْلمام فققلت: هذه الرواية عن ابن مسعود خمالفة ملا صح  عنه أن ه قال: 
 .  شئت

 ل . وهذا األثر الصحيح عن عبد هللا بن مسعود يدل على صحة ما نقو  (2/173بى ) قال البيهقي يف الك
 والراجح قول اجلمهور . 

 َصلُّوا َكَما رَأَيْ ُتُمويني ُأَصل يي. َمَع قَ ْوله  ْسلييم فَإينَُّه ثَ َبَت َهَذافييهي َدلييل َعَلى ُوُجوب التَّ (  وكان خيتم َبلتسليم قوهلا ) :   قال النووي  
 َلَف اْلُعَلَماء فييهي:ْخت َ َوا

َُهْم اَّللَّ تَ َعاىَل َومُجُْهور اْلُعَلَماء ميْن السََّلف َواخلَْ   . ح  الصَّاَلة إيالَّ بيهي السَّاَلم فَ ْرض َواَل َتصي  َلف:فَ َقاَل َماليك َوالشَّافيعيي  َوَأمْحَد َرمحي
 : ُهَو ُسنَّة َلْو تَ رََكُه َصحَّْت َصاَلته.   وقَاَل أَبُو َحنييَفة َوالث َّْوريي  َواأْلَْوزَاعيي  

َُه اَّللَّ تَ َعاىَل: َلْو فَ َعَل ُمَنافيًيا   رَها َصحَّْت َصاَل قَاَل أَبُو َحنييَفة َرمحي  ته.ليلصَّاَلةي ميْن َحَدث أَْو َغرْيه يفي آخي
َنَّ النَّيبي   َّ يفي وَ  َواْحَتجَّ ِبي ني َعلََّمُه َوامَلْ يُ َعل يمُه اأْلَْعرَاِبي َبات الصَّاَلة حي َبات الصَّاَلة. اجي  جي

حْلَدييثي اآْلَخر يفي سُ  َا ذََكْراَنُه َوابي ْفَتاح الصَّاَلة الطَّ َواْحَتجَّ اجْلُْمُهور مبي ْميذيي  " مي  (  شرح مسلم) ُهور َوحَتْلييلَها التَّْسلييم.َنن َأِبي َداُوَد َوالرت ي
 2فائدة :  

 نية ؟ التسليمة الثااختلف العلماء يف
 : أهنا سنة .  القول األول

 وهذا قول اجلمهور ، ورجحه ابن قدامة . 
 ) وحتليلها التسليم ( .  لقوله 

  التَّسليمَة الواحدَة يَقُع عليها اسُم تسليمٍ قالوا : إنَّ 
َنابيَلُة ةي َواحْلََنابيَلةي ، َوزَاَد احلَْ اْلُقُعودي فَ ْرٌض عيْنَد اْلَماليكييَّةي َوالشَّافيعييَّ  التَّْسلييَمُة اأْلوىَل ليْلُخُروجي ميَن الصَّالَةي َحال(  ةالفقهي سوعةاملو ) اء يف ج
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َنازٍَة َواَنفيَلٍة ؛ ألينَّ  يََّة الثَّانيَيةي أَْيًضا إيالَّ يفي َصالَةي جي رَي ميَن اجْلُُلوسي الَّذيي يُوَقُع فييهي السَّالَُم ف َ فَ ْرضي  ْرٌض " انتهىاجْلُْزَء اأْلخي
 وحكى غري واحد من أهل العلم اْلمجاع على عدم وجوب التسليمة الثانية 

َعني نَّ التَّْسلييَمَة الثَّانيَيَة لَْيَسْت بيَفْرٍض ، إيالَّ َما ُرويَي ملَْ خَيَْتليْف َمْن قَاَل ميَن اْلُعَلَماءي بيُوُجوبي التَّْسلييمي َوبيَعَدمي ُوُجوبيهي ، أَ :  القرطِبقال 
ْد َعْن َأَحٍد ميْن أَْهلي اْلعيْلمي الَّذييَن َذَهُبوا إيىَل التَّسْ احلََْسني ْبني َحيٍ  أَنَُّه أَْوَجَب التَّْسلييَمَتنْيي َمًعا ، قَاَل أَبُو جَ  لييَمَتنْيي َأنَّ  ْعَفٍر الطََّحاوييُّ : ملَْ َنَي

َها َغريُْ    ( . تفسري القرطيب ه .            )الثَّانيَيَة ميْن فَ رَائيضي
َدة  َأمْجََع اْلُعَلَماء الَّذييَن يُ ْعَتدُّ  : رمحه هللا  وقال النووي بَّ َلُه  ،هبييْم َعَلى أَنَُّه اَل جيَيب إيالَّ َتْسلييَمة َواحي َدة اُْسُتحي َأْن ُيَسلي مَها  فَإيْن َسلََّم َواحي
يَمة َحىتَّ يَ َرى َمْن َعْن َجانيبه َخد ه َويَ ْلَتفيت يفي ُكل  َتْسلي  ،َوالثَّانيَية َعْن َيَساره  ، اأْلُوىَل َعْن ميَيينه َوإيْن َسلََّم َتْسلييَمَتنْيي َجَعلَ  ،تيْلَقاء َوْجهه 

يح ،  .                 ) شرح مسلم ( .  َهَذا ُهَو الصَّحي
أمجع كلُّ َمن أحفظ عنه من أهل العلم، أنَّ صالة َمن  والواجب تسليمة واحدة، والثانية ُسنَّة؛ قال ابُن املنذير::  ابنم قمدامة لوقا

وقال القاضي: فيه رواية أخرى، أنَّ الثانية واجبة. وقال: هي أصحُّ؛ حلديث جابر بن ََسُرة، وألنَّ  ر على تسليمة واحدة جائزٌة، اقتص
ن، فكاان واجبنيي، كتحللي احلج، وألهنا إحدى التسليمتني، فكانت واجبًة  كان يفعلها ويداوم عليها، وألهنا عبادة هلا حتلُّال  النيب 

 ه .      ) املغين ( . ح ما ذكرانكاألوىل، والصحي
ه ، وصحت صالته ، وذكره  والقائلون ابلتسليمتني أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأ : رمحه هللا وقال ابن رجب

 ي ( . فتح البار م .          ) عنه من أهل العل ابن املنذر إمجاعا ممن حيفظ 
 : أن التسليمة الثانية فرض .  القول الثانية

 وذهب إليه بعض العلماء ، واختاره ابن ابز ، وابن عثيمني . 
يف روايٍة   -  ابلتسليمتني مًعا، وهو قول احلَسن بن حي، وأمحدوذهب طائفٌة منهم إىل أنه ال خَيرُج من الصالة إالَّ :  بقال ابنم رج

 .          ) فتح الباري ( .  يَّة، وبعض أهل الظاهرالكوبعض امل -عنه 
قال بعُض هبا أوجَب التسليمتني مجيًعا، وهي رواية عن أمحد، و وحكى الطحاويُّ وغريه عن احلَسن بن صاحل أنَّه :  قال الشَّوكاين  و 

 ر .     ) النيل ( . ، ونَقَله ابُن عبد الب ي عن بعض أصحاب الظَّاهمالك أصحاب
:   بذلك، ولقوله تسليمتني؛ لثبوت األحاديث عن النيب  هب مْجٌع من أهل العيلم إىل أنه ال بدَّ من: وذ ابن َبز لوقا

 .يف صحيحه، وهذا القول هو الصواب البخاري رواه،    صلُّوا كما رأيُتموين أصل يي
 ل يف النَّففرض وال نه ال جيوز أن خيلَّ بواحدة منهما ال يف الالصَّحيح أنَّ التسليمتني كلتامها ركٌن، وأ : و ابن ُعثَيمنيوقال   
 وكان يسلم عن ميينه وعن مشاله.  املقصود ابلتسليم التسليم املعهود من فعل النيب )وحتليلها التسليم( فقالوا  لقوله -أ

ة م عن ميينه: السالم عليكم ورمحقال: )إَّنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسل وحلديث جابر بن َسرة أن النيب -ب
 هللا، وعن مشاله: السالم عليكم ورمحة هللا( رواه مسلم. 
 قوله: )يكفي( دليل على أنه ال يكفي أقل من ذلك. 

 على التسليمتني حضراً وسفراً. حمافظة النيب  -ج
هل  ليه ، على الراجح عند مجهور أ: فمن سلم التسليمة األوىل ، مث انتقض وضوؤه : فصالته صحيحة ، وال إعادة ع وعلى ذلك

 . العلم ، على ما سبق
أثناء أما إذا انتقض وضوؤه قبل أن يتم السالم عن ميينه بقوله " السالم عليكم " فصالته ابطلة وعليه اْلعادة ؛ ألن وضوءه انتقض 

https://dorar.net/history/event/585
https://dorar.net/history/event/585
https://dorar.net/history/event/585
https://dorar.net/history/event/585
https://dorar.net/history/event/845
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 . الفرض الواجب يف الصالة ، فلم تصح
دٍ  ٌب ِفي الرَّجملي يمصال يي ِفي قامييٍص وااحي  َبا

دي ؟ قاالا : ن اعاْم وااْزرمْرهم والاوْ  ) عي ، قاالا عاْن سالاماةا ْبني األاْكوا  يدم أافاأمصال يي ِفي اْلقامييصي اْلوااحي   ق مْلتم : َيا راسمولا هللاي ، إيين ي راجمٌل أاصي
 ( .  بيشاوْكاةٍ 

 ========== 
 سنده حسن .

يدم  )  أي : أصطاد .(  إيين ي راجمٌل أاصي
دي  ي ِفي اْلقامي أافاأمصال ي  )  أي : صلي فيه .( عاْم ؟ قاالا : ن ا يصي اْلوااحي

 بضم الراء أي : اشدده . ( وااْزرمْرهم ) 
 حىت ال تظهر العورة .(   والاْو بيشاوْكاةٍ ) 

 1فائدة :  
يب القميص أن يزر قميصه مبالغة يف حصول السرت، ولئال يقع بصره على عورته حال ركوعه إذا كان ج أمره يف هذا احلديث : 

 واسعاً. 
 لئال تظهر عورتك، مث صل فيه. بط جيبك املعىن: ار 
 2فائدة :  

 األفضل أن يصلي الرجل يف ثوبني. د ، و على جواز الصالة يف القميص الواحاحلديث دليل 
دي  عن َأىبي ُهَريْ رََة. )َأنَّ َسائيالً َسَأَل َرُسوَل اَّللَّي   ( متفق عليه. ْواَبني أََو ليُكل يُكْم ث َ : فَ َقاَل َعني الصَّالَةي يفي الث َّْوبي اْلَواحي

)أو لكم ثوابن؟( دليل على أن من كان معه ثوابن يتزر ابلواحد، ويلبس اآلخر، إنه حسن يف   : يف قوله  قال ابن عبد الب
 الصالة.

اَلف يفي َهَذا إيالَّ َما قال النووي د، َواَل خي فييهي، َواَل أَْعَلم صيحَّته، َوَأمْجَُعوا  ُحكيَي َعْن ايْبن َمْسُعود : فييهي َجَواز الصَّاَلة يفي ثَ ْوب َواحي
 ل . َأنَّ الصَّاَلة يفي ثَ ْوَبنْيي أَْفضَ 

ج، َوَقْد قَاَل اَّللَّ  َحرَ  َويفي َذليكَ  ا َعْن الصَّاَلة،َوَمْعىَن احْلَدييث َأنَّ الث َّْوَبنْيي اَل يَ ْقدير َعَلْيهيَما ُكل  َأَحد فَ َلْو َوَجَبا لََعَجَز َمْن اَل يَ ْقدير َعَلْيهيمَ 
د َففيي َوْقت َكاَن ليَعَدمي ثَ ْوب آَخر، َويفي   َوالصََّحابَة  تَ َعاىَل )َما َجَعَل َعَلْيُكْم يفي الد يين ميْن َحرَج( َوأَمَّا َصاَلة النَّيبي   يفي ثَ ْوب َواحي

 ليرَيَايني اجْلُهَّال َوإيالَّ فَالث َّْواَبني أَْفَضل َكَما َسَبَق.  َجابير الَ قَ  َوْقت َكاَن َمَع ُوُجوده ليبَ َياني اجْلََواز َكَما
: وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي يف ثوبني، وقال انفع: رآين ابن عمر أصلي يف ثوب واحد، قال: »أمل  وقال ابن املنذر

ثوب؟ فقلت: ال، قال: هللا أحق أن تزين له، أو  هبا يف هذا الفالن أكنت ذا ك إىل أكسك ثوبني؟ قلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلت
من تزينت له؟ ... مث قال ابن املنذر: وهذا من قول ابن عمر أنه استحب الصالة يف ثوبني، ال أنه رأى ذلك واجبا ال جيزي عنه،  

 ثوبني لكانت السنة  سعود الصالة يفلو أوجب ابن مبني و ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا املعىن استحبااب؛ ألن يصلي يف ثو 
 مستغىن هبا. 
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ْسباالي ِفي الصَّالاةي  بم اإلي  َبا
ناماا راجمٌل يمصال يي ممْسبياًل إيزااراهم إيْذ قاالا لاهم راسمولم هللاي ) عاْن أاِبي همرايْ راةا ، قاالا    اءا ، ثمَّ  جا : اْذهاْب ف ات اواضَّْأ ، فاذاهابا ف ات اواضَّأا ، ثمَّ  ب اي ْ

واضَّأا ، ثمَّ ساكاتَّ عاْنهم ، ف اقاالا هاْب ف ات اواضَّْأ ، فاذاهابا ف ات اواضَّأا ، ثمَّ جااءا ، ف اقاالا لاهم راجمٌل : َيا راسمولا هللاي ماا لاكا أاماْرتاهم أاْن ي ات ا قاالا : اذْ 
 ( .   صاالاةا راجمٍل ممْسبيٍل إيزااراهم  ي اْقبالم ت اعااَلا الا  : إينَّهم كاانا يمصال يي واهموا ممْسبيٌل إيزااراهم واإينَّ اَّللَّا 

 ========== 
 احلديث ضعيف 

 واحلديث أخرجه أيضاً : أمحد ، والبيهقي . 
  هو إرخاء الرجل لباسه وإرساله ، ثوابً كان أو إزاراً ، أو قميصًا ، أو عباءة ، أو سراويل ، حبيث يتجاوز احلد املقد ر يف) اإلسبال ( 

 الكعبان .  نصوص الشارع وهو
 فائدة : 

 ينقسم إىل قسمني: اْلسبال يف الثياب
 أواًل: أن يكون خيالء. 

 وهلم عذاب إليم(.  -وال يزكيه   -وال ينظر إليه   -وعقابه )ال يكلمه هللا  فهذا حرام ابْلمجاع
لَْيهيْم َواَل يُ زَك ييهيْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلييٌم« قَاَل فَ َقَرأََها َرُسوُل اَّللَّي ُر إي اَمةي َواَل يَ ْنظُ  يَ ْوَم اْلقييَ قَاَل )َثالَثٌَة اَل يَُكل يُمُهُم اَّللَُّ  َعْن َأىبي َذرٍ  َعني النَّيبي ي 

  َُروا َمْن ُهْم اَي َرُسوَل اَّللَّي ق ْلَعَتُه اْلُمْسبيُل َواْلَمنَّاُن َواْلُمن َ : الَ َثاَلَث ميرَاٍر. قَاَل أَبُو َذرٍ  َخابُوا َوَخسي حْلَليفي اْلكَ ف يُق سي (ابي  رواه مسلم  اذيبي
 ( متفق عليه. ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطراً   ) عن ابن عمر. قال: قال رسول هللا و 

 رواه البخاري.  (  من جر ثوبه خميلة مل ينظر هللا إليه يوم القيامة )  وعنه. قال: قال  
 وأن ذلك من الكبائر.خيالء، رمي جر الرجل ثوبه فهذه األحاديث صرحية يف حت

 قال الذهيب: الكبرية اخلامسة واخلمسون: إسبال اْلزار والثوب واللباس والسراويل تعززاً وعجباً وفخراً وخيالء.
 اثنياً: اإلسبال لغري اْليالء. 

 فهذا اختلف العلماء فيه على قولني:
 : أنه حرام.قول األولال

 القاضي عياض وابن العرِب من املالكية .  يف رواية ، واختارهوإليه ذهب احلنابلة 
 )ما أسفل من الكعبني من اْلزار ففي النار( رواه البخاري. حلديث أِب هريرة. قال: قال رسول هللا -أ

 وغريه.توعد املسبل من غري تفريق بني خيالء  : أن النيب وجه الداللة
 ل على وجهني: : قوله )فهو يف النار( يُتأو قال اْلطاِب

 دون الكعبني من قدم صاحبه يف النار عقوبة له على فعله.  ا: ماأحدمه
 واآلخر: إن  فعله ذلك يف النار، أي هو معدود من أفعال أهل النار. 

ساقيه، وال جناح فيما بينه وبني الكعبني، وما   يقول )إزرة املؤمن إىل أنصاف وعن أِب سعيد اخلدري قال: َسعت رسول هللا -ب
 .( رواه أمحد.ثالث مراتيف النار، يقوهلا  أسفل من الكعبني هو

 توعد املسبل ثيابه ابلنار من غري تفريق بني خيالء وغريه، فدل على حترمي اْلسبال مطلقاً.  : أن النيب  وجه الداللة
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 . لة ، وإن هللا ال حيب املخيلة ( رواه أبو داود حديث ) إايك وإسبال اْلزار فإنه من املخي -ج
 يف التحذير من اْلسبال مطلقاً ، وبيان أنه من املخيلة ، وأن هللا ال حيب املخيلة .ه نص : أن وجه الداللة
 : أنه مكروه. القول الثاين

 وإليه ذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، وهو املذهب عند احلنابلة . 
املنهي عنه إَّنا هو اْلسبال  ل احملر موحينئذ فإن اْلسبا للتحرمي ابخليالء، الناهية عن اْلسبال مطلقًا على األدلة املقيدة ومحلوا األدلة

 .  للخيالء والكب والبطر، وأما اْلسبال اخلاِل عن هذه الصفة واهليئة فال يصل إىل درجة التحرمي، بل هو حممول على الكراهة
 على املقيد ابخليالء يف اْلسبال ما يلي: وقد دل على محل املطلق 
)من جر ثوبَه خيالء مل ينظري هللا إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إن أحد شقَّْي ثوِب  ل رسول هللا بن عمر: قال: قاث احدي-أ

 خيالء( متفق عليه.)إنك لست تصنُع ذلك   يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول هللا 
د املذكور إَّنا هو  حرمي هو اخليالء، وأن الوعيخيالء، تصريح ِبن مناط الت لست تصنع ذلك ألِب بكر: إنك قالوا: إن قول النيب 

 ملن جرها خيالء، وأما من جر ثيابه لغري اخليالء فإنه ال يدخل يف الوعيد.
يلة فإن هللا ال ينظر إل وحبديث ابن عمر قال: َسعت رسول هللا -ب خي

َ
يه يوم القيامة( رواه يقول )من جر إزاره ال يريد بذلك إال امل

 مسلم
 ى أن من أسبل ثيابه ال يريد بذلك املخيلة ال يلحقه الوعيد املذكور.هومه علدل مبف قالوا:

 خليالء حرام.وأن إسبال الثوب لغري ا : والراجح القول األول
ممتنع ال يصح، ألنه خمالف ملا اتفق عليه وما ذهبوا إليه من محل املطلق على املقيد مردود: ِبن  محل املطلق على املقيد يف هذه احلالة 

اع محل إذا احتدا يف احلكم، وأما إذا اختلفا فال خالف بني األصوليني يف امتن املقيد إالاألصوليون من أنه ال يصح محل املطلق على 
 أحدمها على اآلخر: وتوضيح ذلك:

ة، وال يزكيه، وال  فإن هللا تعاىل ال ينظر إليه يوم القيام أن احلكم املرتب على حاليت اْلسبال كليهما خمتلف، فمن أسبل للخيالء
 وله عذاب أليم، ومن أسبل لغري اخليالء فإن ما أسفل من الكعبني يف النار. يكلمه، 
 2فائدة :  

 اء يف حكم صالة املسبل على قولني : اختلف العلم
 : أهنا صحيحة مع اْلمث .  القول األول

 ية ، والشافعية ، واحلنابلة . وهو ظاهر مذهب احلنفية ، واملالك
ي عن اْلسبال ال خيتص ابلصالة ، وال يتعلق بشرط من شروطها فلم مينع من صحتها ، أشبه ما لو صلى وقد  : ِبن النهعللوا ذلك 

 ن حرير . لبس عمامة م
 : أهنا غري صحيحة .  القول الثاين

 وهو قول ابن حزم . 
 ( .  يَ ْقَبُل َصالََة َرُجٍل ُمْسبيٍل إيزَارَهُ  تَ َعاىَل الَ رَُه َوإينَّ اَّللََّ َوُهَو ُمْسبيٌل إيزَا إينَُّه َكاَن ُيَصل ييحلديث الباب ) ..... 

 نفى قبول صالة املسبل ، وذلك يقتضي عدم صحتها ، إذ أن نفي القبول يقتضي نفي الصحة .  : أن النيب  وجه الداللة
 والراجح قول اجلمهور . 
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ٌب ِفي كاْم تمصال يي ا    ْلماْرأاةم َبا
فمٍذ ، عاْن أمم يهي عاْن ممامَّدي ْبني زاْيدي  ماْرأاةم مينا الث يياابي ف اقاالاْت : تمصال يي ِفي اْلْيمااري واالد يرْعي  ، أاَنَّاا ساأالاْت أممَّ سالاماةا مااذاا تمصال يي فييهي الْ ْبني ق من ْ

هاا.  السَّابيغي الَّذيي ي مغاي يبم ظمهمورا قاداماي ْ
َّ لاماةا ، أاَنَّاا ساأالاتي النَّ م ي سا عاْن أم  هاا  ِبي ااٍر لاْيسا عالاي ْ إيزااٌر ؟ قاالا : إيذاا كاانا الد يرْعم ساابيغًا ي مغاط يي ظمهمورا  : أاتمصال يي اْلماْرأاةم ِفي ديرٍْع واِخي

هاا.   قاداماي ْ
 ========== 

 احلديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً .
 وصحح األئمة وقفه .  :  ن حجرظ ابحلافقال 

 . إال أنه يف حكم املرفوع ر أنه موقوف على أم سلمة وقال ابن تيمية : املشهو  
 ما تغطي به املرأة رأسها . (  ِفي اْلْيمااري ) 
  .يص املرأة الذي يغطي بدهنا ورجلها ويقال له : سابغ إذا طال من فوق إىل أسفلقم (واالد يرْعي  )

 1فائدة :  
 فة، فهذا األفضل واألكمل.ن تصلي يف درع ومخار وملحللمرأة أ ليل على أن األفضل يث داحلد

 أخرجه ابن أِب شيبة.  (  إذا صلت املرأة فلتصل يف ثياهبا كلها: الدرع واخلمار وامللحفة)  ملا ورد عن ابن عمر قال
 الدرع وهو القميص يغطي بدهنا وقدميها.

 واخلمار يغطي رأسها. 
 كالعباءة واجللباب.سم كله  يلف على اجل وامللحفة: ما

 2فائدة :  
ا سرُت ع وجُيزئُ   فلو تلفلفْت املرأة بثوب يسرت رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدهنا، وال خيرج منه إال الوجه أجزأ. ،   ورهتي

 3فائدة :  
 سيأيت إن شاء هللا الكالم عن شعر املرأة وقدميها يف الصالة . 

بم اْلماْرأاةي تمصال ي  اارٍ َبا  ي بيغارْيي ِخي
 ( .  الا ي اْقبالم اَّللَّم صاالاةا حاائيٍض إيالَّ ِبييماارٍ  ) أانَّهم ، قاالا  عاْن عاائيشاةا ، عاني النَِّبي ي  

 ========== 
 هذا احلديث خمتلف يف صحته: 

 فصححه الرتمذي، وابن خزمية، واحلاكم، والذهيب، واأللباين. 
وأعله الدارقطين  حلسن عن النيب عن قتادة عن ا  -يعين بن أِب عروبة  -و داود: رواه سعيد ال أباظ ابْلرسال، ق وأعله بعض احلف

 ابالنقطاع.
 واحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأمحد ، والبيهقي . 

 . مخار مل تقبل صالهتااملراد ابلنفي هنا نفي الصحة، فمن صلت بغري  الا ي اْقبالم ااَّللَّم( ) 
ةا حاائيٍض(   ها القلم، ومل يرد يف أايم حيضها، ألن احلائض ال تصلي. بلغت سن احمليض، وجرى عليقال ابن األثري: أي اليت أي ابلغ، )صاالا
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 اخلمار: ما ختم ر به املرأة رأسها، أي: تغطيه به. )إالَّ ِبييمااٍر( 
 1فائدة :  

 .  الصالةدها يف شعرها وجس سرت املرأةاحلديث دليل على وجوب 
 حلديث الباب.  -أ

ة املرأة إذا صلت مكشوفة الرأس، بال مخار، وهذا يدل على وجوب سرت رأس املرأة يف  ول صالنفى قب : أن النيب وجه الداللة
 الصالة، بل على اشرتاطه، وإذا تقرر هذا احلكم يف الرأس ففي البطن وغريه من سائر البدن من ابب أوىل.

 ن( رواه الرتمذي.قال: )املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطا رسول هللا بن مسعود أن ديث اوحل-ب
)املرأة عورة( يقتضي وجوب سرت مجيع بدهنا، وهو عام يف الصالة ويف غريها، إال أنه يستثىن الوجه يف   : أن قوله وجه الداللة

 ند طائفة. ن ال جيب سرتمها عالصالة فال جيب سرته ابْلمجاع، وكذلك الكفان والقدما
على أهنا إذا صلت ومجيع رأسها مكشوف أن  احلرة أن ختمر رأسها إذا صلت، و  : وأمجع أهل العلم على أن للمرأة قال ابن قدامة
 عليها اْلعادة.

َا ملَْ  :  تنبيه رٌي ميْن َشْعريَها َوبََدهني َعاَدُة، عيْنَد َأْكَثري اْلُعَلَماءي.  َيُكْن َعَلي ْهَ قال ابن تيمية يف الفتاوى الكبى: إَذا اْنَكَشَف َشْيٌء َيسي  ا اْْلي
 2فائدة :  
 وجهها. 

 وأما وجه املرأة احلرة يف الصالة؛ فقد أمجع العلماء على جواز كشفه. 
 وممن حكى اْلمجاع على ذلك ابن عبد الب، وشيخ اْلسالم ابن تيمية.

 م.ال نعلم فيه خالفاً بني أهل العل وقال ابن قدامة:
 3فائدة :  

 الكفان والقدمان. 
 يها يف الصالة على أقوال: اختلف العلماء يف حكم سرت املرأة لكفيها ويد

 : ال جيب سرتمها. القول األول
 وهذا مذهب أِب حنيفة، واختيار شيخ اْلسالم ابن تيمية وابن عثيمني.

َا َكاَن هَلُنَّ  قالوا: َوالن يَساُء َعَلى َعْهدي النَّيبي ي -أ اْلَمْرأَُة َيَديْ َها إَذا َعَجَنْت  َيْصنَ ْعَن الصََّنائيَع والقمص َعَلْيهينَّ فَ تُ ْبديي  ُقمٌَّص وَُكنَّ إَّنَّ
ًبا لَ َوَطَحَنْت َوَخب َ  ُّ َزْت، َوَلْو َكاَن َسرْتُ اْلَيَدْيني يفي الصَّاَلةي َواجي ،  بَ ي ََّنُه النَّيبي خلْيَماري فَ َقْط َمَع اْلَقمييصي َفُكنَّ ،َكَذليَك اْلَقَدَماني َا أََمَر ابي َوإيَّنَّ

 . )جمموع الفتاوى(. نَي بقمصهن َومُخُريهينَّ ُيَصل ي 
 )إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ... (.  وحلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا -ب

ومن املعلوم أن املرأة ال جيب عليها أن تسرت وجهها يف  أن الكفني والقدمني يسجدان مع املصلي كما يسجد الوجه،  فأخب النيب 
 الصالة فكذلك كفاها وقدماها. 

 املرأة كفيها وقدميها يف الصالة فيه حرج كبري.  بوجوب تغطية وألن القول-ج
 كشف كفيها وقدميها. : ال جيوز للمرأة احلرة أن تالقول الثاين

 وهذا مذهب احلنابلة.
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 ( رواه الرتمذي. املرأة عورة ) حلديث ابن مسعود. قال: قال  
 نه الوجه ابْلمجاع. : أنه يدل بعمومه على أن املرأة عورة كلها، لكن خرج موجه الداللة

 : جيوز هلا يف الصالة أن تكشف كفيها دون قدميها.  القول الثالث
 ابز. والشافعية، واختاره ابن جرير، وابن املنذر، واملوفق، واملرداوي، وابن وهذا مذهب املالكية

 )املرأة عورة(. لقوله 
لك ما دعت احلاجة إىل كشفه كالوجه والكفني، وأما ما عداه قالوا: إن قوله )عورة( يقتضي بعمومه سرت مجيع بدهنا، ويستثىن من ذ

 القدمان[ فيبقى على العموم. ]ومن ذلك
 أعلم . وهللا 

 4فائدة :  
الرأس والكفني والقدمني، فلها أن تصلي يف ثوهبا دون أن  فهذه كلها عورة إالخترج غري البالغة، ( أي : ابلغة ،  صالة حائض قوله )

 )ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار(.  احلديثا مل تبلغ ملفهوم تسرت رأسها ما دام أهن
 5فائدة :  

 .   خرج بذلك األمة، فإن عورهتا من السرة إىل الركبةف هذا احلكم للحرة ،
 . اْلمجاع على ذلك ، ونقل بعض العلماءذهب مجاهري العلماءوهذا م 
 .  لم أحداً خالف يف هذا إال احلسن البصري : وصالة األمة مكشوفة الرأس جائز ال نعفقد قال ابن قدامة 

 6فائدة :  
 :  عالمات البلوغ

 أواًل: إنزال املِن جبماع أو احتالم.
 ادات واحلدود وسائر األحكام.والنساء يلزم به العب أن االحتالم يف الرجال: وقد أمجع العلماء على قال اْلافظ ابن حجر

 تأذنوا(.قال تعاىل )وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليس
 )رفع القلم عن ثالثة: ... وعن الصيب حىت حيتلم(. رواه أبو داود  وقال 

 اثنياً: اْليض. 
 لم فيه خالفاً. : وأما احليض فهو علم على البلوغ، ال نعقال ابن قدامة

 : وقد أمجع العلماء على أن احليض بلوغ يف حق النساء. ابن حجرْلافظ وقال ا
 حلديث الباب.
 َبلسن.  اثلثاً: َبلبلوغ

 اختلف العلماء يف السن الذي يكون به البلوغ: على أقوال:
 : البلوغ ابألربع عشرة سنة. القول األول

 وهو قول الثوري.
 عشرة سنة.: ابخلمس القول الثاين

 فعي وأمحد وابن وهب واجلمهور: حده فيها استكمال مخس عشرة سنة.الشا وقال قال ابن حجر: 
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بن وهب وأمحد وغريهم، قالوا: ابستكمال مخس عشرة سنة يصري مكلفًا وإن مل  عي واألوزاعي واوهو مذهب الشاف وقال النووي: 
 حيتلم.

ندق وأان ابن مخس نة فلم جيزين، وعرضت يوم اخلالقتال وأان ابن أربع عشرة سيف  حلديث ابن عمر قال: )ُعريضت على رسول هللا 
 عشرة سنة فأجازين(. متفق عليه 

وهو يومئٍذ خليفة فحدثته هذا احلديث فقال: إن هذا احلد بني الصغري والكبري، فكتب   ى عمر بن عبد العزيزقال انفع: )فقدمت عل
 لوه يف العيال(. متفق عليهة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعإىل عماله أن يفرضوا ملن كان ابن مخس عشر 

 : البلوغ ابلسبع عشرة سنة. لثالقول الثا
  حيتلم ابلبلوغ إال بعد مضي سبع عشرة سنة. حنيفة وغريمها ال حيكم ملن مل  قال الشوكاين: وقال مالك وأبو

 وقال ابن حجر: وقال أكثر املالكية: حده فيها سبع عشرة أو مثان عشرة. 
 ية عشرة سنة. : البلوغ ابلثمانلقول الرابعا

 م قبل ذلك.وهذا القول عزي ألِب حنيفة إىل أن حد البلوغ يف استكمال مثان عشرة سنة إال أن حيتل
 رابعاً: البلوغ َبإلنبات 

 وقال به مجع من أهل العلم. 
 : فاعتب مالك والليث وأمحد وإسحاق وأبو ثور اْلنبات.قال ابن حجر

 : واْلنبات بلوغ صحيح.حزموقال ابن 
يمن مل ينبت  يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن مل ينبت خلي سبيله، فكنت ف لقرظي قال: )عرضت على النيب عطية احلديث 

 فخلي سبيلي( رواه أمحد.
بم ماا جااءا ِفي السَّْدلي ِفي الصَّالاةي   َبا

 ( .  أاْن ي مغاط ييا الرَّجملم فااهم َنااى عاني السَّْدلي ِفي الصَّالاةي وا  أانَّ راسمولا هللاي  ) عاْن أاِبي همرايْ راةا 
 ========== 

 احلديث فيه ضعف . 
النََّسائيي ي َوالدَّاَرُقْطيني ي َلكيْن َرَوى َلُه  اُود إبييْسَناٍد فييهي احلََْسُن ْبُن ذَْكَواَن َوَقْد َضعََّفُه حَيَْي ْبُن َمعينٍي وَ َرَواُه أَبُو دَ َذا احْلَدييُث قال النووي : ه

هي َوَقْد َرَواُه أَبُو َداُود َوملَْ ُيَضع ي اْلُبَخا يحي ُ أَْعَلمُ رييُّ يفي َصحي  ) اجملموع ( .      .     ْفُه َوَاَّللَّ
 . وأخرجه خمتصراً ابلنهي عن تغطية الفم يف الصالة ابن ماجه  

 . ة منه الرتمذي وأخرج النهي عن السدل يف الصال
 1فائدة :  

 الصالة .  احلديث دليل على النهي عن السدل يف
 وقد اختلف يف معناه : 

 فيه على الكتف اآلخر ، وال يضم الطرفني بيده .: هو طرح الثوب على الرأس أو الكتفني ، حبيث ال يرد أحد طر  فقيل
 وهذا هو املشهور عند احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، ورجحه ابن تيمية .

 قال ابن تيمية : وهذا الذي عليه عامة العلماء . 
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 له حىت يصيب األرض ، فيكون على هذا مبعىن اْلرسال . أن السدل هو إرخاء الثوب وإرسا  يل :قو 
 فعية . هب الشاوهذا مذ
 السدل هو االلتحاف ابلثوب ، حبيث يُدخل يديه من داخله ، فريكع ويسجد وهو كذلك . وقيل :

 وهو قول عند احلنفية ، واختاره ابن األثري من الشافعية . 
 ول .والراجح األ

 فقهاء ، كما ذكر ذلك ابن تيمية .ألن هذا هو قول عامة ال أواًل :
دل مبعىن اْلسبال غلط يف االصطالح ، وإن كانت اللغة ال متنع منه ، ألن احلقائق  القاضي جبعل السأن التفسري الثاين اثنيًا :

 عن احلقائق اللغوية .  –يف الغالب  –الشرعية ختتلف 
 شتمال الصماء عند أهل اللغة . جيعله مبعىن االث للسدل يف االصطالح ًثلثاً : أن املعىن الث

 2فائدة :  
 ى أقوال : العلماء يف حكمه علحكم السدل ، اختلف 

 : أنه حمرم .  القول األول
 حلديث الباب .

 هنى عن السدل ، واألصل يف النهي التحرمي   وجه الداللة : أن النيب  
 : أنه مكروه .  القول الثاين

 ر من مذهب احلنابلة . ملشهو وهو ا
ما ورد عن بعض الصحابة من  – ف عن التحرميولعل الصار  –حلديث الباب ، لكنهم محلوا النهي يف احلديث على الكراهة 

 الرتخيص يف السدل يف الصالة . 
 : أنه جايز وال ِبس به .  القول الثالث

 قالوا : مل يثبت هني عن السدل .-أ
 السدل خباً يثبت ، فال هني عنه بغري حجة .  يف النهي عن: ال أعلم  قال ابن املنذر 

 لسدل يف الصالة ِبساً . ثياهبم يف صلواهتم ، ومل يكونوا يرون ابأن طائفة من الصحابة والتابعني سدلوا -ب
 3فائدة :  

 احلديث دليل على كراهة أن يغطي املصلى فمه . 
هي يفي الصَّاَلةي إالَّ إَذا تَ ثَاَءَب فَإينَّ السُّنََّة   ُمَغط يًيا فَاُه بيَيديهي أَْو َغرْييَها َويُْكَره َأْن َيَضَع َيَدُه َعَلى َفمي ث يًما َأيْ ُجُل ُمتَ لَ ْكَره َأْن ُيَصل يَي الرَّ : ي قال النووي

َّ َوْضُع اْلَيدي َعَلى في  يحي ُمْسليٍم َعْن َأِبي َسعييٍد إنَّ النَّيبي ْك بيَيديهي َعَلى فييهي فَإينَّ الشَّْيطَاَن َيْدُخُل "  َءَب َأَحدُ إَذا تَ ثَا قَاَل "  يهي َففيي َصحي ُكْم فَ ْلُيْمسي
َثى َكالرَُّجلي يفي َهَذا َوَهذيهي َكرَاَهُة تَ ْنزييٍه ال متنع صحة اَواْلَمْرأَ  ُ َأْعَلمُ ُة َواخْلُن ْ  . ) اجملموع ( .   لصَّاَلةي َوَاَّللَّ

ماغ« على فمه، وكذلك على أنفه؛ م على َفميهي كره الل يثا يُ :  وقال الشيخ ابن عثيمني ألن   وأنفه ِبن يضع »الُغرتة« أو »العيَمامة«، أو »الش ي
اءب  منه ما إذا تث هَنَى أن يُغط يَي الرَّجُل فَاه يف الصَّالة ، وألنه قد يؤد يي إىل الغم ي وإىل عدم بيان احلروف عند القيراءة والذ يكر. ويُستثىن النيبَّ 

 الصَّالة، واحتاج إىل الل يثام فهذا  التثاؤب فهذا ال ِبس به، أما بدون سبب فإنه يُكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه يف  فمه ليكظم  وَغطَّى
 متع ( . ) امل    ار معه َحساسية إذا مل يتلثَّم، فهذه أيضاً حاجة تُبيح أن يتلثَّم.جائز؛ ألنه للحاجة، وكذلك لو كان به زُكام، وص
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 الرَّجملي يمصال يي عااقيًصا شاْعراهم بم َبا 
ا ) أنه  راافيٍع ماْوَلا النَِّبي ي  عن أِب  عالييٍ  عالاْيهيماا السَّالام واهموا يمصال يي قاائيًما واقاْد غارازا ضاْفراهم ِفي ق افااهم فاحالَّهاا أابمو راافيٍع ،  ساني ْبني مارَّ بي

ي اقمولم : ذاليكا كيْفلم   قاالا أابمو راافيٍع : أاْقبيْل عالاى صاالاتيكا واالا ت اْغضاْب فاإيين ي َسايْعتم راسمولا هللاي لاْيهي ممْغضاًبا ف ا فااْلت افاتا حاساٌن إي 
 ( .  الشَّْيطااني ي اْعِني ماْقعادا الشَّْيطااني ، ي اْعِني ماْغرازا ضاْفريهي 

==== ====== 
 .شواهده صحيح ل

 واحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، وابن ماجه ، وأمحد ، وابن خزمية .
 .  ورحيانته بن أِب طالب ، سبط رسول هللا ( ْبني عالييٍ  مارَّ بياساني : أنه  راافيٍع ماْوَلا النَِّبي ي  عن أِب ) 
شعره ، وعند الرتمذي ) وقد عقص َضفرته ( أي : مجع شعر وسط رأسه ، أو   لوى  أي :(  زا ضاْفراهم واهموا يمصال يي قاائيًما واقاْد غارا ) 

 لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء . 
 مؤخر العنق . ( ِفي ق افااهم ) 
 أي : أطلق أبو رافع ضفائر احلسن املعقوصة يف قفاه . ( راافيٍع   ا أابموفاحالَّها ) 
 ا . أي : استمر عليه(  كا أاْقبيْل عالاى صاالاتي ) 
 مبا فعلته . ( واالا ت اْغضاْب  )

 أي : الضفر املعقوص . (  ي اقمولم : ذاليكا  فاإيين ي َسايْعتم راسمولا هللاي  ) 
 ون الفاء ، أي : موضع قعود الشيطان . كاف وسكبكسر ال( كيْفلم الشَّْيطااني   ) 

 1فائدة :  
 معىن : عقص الشعر : 

 ه . دَّه وغرز طََرفه يف أعالعقص شعرَه: إذا أضفره وش: قال ابن األثري 
 .الرَّْأسي رَةي أَْو جُيَْمُع الشَّْعُر فَ يُ ْعَقُد يفي ُمَؤخَّ َحْول الرَّْأسي َكَما تَ ْفَعُلُه الن يَساُء  ُهَو َشدُّ َضفيريَةي الشَّْعري : َواْلَعْقصُ (  املوسوعة الفقهية جاء يف ) 

 2  فائدة :
 الة . احلديث دليل على كراهة عقص الشعر يف الص

 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة . 
 حلديث الباب . -أ

إيىَل اْبني َعبَّاٍس  ْن َورَائيهي فَ َقاَم َفَجَعَل حَيُلُُّه فَ َلمَّا اْنَصَرَف أَقْ َبَل أَنَُّه رََأى َعْبَد اَّللَّي ْبَن احْلَاريثي ُيَصل يى َورَْأُسُه َمْعُقوٌص مي  وعن ابن عباس ) -ب
َا َمَثُل َهَذا َمَثُل الَّذيى ُيَصل يى َوُهَو َمْكُتوٌف  :يَ ُقوُل     َسَيْعُت َرُسوَل اَّللَّي  فَ َقاَل إيين ي  ي ْأسي فَ َقاَل َما َلَك َورَ   ( رواه مسلم . إيَّنَّ

 أن يصلي الرجل ورأسه معقوص ( رواه أمحد .  هنى النيب   رافع قال )وعن أِب -ج
ص، أو مردود شعره حتت عمامته، أو  ثوبه مشمر، وكمه أو َنوه أو رأسه معقو : اتفق العلماء على النهي عن الصالة و  نووي قال ال

 ه . اء وصحت صالتَنو ذلك، فكل هذا منهي عنه ابتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أس
َوُهَو َمْكُروٌه َكرَاَهَة تَ ْنزييٍه . فَ َلْو َصلَّى َكَذليَك  ... ةي ى َكرَاَهةي َعْقصي الشَّْعري يفي الصَّالَ ات ََّفَق اْلُفَقَهاُء َعلَ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

يَحٌة ، َحَكى اْبُن اْلُمْنذيري ُوُجوَب اْْلَعاَدةي فييهي عَ   ني احلََْسني اْلَبْصريي ي . َفَصالَتُُه َصحي
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ا قوله )  مربوطة يداه حببل وَنوه، ومشدودة : أي (  واهموا ماْكتموفٌ  ماثالم الَّذيى يمصال يى ًا ) من يصلي معقوصي صفة أ (  إيَّنَّاا ماثالم هاذا
 إىل خلفه.
 3فائدة :  

 احلكمة من النهي ؟
 هلذا مث  َله ابلذي يصلي، وهو مكتوفال العلماء: واحلكمة يف النهي عنه أن الشعر يسجد معه، و ق

أنه دخل املسجد فرأى فيه رجال يصلي عاقصا  ) قاله عبد هللا بن مسعود فيما رواه ابن أِب شيبة يف املصنف إبسناد صحيح إليه 
ين شعره فلما انصرف قال عبد هللا : إذا صليت فال تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك ، ولك بكل شعرة أجر ، فقال الرجل : إ

 ك ( . ل أخاف أن يترتب فقال : ترتيبه خري
 ك ( . أرسله ليسجد مع )شعره   وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي معقوصاً 

ما نص ه: أراد أنه إذا كان شعره منشورًا سقط على األرض عند  حديث ) ابن عباس (رمحه هللا تعاىل يف معىن األثري ابن قال 
وإذا كان معقوًصا صار يف معىن ما مل يسجد، وَشب ََّهه ابملكتوف، وهو املشدود اليدين، السجود، فيعطى صاحبه ثَواَب السجود به، 

 .  السجود. انتهى على األرض يف ألهنما ال يقعان 
جمموع شعره عليه )مثل الذي يصلي وهو مكتوف( أي : مشدود اليدين إىل كتفيه يف الكراهة ؛   )معقوص( أي : رمحه هللا  قال املناوي

يقعان على  مل يكن منتشرا ال يسقط على األرض ، فال يصري يف معىن الشاهد جبميع أجزائه ، كما أن يدي املكتوف ال  ألن شعره إذا 
 د . رض يف السجو األ

ََذا                  َمُة يفي الن َّْهيي َعْنُه ، َأنَّ الشَّْعَر َيْسُجُد مَ َواحلْيكْ (  املوسوعة الفقهية جاء يف )  لَّذيي ُيَصل يي َوُهَو  َمث ََّلُه يفي احلَْدييثي  َع اْلُمَصل يي َوهلي  ابي
 َمْكُتوٌف . 
 4فائدة :  

َكَذليَك قَ ْبل الصَّالَةي َوفَ َعَلَها ليَمْعىًن آَخَر َوَصلَّى   َسَواٌء تَ َعمََّدُه ليلصَّالَةي أَْم َكانَ َك ، َي َشاميٌل ليُكل َمْن َصلَّى َكَذلي َواجْلُْمُهوُر َعَلى َأنَّ الن َّهْ 
يَحةي َوُهَو ظَاهيُر اْلَمن ُْقول . َلى َحاليهي بيَغرْيي َضُرورَةٍ عَ  َْن َعني الصََّحابَةي ، َوقَال َماليٌك : الن َّ َويَُدل َلُه إيْطاَلُق اأْلَحادييثي الصَّحي ْهُي خُمَْتصٌّ مبي

 ة . فَ َعل َذليَك ليلصَّالَ 
 5فائدة :  

نقضته رمبا اسرتسل وتعذر سرته فتبطل رهن عورة جيب سرته يف الصالة، فإذا وهو خمتص ابلرجال دون النساء ألن شع:  يقال العراق
 .صالهتا

 . صالة وأيضا فيه مشقة عليها يف نقضه لل
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بم الصَّالاةي ِفي الن َّْعلي   َبا
َّ  ) عاْن عاْبدي هللاي ْبني السَّائيبي ، قاالا    ( .  هي عاْن ياسااريهي لايْ ن اعْ  يمصال يي ي اْوما اْلفاْتحي واواضاعا  راأاْيتم النَِّبي

فاافيهيمْ همودا فاإيَنَّم خااليفموا اْلي ا )  سمولم هللاي  قاالا : قاالا را  شادَّادي ْبني أاْوسعن   ( .  ْم الا يمصالُّونا ِفي نيعااَلييْم ، واالا خي
تاعيالً     هللاي راأاْيتم راسمولا  )عاْن عاْمريو ْبني شمعاْيٍب ، عاْن أابييهي ، عاْن جاد يهي ، قاالا    ( .  يمصال يي حاافيًيا واممن ْ

 ========== 
 : حديث صحيح . بن السائب حديث عبد هللا

 : النسائي ، وابن ماجه ، وأمحد ، وابن خزمية .  أيضاً  وأخرجه
 : سنده صحيح . حديث شداد

 وأخرجه أيضاً : ابن حبان ، واحلاكم ، والبيهقي . 
 يث صحيح . دح:  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 ي . وقد أخرجه أيضاً : الرتمذي ، وابن ماجه ، وأمحد ، والبيهق
اليت صالها هي الصبح، ففي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: صلى  والصالة فتح مكة،: أي يوم الفتح( ) 

 الصبح مبكة ... احلديث. لنا النيب 
   نعالكم وخفافكم.  وا يففصل أي : ( خااليفموا اْلي اهمودا ) 
فاافيهيمْ  )  .  يهود ، وكانوا يرتكون الصالة يف النعالمبخالفة ال تعليل لألمر(  فاإيَنَّمْم الا يمصالُّونا ِفي نيعااَلييْم ، واالا خي
 بياَل نيَعال ََترَة: َأْي (  اً يمصال يي حاافيي  )
 .ُأْخَرى َوُهَو ميْن الت َّنَ عُّل (  واممت ان اع يالً  )
 1  ة :ئدفا

 ا دليل على استحباب الصالة ابلنعال . هذه األحاديث فيه
 :لى قولنيوقد اختلف العلماء يف حكم الصالة ابلنعال ع

 .: أنه سنة القول األول
 .وهذا ورد عن مجاعة من الصحابة منهم: ابن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأنس، وسلمة

 .والنخعي، والقاسم بن حممديزيد، د بن األسو وورد عن مجاعة من التابعني منهم: شريح القاضي، و 
 .وهو قول أكثر العلماء

 الباب.  حاديثأل-أ
ُّ )   قَاَل يُّ دي يَزييَد اأَلزْ َسعييُد ْبُن وعن -ب  متفق عليه .  نَ ْعَلْيهي قَاَل نَ َعْم( ُيَصل يى يفي   َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماليٍك َأَكاَن النَّيبي
َنمَ  وحلديث أِب سعيد اآليت ) -ج ْصَحابيهي إيْذ َخَلَع نَ ْعَلْيهي فَ َوَضَعُهَما َعْن َيَساريهي  وُل هللاي ا َرسُ بَ ي ْ فَ َلمَّا رََأى َذليَك اْلَقْوُم   ...  ُيَصل يي ِبَي

 ... ( .   أَْلَقْوا نيَعاهَلُمْ 
 فإنه يدل على أن الصالة ابلنعال أمر مشهور معروف. 

 .أنه مباح: القول الثاين
 .قيق العيدن درجحه ابلماء، و وذهب إليه بعض الع
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 .كان يصلي أحياانً حافياً   واستدلوا ابألحاديث الدالة على أن النيب 
 .صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره( رواه النسائي بن السائب )أن رسول هللا  بد هللاكحديث ع

 .والصحيح القول األول
َفافهُيصَ ْم اَل فَإيهنَُّ َخاليُفوا اْليَ ُهود  )قوله ِف ) عون املعبود (  قال َعَلى  َأْحَواله الدَّاَلَلة َهَذا احْلَدييث أََقل  م ( لُّوَن يفي نيَعاهلْم َواَل خي

ْستيْحَباب ، وََكَذليَك َحدييث َأِبي َسعييد اخْلُْدريي ي اْلُمتَ َقد يم ، َوَأَحادييث ُأَخر َتدُ  ن َومُيْكي ل  َعَلى ايْستيْحَباب الصَّاَلة يفي الن يَعال . االي
سْ  ْستيْحَباباالي َدييثي َعْمرو ْبن ُشَعْيب عَ  تيْداَلل ليَعَدمي االي َبة إبييْسَناديهي حبي ْن أَبييهي َعْن َجد ه ، َوَحدييث َأِبي ُهَريْ رَة اآْلتيَينْيي . َوَرَوى ايْبن َأِبي َشي ْ

 نيَعاهلْم ، َفَخَلَع نَ ْعَلْيهي َفَخَلُعوا ، فَ َلمَّا َصلَّى يفي نَ ْعَلْيهي َفَصلَّى النَّاس يفي  َّللَّ َرُسول امْحَن ْبن َأِبي لَي َْلى أَنَُّه قَاَل " َصلَّى إيىَل َأِبي َعْبد الرَّ 
يحقَاَل َمْن َشاَء َأْن ُيَصل يَي يفي نَ ْعَلْيهي فَ ْلُيَصل ي َوَمنْ  جُيَْمع َبنْي َناد . وَ اْْليسْ   َشاَء َأْن خَيَْلع فَ ْلَيْخَلْع " قَاَل اْلعيرَاقيي  : َوَهَذا ُمْرَسل َصحي

َعْ َأَحادييث اْلَباب  َْهلي اْلكي ل جبي ْلُمَخاَلَفةي ألي َتاب ميْن اْلُوُجوب إيىَل  َحدييث َعْمرو ْبن ُشَعْيب َوَما بَ ْعده َصاريفًا ليأْلََواميري اْلَمْذُكورَة اْلُمَعلََّلة ابي
َنَّ التَّْخييري َوالت َّْفوييض إيىَل ا ْستيْحَباب َكَما يفي َحدييث " َبنْي ُكل  أََذاَننْيي َصاَلة ليَمْن َشاَء " تيْلَك اأْلََوامير اَل يُ َنايفي اة بَ ْعد ْلميْشيَ النَّْدب ، ألي الي

ُّ يفي َهَذا اْلَبابي  َوَهَذا أَْعَدل اْلَمَذاهيب َوأَقْ َواَها عيْنديي .  . َهَذا ُخاَلَصة َما قَاَل الشَّوَْكايني
ُْم اَل ُيَصلُّوَن يفي نيَعاهلْم َواَل  دَّاد ْبن أَْوس َمْرُفوًعا ) َخاليُفوا اْليَ ُهود َداُوَد َواحْلَاكيم ميْن َحدييث شَ  ى أَبُوْد َروَ قَ : و  قال ابن حجر فَإيهنَّ

َفافهْم ( فَ َيُكون  َهة َقْصد اْلُمَخاَلَفة اْلَمْذُكورَةخي  . ايْستيْحَباب َذليَك ميْن جي
 2فائدة :  

 أحياانً حافياً؟  ة النيب ن صالاجلواب عفإن قيل: ما 
بعض األحيان حافيًا مع حثه على الصالة ابلنعال وأمره به، ال يدل على عدم استحباب ذلك العمل،   صالة النيب اجلواب: أن

 .وبهبل ليبني عدم وج
 3فائدة :  

 :لكن جيب عند الصالة ابلنعال مراعاة ما يلي 
 اآليت . ليهما َناسة، حلديث أِب سعيد تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصالة هبما، حىت ال يصلي هبما وع

 .أن ال يصلي هبما يف املساجد املفروشة
 .أن ال يؤدي صالته يف نعليه أو خفيه إىل مفسدة وفتنة 

 4فائدة :  
علهما عن يساره. وهذا إذا مل يكن عن يساره أحد، وإال فليضعهما  أن املصلي إذا مل يصل بنعليه جي يث عبد هللا بن السائب : فيهحد

 . بني رجليه
إذا صلى أحدكم فال يضع نعليه عن  ) قال:  أن رسول هللا  ملا أخرج أبو داود، وصححه ابن خزمية وابن حبان عن أِب هريرة  
 ( .  ليضعها بني رجليهساره أحد، و ينه، وال عن يساره فتكون عن ميني غريه، إال أن ال يكون عن يمي

وفيه من األدب أن املصلي إذا صلى وحده فخلع نعله وضعها عن يساره وأما إذا كان  قال اخلطاِب يف شرح حديث أِب سعيد اآليت : 
 يضعها بني رجليه . وفيه أن يسري العمل ال يقطع الصالة. مع غريه يف الصف وكان عن ميينه وعن يساره أانس فإنه 

 5:   فائدة
 يف النعال : فوائد 
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قال ابن حجر: وورد يف كون الص الة يف الن عال من الز ينة املأمور ِبخذها يف اآلية حديث ضعيف جد اً. أورده ابن عديٍ  يف "   : أوالً 
 .والعقيلي  من حديث أنس  ،رة الكامل " وابن مردويه يف " تفسريه " من حديث أِب هري

َتعيَل الرَُّجُل َوُهَو قَائيٌم( رواه الرتمذي   اَّللَّي قال: )هَنَى َرُسولُ  عن أِب هريرة   اثنياً:  .َأْن يَ ن ْ
ورمبا كان ذلك سبباً  قال اخلطاِب رمحه هللا: يشبه أن يكون إَّنا هنى عن لبس النعل قائماً؛ ألن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له 

 .غائلته. وهللا أعلم. )معامل السنن( له واالستعانة ابليد ليأمن النقالبه إذا لبسها قائماً، فأمر ابلقعود 
وقال املناوي رمحه هللا: " واألمر لإلرشاد؛ ألن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن ومنه أخذ الطييب وغريه ختصيص النهي مبا يف لبسه قائماً  

 فيض القدير( تعب كاخلف. )
 نعل حيتاج إىل معاجلة يف إدخاله يف الرجل؛ ألن اْلنسان لو  االنتعال قائماً    : هذا يفوقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا     يف النهي عن 

عل اْلنسان وهو  انتعل قائمًا والنعل حيتاج إىل معاجلة فرمبا يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل أما النعال املعروفة اآلن فال ِبس أن ينت
 .املوفق دة يسهل خلعها ولبسها وهللا قائم وال يدخل ذلك يف النهي؛ ألن نعالنا املوجو 

يًعا، أَْو لييُ ْنعيلْ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي  َعْن َأِبي ُهَريْ رََة  اثلثاً: َدٍة، ليُيْحفيهيَما مجَي ي َأَحدُُكْم يفي نَ ْعٍل َواحي  ُهَما مجَييعاً(. متفق عليه قَاَل )اَل مَيْشي
ْسَعُه، َواَل مَيْشي يفي  )َمْن انْ َقَطَع شي  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّي  وروى مسلم َعْن َجابيٍر  َدٍة َحىتَّ ُيْصليَح شي ْسُع نَ ْعليهي َفاَل مَيْشي يفي نَ ْعٍل َواحي

ٍد(. ... والشسع: السري الذي يوضع فيه   أصبع الر يجل من النعل.ُخفٍ  َواحي
 .احدةومجهور العلماء على كراهة املشي بنعل و 

 :اختلف يف احلكمة من النهيو 
ُّ: احلْيْكَمة يفي الن َّْهي: َأنَّ الن َّْعل ُشريَعْت ليويقَايَةي الر يْجل َعمَّا َيُكون يفي  رمحه قال اْلافظ ابن حجر اأْلَْرض ميْن هللا يف الفتح: قَاَل اخْلَطَّاِبي

ي َأْن يَ تَ َوقَّى ْلييْحَدى ريْجَليْ فَإيَذا اينْ َفَرَدْت إيْحَدى الر يْجَلنْيي  ، َشْوك أَْو ََنْوه  يَّة   ايْحَتاَج اْلَماشي هي َما اَل يَ تَ َوقَّى ليأْلُْخَرى، فَ َيْخرُج بيَذليَك َعْن َسجي
 .َواَل أَيَْمن َمَع َذليَك ميْن اْلعيثَار ، َمْشيه 

َنَُّه ملَْ  َب فَاعيل َذليكَ  ، يَ ْعديل َبنْي َجَواريحه  َوقييَل: ألي َا ُنسي  . إيىَل ايْختياَلل الرَّْأي أَْو َضْعفهَوُرمبَّ
َا ميْشَية الشَّْيطَانَوقَاَل ايْبن ا ْعتيَدال. َوقَاَل اْلبَ ي َْهقييُّ: الْ  ،ْلَعَرِبي : قييَل: اْلعيلَّة فييَها َأهنَّ َا َخاريَجة َعْن االي َهنَّ َكرَاَهة فييهي ليلشُّْهرَةي فَ َتْمَتد  َوقييَل: ألي

ْنُه، َوَقْد َوَرَد الن َّْهي َعْن الشُّْهرَ اأْلَْبَصار ليَمْن ت َ  به ُشْهرَة َفَحق ه َأْن جَيَْتنيب. )الفتح( َرى َذليَك مي  ة يفي الل يَباس، َفُكل  َشْيء َصريََّ َصاحي
َدة أَوْ وقال النووي د اَل ليُعْذٍر، َوَدلييله هَ  : يُْكرَه اْلَمْشي يفي نَ ْعل َواحي َدة أَْو َمَداس َواحي ذيهي اأْلََحادييث الَّيتي ذََكَرَها ُمْسليم. قَاَل ُخف  َواحي

ري أَْرَفع ميْن اأْلُخْ اْلعُ  َتعيَلة َتصي ْثله، َوخُمَاليف ليْلَوقَاري، َوأليَنَّ اْلُمن ْ َا َكاَن َسبَ ًبا ليْلعيثَاري َرى، فَ يَ ْعُسر َلَماء: َوَسَببه َأنَّ َذليَك َتْشوييه َومي  .َمْشيه، َوُرمبَّ
 الشيطان ميشي يف النعل الواحدة(. أخرجه الطحاوي  قال )إن يف )السلسلة الصحيحة( عن أِب هريرة أن رسول هللا  وقال األلباين

 هو ثقة.هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري الربيع بن سليمان املرادي و قلت: و 
بلفظ" ال ميش أحدكم يف نعل واحدة، لينعلهما مجيعاً، أو  غريمها من طريق أِب الزاند عن األعرج به ديث يف "الصحيحني "و واحل
 ." ما مجيعالعهليخ

 .غريمها( و 322/  3( وأمحد )154/ 6وله شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ )ال متش يف نعل واحدة( أخرجه مسلم )
لتضمنه علة النهي، فهو   املشي يف نعل واحدة صحيح مشهور، و إَّنا خرجت حديث الطحاوي هذا قلت: فاحلديث يف النهي عن

ت يف حتديدها، فجاء يف " الفتح " ... فذكر ما تقدم من الفتح، مث قال األلباين:. فأقول: قيل يرجح قواًل واحدًا من األقوال اليت
ذلك و مشية الشيطان، وتصديره إايه بقوله: " قيل " مما يشعر بتضعيفه، الصحيح من هذه األقوال، هو الذي حكاه ابن العرِب أهنا 
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لو وقف عليه ملا وسعه إال اجلزم به. وكذلك سكوت احلافظ قيل "، و " ال معناه أنه مل يقف على هذا احلديث الصحيح املؤيد هلذا
ليس يف تعيني وذكر أطرافها املناسبة للباب، السيما و  إال لذكره على طريقته يف مجع األحاديثعليه يشعران أنه مل يقف عليه أيضاً، و 

 .حتديدها سواهالعلة و 
كان، يعود الفضل فيها إىل اْلمام أِب جعفر الطحاوي، فهو الذي حفظها لنا  ري هذا املفخذها فائدة نفيسة عزيزة رمبا ال تراها يف غ

 لصحيحة(. إبسناد صحيح يف كتابه دون عشرات الكتب األخرى لغريه. )السلسلة ا
  فهو .احدة(يف نعل و  القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت )رمبا مشى النيب أما احلديث الذي رواه ليث عن عبد الرمحن بن  رابعًا :

 ضعيف ال حيتج به، أخرجه الرتمذي.
ناماا راسمولم هللاي  ) عاْن أاِبي ساعييٍد اْْلمْدريي ي ، قاالا  ى ذاليكا اْلقاْومم يمصال يي ِبياْصحاابيهي إيْذ خالاعا ن اْعلاْيهي ف اواضاعاهمماا عاْن ياسااريهي ، ف الامَّا راأا  ب اي ْ

ناا  صاالاتاهم ، قاالا : ماا محاالاكمْم عالاى إيْلقااءي نيعااليكمْم ، قاالموا :  هللاي  ى راسمولم أاْلقاْوا نيعااَلامْم ، ف الامَّا قاضا  راأايْ نااكا أاْلقاْيتا ن اْعلاْيكا فاأاْلقاي ْ
ْبييلا  نيعاالاناا ، ف اقاالا راسمولم هللاي  يني فاأاْخباايني أانَّ فييهيماا قاذارًا  : إينَّ جي واقاالا : إيذاا جااءا أاحادمكمْم إيَلا   –: أاًذى  أاْو قاالا  –أاَتا

رًا أاْو أاًذى ف اْلياْمساْحهم واْليمصال ي اْلماْسجي   ا ( .  فييهيما دي ف اْلي اْنظمْر : فاإيْن راأاى ِفي ن اْعلاْيهي قاذا
 ========== 
 حديث صحيح .

 قال يف عون املعبود : هذا إسناد صحيح صححه األئمة . 
 1فائدة :  

 ن صلى وعليه َناسة عاملاً فصالته غري صحيحةإزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصالة، وعلى هذا فم يل على أناحلديث دل
 مذهب أِب حنيفة والشافعي وأمحد. وقد نسب ابن قدامة هذا القول ألكثر أهل العلم، وهو

 لقوله تعاىل )وثيابك فطهر( على أحد التفسريين لآلية.  -أ
 .  وحلديث الباب -ب

 نعليه وهو يف الصالة.  اط طهارة الثياب للصالة، وإال مل خيلع النيب يفيد اشرت  فهو
، أرأيت إحداان إذا أصاب ثوهبا الدم من فقالت: اي رسول هللا  وحلديث أَساء بنت أِب بكر قالت )سألت امرأة رسول هللا  -ج

 فق عليهفيه(. مت مث لتنضحه مباء مث لتصل : لتقرصه احليضة، كيف تصنع؟ فقال رسول هللا 
 أمر بغسل دم احليض الذي يصيب ثوهبا قبل الصالة فيه لكونه َنساً.  فالنيب 

ى قبين فقال: إهنما ليعذابن وما يعذابن بكبري ... أما اآلخر فكان ال يسترت من عل وحلديث ابن عباس قال )مر  رسول هللا -د
 بوله(. متفق عليه. 

ونه ال يسترت من بوله، واْلنسان ال يعذب إال على ترك واجب، وهذا يدل على ن يعذب لكخب أن أحد صاحيب القبيأ فالنيب 
 وجوب االستنزاه من البول وَنوه من النجاسات.

 2  فائدة :
 والبقعة .  –والثوب  –البدن يف تكون : اجتناب النجاسة و 

 ِف البقعة : 
ٌّ فَ بَ قَاَل: ) حلديث أََنسي ْبني َماليٍك  دي اَل يفي طَ َجاَء أَْعرَاِبي ُّ  ، فَ َزَجرَُه اَلنَّاسُ  ،ائيَفةي اَْلَمْسجي ُّ فَ َلمَّا َقَضى بَ ْوَلُه أَمَ  فَ نَ َهاُهْم اَلنَّيبي   َر اَلنَّيبي
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 بيَذنُوٍب ميْن َماء فَُأْهرييَق َعَلْيهي( ُمت ََّفٌق َعَلْيه.
 لم. يف املساجد )إنَّه ال يصُلح فيها شيٌء من األذى والَقَذر( رواه مس وقال 
 لثوب: وِف ا

 لقوله تعاىل )َوثيَياَبَك َفَطه يْر( على أحد التفسريين.-أ
 أمر احلائض إذا أصاهبا دم احليض أن تغسله مث ُتصل يي فيه.  أنَّ النيبَّ -ب

 َّ يُب اَلث َّْوبَ -قَاَل  َعْن َأَْسَاَء بيْنتي َأِبي َبْكٍر َأنَّ اَلنَّيبي ْلَماءي مُثَّ  ، )حَتُتُّهُ  -يفي َدمي َاحْلَْيضي ُيصي مُثَّ ُتَصل يي فييهي(. ُمت ََّفٌق  ،مُثَّ تَ ْنَضُحهُ  ،تَ ْقُرُصُه ابي
 ْيه ي َعلَ 
جبيُل أنَّ فيهما أذى، وهذا يدلُّ على أنَّه ال جيوز استصحاب النََّجاسة يف   نعليه ملَّا أخبه النيب ي  علوحلديث الباب : حيث خ-ج

 حال الصَّالة. 
 وِف البدن:

 (. متفق عليهمن بوله ... لنيب بقبين فقال: إهنما يعذابن وما يعذابن يف كبري ... أما أحدمها فكان ال يتنزهباس )مر احلديث ابن ع
 مار كلُّها تفيد أنه جيب التنزُّه من النَّجاسة يف البدن.وكذلك أحاديث االستنجاء واالستج

 3فائدة :  
 طرأت عليه وهو يصلي فإنه ال خيلو من حالني:  اء الصالة أو من رأى َناسة على ثيابه أثناحلديث دليل على أن 

 اسة من غري زمن طويل، وال عمل كثري.: أن ميكنه طرح النج اْلال األوَل
يف احلال، وذلك بتنحيتها إن كانت ايبسة، أو خبلع ما طرأت عليه إن كانت رطبة ويبين على ما مضى من  فهنا جيب طرحها وإزالتها

 صالته.
 ملا أخبه جبيل ِبن فيهما قذراً ألقامها وأكمل صالته.   ب، فإن النيب حلديث البا

 حيتاج طرح النجاسة وإزالتها إىل زمن طويل أو عمل كثري.: أن   اْلال الثانية
 جيب عليه أن يقطع صالته ويزيل النجاسة ويستأنف من جديد، ألن حاله ال خيلو من حالني:فهنا 

  وهو عامل هبا. ة زمناً طويالً إما أن يصلي مستصحباً للنجاس -أ
 ا. وإما أن يقوم بعمل كثري يف صالته يؤثر فيها من أجل إزالته -ب

 وكل واحد من األمرين يبطل الصالة.
 4فائدة :  
 على قولني:  حكم من صلى ابلنجاسة انسياً أو جاهاًل ومل يعلم إال بعد الصالة العلماء يفاختلف 

 ادة عليه. : أن صالته صحيحة وال إعالقول األول
وطاووس وعطاء وسامل بن عبد هللا   ذا قول مجهور السلف من الصحابة والتابعني، فقد حكي عن ابن عمر وسعيد بن املسيبوه

 عي والزهري واألوزاعي.وجماهد والشعيب والنخ
 وابن القيم. وهو قول املالكية والقدمي للشافعي، واختار هذا القول من احلنابلة ابن قدامة وشيخ اْلسالم ابن تيمية

 حلديث الباب.-أ
ن من  د النجاسة يف النعل، ألنه كان جاهاًل وجودها فدل على أمل يعد أول صالته اليت صالها مع وجو  : أن النيب  داللةوجه ال
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 صلى ابلنجاسة انسياً أو جاهالً فصالته صحيحة. 
 .  ستكرهوا عليه( رواه ابن حبانلنسيان وما ا)إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ وا وحلديث أِب ذر قال: قال رسول هللا -ب

 َناسة مل يعلم هبا، فإن صالته جمزئة وال إعادة عليه. : فيه من الفقه: أن من صلى ويف ثوبهقال اْلطاِب
 : صالته ابطلة وعليه اْلعادة.القول الثاين

 وهذا مذهب أِب حنيفة واملشهور من مذهب احلنابلة. 
اللباس شرط لصحة الصالة، فهذه األدلة جاءت عامة، ومل تفرق بني العامد واجلاهل لى أن طهارة استدلوا بعموم األدلة الدالة ع

 والناسي. 
 والراجح القول األول.

 5فائدة :  
ْبييَل  له نستفيد من قو  فإن مل   هما طهارهتما،أنه يشرتط يف النعال عند الصالة في َأََتيني فََأْخَبَيني َأنَّ فييهيَما َقَذرًا(  ملا ألقى نعاله )إنَّ جي

 تكن طاهرة فال تصح فيها. 
 6فائدة :  

 املسألة .  استحباب الصالة ابلنعال وقد تقدمت
 7فائدة :  

 جيزئ دلكهما ابألرض مطلقاً. ، وهو أنه    النعال من النجاسة عند إرادة الصالةكيفية تطهري يف احلديث  
 وابن القيم.واختار هذا القول: ابن قدامة، وشيخ اْلسالم ابن تيمية، 

 قد تقدمت املسألة . و 
 8فائدة :  

 .  د أن ألقى نعاله ألقوا هم مباشرةحيث مبجر  شدة متابعة الصحابة النيب  يف احلديث
 أيضاً على ذلك :  لةمن األمثو 

 منادايً ينادي )إن هللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية( فأكفئت القدور، وإهنا لتفور ابللحم.  ملا أمر 
 ادايً ينادي )أال إن اخلمر قد حر مت( فجرت يف سكك املدينة.من وملا أمر 

سبعة عشر شهراً، وكان حيب أن يوجه إىل الكعبة، فأنزل هللا: قد املدينة صلى َنو بيت املقدس ستة عشر أو   وملا قدم رسول هللا
ر فأخبهم، فاَنرفوا وهم ركوع يف  قوم من األنصانرى تقلب وجهك ... احلديث وفيه: وصلى معه رجل العصر، مث خرج فمر  على 

 صالة العصر. 
 .  اتباعه وطاعته  ألن من عالمات حمبة النيب  وهذا يدل على شدة حمبتهم للنيب 
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 ت اْفرييعي أابْ واابي الصُّفموفي 
بم تاْسويياةي الصُّفموفي   َبا

رٍي عن   صمفموفاكمْم أاْو نَّ  بيواْجهيهي ، ف اقاالا : أاقييمموا صمفموفاكمْم ثاالااًث ، وااَّللَّي لاتمقييمم ى النَّاسي عالا  أاقْ بالا راسمولم هللاي  قال )الن ُّْعماان ْبن باشي
بيهي وارمْكب اتاهم  بيهي وا لايمخااليفانَّ اَّللَّم بانْيا ق ملموبيكمْم قاالا : ف اراأاْيتم الرَّجملا ي اْلزاقم ماْنكيباهم ِبياْنكيبي صااحي  ( .  كاْعبيهي كاْعباهم بي بيرمْكباةي صااحي

ْتاليفموا   كاانا راسمولم هللاي )  عاني اْلباااءي ْبني عاازيٍب ، قاالا  ياٍة مياْساحم صمدموراًنا وامانااكيب اناا واي اقمولم : الا َتا حي ياٍة إيَلا ًنا حي ي اتاخالَّلم الصَّفَّ ميْن ًنا
 ( .  كاتاهم يمصالُّونا عالاى الصُّفموفي األموالي  واماالائي ف اتاْختاليفا ق ملموبمكمْم واكاانا ي اقمولم : إينَّ اَّللَّا 

رٍي ، قاالا  ن ْبناالن ُّْعما عن   ( .  يمساو يي صمفموف اناا إيذاا قمْمناا ليلصَّالاةي فاإيذاا اْست اوايْ ناا كابَّا  كاانا راسمولم هللاي    )باشي
 ========== 

 : حديث صحيح . حديث النعمان
 . دإسناده جي قال النووي: حديث حسن
 ح . وقال احلافظ: حديث صحي

 ري ومسلم خمتصراً . البخاوقد رواه 
 حديث صحيح .حديث الباء : 

 وقد أخرجه أيضاً : النسائي ، وابن ماجه ، وابن خزمية . 
 : إسناده حسن .  حديث النعمان الثاين

 .   ، والبغوي يف "شرح السنة" أبو عوانة ، والبيهقيواحلديث أخرجه أيضاً : 
: الَفْرجة -بفتحتني-القوَم: إذا دخلت بني َخَلليهم، واخللل  ختللت  بينها، يقال:( أي يدخل يتخلل الصفوف هللا كان رسول  )

اَلل، مثل َجَبل وجبال.    بني الشيئني، واجلمع خي
 قدم أحد، وال يتأخر.ة، حىت ال يتميُير  يده على مناكبنا، وصدوران مبالغة يف التسوي : أي (  مياْساحم صمدموراًنا وامانااكيب اناا ) 
ال حيصل منكم اختالف ِببدانكم ابلتقدم والتأخر، فيتسبب عنه اختالف قلوبكم : أي (  تاليفموا ف اتاْختاليفا ق ملموبمكممْ لم : الا َتاْ واي اقمو ) 

 .  ابلعداوة والبغضاء، والتحاسد، والشحناء
أن هللا تعاىل يثين على أهل  أي :  مة(لصفوف املتقدعلى اوعند النسائي ) (  والي لصُّفموفي األم إينَّ اَّللَّا واماالائيكاتاهم يمصالُّونا عالاى ا) 

 الصفوف املتقدمة عند مالئكته، أو ينزل رمحته عليهم، وتدعو هلم املالئكة، وتستغفر هلم. 
 1فائدة :  

 . واالهتمام هبا  ،وأظهر فضيلة تسويتها    ، بتسوية الصفوف أمر اْلسالم 
ي   ٍك سي ْبني َمالي فعْن أَنَ  فَإينَّ َتْسوييََة الصَّفي  ميْن مَتَامي الصَّالةي ( رواه البخاري  ومسلم ويف رواية   ، : ) َسوُّوا ُصُفوَفُكْم  قَالَ  َعْن النَّيبي

 .  (فَإينَّ َتْسوييََة الصُُّفوفي ميْن إيقَاَمةي الصَّالةي  ،للبخاري ) َسوُّوا ُصُفوَفُكْم  
ْنُكْم أُوُلو   الصَّالَةي َويَ ُقوُل: اْستَ ُووا َواَل خَتَْتليُفوا فَ َتْخَتليَف قُ ُلوُبُكْم ليَيلييني  َسُح َمَناكيبَ َنا يفي ميَْ   )َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ْسُعوٍد قَالَ َعْن َأىبي مَ و  مي

 رواه مسلم .  اْختيالَفاً(  فَأَنْ ُتُم اْليَ ْوَم َأَشدُّ  بُو َمْسُعودٍ وهَنُْم«. قَاَل أَ اأَلْحاَلمي َوالن َُّهى مُثَّ الَّذييَن يَ ُلوهَنُْم مُثَّ الَّذييَن يَ لُ 
رٍي رضي هللا عنهما قال  َا اْلقيَداَح ، َحىتَّ رََأى َأانَّ َقْد   َكاَن َرُسوُل اَّللَّي   ) وعن الن ُّْعَماَن ْبَن َبشي َا ُيَسوي ي هبي ُيَسوي ي ُصُفوفَ َنا َحىتَّ َكَأَّنَّ

َفنَّ  بي ُ ، فَ َرَأى َرُجال اَبدياًي َصْدرُُه ميْن الصَّفي  ، فَ َقاَل : ) عيَباَد اَّللَّي ، لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم أَْو لَُيَخالي ًما فَ َقاَم َحىتَّ َكاَد يُكَ  َخرََج يَ وْ َقْلَنا َعْنُه مُثَّ عَ 
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ُ َبنْيَ ُوُجوهيُكْم ( . رواه البخاري   ومسلم . اَّللَّ
ت واحد، ألن التسوية للصفوف من شأن املالئكة، وألن  وا يف الصالة ِبن تقوموا على َس( أي: اعتدل . وا صمفموفاكمْم ..ساوُّ ) قوله 

تقدم البعض رمبا أوغر صدور الباقني وشوش خشوعهم كما أشار إليه بقوله )وال ختتلفوا( أي ال يتقدم بعضكم على بعض يف 
 الصفوف. ... )فيض القدير(. 

بيده الشريفة، واْلَمَناكيُب: مجُع َمْنكيْب، وهو ما بني الكتف ( أي: يسوي الصفوف  الصَّالاةي  اكيب اناا ِفي مياْساحم مانا  عود )قول ابن مس
 والعنق. أراد لزوم السكينة يف الصالة، وقيل: أراد أال ميتنع على من جييء ليدخل يف الصف لضيق املكان، بل ميكنه من ذلك. 

 .الصفوف ويعدلنا فيهاي مناكبنا يف سح مناكبنا( أي يسو : قوله )مي وقال النووي
 .: )ميسح مناكبنا يف الصالة( أي يسوي ها بيده الكرمية حىت ال خيرج بعضها عن بعضعالنقال ابن 

قَاَمَة  ةي فَإينَّ إي الصَّالَ  )أَقييُموا الصَّفَّ يفي ( وعند مسلم من حديث أِب هريرة بلفظ فاإينَّ تاْسويياةا الصُّفموفي ميْن إيقااماةي الصَّالاةي ) ... قوله 
 .الصَّالَةي(، وعند أمحد من حديث أنس بلفظ )أَقييُموا ُصُفوَفُكْم فَإينَّ ميْن ُحْسني الصَّالَةي إيقَاَمَة الصَّف(الصَّف ي ميْن ُحْسني 

 ة.املمدوح فاعلها يف اآلايت الكثري  ( أي: من مجلة إقامة الصالة املأمور هباميْن إيقااماةي الصَّالاةي )قوله 
 :امة الصالة أمورًاوقد ذكر العلماء يف معىن إق  ي:قال العراق

 .حصول االستقامة واالعتدال ظاهًرا كما هو املطلوب ابطًنا أحدها:
 .فيفسد صالهتم ابلوسوسة كما جاء يف ذلك احلديث  ،لئال يتخللهم الشيطان  اثنيها:
 اهليئة.ما يف ذلك من حسن  اثلثها:
 .وإذا مل يفعلوا ذلك ضاق عنهم  ،مجيعهم املسجد  فإذا تراصوا وسع ، كثرة مجعهم   من صالهتم مع أن يف ذلك متكنهم رابعها:

وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثري   ، أن ال يشغل بعضهم بعًضا ابلنظر إىل ما يشغله منه إذا كانوا خمتلفني خامسها: 
 بعضهم من بعض ظهورهم. انتهىمن حركاهتم وإَّنا يلي 

 2:   فائدة
 ية الصف . معىن تسو 

 . يتقدم أحد على أحد ، ال بصدره ، وال بكعبه هي أال: تسوية الصف  
بي قَاَل ) أَقييُموا ُصُفوَفُكْم، فَإيين ي أَرَاُكْم ميْن َورَاءي َظْهريي، وََكاَن  أََنسي ْبني َماليٍك، َعني النَّيبي ي عن   َْنكيبي َصاحي هي،  َأَحُداَن يُ ْلزيُق َمْنكيَبُه مبي

 ي . ُه بيَقَدميهي( رواه البخار َوَقَدمَ 
بيهي وََكْعَبُه   ) –حديث النعمان  –وهذا جاء مصرحًا به يف حديث الباب  بيهي َورُْكبَ َتُه بيرُْكَبةي َصاحي َْنكيبي َصاحي فَ َرأَْيُت الرَُّجَل يَ ْلَزُق َمْنكيَبُه مبي

 ( .  بيَكْعبيهي 
َا َعَلى ََسْت َواحي وف : ايْعتيَدال اْلَقائيمينيَ وييَةي الصُّفُ َواْلُمرَاد بيَتسْ :  دقال ِف عون املعبو   د .  هبي
 . وتسوية الصَّفي  تكون ابلتساوي ، حبيث ال يتقدَّم أحٌد على أحد  : هللا  عثيمني رمحهوقال الشيخ ابن 

 وهل املعتب ُمقدَّم الري ْجلي ؟ 
 . . . أسفل الَبَدناجلواب : املعتب املناكب يف أعلى الَبَدن ، واألكُعب يف 

ن الكعب يف أسفل السَّاق ، والسَّاُق هو عموُد الَبَدن ، فكان  ألهنا يف العمود الذي يَعتمد عليه البدُن ، فإوإَّنا اعُتبت األكعب ؛ 
عتب . وأما أطراف األرُجل فليست مبعتبة ؛ وذلك ألن أطراف األرُجلي ختتلف ، فبعض الناس تكون ريْجُله ط

ُ
ويلة ،  هذا هو امل
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 . كعبقصرية ، فلهذا كان املعتب ال وبعضهم
 3فائدة :  

 سوية الصفوف ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : استدل ابحلديث من قال بوجوب ت
 : أهنا واجبة. قول األولال

 وهذا مذهب ابن حزم، واختاره ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمني.
 ( .  َف قُ ُلوبُُكمْ وا فَ َتْخَتلي الَ خَتَْتليفُ حلديث الباب ) -أ

ُ َبنْيَ ُوُجوهيُكْم(.    لصحيحني : عن النعمان بن بشري . قال : قال وجاء يف ا  )لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم، أَْو لَُيَخاليَفنَّ اَّللَّ
 قال األلباين: فإن هذا التهديد ال يقال فيما ليس بواجب كما ال خيفى. 

 متفق عليه . ْسوييََة الصُُّفوفي ميْن إيقَاَمةي الصَّالَةي( إينَّ تَ وُّوا ُصُفوَفُكْم فَ قَاَل )سَ   َعْن أََنٍس، َعني النَّيبي ي -ب
 فهو فرض.  ، ألن إقامة الصالة فرض وما كان من الفرض   ،فهو فرض   ،تسوية الصف إذا كان من إقامة الصالة قال ابن حزم:

 وب.مر واألمر يقتضي الوجبينها( وهذا أ)رصوا صفوفكم، وقاربوا  حلديث أنس. قال: قال   -ب
 (. الصَّالَةي َويَ ُقوُل: اْستَ ُووا .. مَيَْسُح َمَناكيبَ َنا يفي  ديث أِب مسعود  قال )َكاَن َرُسوُل اَّللَّ وحل -د

 قال ابن حجر يف ترمجة البخاري: )ابب إمث من مل يتم الصفوف(.
وا كما رأيتموين أصلي(،  )صل وله صفوفكم(، ومن عموم قيف قوله )سووا وحيتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة األمر 

ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده هبذه القرائن أن إنكار أنس إَّنا وقع على ترك الواجب، وإن كان اْلنكار قد يقع على ترك 
عليهم   ك أن أنسا مع إنكارههتني، ويؤيد ذلالسنن، ومع القول ِبن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسو صحيحة الختالف اجل

 أيمرهم إبعادة الصالة.  مل
 : أنه سنة مؤكدة غري واجب. القول الثاين

 وهذا مذهب مجهور العلماء.
 ) ... فإن تسوية الصفوف من متام الصالة( ويف رواية: )من كمال الصالة(.  لقوله 

مها وحسنها، وهذا غايته  ا من متاال من واجباهتا، وإَّنركان الصالة، و حيث مل يذكر احلديث أن تسوية الصفوف من أ وجه الداللة:
 االستحباب ليس إال. 

بقوله: وال خيفى ما فيه وال سيما وقد بينا أن الرواة مل يتفقوا على هذه  ،وقد عق ب احلافظ يف الفتح على كالم ابن حزم السابق 
ء زايدة على متامه  حسن الشي التسوية سنة قال ألن تدل به على أن العبارة، ومتسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أِب هريرة فاس

 وأورد عليه رواية من متام الصالة. 
، ألن ذلك أمر   ،دعوى ابن حزم  -رمحه هللا  -وردَّ البدر العيين  فقال: قوله )فإنه من ُحسن الصالة( يدل على أهنا لْيست بفرضي

 زائد، فافهم. أمر   -ضاً أي  -مال الصالة، وهوالة( من متام ك رائد على نفس الصالة، ومعىن قوله )من متام الص
 والراجح: هللا أعلم.

 4فائدة :  
ُ َبنْيَ ُوُجوهيُكْم( اختلف يف معناها. يف حديث النعمان يف الصحيحني  قوله   ) ... أَْو لَُيَخاليَفنَّ اَّللَّ
 : معناه ميسخها وحيوهلا عن صورها. فقيل
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 يح.واختالف القلوب، وهذا هو الصحداوة والبغضاء  معناه يوقع بينكم الع : وقيل
 )أو ليخالفن هللا بني قلوبكم(.كما هنا ويؤيده رواية أِب داود  

: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب، كما يقال تغري وجه فالن على أي ظهر ِل من وجهه كراهة ِل،   قال النووي
 بب الختالف البواطن. ظواهرهم، واختالف الظواهر سلصفوف خمالفة يفعلي ألن خمالفتهم يف اوتغري قلبه 

 5  فائدة :
َنا َرُسوُل اَّللَّي  قوله يف حديث أنس )   ... ( .  بيَوْجهيهي، فَ َقالَ  أُقييَمتي الصَّالَُة فَأَقْ َبَل َعَلي ْ

رٍي لنعمان بن بشري اويف حديث ا  .. ( .  ى النَّاسي بيَوْجهيهي، فَ َقاَل: )أَقييُموا ُصُفوَفُكمْ َعلَ  اَّللَّي  قال : " أَقْ َبَل َرُسولُ   لن ُّْعَماَن ْبَن َبشي
 . األصل أن اْلمام يقبل على املصلني بوجهه حني خياطبهم ، وأيمرهم بتسوية الصفوف

 . ألن هذه هي العادة يف اخلطاب ، أن يقبل املتكلم بوجهه على من حيدثه : أوالً 
 . ويتأكد من استجابتهم له، وبذلك وردت األحاديثاخللل يف الصف، لينظر بعينه مكان   : اً اثني

 .   وهذا هو الظاهر من فعل النيب   اثلثاً :
بني يف األحاديث السالفة وجوب تسوية الصفوف، وأنه ينبغي  النيب ن : وعل ق علماء اللجنة الدائمة على حديثي أنس والنعما

يرتاصوا فيه، وأن يتالصقوا حىت ال يكون بينهم فرج، وال يرتكوا بينهم وية الصف ، وأن قبل على املأمومني وأيمرهم بتسلإلمام أن ي
 . فجوات للشيطان، وأن يتموا الصفوف األول فاألول" انتهى

ية : فإذا جاؤوا فأخبوه قال : كان عمر ال يكب حىت تعتدل الصفوف ، يوكل بذلك رجاال . ويف رواوى عبد الرزاق عن ابن عمر ر 
  . استوت ، كب أن قد

وروى ابن أِب شيبة عن مالك بن أِب عامر قال : َسعت عثمان وهو يقول : استووا، وحاذوا بني املناكب ، فإن من متام الصالة إقامة  
 .حىت أيتيه رجال قد وكلهم إبقامة الصفوفالصف . قال : وكان ال يكب 

 6فائدة :  
 . ( هللا بني وجوهكمأو ليخالفن قوله )

تسويتها وفيه جواز الكالم بني اْلقامة والدخول يف الصالة وهذا مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء ومنعه   : فيه احلث على قال النووي
 . بعض العلماء والصواب اجلواز وسواء كان الكالم ملصلحة الصالة أو لغريها 

 7فائدة :  
 ه فقال: أمتوا صفوفكم ... (. على الناس بوجه )أقبل رسول هللا  قوله

اْلمام يف تكبرية اْلحرام عند قول املؤذن: قد قامت الصالة بدعة، ملخالفتها للسنة الصحيحة، ألن احلديث يدل  يل على أن شروع لد
 .  مر الناس بتسوية الصف أيعلى أن اْلمام بعد إقامة الصالة 

 8فائدة :  
 صف األول .فضل عظيم لل(   ونا عالاى الصُّفموفي األموالي إينَّ اَّللَّا واماالائيكاتاهم يمصالُّ  قوله ) 

 . ورواه النسائي بلفظ ) إينَّ اَّللََّ َوَماَلئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصُُّفوفي اْلُمتَ َقد يَمةي ( 
 . ورواه ابن ماجه بلفظ  ) إينَّ اَّللََّ َوَمالئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّف ي اأَلوَّلي (

 . ت األحاديث الكثرية يف فضله وقد تقدم
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ْ   -أاقييمموا الصُّفموفا واحااذموا بانْيا اْلمانااكيبي واسمدُّوا اْْلالالا واليينموا ِبياْيديي إيْخواانيكمْم  )قاالا  أانَّ راسمولا هللاي  . ْبني عممارا ْن عاْبدي هللاي ع َلا
 ( .  ا واصالاهم اَّللَّم ، واماْن قاطاعا صافًّا قاطاعاهم اَّللَّم ْن واصالا صافًّ ف مرمجااٍت ليلشَّْيطااني واما  واالا تاذارموا  -ي اقمْل عييساى ِبياْيديي إيْخواانيكمْم 

ي بييادي  )قاالا  عاْن أاناسي ْبني مااليٍك ، عاْن راسمولي هللاي  ألاْعنااقي ، ف اواالَّذيي ن اْفسي ن اهاا واحااذموا َبي هي إيين ي ألاراى رمصُّوا صمفموفاكمْم واقااريبموا ب اي ْ
 ( .  خالالي الصَّف ي كاأاَنَّاا اْلْاذافم   ياْدخملم مينْ الشَّْيطاانا 

أاَتيُّوا الصَّفَّ اْلممقادَّما ، ثمَّ الَّذيي يالييهي ، فاماا كاانا ميْن ن اْقٍص ف اْلياكمْن ِفي الصَّف ي  ) قاالا  عاْن أاناسي ْبني مااليٍك ، أانَّ راسمولا هللاي 
 ر ( .خَّ اْلممؤا 

 ========== 
 . : حديث صحيح عمرحديث ابن 

 . ( . .. َوَمْن َوَصَل َصفًّا َوَصَلُه اَّللَُّ وأخرجه النسائي مقتصراً على )  
 : صحيح . حديث أنس 

 صححه ابن دقيق ، والنووي . 
 وقد أخرجه أيضاً : النسائي ، وأمحد ، وابن خزمية . 

 صحيح . حديث أنس الثاين : 
 ة .: النسائي ، وأمحد ، وابن خزميوأخرجه أيضاً 

 .  أي : يكون الرجل ليناً منقاداً ألخيه إذا قدمه أو أخره ليستوي الصف . ) عون املعبود ( ( مْيديي إيْخواانيكم واليينموا ِبيا )
 ) أْلاْعنااقي  مجع عنق، واملراد به الرقبة. )واحااذموا َبي

 . أو نقصان فأمته  ألن كانت فيه فرجة تسعه، فسدها، من وصل صًفا( )
 . برمحته   )وصله هللا(

ِبن مل يسد فرجة فيه تسعه، أو منع غريه من الدخول فيه بدون ضرر يلحقه بذلك، أو جلس يف وسط الصف بال  ا( )ومن قطع صفً 
 . صالة 

 .  من رمحته، وعظيم فضله)قطعه هللا عز وجل( 
 .  ينكم فُ رَجبيَنات اجلدار، حىت ال يكون بضموا بعضها إىل بعض، مثل ضم لَ : ي أ(  رمصُّوا صمفموفاكممْ ) 

اجعلوا ما بني كل صفني من الفصل قلياًل حبيث يقرب بعض الصفوف إىل بعض، وال يسمع بني الصفني صف : أي بينها(  )وقاربوا
 آخر.

ألاْعناا) عنق اآلخر. وحيتمل أن يكون ون عنق أحدكم خارًجا عن حماذاة اجعلوا األعناق على َست واحد، فال يك: أي  (قواحااذموا َبي
 ال يرتفع بعضهم على بعض ِبن يقف يف مكان أرفع من اآلخر. قاله القاضي عياض.  راد مبحاذاة األعناق أن امل

  اخللل ما يكون بني االثنني من اتساع عند التزاحم.)خلل( 
 غنم سود صغار حجازية.)اْلاذاف( 

 اْلمام . الذي يلي ( أاَتيُّوا الصَّفَّ اْلممقادَّما )
 أي : الذي يلي األول .( يهي ثمَّ الَّذيي يالي )
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 .  وإن حصل يف الصفوف نقص:  أي  (فاماا كاانا ميْن ن اْقصٍ )
 .  فليكن ذلك النقص كائًنا يف الصف املؤخر: أي ( رف اْلياكمْن ِفي الصَّف ي اْلممؤاخَّ )

 1فائدة :  
 ا . مها ووصلها وعدم وجود فرج بينههذه األحاديث دليل على أن من تسوية الصفوف : إمتا

 ومما يدل على ذلك أيضاً : 
َنا َرُسوُل اَّللَّي  ) قَاَل  َعْن َجابيري ْبني ََسُرََة رواه مسلم  ما ا ؟( فَ ُقْلَنا :  فَ َقاَل : )َأاَل َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَماَلئيَكُة عيْنَد َرهب يَ  َخرََج َعَلي ْ

َا ؟ قَاَل : )يُتيمُّ اَي َرُسوَل اَّللَّي وََكْيَف َتُصفُّ اْلَماَلئيَكُة عي  ( وَن الصُُّفوفَ ْنَد َرهب ي ُب    : رمحه هللا قال الباجي اأْلَُوَل َوَيرَتَاصُّوَن يفي الصَّف ي جيَي
 اْلُمَؤخَّري " انتهىَأْن َيْكُمَل اأْلَوَُّل فَاأْلَوَُّل ، فَإيْن َكاَن نَ ْقٌص َففيي 

ول أن يتم األول وال  متام الصفوف األألول والرتاص يف الصفوف، ومعىن إوفيه األمر إبمتام الصفوف ا -رمحه هللا  - قال النووي
 يشرع يف الثاين حىت يتم األول، وال يف الثالث حىت يتم الثاين، وال يف الرابع حىت يتم الثالث، وهكذا إىل آخرها. انتهى

ْنَشاءي الصَّف ي الثَّايني إيالَّ بَ ْعَد َكَمال  ْشرََع يفي إي األوَّل فَاأْلوَّل ، َوَأْن اَل يُ َوميْن َتْسوييَةي الصُُّفوفي إيْكَمال الصَّف ي ( لفقهيةاملوسوعة ا)يف وجاء 
ُع ات يَفاقي اْلُفَقَهاءي   .   األوَّل ، َوَهَكَذا . َوَهَذا َمْوضي

ةي اْلَمْوُجوَدةي يفي الصُُّفوفي وي اْلُفْرجَ قُّ الصُُّفوَف ليَسد ي اخْلََلل أَ يفي َصفٍ  َوأََماَمُه َصفٌّ آَخُر اَنقيٌص أَْو فييهي فُ ْرَجٌة ، َبل َيشُ  َوَعَلْيهي ، َفاَل يَقيفُ 
  .الَّيتي أََماَمُه " انتهى

 2فائدة :  
 ضل تسوية الصفوف: ف
 ف من متام وكمال الصالة . تسوية الص 

 فوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة(. )سووا ص  قال 
 وهي سبب لصلة هللا للعبد  . 

 . )من وصل صفاً وصله هللا(     كما قال
 3:   فائدة

 فضل سد الفرجة يف الصف . 
 . )من وصل صفاً وصله هللا   (   )قال 
ر من قطعها، ملا فيه من الوعيد دليل على وجوب سد الُفرَج يف الصفوف، وترغيب يف وصلها، ملا فيه اخلري العظيم، وحتذي ففيه

 ه "الزواجر". عي رمحه هللا من الكبائر يف كتابشافالشديد، ولذا عده ابن حجر اهليتمي الفقيه ال
 4فائدة :  

ن اهاا )  املقاربة بينها ، لقوله  من تسوية الصفوف  ( .  رمصُّوا صمفموفاكمْم واقااريبموا ب اي ْ
يكم ،  ا( : حبيث ال يسع بني كل صفني صف آخر ، حىت ال يقدر الشيطان أن مير بني أيدرمحه هللا : )وقاربوا بينه قال املناوي 

 ر ( . فيض القديم . ) ضد أرواحكويصري تقارب أشباحكم سببا لتعا
َمامي بَ ْعضُكْم إيىَل بَ ْعض َعَلى وقال السندي ْنضي نَ َها( َأْي : ايْجَعُلوا َما َبنْي َصفَّنْيي السََّواء )َوقَاريبُوا ب َ  رمحه هللا : قَ ْوله )رَاصُّوا ُصُفوفُكْم( ابي ي ْ

َْيُث يَ ْقَرب بَ ْعض الصُُّفوف إي ميْن اْلَفْصل قَليياًل ،   ض . ىَل بَ عْ حبي
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واْلمام، ومل يرد  حفظه هللا يف       املقاربة بني الصفوف      : " التقارب بني الصفوف، وبني الصف األول وقال الشيخ عبد هللا الفوزان
 . ما ميكن فيه السجود براحة وطمأنينة  حتديد لذلك، ولعل املراد   وهللا أعلم   أن جيعل بني كل صف وما يليه مقدار يف السنة
 5فائدة :  

 ( رمصُّوا صمفموفاكمْم  قوله ) 
يَن يُ َقاتيُلوَن يفي َسبييليهي ومنه قوله تعاىل )إينَّ اَّللََّ حيُيبُّ الَّذي  ،الرتاص أن يلصق بعضهم ببعض حىت ال يكون بينهم خلل :  ال الكسائي ق

ُم بُنَياٌن مَّْرُصوص(.   َصف اً َكَأهنَّ
أنَّ الصفوَف يف الصالةي ممَّا خصَّ اَّللَُّ به هذه سري قوله تعاىل )َوإيانَّ لََنْحُن الصَّافُّون( واعلْم يف تف -رمحه هللا تعاىل  - ل ابن رجبقا

َنْحُن الصَّاُفوَن(، وأْقَسَم   املالئكةي يف السَّماءي، كما أخب اَّلَلُ عنهم أنَّه قالوا: )َوإيانَّ لَ األمَة وشرَّفها به، فإهنم أَشْبهوا بذلك ُصفوفَ 
 ف اتي صفًّا، وُهم املالئكة. ابلصا

 قال )ُفضلنا على الناسي بثالٍث: ُجعلت ُصفوفُنا كصفوفي املالئكة ... (.  عن النيب ي ويف "صحيح مسلم عني حذيفَة  
ا؟ ف فقال )أال تصفون   عن جابري بني ََسُرَة، قال: خرََج علينا رسول اَّللَّي  -أيًضا  -وفيه  قلنا: اي رسول  كما تصفُّ املالئكُة عينَد رهب ي

، وكيف تصفُّ املالئكُة عينَد   ا؟ قال: يُتمُّون الصفوَف األوىَل، ويرتاصُّون يف الصف(. اَّللَّ  رهب ي
اص ي أن ال يََدُعوا ف ُ  اص التَّزاحم؛ ألن هناك فَ ْرقًا بني اولكن املراد ابلرتَّ اص ي والتَّزاحم؛ وهلذا كان النَرجًا للشياطني، وليس املراد ابلرتَّ يب لرتَّ

  ... وال تذروا فُ ُرَجات للشيطان، أي: ال يكون بينكم فُ رَج تدخل منها الشياطني؛  يقول: أقيموا الصفوف، وحاذوا بني املناكب
غاري؛ من أجل أن ُيشو يشوا على املصلني صالهَتم. ألن الشياطيني يدخلون بني الصُّ   فوفي كأوالد الضأن الص ي

 6فائدة :  
 دليل على أن اجلزاء من جنس العمل .(   هم اَّللَّم ا واصالاهم اَّللَّم ، واماْن قاطاعا صافًّا قاطاعا واماْن واصالا صافًّ  قوله ) 

 : وهذه قاعدة جليلة عظيمة، أدلتها من الكتاب والسنة كثرية
 قال تعاىل )إيْن تَ ْنُصُروا اَّللََّ يَ ْنُصرُْكْم(.

 ويني أَذُْكرُْكْم(. وقال تعاىل )فَاذُْكرُ 
 بيَعْهديُكْم(. ْوُفوا بيَعْهديي أُوفي وقال تعاىل َ)أَ 

 )من سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة( رواه مسلم.  قال 
 نة( رواه مسلم.)من بىن هلل مسجداً بىن هللا له بيتاً يف اجل  وقال 
 )احفظ هللا حيفظك(.   وقال 
 هللا( رواه أمحد.)والشاة إن رمحتها رمحك   وقال 
 تفق عليه.هللا من عباده الرمحاء( م)إَّنا يرحم    وقال 
 )من وصل صفاً وصله هللا( رواه أبو داود.  وقال 
 )ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء( رواه أبو داود.  وقال 
 داود. )من كان له وجهان يف الدنيا، كان له لساانن من انر يوم القيامة( رواه أبو   وقال 
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ياارمكمْم أاْلي انمكمْم مانااكيبا ِفي الصَّالاةي )   : قاالا راسمولم هللاي   عاني اْبني عابَّاٍس ، قاالا   ( .  خي
====-- ====== 

 احلديث فيه ضعف . 
 1فائدة :  

 معىن احلديث :
لصف وأمره أحد ابالستواء ووضع يف الصالة عند تعديل الصفوف أو عند سد  الفرج. واملراد أنه إذا كان يف ا اً أسرعكم انقياد ي : أ

 .        ) املنهل ( .  تكبه على منكبه ينقاد له وال ييد
صاحبه. وقد يكون فيه  عىن لني املنكب لزوم السكينة يف الصالة والطمأنينة فيها ال يلتفت وال حُياك مبنكبه منكب ي قال اْلطاِب :

نكبه  ميكنه من ذلك وال يدفعه مب ف ليسد اخللل أو لضيق املكان، بلوجه آخر وهو أن ال ميتنع على من يريد الدخول بني الصفو 
 لترتاص الصفوف وتتكاتف اجلموع. 

َقاد َواَل يَ َتَكبَّ َمْعَناُه إينَُّه إيَذا َكاَن يفي الصَّف  َوأََمرَُه َأَحد ابي : يَل ( ق د عون املعبو وقال يف )  ْستيَواءي أَْو بيَوْضعي يَده َعَلى َمْنكيبه يَ ن ْ  .  الي
 .  ْنقيَياًدافَاْلَمْعىَن َأْسَرعُكْم اي 

بم الصُّفم   وفي بانْيا السَّوااريي َبا
َتااخَّْرًنا ، ف اقاالا  صالَّْيتم ماعا أاناسي ْبني مااليٍك ، ي اْوما اجْلمممعاةي ) عاْن عاْبدي اْلْامييدي ْبني ماْمموٍد ، قاالا  فادمفيْعناا إيَلا السَّوااريي ، ف ات اقادَّْمناا وا

ا   ( .    عالاى عاْهدي راسمولي هللاي أاناٌس : كمنَّا ن اتَّقيي هاذا
=======-- === 

 حديث صحيح .
 قال الرتمذي : حسن صحيح . 

 واحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي . 
بم الصُّ )   أي : األعمدة .(   فموفي بانْيا السَّواارييَبا
 ثقة مقل . َوِل املصري ويقال : الكويف ،  املع( عاْن عاْبدي اْلْامييدي ْبني ماْمموٍد ) 
 الصحاِب اجلليل . ( صالَّْيتم ماعا أاناسي ْبني مااليٍك : قاالا ) 
َنا َمَع أَميرٍي، ميَن األَُمرَاءي، َفَدفَ ُعواَن، َحىتَّ )   عند النسائي( ي اْوما اجْلمممعاةي فادمفيْعناا إيَلا السَّوااريي  ) َنا َبنْيَ ُكنَّا َمَع أََنٍس، َفَصلَّي ْ ُقْمَنا َوَصلَّي ْ
 ( أي : عن السارية .  نْيي، َفَجَعَل أََنٌس يَ َتَأخَّرُ لسَّارييَ تَ ا
 .كنا َنرتز عن القيام للصالة بني السواري، وَنتنبه يف زمن رسول هللا  :  أي ( : كمنَّا ن اتَّقيي هاذاا عالاى عاْهدي راسمولي هللاي  ف اقاالا أاناسٌ )

 1فائدة :  
 للمأمومني .  يث دليل على كراهة الصالة بني السواري احلد

 ويدل لذلك أيضاً : 
 ( رواه ابن ماجه .طرًدا د عنهاونُطرَ  د رسول هللا            كنا ننهى أن نُصف  بني السواري على عه)   عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال 

ما إذا ضاق املسجد من كثرة  يف املسجد ُمتََّسع، وأ اعًة، إذا كانهذان احلديثان نصَّاني صرحيان يف كراهية الصالة بني السواري مج
 .املصلني؛ كاجلَُمع، واألعياد، والرتاويح، فال ِبس بذلك، بال خالف
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 . ة الصَّاَلة َبنْي السََّواريي بَ ْعض أَْهل اْلعيْلمَكرَاهَ َوَقْد َذَهَب إىَل  :  قال الشوكاين
ْميذييُّ: َوَقْد َكريَه ق َ   َبنْي السََّواريي، َوبيهي قَاَل َأمْحَُد َوإيْسَحاُق، َوَقْد َرخََّص قَ ْوم ميْن أَْهل اْلعيْلم يفي َذليَك ْوم ميْن أَْهل اْلعيْلم َأْن ُيَصف  قَاَل الرت ي

ْلكَ  َوُحَذيْ َفَة. قَاَل اْبُن َسي يدي  اْبني َمْسُعوٍد َواْبني َعبَّاٍس ةي قَاَل النََّخعيي . َوَرَوى َسعييُد ْبُن َمْنُصوٍر يفي ُسَننه الن َّْهَي َعْن َذليَك َعنْ رَاهَ انْ تَ َهى. َوابي
: َواَل يُ ْعَرف هَلُْم خُمَاليف يفي الصََّحابَة  .   النَّاسي

َمام َواْلُمن َْفريد. قَاُلوا: َوقَ اليٌك َوَرخََّص فييهي أَبُو َحنييَفَة َومَ  لَّى يفي اْلَكْعَبة َبنْي صَ  َأنَّ النَّيبي  : ْد ثَ َبَت َوالشَّافيعييُّ َواْبُن اْلُمْنذيري قيَياًسا َعَلى اْْلي
رييينَ ،   َسارييَ َتنْيي   ) النيل ( .     . قَاَل اْبُن َرْساَلَن: َوَأَجازَُه احلََْسُن َواْبُن سي
 2فائدة :  

 مة من النهي : ألهنا تقطع الصف . احلك
َا تَ ْقَطُع الصَّ قَاَل أَ  ، وُف َبنْيَ السََّواريي َويُْكرَُه ليْلَمْأُمومي اْلُوقُ  : رمحه هللا ال ابن مفلح ق َهنَّ  ف .مْحَُد : ألي
َنَُّه َمْوضيع مَجْع الن يَعال. قَاَل اْبُن اْلَعَرِبي ي ميْن َأنَّ َواْلعيلَّة يفي اْلَكرَاَهة َما قَاَلُه أَبُو َبْكري ْبُن : ل  الشوكاين قا . أَْو ألي ْنقيطَاعي الصَّف   َذليَك إمَّا الي

ُّ: ُرويَي َأنَّ َسَبب َكرَاَهة َذليَك أَنَُّه ُمَصلَّى اجلْين  َسي يدي النَّاسي َواأْلَوَّل َأشْ  َنَّ الثَّايني حُمَْدث. قَاَل اْلُقْرُطيبي  . اْلُمْؤمينينيَ  َبه ألي
صالة املنفرد بني السواري،  اْلمام البخاري يف صحيحه اباًب، قال فيه: ابب الصالة بني السواري يف غري مجاعة؛ أي: يف جواز  بو ب

 .اعةوليس مج
 ب . مطلو إَّنا قيَّدها )أي: البخاريُّ( بغري اجلماعة؛ ألنَّ ذلك يقطع الصفوف، وتسويُة الصفوف يف اجلماعة :   قال ابن حجر

 3فائدة :  
 وز اذا كان حلاجة ، كضيق الصفوف . جت

اَلف يفي َجَوازه عينْ  قاالا اْبنم اْلعاراِبي ي  يق، َوأَمَّا عيْند السََّعة : َواَل خي د َفاَل َِبْس بيهي، َوَقْد َصلَّى د الض ي    فَ ُهَو َمْكُروه ليْلَجَماَعةي، فََأمَّا اْلَواحي
 .  يفي اْلَكْعَبة َبنْي َسَوارييَها انْ تَ َهى 

اعًا ، وأما عند السعة  إذا ضاق املسجد ، حكاه بعض العلماء إمجصف بني السواري جائز  : الرمحه هللا ل الشيخ ابن عثيمني وقا
 . والصحيح : أنه منهي عنه ؛ ألنه يؤدي إىل انقطاع الصف ، ال سيما مع عرض السارية" انتهىففيه خالف ، 

 
 ( . يمصالُّونا عالاى مايااميني الصُّفموفي إينَّ اَّللَّا واماالائيكاتاهم )  عاْن عاائيشاةا ، قاالاْت : قاالا راسمولم هللاي  

 =====---- ===== 
لون الصفوف ( . ديث هبذا اللفظ غري حمفوظ عن عاحل  ائشة ، واحملفوظ ) على الذين َيصي

لون الصفوفإن هللا ومالئكته يص) : واحملفوظ هبذا اْلسناد عن النيب قال البيهقي عقب ذكره هلذه الرواية  ( .       لون على الذين َيصي
 1فائدة :  

 ج . احلديث دليل على فضل وْصل الصفوف وسد الفر 
لون الصفوف ( . إن هللا ومالئكت حلديث الباب )  ه يصلون على الذين َيصي

 ة ( .ومن سد فرجة رفعه هللا هبا درج.. وجاء عند ابن ماجه ) .
  ( . وحلديث السابق ) من وصل صفاً وصله هللا

 ر . ومواطن األخيا األبرار ازلومن وصل صفًّا لوقوفه فيه، وصله هللا برمحته، ورفع درجته وقربه من من:  قال املناوي 
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 ) من سد فرجة رفعه هللا هبا درجة، وبىن له بيًتا يف اجلنة ( رواه الطباين . قالت: قال رسول  عن عائشة 

 2فائدة :  
 من تصلي عليهم املالئكة : 

 ين يصلون الصفوف . الذ
 ث الباب .حلدي

 اجللوس ِف املسجد . 
ُمَصالَُّه الَّذيى َصلَّى فييهي، َما ملَْ حُيْديْث، تَ ُقوُل اللَُّهمَّ اْغفيْر  َعَلى َأَحديُكْم َما َداَم يف قَاَل )اْلَمالَئيَكُة ُتَصل يى  َعْن َأىبي ُهَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي 

 متفق عليه .  مَحُْه(َلُه اللَُّهمَّ ارْ 
 لصف ِف الصف األول .ا

 ( رواه أبو داود .  َولي ئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصُُّفوفي األُ إينَّ اَّللََّ َوَمالَ )  عن الباء . قال : قال 
 ( رواه ابن ماجه .   اَّللََّ َوَماَلئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّف ي اأْلَوَّلي ) إن  وعند ابن ماجه

 ة ( . إينَّ اَّللََّ َوَماَلئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصُُّفوفي اْلُمتَ َقد يمَ )  . قال النسائي وعند 
 أكلة السحر . 

 ن ( رواه أمحد .َوَماَلئيَكَتُه يصلون على املتسحرياَّللََّ    ) إن  قال 

 تعليم الناس . 
نَي َحىتَّ النَّْمَلَة يفي ُجْحريَها َوَحىتَّ احلُوَت لَُيَصلُّوَن َعَلى َواتي إينَّ اَّللََّ َوَماَلئيَكَتُه َوأَْهَل السَّمَ )  قال رسول هللا    (  ُمَعل يمي النَّاسي اخَلرْي َواأَلَرضي

 ذي .رواه الرتم
 من َبت طاهراً : 

نه  ن ، فإ) من ابت طاهراَ ابت يف شعاره ملك ، فلم يستيقظ إال قال امللك : اللهم اغفر لعبدك فال عن ابن عمر . قال : قال 
 ابت طاهراً ( رواه ابن حبان . 

 الدعاء بظهر الغيب . 
هي َمَلٌك ُموَكٌَّل ُكلََّما َدَعا َدْعَوُة اْلَمْرءي اْلُمْسليمي )  هللا  عن أم الدرداء . قالت : قال رسول يهي بيَظْهري اْلَغْيبي ُمْسَتَجابٌَة عيْنَد رَْأسي  أَلخي

َرْيٍ قَاَل اْلَمَلُك الْ  يهي خبي  ( رواه مسلم . ُموَكَُّل بيهي آمينَي َوَلَك مبييْثٍل أَلخي
َبة اْلَمْدُعو  َلُه ،َناُه : يفي َفَمعْ  ) بيَظْهري اْلَغْيب (  قَ ْوله   َنَُّه أَبْ َلغ يفي اْْليْخاَلص .    َغي ْ ر ه ؛ ألي  َويفي سي

هي قال القاضي عياض :  َا ُتْسَتَجاب ، َوحَيُْصل لَ وََكاَن بَ ْعض السََّلف إيَذا أَرَاَد َأْن يَْدُعو لينَ ْفسي َهنَّ يهي اْلُمْسليم بيتيْلَك الدَّْعَوة ؛ ألي َخي ُه   يَْدُعو ألي
ْثلهَ   ) شرح مسلم ( .     ا .مي

 للمنفق . الدعاء 
اَلني فَ يَ ُقوُل َأَحُدمُهَا اللَُّهمَّ أَْعطي ُمْنفيًقا َخَلًفا.  َما ميْن يَ ْوٍم ُيْصبيُح اْلعيَباُد فييهي إيالَّ َمَلَكاني يَ ْنزي )  قَاَل َرُسوُل اَّللَّي  :  َعْن َأىبي ُهَريْ رََة قَالَ 
ًكا تَ َلًفا مَّ أَْعطي َويَ ُقوُل اآلَخُر اللَّهُ   عليه . ( متفق  مُمْسي
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يااني مينا الصَّف ي  ب ْ بم ماقاامي الص ي  َبا
ْلفاهممم اْلغيْلماانا ، ثمَّ صالَّى  قاالا :  مااليٍك األاْشعارييُّ : أاالا أمحاد يثمكمْم بيصاالاةي النَِّبي ي عن أِب  فاأاقااما الصَّالاةا ، واصافَّ الر يجاالا واصافَّ خا

 ( .  الا : هاكاذاا صاالاةم أممَّتي بييْم فاذاكارا صاالاتاهم ، ثمَّ قا 
 ========== 
 احلديث ضعيف .

 1فائدة :  
  صف خلف صف الرجال .ذهب بعض العلماء إىل األخذ هبذا احلديث فقالوا : يكون الصبيان يف

 عماًل هبذا احلديث . -أ
 الصَّالَةي َويَ ُقوُل » اْستَ ُووا َواَل خَتَْتليُفوا فَ َتْخَتليَف قُ ُلوُبُكْم ليَيلييني  مَيَْسُح َمَناكيبَ َنا يفي   اَّللَّي َكاَن َرُسولُ )  َأىبي َمْسُعوٍد قَاَل  وحلديث -ب

ْنُكْم أُوُلو اأَلْحاَلمي َوالن َُّهى مُثَّ   ( .  اْليَ ْوَم َأَشدُّ اْختيالَفًا الَّذييَن يَ ُلوهَنُْم مُثَّ الَّذييَن يَ ُلوهَنُْم «. قَاَل أَبُو َمْسُعوٍد فَأَنْ ُتُم مي
 ب . وأقل أحواله االستحبا أن احلديث أمر من النيب :  ةجه الداللو 

  مكان فال يؤخر.: إىل وقوف الصبيان مع الرجال، وأن من سبق من الصبيان إىل وذهب بعض العلماء
 ورجحه الشيخ ابن ابز وابن عثيمني.

لكن هذا القول فيه نظر، واألصح أهنم إذا تقدموا ىل ابلصبيان أن يصفوا وراء الرجال، و األو : يرى بعض العلماء أن قال ابن عثيمني
ألهنم سبقوا إىل حق مل يسبق إليه   ال جيوز َتخريهم، فإذا سبقوا إىل الصف األول أو إىل الصف الثاين فال يقيمهم من جاء بعدهم،

 ابقة إليها فال يليق ذلك.هم تنفرياً هلم من الصالة، ومن املسَتخري غريهم فلم جيز َتخريهم لعموم األحاديث يف ذلك، ألن يف 
ا هو يف ابتداءي األمري، أماوقال رمحه هللا ، مث الصبيان، مث النساء، إَّنَّ إذا َسَبَق املفضوُل إىل املكان   : وهذا الذي ذكران يف تقدمي الر يجالي

؛ ِبْن جاَء الصَّيبُّ مبك يرًا وتقدََّم وصار يف ، فإن القوَل الرَّاجحَ  الالفاضلي الذي اختاره بعُض أهلي العيلم   ومنهم َجدُّ شيخي  صَّف ي األولي
 انيه. اْليسالمي ابني تيمية، وهو جَمُْد الد يين عبد السالم   أنه ال يُقاُم املفضوُل مين مك

ُق النَّاسي فيه،  عموُم يشَمُل كلَّ شيٍء اجتمع استحقاوهذا ال)َمن َسَبَق إىل ما مل َيسبْقُه إليه مسلٌم فهو له(  وذلك لقولي النَّيب ي  -أ
 فإنَّ َمن َسَبَق إليه يكون أحقَّ به. 

ه مث جَيلسُ  وألنَّ النَّيبَّ   -ب   فيه(. قال )ال يُقييُم الرَُّجُل الرَُّجَل مين جمليسي
 وألنَّ هذا عدوان عليه. -ج
 د. ة للمسجوألنَّ فيه مفسدَة تنفريي هؤالء الصبيان ابلنسب -د
صَّيبَّ إذا أخرجه شخٌص بعينه فإنه ال يزال يَذكرُه بسوٍء، وكلَّما تذكَّره بسوٍء َحَقَد عليه، ألنَّ الصَّغرَي  وكذلك مين مفاسده أنَّ هذا ال -ه 

 به. )الشرح للممتع(. عادًة ال يَنسى ما فُعيلَ 
 2فائدة :  

 وقوف النساء إذا صلني مع الرجال :
حدها أو معها نساء، وسواء كانت مع رجل من حمارمها أو ال،  فإن موقفها يكون خلفهم، سواء كانت لو الرجال املرأة إذا صلت مع 

 فموقفها خلف الرجال. 
َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل ا ) حلديث أنس-أ ْنُه، مُثَّ قَاَل: ُقوُموا َفأُلَصل ي  َّللَّي َأنَّ َجدَّ ْم. قَاَل أََنٌس: فَ َقاَم   َلكُ ليطََعاٍم َصنَ َعْتُه َلُه، فََأَكَل مي
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 ( متفق عليه .  فَ رَْكَعَتنْيي مُثَّ اْنَصرَ  َوَصَفْفُت َواْلَيتييَم َورَاَءُه، َواْلَعُجوُز ميْن َورَاءياَن، َفَصلَّى لََنا َرُسوُل اَّللَّي  َّللَّي َرُسوُل ا
ُم يهي فَأَقَاَميني  وعنه قال )َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي   -ب  ْرأََة َخْلَفَنا( رواه مسلم.َوأَقَاَم اْلمَ   ، َعْن ميَيينيهي َصلَّى بيهي َوِبي
ُرَها َوَشرُّ  ،أَوَّهُلَا)َخرْيُ ُصُفوفي اَلر يَجالي  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّي  وَعْن َأِبي ُهَريْ رََة  -ج ُرَها ، َها آخي َوَشرَُّها   ،َوَخرْيُ ُصُفوفي اَلن يَساءي آخي

 ْسليم. أَوَّهُلَا( َرَواُه مُ 
املرأة الواحدة تصلي خلف اْلمام وأهنا إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إىل جانب اْلمام واملرأة  : وال خالف يف أنقال ابن رشد

 خلفه.
بم صاف ي الن يسااءي   تَّأاخُّري عاني الصَّف ي األاوَّلي  واكارااهيياةي الَبا

راهممم اَّللَّم ِفي النَّاري الا ي ازاالم ق اْوٌم ي اتاأاخَّرمونا عا )  عاْن عاائيشاةا ، قاالاْت : قاالا راسمولم هللاي    ( .  ني الصَّف ي األاوَّلي حاَّتَّ ي مؤاخ ي
 ========== 

َوْلَيْأمَتَّ بيُكْم  ائْ َتمُّوا ِبَأْصَحابيهي ََتَخُّرًا فَ َقاَل هَلُْم » تَ َقدَُّموا فَ  رََأى يفي  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي )  ي ي اخْلُْدري  َعْن َأىبي َسعييدٍ جاء ِف صحيح مسلم : 
 ُ َرُهُم اَّللَّ  ( . َمْن بَ ْعدَُكْم الَ يَ زَاُل قَ ْوٌم يَ َتَأخَُّروَن َحىتَّ يُ َؤخ ي

    أصحابه متأخرين عن الصف األول، فأمرهم ابلتقدم إىل الصف األول ليقتدوا به وجد بعض  النيب (  ت اقادَّمموا فاائْ تامُّوا ِبي ) 
 .  الذين ال يرون النيب  بعدهم، ممن يصلي يف الصفوف املتأخرة  وليقتدي هبم من

 رأوها. قاله السندي رمحه هللا   اليت وحيتمل أن املعين: يقتدي هبم من بعدهم من األمة، ألهنم ينقلون إليهم صفة صالة النيب  
 1فائدة :  

يَلة الصَّاَلة يفي الصَّف  اأْلَوَّل َعْن التََّأخُّر َعْنُه. َوَقْد َورَ احلَْث  َعَلى اْلَكْون يفي الصَّف  اأْلَوَّل َوالت َّْنفيري  يف احلديث أحاديث تقدم   َد يفي َفضي
 ذكرها . 
 2فائدة :  

 والتكاسل عن الطاعات والعبادات . لتحذير من التأخراحلديث دليل على ا
 3فائدة :  

 ن كل خري . أن من تعود عن الكسل والتأخر عن الطاعات فإن هللا يعاقبه ِبن يؤخره ع
 لتأخر عن الصف األول، أو عن الصفوف األوىل حىت يعاقبهم هللا تعاىل فيؤخرهم. أي: ال يزال قوم يعتادون ا
 عظيم فضله، أو عن رفع املنزلة، أو عن العلم. محته أو جنته، أوقيل معناه: يؤخرهم عن ر 

 وال مانع من محل احلديث على مجيع هذه املعاين.
تأخرون يف املسجد يعين: ال يتقدمون إىل الصفوف األوىل فقال: )ال  قوماً ي رأى النيب  يف معىن احلديث: قال الشيخ ابن عثيمني

 يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا(. 
 فيخشى على اْلنسان إذا عود نفسه التأخر يف العبادة أن يبتلى ِبن يؤخره هللا عز وجل يف مجيع مواطن اخلري.وعلى هذا 

 نافقني، والصحيح أن احلديث عام وليس خاصاً ابملنافقني. اء إىل أن املقصود هبذا مجاعة من املوذهب بعض العلم
عام هلم ولغريهم، وفيه احلث على الكون يف الصف األول، والتنفري عن التأخر لظاهر أنه : قيل: إن هذا يف املنافقني. وا قال الشوكاين

 عنه. اه  
 وىل، وذم اعتياده الصالة يف الصفوف املتأخرة.ة الرجل يف الصف األول أو الصفوف األواحلاصل أن احلديث فيه الرتغيب يف صال
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 4فائدة :  
َها َواْلَعْجزي يفي  َلُه إين  الر ْجَل إَذا َحَضَرتْ قال ابن القيم:  رييَها  فُ ْرَصُة اْلُقْربَةي َوالط اَعةي فَاحْلَْزُم ُكل  احْلَْزمي يفي انْتيَهازيَها َواْلُمَباَدرَةي إلَي ْ  ََتْخي

َا،  يليَها، فَإين  الْ  َوالت ْسوييفي هبي ي َما إَذا ملَْ يَثيْق بيُقْدرَتيهي َومَتَك نيهي ميْن َأْسَبابي حَتْصي نْتيَقاضي قَ ل َما ثَ بَ َتْت َوَاَّلل ُ َعزَائي َواَل سي   0َم َواهلْيَمَم َسرييَعُة االي
َتهيْزُه ِبيَ ُسْبَحانَُه يُ َعاقيُب َمْن فَ َتَح لَُه اَباًب مينْ  ْستيَجابَ  اخلَْرْيي فَ َلْم يَ ن ْ َنُه َوَبنْيَ قَ ْلبيهي َوإيرَاَدتيهي َفاَل مُيْكيُنُه االي  َد َذليَك. ُة بَ عْ ْن حَيُوَل َدَعاُه َحاَل بَ ي ْ

يُبوا َّللي ي َوليلر ُسولي إيَذا َدَعاُكْم ليَما حُيْيي    . وُل َبنْيَ اْلَمْرءي َوقَ ْلبيهي( يُكْم َواْعَلُموا َأن  اَّلل َ حيَُ قَاَل تَ َعاىَل )اَي أَي  َها ال ذييَن آَمُنوا اْسَتجي
ََذا يفي قَ ْوليهي )َونُ قَ  ُ ُسْبَحانَُه هبي  . ْفئيَدهَتُْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما مَلْ يُ ْؤميُنوا بيهي أَو َل َمر ٍة(  ل ُب أَ َوَقْد َصر َح اَّلل 

َ هَلُْم َما يَ ت  ُقوَن إين  اَّلل َ  قُ ُلوهَبُْم(. َوقَاَل )َوَما كَ َوقَاَل تَ َعاىَل )فَ َلم ا زَاُغوا أَزَاَغ اَّلل ُ   َشْيٍء  بيُكل  اَن اَّلل ُ ليُيضيل  قَ ْوًما بَ ْعَد إيْذ َهَداُهْم َحىت  يُ َبني 
. )زاد املعاد(.  َعلييٌم( َوُهَو َكثيرٌي يفي اْلُقْرآني

 حذار حذار من أمرين هلما عواقب سوء: وقال رمحه هللا: 
 رد احلق ملخالفته هواك.  ا:أحدُه

 قب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من احلق رأساً وال تقبله إال إذا برز يف قالب هواك. فإنك تعا
 وأبصارهم بعد ذلك.أَْفئيَدهَتُْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يُ ْؤميُنوا بيهي أَو َل َمر ٍة( فعاقبهم على رد احلق أول مرة ِبن قلب أفئدهتم  َقل بُ قال تعاىل )َون ُ 

 ابألمر إذا حضر وقته. التهاون  والثاين:
 فإنك إن هتاونت به ثبطك هللا وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك.

ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك ليْلُخُروجي فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا َمعيَي أَبَداً َوَلْن تُ قَ إيْن رَ قال تعاىل )فَ  ن ْ ْلُقُعودي اتيُلوا َمعيَي َعُدو اً إينَُّكْم َجَعَك اَّللَُّ إيىَل طَائيَفٍة مي يُتْم ابي َرضي
 أَوََّل َمرٍَّة فَاقْ ُعُدوا َمَع اخْلَاليفينَي(. 

 تني العظيمتني فليهنه السالمة. )بدائع الفوائد(.والبلي  فمن سلم من هاتني اآلفتني
 5فائدة :  

 على العبد أمر دينه ودنياه. خطورة التسويف، وأنه يفسدينبغي للمسلم أن حيذر التسويف ، ويعرف 
 العلماء: سوف أحد جنود إبليس. قال بعض

 وقال ابن اجلوزي: إايك والتسويف فإنه أعظم جنود إبليس. 
سويف يسبب أربعة أشياء: ترك الطاعة والكسل فيها، وترك التوبة وَتخريها، واحلرص على الدنيا واالشتغال هبا،  إن الت وقال الغزاِل:

 ان اآلخرة. وقسوة القلب ونسي
ف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غداً لك فكن يف غد كما كنت يف اليوم، وإن مل يكن لك غد وقال احلسن: إايك والتسوي

 طت يف اليوم. ى ما فر مل تندم عل
ماامي مينا الصَّف ي  بم ماقاامي اإلي  َبا

ما )   همرايْ راةا ، قاالا : قاالا راسمولم هللاي  عن أِب  طموا اإلي  ( .  اما واسمدُّوا اْْلالالا واس ي
====== ==== 

 احلديث ضعيف .
 ميينه ومشاله حظه من َنو َساع وقربعن  قال املناوي يف فيض القدير:" أي: اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد(  وسطوا اإلمام) 
. 
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 1فائدة :  
ساراً،  ْلمام مباشرة، مث يتم الصف ميينًا وي أن السنة أن يقف اْلمام مقابل وسط الصف، فيبدأ الصف من وراء ا احلديث دليل على

 وال ِبس أن يكون اليمني أكثر من اليسار قلياًل. 
 حلديث الباب ) وسطوا اْلمام ( .

 .  ث ضعيفحلديغري أن هذا ا
 وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة ظاهرها يدل على ما دل عليه هذا احلديث الضعيف من أن اْلمام يقف مقابل وسط الصف. 

َباَن ْبني َمالي روى البخ َّ  ٍك اري ومسلم َعْن عيت ْ  َلَك ميْن بَ ْيتيَك؟ قَاَل: فََأَشْرُت َلُه  ل ييَ َأََتُه يفي َمْنزيليهي فَ َقاَل: أَْيَن حتُيبُّ َأْن ُأصَ  )َأنَّ النَّيبي
 ُّ  َوَصَفْفَنا َخْلَفُه، َفَصلَّى رَْكَعَتنْي(.  إيىَل َمَكاٍن، َفَكبََّ النَّيبي

َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرسُ )  خاري ومسلم َعْن أََنسي ْبني َماليكٍ وروى الب ْنُه، مُثَّ قَاَل: ُقوُموا  َلهُ  ليطََعاٍم َصنَ َعْتهُ  وَل اَّللَّي       َأنَّ َجدَّ ، فََأَكَل مي
رَْكَعَتنْيي مُثَّ  َفَصلَّى لََنا َرُسوُل اَّللَّي ،  ُه، َواْلَعُجوُز ميْن َورَاءيانَ َم َورَاءَ      َوَصَفْفُت َواْلَيتيي َفأُلَصل ي َلُكْم. قَاَل أََنٌس: فَ َقاَم َرُسوُل اَّللَّي 

 ( .  اْنَصَرفَ 
  فُقْمُت َعْن َيَساريه، فََأَخَذ بيَيديي فََأَداَريني َحىتَّ أَقَاَميني َعْن ميَيينيهي، مُثَّ َجاَء َجبَّاُر ْبنُ  صليت مع النيب )  نه قالبر أوروى مسلم عن جا

يبيَيَديْ َنا  فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّي  َقاَم َعْن َيَساري َرُسولي اَّللَّي  َصْخٍر فَ تَ َوضََّأ مُثَّ َجاَء ف َ   ( .  ًعا َفَدفَ َعَنا َحىتَّ أَقَاَمَنا َخْلَفهُ مجَي
مباشرة، أي كان   النيب  أَقَاَمَنا َخْلَفُه( أهنم كانوا خلففظاهر قوله: )َوَصَفْفَنا َخْلَفُه( وقوله: )َوَصَفْفُت َواْلَيتييَم َورَاَءُه( وقوله: )َحىتَّ 

 مقابل وسط الصف.  النيب 
االثنان فصاعدًا خلفه يف ََسْته. وأما اعتبار أن يكوان يف ََسْته فهو معىن كوهنما خلفه، وأهنما لو  ر(: و يف )السيل اجلرا قال الشوكاين

 انتهى.  وقفا يف جانٍب خارٍج عن ََسْته مل يكوان خلفه " 
َماُم يفي ُمَقابَ َلةي َوَسطي الصَّف ي : َوُيْسَتَحبُّ وقال ابن قدامة َماَم    ليَقْولي النَّيبي ي  : َأْن يَقيَف اْلي طُوا اْلي  َوُسدُّوا اخْلََلل(. ، )َوس ي
يحي َوَجاَءْت فييهي َأَحا :َعَلْيهي  َوات ََّفَق َأْصَحابُ َنا َوَغرْيُُهْم َعَلى اْستيْحَبابي الصَّف ي اأَلوَّلي َواحلَْث ي وقال النووي:  َوَعَلى  ،دييُث َكثيريٌَة يفي الصَّحي

، َوسَ  َمامي ريَها د ي اْستيْحَبابي ميَينيي اْلي ، َوإيمْتَامي الصَّف ي اأَلوَّلي مُثَّ الَّذيي يَلييه مُثَّ الَّذيي يَلييه إىَل آخي ىتَّ َوال يْشرَُع يفي َصفٍ  حَ  ، اْلُفرَجي يفي الصُُّفوفي
َلهُ  . فَإيَذا َوقَ ُفوا يفي الصَّ َوَعَلى  ،يَتيمَّ َما قَ ب ْ   ،  يَ تَ َقدَُّم بَ ْعُضُهْم بيَصْدريهي أَْو َغرْييهي َوال يَ َتَأخَُّر َعْن اْلَباقينيَ ف ي الأَنَُّه ُيْسَتَحبُّ االْعتيَداُل يفي الصُُّفوفي

َماَم ويكتنفوه مينْ  طُوا اْلي  َجانيبَ ْيهي " انتهى.  َوُيْسَتَحبُّ َأْن يُ َوس ي
َوَأْن يُ ْفَسَح ليَمْن   ، ال يْشرََع يفي َصفٍ  َحىتَّ يَتيمَّ اأَلوَُّل َوَأنْ  ،َوميْن أََدبي الصَّف ي َأْن ُتَسدَّ اْلُفرَُج َواخْلََلُل (  وعة الفقهية املوس)  وجاء يف

َعٌة     َخْلَفه. َماُم َوَسَط الصَّف ي َواْلُمَصلُّونَ َويَقيُف اْلي  ،يُرييُد ُدُخوَل الصَّف ي إَذا َكاَنْت ُهَناَك سي
 

هم خاْلفا الصَّف ي  بم الرَّجملي يمصال يي واْحدا  َبا
هم فاأاماراهم أاْن يمعييدا  الصَّالاةا   نَّ راسمولا هللاي  أا  )  عاْن واابيصاةا   ( . راأاى راجمالً يمصال يي خاْلفا الصَّف ي واْحدا

 ========== 
 حديث صحيح . 

 وابن املنذر. ،  ، والبغوي    ، وأبو حامت ، وابن معني  ، والرتمذي  ، والدارمي د صححه أمح 
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 1فائدة :  
 صف وحده فإن صالته ابطلة . صلى خلف ال احلديث دليل على أن من  

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : 
 ال تصح.  القول األول: 

 وهذا مذهب اْلمام أمحد. 
 وية، وابن املنذر، وابن خزمية. احلسن بن صاحل، وأمحد، وإسحاق بن راهوبه قال إبراهيم النخعي، و 

 َفَأَمَرُه َأْن يُعييَد اَلصَّاَلَة(.   ، اًل ُيَصل يي َخْلَف اَلصَّف ي َوْحَدهُ َرَأى َرجُ  )َأنَّ َرُسوَل َاَّللَّي   الباب  حلديث -أ
 كما تقدم .   وهذا حديث صحيح

( رواه )اَل َصاَلَة ليُمن َْفريٍد َخْلَف اَ  وحلديث علي بن شيبان. قال: قال   -ب  ابن ماجه . لصَّف ي
 الته بعذر أو بغري عذر. : تصح صالقول الثاين

 ري العلماء من احلنفية، واملالكية، والشافعية. وهذا مذهب مجاه
فَاجْلُْمُهوُر َعَلى َأنَّ َصاَلتَُه   الصَّف ي َوْحَدُه، اْختَ َلُفوا إيَذا َصلَّى إيْنَساٌن َخْلفَ وَ . .. َأمْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ الصَّفَّ اأْلَوََّل ُمَرغٌَّب فييهي  قال ابن رشد :

َدٌة.وَ .. .  جُتْزيي  ) بداية اجملتهد ( .         قَاَل َأمْحَُد، َوأَبُو ثَ ْوٍر، َومَجَاَعٌة: َصاَلتُُه فَاسي
َل إيىَل اَلصَّف ي لَ فَ رََكَع قَ بْ  ،َوُهَو رَاكيعٌ   اَلنَّيبي ي )أَنَُّه اينْ تَ َهى إيىَل  حلديث َأِبي َبْكَرَة -أ ُّ  ،  َأْن َيصي ْرًصا َواَل تَ ُعْد( َرَواُه    فَ َقاَل َلُه اَلنَّيبي زَاَدَك َاَّللَُّ حي

 .  اَْلُبَخاريي 
 لى صحة صالته. ابْلعادة، مما يدل ع : أن أاب بكرة أتى جبزء من الصالة خلف الصف ومل أيمره النيب وجه الداللة 

َتهُ  -ب ْنُه مُثَّ قَاَل »ُقوُموا فَُأَصل يَى َلُكْم«. قَاَل أََنُس ْبُن َماليٍك فَ ُقْمُت   ليطََعاٍم َصنَ َعْتهُ  َلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اَّللَّي مُ  وحلديث أنس )َأنَّ َجدَّ َفَأَكَل مي
رٍي لََنا َقدي اْسَودَّ ميْن طُولي َما لُبيَس فَ َنضَ  َاٍء فَ َقاَم َعَلْيهي َرُسوُل اَّللَّي إيىَل َحصي وُز ميْن َورَاءياَن َفَصلَّى لََنا َرُسوُل       َوَصَفْفُت َأاَن َواْلَيتييُم َورَاَءُه َواْلَعجُ   ْحُتُه مبي

 رَْكَعَتنْيي مُثَّ اْنَصَرَف( متفق عليه.  اَّللَّي 
 فيقاس عليها الرجل. جو ز صالة املرأة منفردة خلف الصف، أن النيب    وجه الداللة:

ي َفأَقَاَميني ف َ وحلديث ابن عباس ) ...   -ج  َعْن ميَيينيهي(. ُقْمُت َعْن َيَساريهي. فََأَخَذ بيَرْأسي
يف حال اْلدارة، وذلك كحال املنفرد خلف الصف، ومل أيمره ابْلعادة، فدل على صحة   : أن ابن عباس صار خلف النيب وجه الداللة 

 . صالة املنفرد خلف الصف
 والراجح القول األول وأَنا ال تصح. 

 2فائدة :  
 ما احلكم لو وجد الصفوف مكتملة؟ 

 الصفوف مكتملة، فإنه جيوز أن يصلي وحده. الراجح أنه إذا جاء ووجد 
 ويدل على صحتها يف حالة العذر: 

َ َما اْسَتَطْعُتْم( وقوله تعاىل )ال يَُكل يُف اَّللَُّ  -أ  نَ ْفساً إيالَّ ُوْسَعَها(.  قوله تعاىل )فَات َُّقوا اَّللَّ
قف وحده، فإنه معذور قد أتى مبا يف وسعه، فتصح  : أن من مل جيد فرجة يف الصف، ومل جيد من يصف معه، فو يتنيآلوجه الداللة من ا

 صالته لعدم التكليف مبا ليس يف الوسع والقدرة. 
 أن واجبات الصالة تسقط ابلعجز. -ب

نزاع، بني املبطلني لصالة املنفرد، واألظهر صحة   ه أن ال جيد الرجل موقفًا إال خلف الصف، فهذا فيوقال: ونظري ذلك  ورجحه ابن تيمية، 
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 هذا املوضع، ألن مجيع واجبات الصالة تسقط ابلعجز. صالته يف 
حاجة، وهذا إن الرجل إذا مل جيد خلف الصف من يقوم معه، وتعذر عليه الدخول يف الصف، ووقف فذاً صحت صالته لل وقال ابن القيم: 

 تسقط ابلعجز عنها.   ةهو القياس احملض، فإن واجبات الصال
 هو املوافق ألصول الشريعة وقواعدها.  وقال: وهذا القول واختاره الشيخ السعدي
  ، وقال: إذا مل يستطع الرجل أن ينضم إىل الصف فصلى وحده، األرجح الصحة، واألمر حممول على من مل يستطع واختاره الشيخ األلباين 
 القيام بواجب االنضمام. 
وعليه   ، وأن من صلى وحده خلف الصف فصالته ابطلة ، رمحه هللا: وهبذا تبني أن القول الراجح وجوب املصافة منييواختاره الشيخ ابن عث

أو عجزًا حسياً   ،أو ابلعجز عنه عجزًا شرعياً  ، ولكن هذا الواجب كغريه من الواجبات يسقط بفوات حمله ،أن يعيدها؛ لرتكه واجب املصافة
( فيجب أن يكون يف الصف حيث وجد مكاانً   توا منه ما استطعتمإذا أمرتكم ِبمر فأ )  ( وقول النيب   َما اْسَتطَْعُتمفَات َُّقوا اَّللََّ  لقوله تعاىل: )

 وكذلك إن مل يكن له مكان شرعاً فإنه يسقط عنه الواجب.  ، فإن مل جيد مكاانً سقط عنه هذا الواجب ،فيه 
 3دة :  فائ

 للصَّالة؟ ما هو االنفراد املبطل 
ماُم مين الركوعي وملاالنف ، أو   راُد املبطُل للصَّالةي أْن يرفَع اْلي ماُم رأَسه مين الرُّكوعي يدخل مع املسبوقي أحٌد، فإْن َدَخَل معه أحٌد قبل أن يرفَع اْلي

ماُم مين الرك ، فإنَّه يف هذه احلالي يزو انفتح مكاٌن يف الصَّف ي فدخَل فيه قبل أن يرفَع اْلي  )الشرح املمتع(  ل عن الفرديَّة. وعي
 4فائدة :  

 على قولني:  أحداً من الصف هل يشرع أن يسحباختلف العلماء : 
 : أنه يشرع أن جيذب من الصف من يقوم معه. القول األول 

 وهو قول للشافعي، وصححه ابن قدامة. 
 ف. ايْجرَتَْرَت َرُجاًل؟( وهو حديث ضعيْم َأْو حلديث َوابيَصَة ) ... َأاَل َدَخْلَت َمَعهُ -أ

د أحدًا فليختلج إليه رجاًل من الصف فليقم معه فما أعظم أجر املختلج(  قال )إن جاء فلم جي وحلديث مقاتل بن حيان. أن النيب  -ب
 وهو حديث ضعيف ال يصح. 

 أنه ال يشرع.  القول الثاين: 
 ألمور:   مية، وذلكوبه قال أبو حنيفة ومالك، واختاره ابن تي

 ح. أواًل: أن احلديث ضعيف ال يص
 ًثنياً: ظلم للرجل اجملذوب. 

 )من قطع صفاً قطعه هللا(. لنيب  ًثلثاً: قطع الصف، وقد قال ا
 رابعاً: التشويش على الصف. 

 وهذا القول هو الصحيح. 
 5فائدة :  

 هل يشرع أن يقف عن ميني اْلمام؟ اختلف العلماء : 
 أن يقف عن ميني اْلمام.  أنه جيوز  ذهب بعض العلماء إىل 

هو اْلمام، وأبو بكر يصلي بصالة   و بكر ميينه، فالنيب يف مرضه، حني وجد يف نفسه خفة، خرج وصلى ابلناس إمامًا وأب ألن النيب 
 ، والناس يصلون بصالة أِب بكر.  الرسول 
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 إىل أنه ال ينبغي، ألمور:   وذهب بعض العلماء
 طي الرقاب، وخاصة إذا كثرت الصفوف. يؤدي إىل خت أواًل: أنه 
 وحده، ورجحه الشيخ ابن عثيمني. ن يف ذلك خالف للسنة يف انفراد اْلمام ًثنياً: أ

 

بم اْْلاط ي إيذاا َلاْ َيايْد عاًصا   َبا
ًئا ، فاإيْن َلاْ َيايْد ف اْلي اْنصي إيذاا صالَّى أاحادمكمْم ف اْلياْجعاْل تيْلقااءا واجْ  )قاالا  عاْن أاِبي همرايْ راةا ، أانَّ راسمولا هللاي  ْ ياكمْن  هيهي شاي ْ ْب عاًصا ، فاإيْن َلا

 ( .  عاًصا ف اْلياْخطمْط خاطًّا ، ثمَّ الا ياضمرُّهم ماا مارَّ أامااماهم  ماعاهم 
 ========== 

 قولني: هذا احلديث وقع خالف يف صحته وضعفه على 
 فبعض العلماء ضعفه ومنهم: 

 ال: مل َند شيئاً نشد به هذا احلديث.سفيان بن عيينة فقد، ق
 قي، وابن حزم، والبغوي، والدار قطين، والطحاوي، وأمحد شاكر، واأللباين. الح، والنووي، وابن عبد اهلادي، والعراوابن الص

 وسبب ضعفه أمور: 
 مرو بن حممد بن حريث ويف كنيته. أن إَساعيل قد اضطرب يف اسم شيخه أِب ع

 حممد وجهالة جده حريث. جهالة حال أِب عمرو بن  
ابن عبد الب على أن اْلمام أمحد وعلي بن املديين صححاه،   صحيحه منهم: ابن خزمية، وابن حبان، ونصوذهب بعض العلماء إىل ت

 لبلوغ. واحلاكم، وابن املنذر، والبيهقي، والسخاوي، واحلافظ ابن حجر كما يف ا
 واألقرب أنه ال يصح.

 1فائدة :  
 لي إىل خط . أن املصلي إذا مل جيد شاخصاً يصلي إليه ، فليصاحلديث دليل على 

 اختلف العلماء: هل خيط املصلي خطاً إذا مل جيد سرتة على قولني:  ديث وضعفه :ونظراً لالختالف يف صحة احل
 : أنه ال خيط خطاً. القول األول

 ألن احلديث ضعيف.
 : أنه خيط. القول الثاين

 ل حرمي املصلي.حباب اخلط، ألنه وإن مل يثبت احلديث ففيه حتصيورجحه النووي، وقال: املختار است
 2فائدة :  

 صفة اخلط:
 يل: جيعل مثل اهلالل. وقيل: ميد طواًل إىل جهة القبلة. وقيل: ميده مييناً ومشااًل. فق

 واألمر يف هذا واسع.
 ر فيها اخلط كالرملية واحلصائية. عثيمني: أن اخلط يكفي عن العصا، وهذا إذا كانت األرض يؤثفائدة: قال الشيخ ابن 

 



53 
 

 3فائدة :  
 ورائه .  ن املصلي إذا وضع سرتة فال يضر من مر منأ

 ذا مر  يف املنطقة اليت من بعد موضع سجوده فهذه هلا حاالن: فإ
 خلف السرتة.  األوىل: أن يكون املصلي يتخذ سرتة، فهنا جيوز املرور من

 . ه من مر بني يديه( فليخط خطا مث ال يضر   حلديث الباب ) ...  -أ
دكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل وال يباِل من مر وراء ذلك( رواه  )إذا وضع أح رسول هللا قال: قال  وعن طلحة  -ب

 مسلم.
يما  موضع سجوده، وهذا األقرب من أقوال أهل العلم، وجيوز ملن أراد أن جيتاز أن مير فالثانية: أن ال يتخذ سرتة، فهنا ليس له إال 

رور بني يدي املصلي، وما يلي موضع سجوده ليس بني يدي  احلديث إَّنا هو يف امليلي موضع سجوده، وذلك ألن النهي الوارد يف
 املصلي.
 4فائدة :  

ئً   لعلماء يف هذه أن املصلي إذا صلى إىل سرتة فإهنا تكون أمامه تلقاء وجهه، وقد اختلف ادليل  اً(قوله )فَ ْلَيْجَعْل تيْلَقاَء َوْجهيهي َشي ْ
 ألة إن شاء هللا . وستأيت املس املسألة على قولني

بم   إيذاا صالَّى إيَلا سااريياٍة أاْو ْناْويهاا أاْينا َياْعالمهاا ميْنهم  َبا
بيهي األامْياني أا يمصال يي إيَلا عموٍد واالا عامموٍد واالا شاجاراٍة إي  راأاْيتم راسمولا هللاي ماا  ) اْلميْقدااد ْبني األاْسوادي قاالا عن  وي  الَّ جاعالاهم عالاى حااجي

 ( . ْصممدم لاهم صاْمًدااألاْيساري واالا يا 
 ========== 
 احلديث ضعيف .

 قال النووي : ضعفه احلفاظ . 
 1فائدة :  

 صمداً . معىن : وال يصمد له 
:  صمد: هو السيد الذى يصمد إليه يف احلوائج، أييف "معامل السنن": الصمد: القصد، يريد أنه ال جيعله تلقاء وجهه، وال قال اْلطاِب

 . ا يقصد فيها ويعتمد هل 
  ال  أي: َصمًدا،… له َيصُمد وال  عنه ينحرف أنْ  له  اسُتحبَّ  معنامها يف شيء  أو عمود أو  ُعود إىل صل ى وإذا :  قال ابن قدامة 

 .  القصد الصَّْمد: ومعىن وسطًا،  فيجعله يستقبله
 2فائدة :  

 حاجبه األمين أو األيسر . ينحرف عنها وجيعلها على أن املصلي  إذا صلى إىل سرتة فإنه يستحب أن  احلديث دليل على
 وهذا قول األكثر . 

 يل املصلي عن السرتة مييناً أو يساراً حبيث ال يقابلها . : السرتة ابتفاق املذاهب األربعة أن مي قال الشيخ وهبة الزحيلي
 ، وابن قدامة.ي ، والنوو  ، والبغوي  يورجح هذا القول ابن العرِب املالك

بَّ َلُه َأْن يَ ْنَحريَف َعْنُه، َواَل يَ : َوإيَذا َصلَّى قدامة قال ابن  ْصُمُد لَُه َصَمًدا.إىَل ُعوٍد أَْو َعُموٍد أَْو َشْيٍء يفي َمْعَنامُهَا، اُْسُتحي
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ْقَدادي ْبني اأْلَْسَودي قَالَ   َواَل َشَجرٍَة، إالَّ َجَعَلُه َعَلى ُعوٍد أَْو إىَل َعُمودٍ  َصلَّى إىَل  )َما رَأَْيت َرُسوَل اَّللَّي  ليَما َرَوى أَبُو َداُود، َعْن اْلمي
بيهي اأْلَمْيَني أَْو اأْلَْيَسري، َواَل َيْصُمُد َلُه َصمَ   غين( ًدا( َأْي اَل َيْستَ ْقبيُلُه فَ َيْجَعُلُه َوَسطًا، َوَمْعىَن الصََّمدي: اْلَقْصُد. )املَحاجي

  مشاهبة  عن  النيب هَني على كالمه  عند“اجلحيم أصحاب خالفةمل املستقيم الصراط قتضاءا” كتابه  يف    هللا  رمحه     تيمية وقال
 :  املشركني

  مل  وإنْ  هره، ظا عن  املؤمنون يُنهى :  ة ابلن يي معصية  أو كفرًا   يكون مما وَنوها العبادات مين املشركون  يفعله ما  كل   أنَّ  على تنبيه  فيه وكان
  على  جعله عمود  أو عود إىل  صلَّى إذا كان    أنَّه  :الباب هذا ومين ،  ةللماد وحسًما ة، ذريعلل سدًّا املشركني؛  قصد  به  يقصدوا
 .صْمًدا له َيصُمد ومل األيسر، أو األمين حاجبه

ذلك أن جيعله على أحد حاجبيه وال   َنو ملن صلى إىل عود أو عمود أو شجرة أو  يعين رسول هللا  -وأحب  وقال ابن القيم :
 عاً لذريعة التشبه ابلسجود إىل غري هللا.  قطيصمد له صمداً 

  وال  عنها ينحرف أنْ  منصوبة ُسرتة إىل صلَّى ليمن ُيستحب ِبنَّه وغريهم الشافعي وأصحاب أصحابنا صرَّح وقد : رجب ابن قالو 
 أمحد: اْلمام نص ي  نمي  وهوأخذ وأصحابه، يعلى، أبو والقاضي  بطة، وابن يز،لعز ا عبد بكر أبو  أصحابنا: مين بذلك وصرَّح يستقبلها،

 .  يالنخع قال وكذا احملراب، طاق ميني عن يقوم اْلمام أنَّ  على
 3فائدة :  

 أنه جيعل السرتة بني يديه وال جيعلها عن ميينه وال عن يساره. ذهب بعض الفقهاء : 
 . تلقاء وجهه شيئاً ... (  جعل)إذا صلى أحدكم فلي  السابق هه، كحديث أِب هريرةجيعلها قبال وجألن األحاديث تدل على أنه 

 وأما حديث ضباعة فهو حديث ضعيف، قال ابن مفلح: إسناده لني، وقال عبد احلق: وليس إسناده بقوي.
 4فائدة :  

 مشروعية الصالة إىل سرتة . 
بم الصَّالاةي إيَلا اْلممتاحاد يثينيا   واالن يياامي َبا

َّ   .عابَّاٍس   عاْبد هللاي ْبنن ع  ( .  الا تمصالُّوا خاْلفا النَّائيمي واالا اْلممتاحاد يثي  )الا قا  أانَّ النَِّبي
 ========== 
 حديث ضعيف .

 .   قال اخلطاِب : هذا حديث ال يصح عن النيب 
 . ) اجملموع (    إسناده رجل جمهول، مل ُيَسمَّ  ضعفه أبو داود، ويفرواه أبو داود، ولكنه ضعيف ابتفاق احلفاظ، وممن  : قال النووي 

 ل . اتفقوا على ضعفه، ويف إسناده جمهو  الصة (اخل) يف  قالو 
م . )  خرجه أبو داود وابن ماجه، وله طرق إىل حممد بن كعب كلها واهية، قاله أبو داود والعقيلي والبيهقي وغريه: قال ابن رجب 

 الفتح ( . 
 1فائدة :  

 قال : يكره الصالة إىل النائم . استدل ابحلديث من 
   . دم وهو ضعيف كما تق

 وإىل هذا وذهب جماهد، وطاووس، ومالك. 
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 خشية مما يبدو منه مما يلهي عن صالته.  قالوا : 
 : إىل أنه ال يكره. وذهب بعض العلماء

 وهو مذهب أكثر العلماء. 
، فَ َقَبْضُت ريْجَليَّ، فَإيَذا لَ َوريْجاَلَي يفي قيب ْ   يََدْى َرُسولي اَّللَّي قَاَلْت )ُكْنُت أاََنُم َبنْيَ  حلديث َعائيَشة َزْوجي النَّيبي ي  تيهي، فَإيَذا َسَجَد َغَمَزيني

 قَاَم َبَسْطتُ ُهَما. قَاَلْت َواْلبُ ُيوُت يَ ْوَمئيٍذ لَْيَس فييَها َمَصابييُح( متفق عليه.
إن ثبتت   - ولة وقد وردت أحاديث ضعيفة يف النهي عن ذلك، وهي حممن الصالة إىل النائم ال تكره، : وفيه أقال اْلافظ ابن حجر

 على ما إذا حصل شغل الفكر به.  -
قال )ال تصلوا خلف النائم وال املتحدث( ضعيف من   رمحه هللا: حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب  قال الشيخ بن َبز 

 عنها )أن النيب هللالى ضعفه أيضاً ما ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي ذلك اخلطاِب وغريه، ومما يدل عمجيع طرقه كما نبه على 
  .كان يصلي من الليل وهي معرتضة بني يديه( وهللا وِل التوفيق 

 وهذا الراجح . 
   خب يدل على إابحة الصالة خلف النائم، كان النيب  : ومع ضعف هذه الرواايت فقد ثبت عن نيب هللا قال ابن املنذر 

 ه . ائشة انئمة بني يدييصلي وع
 2فائدة :  

هللا: أما الصالة إىل املتحدثني فقد كرهها الشافعي وأمحد بن حنبل وذلك من أجل أن كالمهم ُيشغل املصلي عن  محهر  ل اْلطاِباق 
 ( .  عون املعبود)   صالته. 
 3فائدة :  

  .هه ؛ إذا كان سيؤدي إىل إشغال املصليالصالة خلف إنسان جالس قد أعطاك ظهره ، وإَّنا يكره استقبال وجال حرج يف 
كان يصلي    ألن عمر أدب على ذلك ، ويف حديث عائشة أن النيب  :ويكره أن يصلي مستقبال وجه إنسان  : مةقداقال ابن 

 ه ليفأنسل انسالال . متفق ع ، تكون ِل احلاجة فأكره أن أقوم فأستقبله  ، وأان مضطجعة بينه وبني القبلة  ،حذاء وسط السرير 
وقد كرهه عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي هللا   ،يستقبله ويراه  مرأةو ايكره أن يصلي وبني يديه رجل أ :  وقال النووي

ورفع البصر إىل السماء وغري ذلك مما ثبتت   ،كثوب له أعالم   ،فكره كما كره النظر إىل ما يلهيه  ، وألنه يشغل القلب غالبا  : عنهما 
قال البخاري : وإَّنا هذا إذا  ، رجل وهو يصلي ل التقبوقال البخاري يف صحيحه : كره عثمان أن يس ، حيحة فيه األحاديث الص

 ) اجملموع ( .  . فأما إذا مل يشتغل به فقد قال زيد بن ًثبت : ) ما ابليُت ، إن  الرجل ال يقطع صالة الرجل ( ،اشتغل به 
 

بم الدُّن مو ي مينا السُّرْتاةي   َبا
َّ   . قال : قال عاْن ساْهل هاا الا ي اْقطاعي الشَّْيطاانم عالاْيهي صاالاتاهم كممْ إيذاا صالَّى أاحادم  ) النَِّبي ن ْ  ( .   إيَلا سمرْتاٍة ف اْلياْدنم مي

 ========== 
 حديث صحيح .

 حسنه ابن عبد الب يف ) التمهيد ( وصححه النووي يف ) اجملموع (  
 .  واحلديث أخرجه أيضاً : النسائي ، وأمحد
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 1فائدة :  
 رتة. الس الدنو منلى استحباب احلديث دليل ع

 لقوله ) .... فليدن منها ( . 
 )إذا صلى أحدكم إىل سرتة، فليدن منها فإن الشيطان مير  بينه وبينها( رواه ابن حبان.  ولقوله 

 قال البغوي: والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا الدنو من السرتة. 
 2فائدة :  
 ن ذلك :احلكمة م

ه بيان احلكمة يف ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغريه من حديث سهل بن أِب حثمة وفي د األمر ابلدنو منها: وقد ور قال اْلافظ
 مرفوعاً )إذا صلى أحدكم إىل سرتة فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه صالته(. 

 صالته.  : واحلكمة يف األمر ابلدنو أن ال يقطع الشيطان عليهوقال الشوكاين
 3فائدة :  
 بني املصلي وسرتته على أقوال: اقة علماء يف مقدار املساختلف ال

 : أن املسافة تكون مبقدار ممر شاة. القول األول
 ة ( متفق عليه .وبني اجلداري مَمَرُّ شا بني ُمصلَّى رسولي هللاي   قال ) كان  سهلي بني سعٍد السَّاعدي ي حلديث 

ع السُُّجود  نْي َوبَ  له: )َكاَن َبنْي ُمَصلَّى َرُسول اَّللَّ رمحه هللا: قَ وْ  قال النووي ْلُمَصلَّى: َمْوضي َوفييهي َأنَّ السُّنَّة   ،اجلْيَدار مَمَر  الشَّاة( يَ ْعيني ابي
 قُ ْرب اْلُمَصلَّى ميْن ُسرْتَته. 

 : إىل ثالثة أذرع من قدمي املصلي. القول الثاين
َي هللُا َعن ُْهمالبخاري عن اَنفيٍع َأنَّ عَ ملا روى  نَي يَْدُخُل َوَجَعَل اْلَباَب ا )كَ ْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َرضي اَن إيَذا َدَخَل اْلَكْعَبَة َمَشى قيَبَل َوْجهيهي حي

َنُه َوَبنْيَ اجلْيَداري الَّذيي قيَبَل َوْجهيهي قَ  ُه بيهي بياَلٌل َأنَّ بََ ٍع، َصلَّى يَ تَ َوخَّى اْلَمَكاَن الَّذيي َأخْ رييًبا ميْن َثاَلثَةي أَْذُر قيَبَل َظْهريهي، َفَمَشى َحىتَّ َيُكوَن بَ ي ْ
 َّ  َصلَّى فييه(.  النَّيبي

ال يزيد على ذلك؛ : يسن ملن أراد أن يصلي إىل سرتة أن يقرب منها َنو ثالثة أذرع من قدميه، و ( ةاملوسوعة الفقهي) جاء يف 
وهو املفهوم من كالم   ، ية واحلنابلة ع(، وهذا عند احلنفية والشافع اجلدار ثالثة أذر  صلى يف الكعبة وبينه وبني حلديث )أن النيب 

 املالكية؛ ألن الفاصل بني املصلي، والسرتة يكون مبقدار ما حيتاجه لقيامه وركوعه وسجوده.
)ثالثة أذرع(،   مرمجيعاً، فحمل حديث ابن ع بني حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد : من العلماء من مجع القول الثالث

 ر الشاة(، على حال السجود.على حال القيام، وحديث سهل )مم
بني موضع  و ، يقف قريبا من السرتة، فكان بينه وبني اجلدار ثالثة أذرع  قال الشيخ األلباين رمحه هللا يف )صفة الصالة( وكان 

 سجوده، واجلدار ممر شاة " انتهى.
 ه.: إىل منتهى موضع سجودالقول الرابع

 ألن هذا هو الذي حيتاجه املصلي.
 4فائدة :  

 حلكمة من السرتة:ا
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 : قال العلماء: احلكمة من السرتة كف البصر عما وراءه ومنع من جيتاز بقربه. قال النووي
 اختاذها ال يقطع الصالة شيء، ومع عدم اختاذها يقطعها ما أييت ... (. : وفائدة اختاذها أنه مع وقال الصنعاين

أمامه، فيجعل بصره حمصوراً يف موضع سجوده، فال يذهب بصره مينة علماء: احلكمة من السرتة قطع نظر املصلي عما الوقال بعض 
 ويسرة. 

بم ماا ي اْقطاعم الصَّالاةا   َبا
 ( .  ي اْقطاعم الصَّالاةا اْلماْرأاةم اْلْاائيضم وااْلكاْلبم  )  رسول هللا  قاالا  عن ابن عباس قال : 

  ، عاْن ق اتااداةا ، عاْن جاابيري ْبني زاْيٍد ، عالاى اْبني عابَّاسٍ : واق افاهم ساعييٌد ، واهيشااٌم ، واُهاَّامٌ  دا قاالا أابمو دااوم 
بم ماْن قاالا : الا ي اْقطاعم الصَّالاةا شاْيءٌ   َبا

 ( .  ماا اْستاطاْعتمْم فاإيَّنَّاا هموا شاْيطاانٌ  واالا ي اْقطاعم الصَّالاةا شاْيٌء وااْدراءم ) يٍد ، قاالا : قاالا راسمولم هللاي  عاْن أاِبي ساعي 
ًنا راسمولم هللاي  )عاني اْلفاْضلي ْبني عابَّاٍس ، قاالا  ديياٍة لاناا واماعاهم عابَّاٌس ، فاصالَّى ِفي صا  أاَتا ااراٌة واْناْنم ِفي َبا ْيهي سمرْتاٌة وامحي ْحرااءا لاْيسا بانْيا يادا

ْلباٌة ت اْعب ا  َلا ذاليكا ثا لاناا ، واكا ْيهي فاماا َبا  ( .  اني بانْيا يادا
 ======== ===== 

 : موقوف على ابن عباس .  حديث ابن عباس
 قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام ومهام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.

 : حديث ضعيف . يد حديث أِب سع
 : حديث ضعيف .  حديث الفضل بن عباس

 1فائدة :  
 املسألة على قولني : ال يقطع شيء ، وقد اختلف العلماء يف هذه  نهاحلديث دليل على أ

 : يقطع الصالة هذه األشياء الثالثة: املرأة البالغ، واحلمار، والكلب األسود.  القول األول
 ، واأللباين.  ، والشوكاين ، وابن املنذر بن القيموا، واختار هذا القول ابن تيمية 

رَةي الرَّْحلي فَإيَذا ملَْ َيُكْن َبنْيَ يََدْيهي )إيَذا قَاَم َأَحدُكُ  َرُسوُل اَّللَّي  قَالَ : َعْن َأىبي َذرٍ  قَاَل -أ ْثُل آخي ْم ُيَصل يى فَإينَُّه َيْسرُتُُه إيَذا َكاَن َبنْيَ يََدْيهي مي
رَةي الرَّْحلي فَإينَُّه يَ ْقَطُع َصالََتُه  ُل اْلَكْلبي اأَلْسَودي ميَن اْلَكْلبي اأَلمْحَري ميَن  َأاَب َذرٍ  َما ابَ «. قُ ْلُت ايَ ْسوادم اْلْيماارم وااْلماْرأاةم وااْلكاْلبم األا ميْثُل آخي

ي َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّي    َكَما َسأَْلَتيني فَ َقاَل »اْلَكْلُب اأَلْسَوُد َشْيطَاٌن( رواه مسلم.   اْلَكْلبي اأَلْصَفري قَاَل اَي اْبَن َأخي
( رواه مسلم. )ي َ  قَاَل َرُسوُل اَّللَّي  :  رََة قَالَ ي ْ َعْن َأىبي ُهرَ و -ب رَةي الرَّْحلي  ْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة َواحلْيَماُر َواْلَكْلُب َويَقيي َذليَك ميْثُل ُمْؤخي
 ب ( . يَ ْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة احْلَائيُض َواْلَكلْ وحلديث الباب ) -ج

ر خب عبد هللا بن الصامت عن أِب ذر ... وهو خب قطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة، فظاهي : وأما حجة من قالقال ابن املنذر
 إال التسليم له وحد ك أن حيمل على قياس أو نظر.  صحيح ال علة له، فالقول بظاهره جيب، وليس مما يثبت عن رسول هللا 

وابن عباس، يف رواية اعة من الصحابة منهم: أبو هريرة، وأنس، ذلك مجوقد ذهب إىل  : املراد بقطع الصالة إبطاهلا،وقال الشوكاين
عنه ... وممن قال به من التابعني يقطع الثالثة املذكورة: احلسن البصري، وأبو األحوص صاحب ابن مسعود، ومن األئمة: أمحد بن 

 حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري.
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 الصالة شيء. : أنه ال يقطع القول الثاين
 ذهب مجاهري العلماء.وهذا م

مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجهور العلماء من السلف واخللف، ال تبطل الصالة مبرور شيء من هؤالء وال من : وقال  قال النووي
 غريهم.

 . )ال يقطع الصالة شيء(  حديث الباب –حلديث أِب سعيد -أ
َارٌَة لََنا ، وََكْلَبٌة تَ ْعبَ ثَاني َبنْيَ يََدْيهي ى يفي َصْحرَاَء لَْيَس َبنْيَ يََديْ َفَصلَّ )قَاَل  -لباب حديث ا-اْلَفْضلي ْبني َعبَّاٍس  وحلديث -ب هي ُسرْتٌَة َومحي

 ( .  َفَما اَبىَل َذليكَ 
 ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين( رواه مسلم.   وحلديث عائشة قالت )كنت أانم بني يدي رسول هللا  -ج
لنَّاسي مبييىًن إىل َغريي   َأاَن يَ ْوَمئيٍذ َقْد اَنَهْزُت االيْحتياَلَم َوَرُسوُل اَّللَّي ل )أَقْ بَ ْلُت رَاكيبًا َعَلى َأََتٍن وَ س. قَااْبني َعبَّا وحلديث -د ُيَصل يى ابي

دار، َفَمَرْرُت َبنْيَ يََديي الصَّف ي فَ نَ َزْلُت فََأْرَسْلُت اأَلََتَن تَ ْرَتُع َوَدَخْلتُ   عليه. يُ ْنكيْر َذليَك َعَلىَّ َأَحد( متفق فَ َلمْ  يفي الصَّف ي  جي
 : أنه يقطع الصالة الكلب األسود خاصة.  القول الثالث

 وهذا قول أمحد وإسحاق. 
 وحجة هذا القول: أن الكلب مل جييء يف الرتخيص فيه شيء يعارض األحاديث املذكورة وهي حديث أِب ذر وأِب هريرة.

 لت )شبهتموان ابلكالب واحلمري(. عائشة أهنا قا رد عن وأما املرأة فقد و 
 ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين(. كنت أانم بني يدي رسول هللا وقالت )

َاٍر أَََتٍن  ي  ُيَصل ي   وُل َوَرسُ  ، َوَأاَن يَ ْوَمئيٍذ َقْد اَنَهْزُت االْحتيالَم  ،وأما احلمار فقد ورد فيه حديث ابن عباس قَاَل )أَقْ بَ ْلُت رَاكيباً َعَلى محي
دَ  لنَّاسي مبييىًن إىَل َغرْيي جي فَ َلْم يُ ْنكيْر َذليَك َعَليَّ  ،فََأْرَسْلُت اأَلََتَن تَ ْرَتُع. َوَدَخْلُت يفي الصَّف ي  ،اٍر. َمَرْرُت َبنْيَ يََدْي بَ ْعضي الصَّف ي فَ نَ َزْلُت ابي

 َأَحٌد( متفق عليه.
 الثالثة املذكورة ابحلديث.هذه األشياء  الصالةوأنه يقطع  : والراجح القول األول

َوُد ". َوثَ َبَت َذليَك َعْنُه ميْن ريَوايَةي  ... فَإيْن ملَْ َيُكْن ُسرْتٌَة فَإين ُه َصح  َعْنُه أَن ُه يَ ْقَطُع َصاَلَتُه " اْلَمْرأَُة َواحلْيَماُر َواْلَكْلُب اأْلَسْ  : مقال ابن القي
يٍح َفاَل  اٍس َوَعْبدي اَّلل ي ْبني ُمَغف ٍل. َومُ َواْبني َعب   رَة َ َأِبي َذر  َوَأِبي ُهَري ْ  يٌح َغرْيُ َصرييٍح َوَصرييٌح َغرْيُ َصحي َعاريُض َهذيهي اأْلََحادييثي قيْسَماني َصحي

َا ليُمَعاريٍض َهَذا َشْأنُُه.  يرُْتَُك اْلَعَمُل هبي
 2فائدة :  

 جوبة: ِب صالةاليت فيها يقطع الاألحاديث أجاب اجلمهور عن 
 وا إن املراد ابلقطع نقص الصالة. قال  -أ

: وَتول هؤالء حديث القطع على أن املراد به ينقص الصالة لشغل القلب هبذه األشياء، وليس املراد إبطاهلا. )شرح   نوويقال ال
 مسلم(.

 أنه منسوخ.  -ب
 ني: : وأما اجلواب عن األحاديث الصحيحة اليت احتجوا هبا فمن وجه قال النووي

من الفقهاء واحملدثني: أن املراد ابلقطع القطع عن اخلشوع والذكر  ما أجاب به الشافعي واخلطاِب واحملققون  حهما وأحسنهماأص
للشغل هبا وااللتفات إليها، ال أهنا تفسد الصالة، فهذا اجلواب هو الذي نعتمده، وأما ما يدعيه أصحابنا وغريهم من النسخ فليس 
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 آخر األمر أن يكون انسخاً، إذ ميكن كون كون حديث ابن عباس يف حجة الوداع وهى يف  ، وال يلزم منل عليهمبقبول، إذ ال دلي
أحاديث القطع بعده، وقد علم وتقرر يف األصول، أن مثل هذا ال يكون انسخاً مع أنه لو احتمل النسخ لكان اجلمع بني األحاديث 

 ... )اجملموع(. اعدة معروفة. يضاً قمقدماً عليه، إذ ليس فيه رد شيء منها، وهذه أ
 3فائدة :  

 لقول األول عن أدلة اجلمه     ور : وأجاب أصحاب ا
 )ال يقطع الصالة شيء( فحديث ضعيف فال حجة فيه. :  أما حديث أِب سعيد 

 ضعفه ابن حزم يف احمللي، وقال النووي: هو ضعيف، وضعفه ابن قدامة يف املغين، وابن حجر.
د، فتخص هذه الثالثة من عموم هذا من قطع املرأة واحلمار والكلب األسو   صوص مبا ثبت عن النيبولو صح فهو عام خم 

 احلديث.
عباساً ... ( فحديث ضعيف، فقد ضعفه ابن حزم يف احمللى، مث مل يبني لون هذه  زار النيب  ):  وأما حديث الفضيل ابن عباس

 األسود. صالة من الكالب إال ليس أسود، وال يقطع الالكليبة، فقد يكون لوهنا 
، وفرق بني املرور واالضطجاع. ور، والنيب فهذا ليس مبر :  وأما حديث عائشة  يقول إذا مر 

يصلي وعائشة انئمة يف قبلته، وكأن ذلك ليس كاملار، فإن الرجل حمر م عليه املرور بني يدي  وكان رسول هللا  : قال ابن القيم
 ا. كذا املرأة يقطع مرورها الصالة دون لبثهالبثاً بني يديه، وهوال يكره له أن يكون  املصلي

)قَال )أَقْ بَ ْلُت رَاكيبًا َعَلى َأََتٍن ... ( فهو غري صريح يف املسألة، فال حجة فيه، إذ ليس فيه إال أن احلمار مر    وأما حديث ابن عباس
 مام سرتة ملن خلفه.بني يدي بعض الصف، وهذا ال يؤثر، إذ سرتة اْل

 4ائدة :  ف
 ؟رأة من أمام املرأة يقطع الصالة كالرجلهل مرور امل

ل نعم، يدخل يف املرور، مرور املرأة بني يدي املرأة، فإنه يقطع الصالة، ألنه ال فرق بني الرجال والنساء يف األحكام إال ما دل  الدلي
 على ختصيصه. 

 )لقاء الباب املفتوح(. ا تقطع صالة الرجل. ة تقطع صالة املرأة كمرمحه هللا: املرأ قال الشيخ ابن عثيمني
رمحه هللا: الصالة تنقطع ولو كانت املصلية امرأة واملارة امرأة؛ ألن اخلطاب جلميع األمة. )نقاًل من موقع  اينوقال الشيخ األلب

 اْلسالم سؤال وجواب(. 
 5 فائدة:

ٍة، َوأليَنَّ ُمْبطياَلتي الصَّاَلةي يَ َتَساَوى فييَها  ؛ ليُعُمومي احْلَدييثي يفي ُكل ي َصاَل ْرضي َوالتََّطوُّعي َواَل فَ ْرَق يفي بُْطاَلني الصَّاَلةي َبنْيَ اْلفَ  قال ابن قدامة: 
 اْلَفْرُض َوالتََّطوُُّع يفي َغرْيي َهَذا، َفَكَذليَك َهَذا.

 6فائدة :  
 املرأة البالغة ألمرين:  قطع الصالةاملراد ابملرأة اليت ت 

 .. املرأة احلائض ... (.  عباس فيه التقييد ) األول: حلديث ابن
 غري البالغة ال يصدق عليها أهنا امرأة.  والثاين: وألن
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 7فائدة :  
 يشمل مجيع احلمري األهلي والوحشي. قوله ) احلمار ( 

 . ( فيشمل مجيع احلمري؟.َماُر َواْلَكْلُب . لظاهر احلديث )يَ ْقَطُع الصَّالََة اْلَمْرأَُة َواحلْي 
 ي.املراد احلمار األهلوقيل: 

 صرف إىل املعهود املألوف يف االستعمال وهو األهلي. قالوا: ألن اسم احلمار إذا أطلق ين
 واألول أرجح.

 8فائدة :  
 : الكلب األسود .  املراد ابلكلب الذي يقطع الصالة

 يقطع الصالة إال  طلق على املقيد، فالود، وجاء يف حديث أِب هريرة مطلق غري مقيد، فيحمل املجاء يف حديث أِب ذر تقييده ابألس
ْصَفري ل حديث أِب ذر السابق ) ... قُ ْلُت اَي َأاَب َذرٍ  َما اَبُل اْلَكْلبي اأَلْسَودي ميَن اْلَكْلبي اأَلمْحَري ميَن اْلَكْلبي األَ الكلب األسود، بدلي

ي َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّي قَاَل اَي اْبَن أَ   أَلْسَوُد َشْيطَاٌن( رواه مسلم. َقاَل »اْلَكْلُب اَكَما َسأَْلَتيني ف َ   خي
 9ة :  فائد

 : فإنه ال تقطع صالته .  لو مر أحد هذه الثالثة أمام املأموم 
 ألن سرتة اْلمام تعتب سرتة ملن خلفه، ويدل لذلك:

إىل غري   يصلي ابلناس مبىن  محار أَتن وأان يومئذ قد انهزت االحتالم، ورسول هللا)أقبلت على  -وقد تقدم  -حديث ابن عباس 
 ف ومل ينكر ذلك علي أحد( متفق عليه.جدار، فمررت بني يدي بعض الص

 وقد بوب البخاري: ابب سرتة اْلمام سرتة من خلفه. 
 مث ذكر ثالثة أحاديث: 

َاٍر َأََتٍن َوَأاَن يَ ْوَمئيٍذ َقدْ حديث ابن َعبَّاٍس أَنَُّه قَاَل  لنَّاسي مبييىًن إيىَل َغرْيي  ُيَصل يي ابي  اَلَم َوَرُسوُل هللاي اَنَهْزُت االيْحتي  )أَقْ بَ ْلُت رَاكيًبا َعَلى محي
َداٍر َفَمَرْرُت َبنْيَ يََدْي بَ ْعضي الصَّف ي فَ نَ َزْلُت َوأَْرَسْلُت اأَلََتَن ت َ   ٌد(.ْرَتُع َوَدَخْلُت يفي الصَّف ي فَ َلْم يُ ْنكيْر َذليَك َعَليَّ َأحَ جي

َها َوالنَّاُس َورَاَءُه، وََكاَن َكاَن إيَذا َخرََج يَ ْوَم اْلعيي   وحديث ابن ُعَمر )َأنَّ َرُسوَل هللاي  حْلَْربَةي فَ ُتوَضُع َبنْيَ يََدْيهي فَ ُيَصل يي إيلَي ْ يَ ْفَعُل دي أََمَر ابي
 َذليَك يفي السََّفري َفميْن مَثَّ اختَََّذَها األَُمرَاُء(.

َّ وحديث َأِبي  َفَة )َأنَّ النَّيبي ْلَبْطَحاءي َصلَّى   ُجَحي ْ الظُّْهَر رَْكَعَتنْيي َواْلَعْصَر رَْكَعَتنْيي مَتُرُّ َبنْيَ يََدْيهي اْلَمْرأَُة  -ْيهي َعنَ زٌَة َوَبنْيَ يَدَ  -هبييْم ابي
 َواحلْيَماُر(. 

يتخذ سرتة، ألن  قول أكثر أهل العلم، فال يسن للمأموم أن  فإن سرتة اْلمام سرتة ملن خلفه، نص عليه أمحد، وهو :  قال ابن قدامة
 ومل يتخذ أحد منهم شيء.  ع النيب  الصحابة كانوا يصلون م

 10فائدة :  
املأمومني، وهذه هي املسألة الوحيدة اليت تبطل فيها صالة املأموم  لو مر أحد هذه الثالثة بني اْلمام وسرتته، قطعت صالته وصالة

 مام. ببطالن صالة اْل
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ن ْهاا إيذاا صالَّى أاحادمكمْم ف ا )  هللاي  قاالا : قاالا راسمولم عن أِب سعيد   ( . ْليمصال ي إيَلا سمرْتاٍة واْلياْدنم مي
 ========== 
 حديث صحيح .

 وصححه النووي .
 يضاً : ابن ماجه ، والبيهقي . واحلديث أخرجه أ

 1فائدة :  
 ان والفضاء.الزم ختاذ السرتة حضراً وسفراً، يف العمر  للمصلي أن يصلي إىل سرتة، ألن النيب يسن 

 وفعله.  النيب  وقد ثبتت السرتة من قول 
 االستتار ابلسهم.  أواًل: أمره 

ْ َأَحدُُكْم يفي  كما يف قوله    َصاَلتيهي َوَلْو بيَسْهٍم(. )ليَيْسَترتي
 ابحلربة.  ًثنياً: استتاره 

حْلَْربَةي فَ ُتوَضُع بَ َكاَن إيَذا َخرََج يَ ْوَم اْلعييدي    وَعني اْبني ُعَمَر )َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي  َها َوالنَّاُس َورَاَءُه، وََكاَن يَ ْفَعُل َذليَك  أََمَر ابي نْيَ يََدْيهي، فَ ُيَصل يى إيلَي ْ
 َفري، َفميْن مَثَّ اختَََّذَها األَُمرَاُء( متفق عليه. يفي السَّ 

 ابلَعنَ زَة.  ًثلثاً: استتاره  
َفَة قَاَل )رَأَْيُت َرُسوَل اعن أَ  َتديُروَن َذاَك َورَأَ  أََدٍم، َورَأَْيُت بياَلاًل َأَخَذ َوُضوَء َرُسولي اَّللَّي  يفي قُ بٍَّة مَحْرَاَء مينْ  َّللَّي ىبي ُجَحي ْ ْيُت النَّاَس يَ ب ْ

ْنُه َشْيئًا مَتَسََّح بيهي،  ْنُه َشْيئًا َأَخَذ ميْن بَ َللي يَدي َصااْلَوُضوَء، َفَمْن َأَصاَب مي ْب مي بيهي، مُثَّ رَأَْيُت بياَلاًل َأخَ َوَمْن ملَْ ُيصي َذ َعنَ زًَة فَ رََكَزَها، َوَخرََج حي
 ُّ لنَّاسي رَْكَعَتنْيي، َورَأَْيُت النَّاَس َوالدَّوَ يفي ُحلٍَّة مَحْرَاءَ  النَّيبي  ابَّ مَيُرُّوَن ميْن َبنْيي يََديي اْلَعنَ زَة( متفق عليه. ُمَشم يرًا، َصلَّى إيىَل اْلَعنَ زَةي ابي

ُّ ني اْبني ُعَمَر قَاَل )َكاَن النَّ وعَ  َها( رواه  يَ ْغُدو إيىَل اْلُمَصلَّى، َواْلَعنَ زَُة َبنْيَ يََدْيهي، حتُْ  يبي ْلُمَصلَّى َبنْيَ يََدْيهي فَ ُيَصل يى إيلَي ْ َمُل َوتُ ْنَصُب ابي
 البخاري.

 ابن خزمية. يصلي إليها ابملصلى يعين العنَ زَة( رواه  قال )رأيت رسول هللا  وعن أنس 
 لة.ابلراح رابعاً: استتاره 

َها( متفق عليه. )أَنَُّه َكاَن يُ َعر يُض رَا َعني اْبني ُعَمَر َعني النَّيبي ي  َلَتُه فَ ُيَصل يى إيلَي ْ  حي
 ابملقام.   خامساً: استتاره 
( رواه   ْلبَ ْيتي َوَصلَّى َخْلَف اْلَمَقامي َفطَاَف ابي  َأىبي أَْوىَف قَاَل )اْعَتَمَر َرُسوُل اَّللَّي  َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبن رَْكَعَتنْيي، َوَمَعُه َمْن َيْسرُتُُه ميَن النَّاسي

 البخاري.
 حديث جابر )وصلى ركعتني واملقام بينه وبني البيت( رواه مسلم.

 ابلشجرة.  سادساً: استتاره 
 رواه النسائي. ه كان يصلي إىل شجرة يدعو حىت أصبح( فإن ي قال )لقد رأيتنا وما فينا إنسان إال انئم إال رسول هللا  عن عل

 ابلسرير.  سابعاً: استتاره 
َعًة َعَلى السَّرييري، فَ يَ َعْن َعائيَشَة  ْلَكْلبي َواحلْيَماري َلَقْد رَأَيْ ُتيني ُمْضَطجي ُّ قَاَلْت )أََعَدْلُتُمواَن ابي يُء النَّيبي ْكرَُه فَ يَ تَ َوسَُّط السَّرييَر فَ ُيَصل يى، فَأَ  جي

( متفق عليه.ميْن قيَبلي ريْجَلي السَّرييري َحىتَّ  َأْن ُأَسن يَحُه فَأَْنَسلُّ  َايفي   أَْنَسلَّ ميْن حلي
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 ابجلدار.  ًثمناً: استتاره  
 َوَبنْيَ اجلْيَداري مَمَرُّ الشَّاة( متفق عليه.  ى َرُسولي اَّللَّي َعْن َسْهٍل قَاَل )َكاَن َبنْيَ ُمَصلَّ 

 ابالسطوانة.  اره َتسعاً: استت
. فَ ُقْلُت اَي أَ ىبي ُعبَ ْيٍد قَاَل )ُكْنُت آتيى مَ عن يَزييُد ْبُن أَ  اَب ُمْسليٍم أَرَاَك  َع َسَلَمَة ْبني اأَلْكوَعي فَ ُيَصل يى عيْنَد اأُلْسطَُوانَةي الَّيتي عيْنَد اْلُمْصَحفي

َّ  تَ َتَحرَّى الصَّالََة عيْنَد َهذيهي اأُلْسطَُوانَةي. قَاَل فَ   يه.رَّى الصَّالََة عيْنَدَها( متفق عليَ َتحَ  إيين ي رَأَْيُت النَّيبي
 : السنة للمصلي أن يصلي إىل سرتة ... وال نعلم يف استحباب ذلك خالفاً. قال ابن قدامة

 للمصلي أن يكون بني يديه سرتة من جدار أو سارية أو غريمها ويدنو منها. : السنة وقال النووي
 2فائدة :  

 بعض العلماء: إىل وجوب السرتة. ذهب 
 شوكاين. مذهب ابن خزمية، ورجحه ابن حزم، وال وهذا

ْ َأَحدُُكْم يفي َصاَلتيهي َوَلْو بيَسْهٍم( َأْخَرَجُه َاحْلَاكيم. )لي   قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّي   حلديث َسْبَة ْبني َمْعَبٍد َاجْلَُهيني ي  -أ  َيْسَترتي
 . ها( صلى أحدكم فليصل  إىل سرتة وليدن من )إذا البالوحلديث  -ب

 : فيه أن اختاذ السرتة واجب. الشوكاينقال 
 ورجحه األلباين، وقال: القول ابالستحباب ينايف األمر ابلسرتة يف عدة أحاديث.

 )إذا صلى أحدكم فليسترت( رواه ابن خزمية. عن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا و  -ج
 ىل عدم وجوهبا. : إوذهب ُجاهري العلماء

دار، ُيَصل يى ابي  أَقْ بَ ْلُت رَاكيباً َعَلى َأََتٍن َوَأاَن يَ ْوَمئيٍذ َقْد اَنَهْزُت االيْحتياَلَم َوَرُسوُل اَّللَّي اس. قَال )حلديث اْبني َعبَّ  -أ لنَّاسي مبييىًن إىل َغريي جي
 ْنكيْر َذليَك َعَلىَّ َأَحد( متفق عليه. فَ َلْم ي ُ َن تَ ْرَتُع َوَدَخْلُت يفي الصَّف ي َفَمَرْرُت َبنْيَ يََديي الصَّف ي فَ نَ َزْلُت فََأْرَسْلُت اأَلَتَ 

 وجه الداللة: قوله )إىل غري جدار(. 
له الشافعي، وسياق الكالم يدل على ذلك، ألن ابن عباس أورده يف معرض االستدالل : أي إىل غري سرتة، قاقال اْلافظ ابن حجر 

 يصلي املكتوبة ليس لشيء يسرته(.  ظ )والنيب البزار بلفاملصلي ال يقطع صالته، ويؤيده رواية على أن املرور بني يدي 
 بني يديه ... (.  وحلديث أِب سعيد )إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس فأراد أن جيتاز -ب

 قد ال يصلي. : قوله )إذا صلى أحدكم ... ( يدل على أن املصلي قد يصلي إىل شيء يسرته و وجه الداللة
 وهذا القول هو الراجح. 


