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بسم هللا الرمحن الرحيم
 - 10كتاب األذان

 - 1باب بَ ْدءُ األَ َذان
لصالَة م ْن
ى ل َّ
اديْـتُ ْم إ ََل َّ
وها ُه ُزواً َولَعباً ذَل َ
َوقَـ ْولُهُ َع َّز َو َج َّل ( َوإذَا نَ َ
الصالَة َّاَّتَ ُذ َ
ك بأَنَّـ ُه ْم قَـ ْوٌم الَ يَـ ْعقلُو َن ) َوقَـ ْولُهُ ( إذَا نُود َ
يَـ ْوم ا ْْلُ ُم َعة ) .
َ -603ع ْن أَنَ ٍ
ارى ،فَأُم َر بالَ ٌل أَ ْن يَ ْش َف َع األَ َذا َن َوأَ ْن يُوت َر اإلقَ َامةَ ) .
س قَ َ
وس ،فَ َذ َك ُروا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
َّص َ
ال ( ذَ َك ُروا الن َ
َّار َوالنَّاقُ َ
[ م . ] 378 :

ادى ََلَا ،
 – 604عن ابْ َن عُ َم َر ( َكا َن يَـ ُق ُ
ني قَد ُموا ال َْمدينَةَ ََْيتَم ُعو َن فَـيَتَ َحيَّـنُو َن َّ
س يُـنَ َ
ول َكا َن ال ُْم ْسل ُمو َن ح َ
الصالَةَ  ،لَْي َ
ض ُه ْم بَ ْل بُوقاً مثْ َل قَـ ْرن الْيَـ ُهود .
ارى َ .وقَ َ
ك  ،فَـ َق َ
ال بَـ ْع ُ
ال بَـ ْع ُ
فَـتَ َكلَّ ُموا يَـ ْوماً ِف َذل َ
ض ُه ْم َّاَّت ُذوا نَاقُوساً مثْ َل نَاقُوس الن َ
َّص َ
الصالَة ) .
ول َّ
ال َر ُس ُ
الصالَة  .فَـ َق َ
فَـ َق َ
اَّلل  « يَا بالَ ُل قُ ْم فَـنَاد ب َّ
ال ُع َم ُر أ ََوالَ تَـ ْبـ َعثُو َن َر ُجالً يُـنَادى ب َّ

[ م . ] 377 :
------------

ني قَد ُموا ال َْمدينَةَ ) أي  :من مكة مهاجرين .
(ح َ
( ََْيتَم ُعو َن ) أي  :للصالة مجاعة .

الصالَةَ ) أي  :يقدرون حينها ليأتوا إليها .
( فَـيَتَ َحيَّـنُو َن َّ
ك ) أي  :يف شأن وقت الصالة .
( فَـتَ َكلَّ ُموا يَـ ْوماً ِف َذل َ
( َّاَّت ُذوا نَاقُوساً ) بكسر اخلاء ،والناقوس  :خشبة طويلة تضرب خبشبة اصغر ،يضرب هبا النصارى إعالماً للدخول يف صالهتم.
قرناً مثل قرن اليهود ) أي ْقرناً يُن َف ُخ فيه  ،فيخرج منه صوت يكون عالمة لألوقات  ،كما كانت اليهود تفعله .
( ْ

( فقال عمر َأوالَ تبعثون رجالً ينادي بالصالة ) املراد بالنداء هنا على حنو ( الصالة جامعة ) ال على األذان املعهود  ،ألن
ظاهر احلديث أن عمر قال ذلك وقت املذاكرة  ،واألذان املعهود إمنا كان بعد الرؤيا .
( قم يا بالل فناد ) قيل معىن قم  :أي إىل مكان بارز  ،فناد فيه بالصالة ليسمعك الناس  ،وقيل  :أي قم واقفاً  ،وقد جاء يف

حديث عبد هللا بن زيد حينما رأى الرؤيا أن النيب  قال له  :قم فألقه على بالل فإنه أندى منك صوتاً ) وعند الرتمذي ( فقم
مع بالل  ،فإنه أندى أو أمدى صوتاً منك ) .
-1احلديث دليل على أن األذان شرع باملدينة ومل يشرع مبكة لقوله (كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون . ) ...
فدل احلديث على أن املسلمني ملا قدموا املدينة مل يكن ينادى للصالة  ،وإمنا شرع بعد مقدمهم إليها .
وقد اختلف يف أي سنة شرع ؟
والراجح أنه يف السنة األوىل من اهلجرة  ،ورجحه احلافظ ابن حجر .
 قال ابن حجر  :وردت أحاديث تدل على أن األذان شرع مبكة قبل اهلجرة ،واحلق أنه ال يصح شيء من هذه األحاديث.
 وقد شرع برؤية رآها عبد هللا بن زيد بن ربِِه وأقره النيب  عليها .
عن عبد هللا بن زيد بن ربه قال ( ملا أمر رسول هللا  بالناقوس يًعمل ليُضرب به للناس جلمع الصالة  ،طاف يب وأنا نائم رجل
أدلك
حيمل ناقوساً يف يده  ،فقلت يا عبد هللا ! أتبيع الناقوس  ،قال  :وما تصنع به  ،فقلت ندعو به إىل الصالة  ،قال  :أفال َ
على ما هو خري لك من ذلك  ،فقلت له  :بلى  ،فقال  ،تقول  :هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب  ،أشهد أن ال إله إال هللا ،
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أشهد أن ال إله إال هللا  ،اشهد أن حممداً رسول هللا  ،اشهد أن حممداً رسول هللا  ،حي على الصالة حي على الصالة  ،حي
على الفالح حي على الفالح  ،هللا أكرب هللا أكرب  ،ال إله إال هللا  ،مث استأخر عين غري بعيد مث قال  :وتقول إذا أقمت الصالة :
هللا أكرب هللا أكرب  ،أشهد أن ال إله إال هللا  ،أشهد أن حممداً رسول هللا  ،حي على الصالة  ،حي على الفالح  ،قد قامت
أتيت رسول هللا  فأخربته مبا رأيت  ،فقال  :إهنا
الصالة قد قامت الصالة  ،هللا أكرب هللا أكرب  ،ال إله إال هللا  ،فلما
أصبحت ُ
ُ
فألق عليه ما رأيت فليؤذن به  ،فإنه أندى صوتاً منك  ،فقمت مع بالل فجعلت أ ِ
لرؤيا حق إن شاء هللا  ،فقم مع بالل ِ
ُلقيه
ُ
عليه ويؤذن به  ،قال  :فسمع ذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج جير رداءه ويقول  :والذي بعثك باحلق يا رسول هللا !
مثل ما رأى  ،فقال رسول هللا  : فلله احلمد ) رواه أبوداود .
لقد رأيت َ
-2احلديث دليل على شرعية األذان للصالة  ،وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع .
قال تعاىل ( وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزواً ) .
وقال تعاىل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع ) .
والسنة أحاديث كثرية منها حديث الباب  ،واألحاديث اآلتية اليت سوف يذكرها املصنف رمحه هللا .
وأمجع العلماء على مشروعيته  ،قال ابن قدامة  :وأمجعت األمة على أن األذان مشروع للصلوات اخلمس .
وقد وردت أحاديث كثرية يف فضله ستأيت إن شاء هللا .
وقد اختلف العلماء يف حكم األذان على قولني :
القول األول  :أنه سنة .
وهو مذهب احلنفية  ،والشافعية .
أ-حلديث املسيء يف صالته  ،قالوا  :فالنيب  أمر األعرايب باستكمال شروط وأركان الصالة وواجباهتا  ،ومل يذكر معها األذان
واإلقامة .
ب-وأن األذان ثبت عن مشورة حىت تقرر برؤيا عبد هللا بن زيد  ،وليس هذا من صفات الواجبات  ،وإمنا هو من صفات
املندوبات .
القول الثاين  :أهنا فرض كفاية .
وهذا مذهب بعض الشافعية  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية .
أ-لقوله  ملالك بن احلويرث ( إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم . ) ...
وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .
ومن املعلوم أن هذا األمر باألذان يتحقق بأن يؤذن البعض  ،فإذا كانوا يف بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم هبم الكفاية  ،فإن
هذا يكفي .
وأما حديث مالك  :فإهنم كانوا مجاعة واحدة  ،وإذا مل يكن يف البلد أو الصحراء إال مجاعة واحدة فإن الكفاية ال تتحقق إال أن
يؤذن أحدهم .
وهذا القول هو الراجح .
فائدة  :هل أذن النيب  ؟ اختلف العلماء :

فقيل  :أذن مرة يف السفر .

حلديث يعلى بن بسرة ( أهنم كانوا مع النيب  يف سفر فانتهوا إىل مضيق فحضرت الصالة فمطروا  ،السماء من فوقهم والبلة
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من أسفل منهم  ،فأذن رسول هللا  وهو على راحلته وأقام  ) ...رواه الرتمذي .
وقيل  :مل يباشر األذان .
وهذا القول هو الصحيح .
وأما احلديث السابق فهي رواية خمتصرة  ،وقد جاءت رواية أخرى بلفظ ( فأمر املؤذن فأذن وأقام ) .
فعرف أن معىن قوله ( فأذن ) أمر به .
-3قال النووي  :وذكر العلماء يف حكمة األذان أربعة اشياء  :إظهار شعار اإلسالم وكلمة التوحيد  ،واإلعالم بدخول وقت
الصالة ومبكاهنا  ،والدعاء إىل اجلماعة .
-4يف حديث عبد هللا بن زيد دليل على أنه يستحب أن يكون املؤذن حسن الصوت .
أ-لقوله ( فإنه أندى منك صوتاً ) .
ب-وحلديث أيب حمذورة ( أن النيب  أعجبه صوته فعلمه األذان ) رواه ابن خزمية .
قال الصنعاين  :وفيه داللة على أنه يستحب أن يكون صوت املؤذن حسناً .
ومما يستحب أن يكون صيت الصوت  :لرواية الرتمذي ( فإنه أمد منك صوتاً ) .
الصالَةِ )  ).جاء عند الرتمذي ( ألقه على بالل فإنه أندى منك صوتاً ) .
-5قوله (يَا بِالَ ُل قُ ْم فَنَ ِاد بِ َّ
-6حرص الصحابة على أداء الصالة مجاع ة .
--7مشروعية التشاور يف األمور املهم ة .
--8وجوب خمالفة اليهود والنصارى فيما يستعملونه يف عباداهتم .
-9أن األذان خاص بالرجال .
 -2باب األذا ُن مثىن مثىن
َ - 605ع ْن أَنَ ٍ
ال ( أُم َر بالَ ٌل أَ ْن يَ ْش َف َع األَذَا َن َوأَ ْن يُوت َر اإلقَ َامةَ إالَّ اإلقَ َامةَ ) .
س قَ َ
[ م . ] 378 :
َ - 606عن أَنَس بْن مال ٍ
ش ْى ٍء يَـ ْعرفُونَهُ  ،فَ َذ َك ُروا أَ ْن
َّاس قَ َ
ك قَ َ
ْت َّ
الصالَة ب َ
ال  -ذَ َك ُروا  -أَ ْن يَـ ْعلَ ُموا َوق َ
ْ
َ
ال ( لَ َّما َكثُـ َر الن ُ
ضربُوا نَاقُوساً  ،فَأُم َر بالَ ٌل أَ ْن يَ ْش َف َع األَذَا َن َوأَ ْن يُوت َر اإلقَ َامةَ ) .
وروا نَاراً أ َْو يَ ْ
يُ ُ
[ م . ] 378 :
الصالَةُ .
 - 3باب اإلقَ َامةُ َواح َدةٌ  ،إالَّ قَـ ْولَهُ قَ ْد قَ َامت َّ
َ - 607ع ْن أَنَ ٍ
ال إالَّ اإلقَ َامةَ )
وب فَـ َق َ
ال ( أُم َر بالَ ٌل أَ ْن يَ ْش َفـ َع األَ َذا َن َ ،وأَ ْن يُوت َر اإلقَ َامـ ـ ـةَ  .قَ َ
س قَ َ
يل فَ َذ َك ْر ُ
ت ألَيُّ َ
ال إ ْْسَاع ُ
.

[ م . ] 378 :
----------

( أُم َر ب َال ٌل ) هو ابن رباح احلبشي  ،أسلم مبكة قدمياً  ،شهد بدراً وما بعدها  ،وتوىل األذان يف املدينة يف مسجد رسول هللا 

بالتناوب مع ابن أم مكتوم  ،شهد له النيب  باجلنة  ،ترك األذان بعد موت النيب  ومات بالشام عام  20ه .
( أن يَ ْش َف َع اَْْل َذا َن ) أي أن يأيت به مثىن .
( إ َّال اَْإلقَ َامةَ )  :يعين إال لفظ  :قد قامت الصالة  ،فإنه ال يوترها بل يثنيها .
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 -1قول أنس ( ِأمَر بالل  ) ..الذي أمره الرسول  ، ويدل لذلك :
َّيب  بِ َالالً . ) ...
أ-رواية النسائي ( أ ََمَر اَلنِ ُّ
ب-أن هذه الصيغة ( أمر  ،أمرنا  ،هنينا ) هلا حكم الرفع .
قال النووي  :هذا هو الصواب الذي عليه مجهور العلماء من الفقهاء وأصحاب األصول ومجيع احملدثني ،وشذ بعضهم فقال:
هذا اللفظ وشبهه موقوف الحتمال أن يكون اآلمر غري رسول هللا  ، وهذا خطأ  ،والصواب أنه مرفوع  ،ألن إطالق ذلك
ينصرف إىل صاحب األمر والنهي  ،وهو رسول هللا  ، ومثل هذا اللفظ قول الصحايب  :أمرنا بكذا وهنينا عن كذا .
 -2احلديث دليل على أن املشروع يف النداء  :هو أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة .
فقوله ( أن يَ ْش َف َع اَْْلذَا َن ) أي أن يأيت به مثىن .

قال احلافظ  :لكن مل خيتلف أن كلمة التوحيد اليت يف آخره مفردة  ،فيحمل قوله  :مثىن  ،على ما سواها  ،فتكون أحاديث
تشفيع األذان وتثنيته خمصصة باألحاديث اليت ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد هللا بن زيد .

وقوله ( َويُوت َر اَْإلقَ َامةَ ) أي يأيت هبا وتراً  .وقد استشكل :عدم استثناء التكبري يف اإلقامة فإنه يثىن كما يف حديث عبد هللا بن

زيد ،وأجيب  :بأنه وتر بالنسبة إىل تكبري األذان  ،فإن التكبري يف أول األذان أربع .
 -3اختلف العلماء يف عدد مجل األذان على أقوال :
القول األول  :أن ألفاظ األذان  15 :مجلة .

وهذا مذهب أمحد .
ب بِِه لِلن ِ
ول هللاِ  بِالنَّاقُ ِ
اف ِيب َوأَنَا نَائِ ٌم َر ُج ٌل
ال ( لَ َّما أ ََمَر َر ُس ُ
حلديث َعْب ِد هللاِ بْ ُن َزيْ ٍد  ،قَ َ
َّاس ِجلَ ْم ِع َّ
الصالَةِ طَ َ
وس يُ ْع َم ُل لِيُ ْ
ضَر َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الصالَةِ  ،قَ َ
وس ؟ قَ َ
ت  :نَ ْد ُعو بِِه إِ َىل َّ
ال  :أَفَالَ
ال َ :وَما تَ ْ
صنَ ُع بِه ؟ فَ ُقْل ُ
وسا ِيف يَده  ،فَ ُقْل ُ
ت  :يَا َعْب َد هللا أَتَبِ ُ
َْحيم ُل نَاقُ ً
يع النَّاقُ َ
ِ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،أَ ْش َه ُد
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ ،
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ ،
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ ،
ول َّ :
ال  :تَ ُق ُ
ال  :فَ َق َ
ت لَهُ  :بَلَى  ،قَ َ
ك َعلَى َما ُه َو َخْي ٌر ِم ْن َذل َ
أ َُدلُّ َ
ك ؟ فَ ُقْل ُ
ول هللاِ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
الصالَةِ َ ،ح َّي
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ول هللاِ َ ،ح َّي َعلَى َّ
ال ُ :مثَّ استأْخر ع ِين َغي ر بعِ ٍ
يد ،
اَّللُ  ،قَ َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ ،
الصالَةِ َ ،ح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح َ ،ح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح َّ ،
َعلَى َّ
َْ ََ َ ِ َْ َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ ا ََّّللُ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
ول هللاِ َ ،ح َّي َعلَى
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
الصالََة َّ ،
ال َ :وتَ ُق ُ
ُمثَّ  ،قَ َ
ت َّ
ول  :إِ َذا أَقَ ْم َ
الصالَةُ  ،قَ ْد قَام ِ
الصالَةِ  ،حي علَى الْ َفالَ ِح  ،قَ ْد قَام ِ
ت
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
الصالَةُ َّ ،
ت َّ
ت َّ
َّ
َ َّ َ
ت  ،أَتَْي ُ
َصبَ ْح ُ
اَّللُ  ،فَلَ َّما أ ْ
َ
َ
رس َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ال  :إِن ََّها لَُرْؤيَا َح ٌّق إِ ْن َشاءَ َّ
ت فَ َق َ
ول هللا  ، فَأ ْ
اَّللُ  ،فَ ُق ْم َم َع بِالَل فَأَلْ ِق َعلَْيه َما َرأَيْ َ
َخبَ ْرتُهُ  ،مبَا َرأَيْ ُ
ت  ،فَ ْليُ َؤذِ ْن بِه  ،فَِإنَّهُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اخلَطَّاب َ ،وُه َو ِيف بَْيته فَ َخَر َج
ك ُع َمُر بْ ُن ْ
ت أُلْقيه َعلَْيه َ ،ويُ َؤذِ ُن به  ،قَ َ
ال  :فَ َسم َع َذل َ
ص ْوتًا مْن َ
ت َم َع بالَل  ،فَ َج َع ْل ُ
ك فَ ُق ْم ُ
أَنْ َدى َ
احل ِق يا رس َ ِ
ول  :والَّ ِذي ب عثَ َ ِ
ِ
ول هللاِ  : فَلِلَّ ِه ا ْحلَ ْمد ) .
ال َر ُس ُ
ت ِمثْ َل َما َرأَى  ،فَ َق َ
ول هللا  ،لََق ْد َرأَيْ ُ
ََ
ك ب َْ ِ َ َ ُ
َجيُُّر رَداءَهُ َ ،ويَ ُق ُ َ
فإن فيه األذان  15 :مجلة يسمى أذان بالل  ،ألن النيب  أمر بالل أن يلقيه .
القول الثاين  :أنه  19مجلة بالتكبري يف أوله أربعاً مع الرتجيع .
ورةَ ( أ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر،
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ول هللاِ َ علَّ َمهُ األَذَا َن تِ ْس َع َع ْشَرةَ َكلِ َمةًَ ،وا ِإلقَ َامةَ َسْب َع َع ْشَرةَ َكلِ َمةً  :األَذَا ُنَّ :
َن َر ُس َ
حلديث أيب َْحم ُذ َ
ول ِ
هللا  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
ول هللاِ ،
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
َّ
الصالَةِ
ول هللاِ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ول هللاِ َ ،ح َّي َعلَى َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ ،
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
اَّللُ َ ،وا ِإلقَ َامةُ َّ :
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
الصالَةِ َ ،ح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح َح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح َّ ،
َح َّي َعلَى َّ
اَّللُ
ول هللاِ ،أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ ا ََّّللُ ،أَ ْش َه ُد أ َّ
ول هللاَِ ،ح َّي
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
أَ ْكبَ ُر َّ
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الصالَةُ  ،قَ ْد قَام ِ
الصالَةِ  ،حي علَى الْ َفالَ ِح حي علَى الْ َفالَ ِح  ،قَ ْد قَام ِ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ا ََّّللُ أَ ْكبَ ُر
الصالَةُ َّ ،
ت َّ
ت َّ
الصالَةِ َح َّي َعلَى َّ
َعلَى َّ
َ َّ َ
َ َّ َ
َ
َ
اَّللُ ) رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظه ( برتبيع التكبري يف أوله ) .
 ،الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
القول الثالث  :أنه  17مجلة .

وهذا مذهب مالك .
التكبري مرتني يف أوله مع الرتجيع .
ورةَ – عند مسلم  -أ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
اَّللِ َ علَّ َمهُ َه َذا األَذَا َن ( َّ
يب َّ
َن نَِ َّ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ
حلديث أَِِب َْحم ُذ َ
ول َِّ
اَّللِ أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ول  -أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ود فَيَ ُق ُ
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
ول َّ
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
إِالَّ َّ
اَّلل ُ -مثَّ يَ ُع ُ
اَّللُ
ني َ -ح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح َ -مَّرتَ ْ ِ
الصالَةِ َ -مَّرتَ ْ ِ
اَّللِ أَ ْش َه ُد أ َّ
أَ ْش َه ُد أ َّ
اق ،
ول َّ
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
ول َّ
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
اَّللِ َح َّي َعلَى َّ
ني » َ .ز َاد إِ ْس َح ُ
اَّللُ ) رواه مسلم .
اَّللُ أَ ْكبَ ُر الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
َّ
ب-وألن التثنية عمل أهل املدينة وهم أعرف بالسنن .
والراجح أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن هبذا مرة وهبذا مرة إن مل حيصل تشويش .
فالقاعدة  :أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع  ،ففيها :
حفظاً للسنة  ،وحضوراً للقلب  ،وحفظاً للشريعة .
-4اختلف العلماء يف عدد مجل اإلقامة على أقوال :
القول األول  :أن عدد ألفاظ اإلقامة ( إحدى عشرة مجلة ) [ ما عدا التكبري يف أوهلا وآخرها وقول  :قد قامت الصالة  ،فهي
مثىن ] .
وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .
أ-حلديث عبد هللا بن زيد يف رؤيا األذان وفيه ( ُ ...مثَّ استأْخر ع ِين َغي ر بعِ ٍ
الصالََة َّ ،
ال َ :وتَ ُق ُ
يد ُ ،مثَّ  ،قَ َ
ت َّ
ول  :إِ َذا أَقَ ْم َ
اَّللُ
َْ ََ َ ِ َْ َ
الصالَةِ  ،حي علَى الْ َفالَ ِح  ،قَ ْد قَام ِ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
أَ ْكبَ ُر َّ
ت َّ
ول هللاِ َ ،ح َّي َعلَى َّ
الصالَةُ
َ َّ َ
َ
 ،قَ ْد قَام ِ
اَّللُ . ) ..
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  ،الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
الصالَةُ َّ ،
ت َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ب -حلديث الباب ( أُمَر ب َال ٌل أَ ْن يَ ْش َف َع اَْآل َذا َنَ ،ويُوتَر اَِْإلقَ َامةَ . )...
فقوله ( َويُوتَِر اَِْإلقَ َامةَ ) معناه  :يأيت هبا وتراً وال يثين خبالف األذان .
القول الثاين  :أن عدد ألفاظها ( سبع عشرة مجلة ) [ التكبري يف أوهلا أربعاً  ،وبقية ألفاظها مثىن ما عدا  :ال إله إال هللا ] .
وهذا قول احلنفية .
اَّللِ ْ األَذَا َن تِ ْس َع َع ْشرةَ َكلِ َمةً َ ،و ِْ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
اإلقَ َامةَ َسْب َع َع ْشَرةَ َكلِ َمةً َّ :
ول َّ
ال ( َعلَّ َم ِين َر ُس ُ
ورةَ قَ َ
اَّللُ
عن أَِيب َْحم ُذ َ
َ
اَّللِ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أ َّ
اَّللِ َ ،ح َّي َعلَى
ول َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
ول َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إَِّال َّ
أَ ْكبَ ُر  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إَِّال َّ
الص َالةِ  ،حي علَى َّ ِ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ص َالةُ َّ ،
ت ال َّ
ت َّ
َّ
الص َالةُ  ،قَ ْد قَ َام ْ
الص َالة َ ،ح َّي َعلَى الْ َف َال ِح َ ،ح َّي َعلَى الْ َف َال ِح  ،قَ ْد قَ َام ْ
َ َّ َ
اَّلل ) رواه أبو داود .
َ ،ال إِلَهَ إَِّال َّ
القول الثالث  :أن عدد ألفاظها (  [ . ) 10كلها مفردة ما عدا التكبري يف أوهلا وآخرها ] .
هذا مذهب مالك .
حلديث الباب (َ ...ويُوتَِر اَِْإلقَ َامة . ) ...
فاحلديث صرح بأن اإلقامة وتر  ،فدل على أن قول ( قد قامت الصالة ) يكون مفرداً .
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واجلواب عن هذا  :بأن للحديث روايات أخرى صحيحة اشتملت على زيادة وهي قوله ( إال اإلقامة ) وهذا يدل على أهنا
مستثناة من اإليتار لكوهنا تثىن .
والراجح – وهللا أعلم – أن يقال بأن القول األول والثاين كالمها صحيح ،وأن االختالف فيهما حممول على اإلباحة والتخيري،

كاالختالف يف الرتجيع ورجح هذا القول ابن تيمية  ،وابن القيم  ،والصنعاين  ،والشوكاين .
-5احلكمة من إفراد اإلقامة وتثنية األذان .
ألن األذان إلعالم الغائبني ،فيكرر ليكون أبلغ يف إعالمهم ،واإلقامة للحاضرين ،فال حاجة إىل تكرارها ،وهلذا قال العلماء :
يكون رفع الصوت يف اإلقامة دونه يف األذان  [ .قاله النووي ] .
قال احلافظ ابن حجر  :ومن َمثَّ استحب أن يكون األذان يف مكان عال خبالف اإلقامة  ،وأن يكون الصوت يف األذان أرفع

منه يف اإلقامة  ،وأن يكون األذان مرتالً واإلقامة مسرعة .
-6احلكمة من تكرار لفظ اإلقامة ( قد قامت الصالة ) ؟
إمنا كرر لفظ اإلقامة خاصة ألنه مقصود اإلقامة  [ .قاله النووي ] .
-7اختلف العلماء هل السنة أن يقرن يف األذان بني التكبري بن َفس واحد  ،أم يقول كل مجلة لوحدها ؟
اختلفوا يف ذلك على أقوال :

القول األول  :السنة أن يقرن بني التكبريتني  ،فيصل كل تكبريتني بصوت واحد وبنفس واحد .
وهذا قول احلنفية الشافعية ورجحه األلباين .
أ-حلديث الباب ( أ ُِمَر بَِال ٌل أَ ْن يَ ْش َف َع اَْآلذَا َن . ) ...
اَّللُ أَ ْكبَ ُر
ب-وحلديث ُع َمر بْن ْ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
َح ُد ُك ْم َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  .فَ َق َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ال الْ ُم َؤِذِ ُن َّ
اَّللِ  ( إِ َذا قَ َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلَطَّاب قَ َ
ال أ َ
ال أَ ْش َه ُد أ َّ
ول
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
اَّللِ  .قَ َ
ول َّ
ال أَ ْش َه ُد أَ َّن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
اَّللُ ُمثَّ قَ َ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ  .قَ َ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ُ .مثَّ قَ َ
ال
اَّللِ ُ .مثَّ قَ َ
ال الَ َح ْوَل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِ َّ
ال َح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح  .قَ َ
اَّللِ ُ .مثَّ قَ َ
ال الَ َح ْوَل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِ َّ
الصالَةِ  .قَ َ
اَّللِ ُ .مثَّ قَ َ
َّ
ال َح َّي َعلَى َّ
اجلَنَّة ) .رواه مسلم
اَّللُ ِ .م ْن قَ ْلبِ ِه َد َخ َل ْ
ال الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ  .قَ َ
ال الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ُ .مثَّ قَ َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ال َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  .قَ َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
َّ
فهذا ظاهره أن املؤذن جيمع بني كل تكبريتني  ،وأن السامع جييبه كذلك .
القول الثاين  :السنة أن يقف املؤذن على كل تكبرية ويؤديها بنَ َفس واحد .

هذا مذهب احلنابلة .
أ-حلديث جابر  .أن رسول هللا  قال لبالل ( إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر ) رواه الرتمذي وهو ضعيف .
وجه الداللة  :قالوا  :إن الرتسل هو التأين والتمهل  ،وهذا ال يكون إال بالوقف بعد هناية كل مجلة .
علي رسول هللا  التأذين هو بنفسه فقال قل  :هللا أكرب  ،هللا أكرب  ،هللا أكرب  ،هللا أكرب
ألقى ِ
ب-وحلديث أيب حمذورة قال ( َ
 ) ...رواه أبو داود .
والراجح  :هللا أعلم .
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 -4باب فضل التأذين

َ - 608ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ أ َّ
لصالَة أَ ْدبَـ َر َّ
ين  ،فَإذَا
ول َّ
ض َرا ٌ
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ى ل َّ
الش ْيطَا ُن َولَهُ ُ
ط َح ََّّت الَ يَ ْس َم َع التَّأْذ َ
ال « إ َذا نُود َ
ول اذْ ُك ْر
ني ال َْم ْرء َونَـ ْفسه  ،يَـ ُق ُ
ب ب َّ
الصالَة أَ ْدبَـ َر َ ،ح ََّّت إذَا قَ َ
قَ َ
يب أَقـْبَ َل َح ََّّت ََْطَُر بَـ ْ َ
اء أَقـْبَ َل َ ،ح ََّّت إذَا ثـُو َ
ضى التَّثْو َ
ضى الن َد َ
صلَّى ) .
َك َذا  ،اذْ ُك ْر َك َذا  .ل َما ََلْ يَ ُك ْن يَ ْذ ُك ُر َ ،ح ََّّت يَظَ َّل َّ
الر ُج ُل الَ يَ ْدرى َك ْم َ
[ م . ] 389 :
----------لصالَة ) أي  :أذِن ألجل الصالة .
ى ل َّ
( إذَا نُود َ
( أَ ْدبَـ َر َّ
ط ) الضراط بالضم  :هو ريح له صوت خيرج من دبر اإلنسان .
ض َرا ٌ
الش ْيطَا ُن َولَهُ ُ

ين ) علة للهرب  ،فيهرب لئال يسمع األذان فيشهد للمؤذن يوم القيامة .
( َح ََّّت الَ يَ ْس َم َع التَّأْذ َ

ضى الن َداءَ ) أي  :فرغ .
( فَإذَا قَ َ

ِِ
س عليه صالته .
( أَقـْبَ َل ) أي  :توجه إىل املصلي حىت يُلِب َ

الصالَة ) أي  :أقيم للصالة  ،ويف رواية مسلم ( فإذا مسع اإلقامة ذهب ) .
ب ب َّ
( َح ََّّت إ َذا ثُـو َ

( أَ ْدبَـ َر ) أي  :وىل .

ني ال َْم ْرء َونَـ ْفسه ) أي  :يوسوس له .
( َح ََّّت ََْطَُر بَـ ْ َ
-1احلديث دليل على فضل األذان  ،وعظيم قدره حيث إن الشيطان يهرب من مساعه .
قال احلافظ ابن حجر  :ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي خيرجه عن مساع املؤذن أو يصنع ذلك
استخفافا كما يفعله السفهاء .
وحيتمل أن ال يتعمد ذلك بل حيصل له عند مساع األذان شدة خوف حيدث له ذلك الصوت بسببها .
وحيتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصالة من الطهارة باحلدث .
-2فضائل األذان :

أوالً  :هروب الشيطان عند مساعه .

كما يف حديث الباب .
ول (إِ َّن الشَّيطَا َن إِذَا َِمس ع النِِ َداء بِ َّ ِ
وعن جابِ ٍر قَ َ ِ
الرْو َح ِاء) رواه مسلم .
َّيب  يَ ُق ُ
ب َح َّىت يَ ُك و َن َم َكا َن َّ
ت النِ َّ
ال َمس ْع ُ
ْ
َْ َ
الصالَة ذَ َه َ
َ َ
ثانياً  :طول أعناقهم املؤذنني .
ِ
ول ( الْ ُم َؤِذِنُو َن أَطْ َو ُل الن ِ
َّاس أ َْعنَاقاً يَ ْوَم الْ ِقيَ َامة ) رواه مسلم .
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
عن ُم َعا ِويَةُ  .قال َ :مس ْع ُ

ثالثاً  :فضله العظيم .
وعن أَِِب ُهَريْ َرَة  .أ َّ
ف األ ََّوِل ُمثَّ َملْ َِجي ُدوا إِالَّ أَ ْن يَ ْستَ ِه ُموا َعلَْي ِه الَ ْستَ َه ُموا )
اَّللِ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
َّاس َما ِيف النِِ َد ِاء َو َّ
الص ِِ
ْ
ال ( لَْو يَ ْعلَ ُم الن ُ
متفق عليه .
رابعاً  :كل شيء يشهد له .
ي  .قال  :قال  ...( فَِإنَّه الَ يسمع مدى ِ ِ ِ ِ
عن أيب سعِ ٍ
ِ
س َوالَ َش ْيءٌ إِالَّ َش ِه َد لَهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َامة)
يد ْ
اخلُ ْد ِر َّ
ُ َ َُْ ََ َ
َ
ص ْوت الْ ُم َؤذِن ج ٌّن َوالَ إنْ ٌ
رواه البخاري .
 معىن قوله (أَطْ َو ُل الن ِ
َّاس أ َْعنَاقاً يَ ْوَم الْ ِقيَ َامة ) :
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قيل  :أكثر الناس تشوقاً إىل رمحة هللا  ،وقيل  :إذا أجلم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال يناهلم ذلك الكرب والعرق
،وقيل  :معناه أهنم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق  [ .شرح النووي ] .
-3سبب هروب الشيطان عند مساع األذان :
قال النووي :

قيل  :لئال يسمعه فيضطر إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة .

وقيل  :إمنا يُدبر لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه .
وقيل  :ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن بالتوحيد  [ .شرح النووي ] .
-4اختلف العلماء يف هروب الشيطان عند مساع األذان دون مساع القرآن والذكر :
فقيل  :يهرب لئال يشهد للمؤذن كما سبق .
وقيل  :يهرب نفوراً من مساع األذان مث يرجع موسوساً ليفسد على املصلي صالته  ،فصار رجوعه من جنس فراره .
-5اختلف العلماء أيهما أفضل اإلمامة أو األذان على قولني :
القول األول  :أن األذان أفضل .

وهو مذهب الشافعية واحلنابلة  ،ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،والشيخ ابن عثيمني .
أ -واستدلوا باألحاديث اليت سبقت واليت تدل على فضل األذان .
ب-وألن األذان أشق .
القول الثاين  :أن اإلمامة أفضل .
وهو مذهب احلنفية واملالكية .
أ-لقول النيب  ( : فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ) .
ب-أن النيب  توالها بنفسه  ،وكذلك خلفاؤه  ،ومل يتولوا األذان  ،وال خيتارون إال األفضل .
ج-وألن اإلمامة ُخيتار هلا من هو أكمل حاالً وأفضل .

 وأجاب أصحاب القول األول عن أدلة القول الثاين :
قالوا  :كون النيب  مل يقم مبهمة األذان وال خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه  ،النشغاهلم مبصاحل املسلمني
اليت ال يقوم هبا غريهم  ،فلم يتفرغوا لألذان  ،ومراعاة أوقاته .
نت  ( .املوسوعة الفقهية ) .
وقال عمر بن اخلطاب  : لوال اخلالفة ألذَّ ُ
وقال الشيخ ابن عثيمني  :وإمنا مل يؤذن رسول هللا  وخلفاؤه الراشدون ؛ ألهنم اشتغلوا بأهم من املهم  ،ألن اإلمام يتعلق به
مجيع الناس فلو تفرغ ملراقبة الوقت النشغل عن مهمات املسلمني .

-6أن الشيطان يوسوس لإلنسان يف صالته .
-6أن للشيطان ضراطاً على احلقيقة .
فالشيطان يأكل :
كما قال  ( إن الشيطان يأكل بشماله ) .
ويبكي :
كما قال  ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي  ) ..رواه مسلم .
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ويضحك :
كما قال  ( إذا تثاءب أحدكم فليكظم  ،فإن اإلنسان إذا فتح فاه ضحك منه الشيطان ) متفق عليه .
ويبول .
كما جاء يف حديث ابن مسعود قال ( ذكر عند النيب  نام حىت أصبح  ،فقال  ( ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه ) متفق
عليه .
-7تأكيد عداوة الشيطان .
ِ ِ
ِ
َِّ
َصح ِ
ِ
ِ
السعِ ِري ) .
اب َّ
كما قال تعاىل (إ َّن الشَّْيطَا َن لَ ُك ْم َع ُد ٌّو فَاخت ُذوهُ َع ُد ِواً إَّمنَا يَ ْد ُعو حْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ َ
وقال تعاىل ( والَ تَتَّبِعواْ خطُو ِ
ات الشَّيطَ ِ
ني ) .
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
ْ
َ ُ ُ َ
 -8مشروعية رفع الصوت باألذان .
الص ْوت بالن َداء
 - 5باب َرفْع َّ

ال ُع َم ُر بْ ُن َع ْبد ال َْعزيز أَذ ْن أَذَاناً ْسَْحاً َوإالَّ فَا ْعتَزلْنَا .
َوقَ َ

َن أَبا سع ٍ
يد
الر ْمحَن بْن َع ْبد َّ
اَّلل بْن َع ْبد َّ
َ - 609ع ْن َع ْبد َّ
ص َعةَ األَنْ َ
ص ْع َ
الر ْمحَن بْن أَِب َ
صارى ُُثَّ ال َْمازن َع ْن أَبيه أَنَّهُ أَ ْخبَـ َرهُ أ َّ َ َ
ْ
ك بالن َداء ،
ى قَ َ
ت ب َّ
ال لَهُ « إن أ ََر َ
اْلُ ْدر َّ
اك ُُت ُّ
ص ْوتَ َ
ك أ َْو بَاديَت َ
ت ِف غَنَم َ
ك فَأَذَّنْ َ
ب الْغَنَ َم َوالْبَاديَةَ  ،فَإ َذا ُك ْن َ
الصالَة فَ ْارفَ ْع َ
ال أَبو سع ٍ
اَّلل
يد َْس ْعتُهُ م ْن َر ُسول َّ
فَإنَّهُ الَ يَ ْس َم ُع َم َدى َ
س َوالَ َش ْىءٌ إالَّ َشه َد لَهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامة »  .قَ َ ُ َ
ص ْوت ال ُْم َؤذن ج ٌّن َوالَ إنْ ٌ
.)
-----------صارى ُُثَّ ال َْمازن ) ثقة مات يف خالفة أيب جعفر .
الر ْمحَن بْن َع ْبد َّ
اَّلل بْن َع ْبد َّ
( َع ْن َع ْبد َّ
ص َعةَ األَنْ َ
ص ْع َ
الر ْمحَن بْن أَِب َ
ى ُمثَّ الْ َم ِازِنِ  ،ثقة .
( َع ْن أَبيه ) َعْبد َّ
اَّللِ بْن َعْبد َّ
ص َعة األَنْ َ
ص ْع َ
الر ْمحَن بْن أَِِب َ
صا ِر ِ
َن أَبا سع ٍ
يد ْ
ي ) الصحايب اجلليل .
اْلُ ْدر َّ
( أ َّ َ َ
ال لَهُ ) أي  :لعبد هللا بن عبد الرمحن .
( قَ َ

ب الْغَنَ َم َوالْبَاديَةَ ) وهذا يكون غالباً يف الصحراء اليت ال عمارة فيها .
( إن أ ََر َ
اك ُُت ُّ

ك بالن َداء ) أي  :باألذان .
ص ْوتَ َ
( فَ ْارفَ ْع َ
ِ ِ ِ ِِ
ص ْوته ،قَ َ
يَ :غايَةُ َّ
ال الْبَ ْي َ
الص ْوت تَ ُكو ُن أ ْ
( فَإنَّهُ الَ يَ ْس َم ُع َم َدى َ
َخ َفى م ْن ابْت َدائه ،فَِإذَا َش ِه َد لَهُ
َي َغايَة َ
ص ْوت ال ُْم َؤذن ) أ ْ
ضا ِو ِ
ِ ِ
من ب ع َد عْنه ووصل إِلَي ِه مْنتَ هى ِِ
ص ْوتِِه أ َْوَىل.
ص ْوته فَ َألَ ْن يَ ْش َه َد لَهُ َم ْن َدنَا مْنهُ َو َمس َع مبادئ َ
َ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َ ْ ُ َ َ
س َوالَ َش ْىءٌ ) ظاهره يشمل احليوانات واجلمادات  ،فهو من عطف العام على اخلاص  ،ألن اجلن واإلنس داخالن
( ج ٌّن َوالَ إنْ ٌ
يف ( شيء )  ،ويؤيده رواية ابن خزمية ( ال يسمع صوته شجر وال مدر وال حجر وال جن وال إنس ) وأليب داود ( املؤذن يغفر له
مدى صوته  ،ويشهد له كل رطب ويابس ) .
ال أَبو سع ٍ
اَّلل  ) قال الكرماين  :أي مسعت هذا الكالم األخري وهو قوله ( فإنه ال يسمع ..اخل ) ،
يد َْس ْعتُهُ م ْن َر ُسول َّ
( قَ َ ُ َ
وأشار بذلك إىل أنه من قوله [ إين أراك حتب الغنم ] من قوله موقوفاً  ،ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزمية بلفظ ( قال أبو سعيد :
إذا كنت يف البوادي  ،فارفع صوتك بالنداء  ،فإين مسعت رسول هللا يقول  :ال يسمع مدى صوت املؤذن  ، )....وذهب بعض
العلماء إىل أن احلديث كله من قول النيب  واألول أقرب .
-1احلديث دليل على استحباب رفع الصوت باألذان ليحصل على هذا األجر العظيم وهو أن يكثر من يشهد له يوم القيامة .
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ومن األدلة على استحباب ذلك :
قوله  ( املؤذن يغفر له مدى ِ
صوته  ،ويشهد له كل رطب ويابس ) رواه أبوداود .
-2قيل  :السر يف هذه الشهادة مع أهنا تقع عند عامل الغيب والشهادة أن أحكام اآلخرة جرت على نعت أحكام اخللق يف
الدنيا من توجيه الدعوى  ،واجلواب  ،والشهادة .
وقال بعض العلماء  :املراد من هذه الشهادة اشتهار املشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة  ،وكما أن هللا يفضح بالشهادة
قوماً  ،فكذلك يكرم بالشهادة آخرين .
-3إذا كان املؤذن يؤذن لنفسه أو جلماعة حاضرين معه – يف غرفة أو مكتب أو مصلَّى خاص  -فال يشرتط له رفع الصوت إال
بقدر ما يسمع نفسه أو يسمع احلاضرين معه ؛ ألن املقصود من األذان وهو اإلعالم حيصل بذلك  ،وهل يستحب له رفع
الصوت باألذان أو ال يستحب ؟! قوالن للعلماء واألظهر عدم استحبابه  -وهو وجه عند الشافعية – ومحل هؤالء األحاديث
الواردة يف رفع الصوت أهنا لألذان جلماعة غري حاضرين معه .
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني – رمحه هللا  : -فالواجب أن يُ ْس ِم َع من يُ َؤِذِ ُن هلم فقط  ،وما زاد على ذلك فغري واجب .
-3استحباب األذان للمنفرد .
ومما يدل على ذلك حديث عقبة بن عامر قال :قال رسول هللا  ( يعجب ربك من راعي غنم يف شظية جببل يؤذن ويقيم
ويصلي فيقول هللا :انظ روا لعبدي هذا يؤذن ويقيم خياف مين ،قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة ) رواه أبوداود.
قال الشوكاين  :واحلديث يدل على شرعية األذان للمنفرد فيكون صاحلاً لرد قول من قال :إن شرعية األذان ختتص باجلماعة.
-3استحباب العزلة عن الناس خصوصاً يف أيام الفنت  ،وأن حب الغنم والبادية – وال سيما عند وقوع الفنت – من عمل
السلف الصاحل  ،وقد تقدم ذلك عند حديث أيب سعيد ( يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال . ) ....
-4أن اجلن يسمعون أصوات بين آدم .
-5فيه تبليغ العلم .
-6فضل التناصح وتبادل الفوائد العلمية .
 - 6باب َما ُُْي َق ُن باألَذَان م َن الد َماء

َ - 610عن أَنَس بْن مال ٍ
ك ( أ َّ
صب َح َويَـ ْنظَُر  ،فَإ ْن َْس َع أَ َذاناً َك َّ
ف
َن الن َّ
َّب َ كا َن إ َذا غَ َزا بنَا قَـ ْوماً ََلْ يَ ُك ْن يَـ ْغ ُزو بنَا َح ََّّت يُ ْ
ْ
َ

ب
ار َعلَْيه ْم  ،قَ َ
ال فَ َخ َر ْجنَا إ ََل َخ ْيبَـ َر فَانْـتَـ َه ْيـنَا إلَْيه ْم لَْيالً  ،فَـلَ َّما أ ْ
َع ْنـ ُه ْم َ ،وإ ْن ََلْ يَ ْس َم ْع أَذَاناً أَغَ َ
َصبَ َح َوََلْ يَ ْس َم ْع أَذَاناً َرك َ
َّب 
س قَ َد َم النَّب  . قَ َ
ت َخل َ
ْحةَ َ ،وإ َّن قَ َدمي لَتَ َم ُّ
ساحيه ْم فَـلَ َّما َرأ َُوا الن َّ
َوَرك ْب ُ
ْف أَِب طَل َ
ال فَ َخ َر ُجوا إلَْيـنَا ِبَ َكاتله ْم َوَم َ
اَّلل ُ ،حمَ َّم ٌد َو ْ
ت َخ ْيبَـ ُر  ،إنَّا إذَا نَـ َزلْنَا
ال « َّ
ول َّ
قَالُوا ُحمَ َّم ٌد َو َّ
اَّلل  قَ َ
آه ْم َر ُس ُ
يس  .قَ َ
اَّللُ أَ ْكبَـ ُر  ،ا ََّّللُ أَ ْكبَـ ُر َ ،خربَ ْ
ال فَـلَ َّما َر ُ
اْلَم ُ
ٍ
ين ) .
اء َ
س َ
صبَ ُ
اح ال ُْم ْن َذر َ
سَ
احة قَـ ْوم فَ َ
بَ
[م.] :
-------- -1احلديث ذكره املصنف هنا ليبني فضل من فضائل األذان وأنه سبب حلقن الدماء  ،ألنه دليل على إسالمهم  ،أو مساملتهم
للمسلمني .
س ب ِن مالِ ٍ
اَّللِ  يُغِ ُري إِ َذا طَلَ َع الْ َف ْجُر َوَكا َن يَ ْستَ ِم ُع األَ َذا َن فَِإ ْن َِمس َع
ول َّ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
ك قَ َ
وقد روى مسلم يف صحيحه َ :ع ْن أَنَ ِ ْ َ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ
اَّللِ َ « علَى الْ ِفطَْرةِ » ُ .مثَّ قَ َ
ول َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  .فَ َقا َل َر ُس ُ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ول َّ
ك َوإِالَّ أَ َغ َار فَ َس ِم َع َر ُجالً يَ ُق ُ
أَ َذاناً أ َْم َس َ
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اَّللِ  « خرجت ِمن النَّا ِر »  .فَنَظَروا فَِإ َذا هو ر ِ
اعى ِم ْعًزى ) .
ول َّ
ال َر ُس ُ
اَّللُ  .فَ َق َ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
َّ
َُ َ
ََ ْ َ َ
ُ
 -2احلديث دليل على مشروعية األذان ملن يصلي وحده .
قال النووي  :احتج به يف أن األذان مشروع للمنفرد  ،وهذا هو الصحيح املشهور يف مذهبنا ومذهب غرينا .
-2احلديث دليل على فضل التوحيد .
 -3استدل باحلديث ( رواية مسلم ) مجهور العلماء على أن إجابة املؤذن غري واجبة .
-4فيه األخذ باالحتياط يف أمر الدماء .
شعار لدين اإلسالم .
 -5أن األذان ٌ
ول إذَا َْس َع ال ُْمنَادى
 - 7باب َما يَـ ُق ُ

َ - 611عن أَِب سع ٍ
اْلُ ْدرى أ َّ
يد ْ
ول ال ُْم َؤذ ُن ) .
ول َّ
اء فَـ ُقولُوا مثْ َل ما يَـ ُق ُ
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ْ
َ
ال ( إ َذا َْس ْعتُ ـ ـ ـ ـ ُم الن َد َ
[ م . ] 383 :
يم بْن ا ْحلَارث قَ َ
ضالَةَ قَ َ
ْحةَ
ال َح َّدثَـنَا ه َ
َ - 612ح َّدثَـنَا ُم َعاذُ بْ ُن فَ َ
شٌ
يسى بْ ُن طَل َ
ام َع ْن َُْي ََي َع ْن ُحمَ َّمد بْن إبْـ َراه َ
ال َح َّدثَىن ع َ
ال مثْـلَهُ إ ََل قَـ ْوله ( َوأَ ْش َه ُد أ َّ
اَّلل ).
ول َّ
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
أَنَّهُ َْس َع ُم َعاويَةَ يَـ ْوماً فَـ َق َ
ام َع ْن َُْي ََي ََْن َوهُ .
ب بْ ُن َجري ٍر قَ َ
 612م َ -ح َّدثَـنَا إ ْس َحا ُق بْ ُن َر َاه َويْه قَ َ
ال َح َّدثَـنَا ه َ
شٌ
ال َح َّدثَـنَا َو ْه ُ
ال َه َك َذا
ال الَ َح ْو َل َوالَ قُـ َّوةَ إالَّ ب َّ
اَّلل َ .وقَ َ
الصالَة  .قَ َ
ال ( لَ َّما قَ َ
ض إ ْخ َواننَا أَنَّهُ قَ َ
 - 613قَ َ
ال َح َّي َعلَى َّ
ال َُْي ََي َو َح َّدثَن بَـ ْع ُ

ول ) .
َْس ْعنَا نَبيَّ ُك ْم  يَـ ُق ُ
----------

اء ) أي  :صوت املؤذن باألذان .
( إ َذا َْس ْعتُ ُم الن َد َ
ول اَل ُْم َؤذ ُن ) أي  :مثل كل مجلة يقوهلا  ،واملراد  :تلفظوا مبثل ما يتلفظ به املؤذن من أذكار األذان .
( فقولوا مثْ َل َما يَـ ُق ُ
 -1احلديث دليل على مشروعية واستحباب متابعة املؤن يف أذانه .
وقد اختلف العلماء يف حكم إجابته على قولني :
القول األول  :أنه واجب .
وهذا مذهب الظاهرية .
أ-حلديث الباب (  ..فقولوا . ) ...
ب -وحلديث عبد هللا بن عمرو .قال :قال ( إِذَا َِمس ْعتُ ُم الْ ُم َؤِذِ َن فَ ُقولُوا ِمثْ َل َما يَ ُق ُ
صالَةً
صلَّى َعلَ َّي َ
صلُّوا َعلَ َّي فَِإنَّهُ َم ْن َ
ول ُمثَّ َ
اَّللُ َعلَْي ِه ِهبَا َع ْشراً ُمثَّ َسلُوا يل الوسيلة  ) ...رواه مسلم .
صلَّى َّ
َ
فقوله (  ...فقولوا  ) ...هذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .
القول الثاين  :أنه سنة غري واجب .
وهذا مذهب مجهور العلماء .
والصارف عن الوجوب :
ول َِّ
ك َوإِالَّ أَ َغ َار
ال ( َكا َن َر ُس ُ
أ -حلديث أَنَس السابق  .قَ َ
اَّلل  يُغِ ُري إِذَا طَلَ َع الْ َف ْجُر َوَكا َن يَ ْستَ ِم ُع األَ َذا َن فَِإ ْن َِمس َع أَذَاناً أ َْم َس َ
اَّللُ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللِ َ « علَى الْ ِفطَْرةِ » ُ .مثَّ قَ َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  .فَ َق َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ول َّ
فَ َس ِم َع َر ُجالً يَ ُق ُ
اَّللِ  « خرجت ِمن النَّا ِر »  .فَنَظَروا فَِإذَا هو ر ِ
اعى ِم ْعًزى ) رواه مسلم .
ول َّ
ال َر ُس ُ
اَّللُ  .فَ َق َ
َّ
َُ َ
ََ ْ َ َ
ُ
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قالوا  :إن ظاهر احلديث يدل على أن النيب  مل يتابع املؤذن .
ب-ولقوله  ( إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ) .
وجه الداللة  :أن املقام مقام تعليم  ،واحلاجة تدعوا إىل بيان كل ما حيتاج إليه  ،وهؤالء وفد قد ال يكون عندهم علم مبا قاله
النيب  يف متابعة املؤذن  ،فلما ترك النيب  التنبيه على ذلك مع دعاء احلاجة إليه َّ ،
دل على أن اإلجابة ليست واجبة .
[الشرح املمتع ] .
وهذا القول هو الراجح .

 وأجاب أصحاب القول األول عن حديث صاحب املعزى :
قالوا  :جياب عنه من وجهني :
األول  :ليس يف احلديث أنه مل يقل مثل ما قال ،فقد يكون قاله ومل ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ،ونقل القول الزائد .
الثاين :حيتمل أن يكون األمر باإلجابة بعد هذه القض ية  ،أو أن يك ون قاله لكن بصوت منخفض مل يسمع .
-2ظاهر احلديث أن السامع جييب املؤذن يف كل مجل األذان لقوله ( مثل ما يقول املؤذن ) .
لكن ذهب مجهور العلماء إىل أن اجمليب يقول كما يقول املؤذن إال يف احليعلتني فإنه يقول  :ال حول وال قوة إال باهلل.
ال الَ َح ْوَل
ال َح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح  .قَ َ
اَّللِ ُ .مثَّ قَ َ
ال الَ َح ْوَل َوالَ قُ َّوَة إِالَّ بِ َّ
الصالَةِ  .قَ َ
أ-حلديث عمر السابق ( ُ ...مثَّ قَ َ
ال َح َّي َعلَى َّ
اَّلل . ) ...
َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِ َّ
وهذا احلديث صريح يف القول مثل ما يقول املؤذن إىل آخر األذان  ،إال عند احليعلة فال يق وهلا  ،وإمنا حيوقل .
ب-وألن املعىن مناسب إلجابة احليعلة باحلوقلة  ،فإن السامع جييب املؤذن مبثل ما يقول من ألفاظ الذكر والثناء على هللا  ،وأما
يف النداء إىل حضور الصالة ب ( حي على الصالة حي على الفالح ) فهذا دعاء ونداء  ،فاملناسب أن يظهر العبد أنه عاجز عن
حضور اجلماعة والقيام هبا إال إذا ِقواه هللا تعاىل وأعانه  ،فهو يقول  :أنا أجيب هذا النداء وأحضر اجلماعة ولكن حبول هللا وقوته
وإعانته وتوفيقه .
-3ما احلكمة من إبدال احليعلة ب ( ال حول وال قوة إال باهلل ) ؟
ألن ( حي على الصالة ) نداء ودعاء من املؤذن للناس  ،يعين  :هلموا وتعالوا  ،فناسب أن يقول املستمع  :ال حول وال قوة إال
باهلل  ،يستعني باهلل تعاىل على إجابة هذا الدعاء .
-4هل يدخل يف احلديث ( فقولوا مثل ما يقول  ) ...من كان يف ذكر أو دعاء أو طواف ؟
نعم  ،فمن كان يف ذكر أو دعاء أو طواف فإنه جييب املؤذن .
ألن إجابة املؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها  ،خبالف القراءة والذكر والدعاء  ،فإن وقتها ال يفوت .
-5هل املصلي إذا مسع املؤذن جييبه أم ال ؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال :
القول األول  :أنه ال جييبه سواء كانت الصالة فرضاً أم نفالً .

وهذا قول مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة .
حلديث ابن مسعود  .أن رسول هللا  قال ( إن يف الصالة شغالً ) متفق عليه .
القول الثاين  :أنه جييبه إن كان يف نافلة  ،وال جييبه إن كان يف فرض .
وهو قول املالكية .
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أ-قالوا  :إن النافلة األمر فيها أخف من الفريضة .
ب-وألن النافلة جيوز فيها ما ال جيوز يف الفريضة  ،كالصالة على الراحلة إىل غري القبلة وحنوه .
القول الثالث  :أنه جييبه يف الفرض والنفل .

وهو رأي لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .
حلديث الباب ( فقولوا مثل ما يقول ) فاحلديث عام  ،فيُجاب املؤذن يف مجيع احلاالت من غري فرق بني املصلي وغريه .

والراجح القول األول وأن املصلي ال جييب املؤذن .

-6هل املؤذن جييب نفسه أم ال ؟
قوالن للعلماء أصحهما أنه ال جييب نفسه .
أ-لقوله  ( إذا مسعتم النداء  ) ...فإنه يدل بظاهره على التفريق بني املؤذن والسامع  ،فال يدخل املؤذن يف ذلك .
ب-وألن املؤذن أتى بألفاظ األذان  ،فال معىن لكونه جييب نفسه  ،ورجحه ابن رجب .
-7ماذا نستفيد من قوله  ( إذا مسعتم املؤذن  ) ...؟
نستفيد أن متابعة املؤذن مشروطة بسماع األذان  ،فمن شاهد املؤذن ومل يسمعه فإنه ال يقول شيئاً  ،ومن مسعه ومل يره – كما يف
هذا الزمان – فإنه يتابعه لقوله ( إذا مسعتم ) فعلق األمر بالسماع .
قال النووي َ :من رأى املؤذن  ،وعلِم أنه يؤذن  ،ومل يسمعه  ،لبُعد  ،أو صمم  :الظاهر أنه ال تُشرع له املتابعة ؛ ألن املتابعة
معلقة بالسماع  ،واحلديث مصرح باشرتاطه  ،وقياساً على تشميت العاطس  ،فإنه ال يشرع ملن يسمع حتميده  ( .اجملموع )
-8هل جييب املقيم ؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول املؤذن إال يف احليعلة .
وهذا مذهب كثري من الفقهاء من احلنابلة والشافعية  ،وقال به من املعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ
األلباين .
يستحب أن يقول يف
الشافعيِة واحلنابلة أن
صرح احلنفيِة و ِ
ِ
جاء يف "املوسوعة الفقهية" ( : )250/18وكذلك بالنِسبة للمقيم فقد ِ
اإلقامة :مثل ما يقول يف األذان" انتهى .
قال الشريازي الشافعي رمحه هللا  :ويستحب ملن مسع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى .
وشرحه النووي رمحه هللا بقوله  :واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته يف اإلقامة كما قال املصنف  ،إال الوجه الشاذ الذي
قدمناه عن " البسيط  ( .اجملموع ) .
وقال ابن قدامة  :ويستحب أن يقول يف اإلقامة مثل ما يقول .
وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء  :السنَّة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم ؛ ألهنا أذان ثان  ،فتجاب كما جياب
األذان .
أ-ألنه نداء  ،وقد مساه النيب  أذاناً يف قوله ( بني كل أذانني صالة ) فسماها أذاناً .
ب -وحلديث أيب أمامة ( أن بالالً أخذ يف اإلقامة  ،فلما أن قال  :قد قامت الصالة  ،قال النيب  : أقامها هللا وأدامها ،
وقال يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان ) رواه أبو داود وهو ح ديث ضعيف ال يصح .
القول الثاين  :أنه ال يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول .
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وهو ظاهر مذهب املالكية  ،وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني .
أ-ألنه ال يوجد دليل صحيح يدل على ذلك  ،واالستحباب حكم شرعي حيتاج إىل دليل .
ب -وأما قول النيب  ( بني كل أذانني صالة ) فسمى اإلقامة أذاناً ،فهذا من باب التغليب ،ورجحه الشيخ حممد بن إبراهيم،
وهذا هو الصحيح .

وقد سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا عن املتابعة يف اإلقامة .
فأجاب  :املتابعة يف اإلقامة فيها حديث أخرجه أبو داود  ،لكنه ضعيف ال تقوم به احلجة  ،والراجح  :أنه ال يُتابع .
-9مىت تكون متابعة املؤذن ؟
تكون متابعته يف كل كلمة عقب فراغ املؤذن منها  ،وال يقارنه  ،وال يؤخر عن فراغه من الكلمة .
أ-لقوله (إذا مسعتم املؤذن فقولوا  ) ...والفاء تقتضي التعقيب .
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ُ .مثَّ قَ َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
َح ُد ُك ْم َّ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر  .فَ َق َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َّ
ال الْ ُم َؤِذِ ُن َّ
ب-وحلديث عمر – عند مسلم  ( -إ َذا قَ َ
ال أ َ
اَّللُ . ) ...
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ  .قَ َ
الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
فدل هذا احلديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ املؤذن منها  ،وال ينتظر فراغه من كل األذان .
-10ما احلكم إذا مسع األذان يف منتصفه ؟
قيل  :يستحب له أن جييبه يف مجيع األذان  -ما مسع منه وما مل يسمعه . -
وقيل  :يستحب له أن جييبه فيما مسع فقط .
لقوله ( إذا مسعتم . ) ...
وألن ما فات قد مضى حمله .
والراجح األول .
-11هل جييب من يسمع األذان يف املذياع أو التلفاز ؟
األذان ال خيلو من حالني :

احلال األوَل  :أن يكون على اهلواء أي أن األذان كان لوقت الصالة من املؤذن  ،فهذا جياب لعموم أمر النيب  ( إذا مسعتم
املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن)  ،إال أن الفقهاء رمحهم هللا قالوا  :إذا كان قد أدى الصالة اليت يؤذن هلا فال جييب .

احلال الثانية  :إذا كان األذان مسجالً  ،وليس أذاناً على الوقت  ،فإنه ال جييبه ؛ ألن ه ذا ليس أذاناً حقيقياً  ،أي أن الرجل مل
يرفعه ح ني أمر برفعه  ،وإمنا هو شيء مسموع ألذان سابق  ،وإن كان لنا حتفظ على كلمة  :يرفع األذان  ،ولذا نرى أن يقال
رفع األذان  ( .فتاوى ابن عثيمني ) .
أذن فالن  ،ال َ
-12ماذا يقول املستمع إذا قال املؤذن يف صالة الفجر ( الصالة خري من النوم ) ؟
ظاهر احلديث ( فقولوا مثل ما يقول  ) ..أنه جييبه مبثل ما يقول  ،فيقول اجمليب ( الصالة خري من النوم ) .
فلم يرد يف السنة استثناء من هذا العموم إال يف احليعلتني .
وأما ما ذكره بعض علماء احلنابلة والشافعية وغريهم من أنه يقول ( صدقت وبررت ) فليس عليه دليل  ،وال يصح .
-13ما احلكم إذا دخلت املسجد واملؤذن يؤذن فهل األوىل أن أصلي حتية املسجد أو أتابع املؤذن ؟
هذا فيه تفصيل  ،إذا دخلت واملؤذن يؤذن لصالة اجلمعة ،األذان الذي بني يدي اخلطيب ،فها هنا نقول  :بادر بتحية املسجد،
وال تنتظر انتهاء املؤذن ؛ ألن تفرغك لسماع اخلطبة أوىل من متابعتك للمؤذن ؛ حيث إن استماع اخلطبة واجب ،وإجابة املؤذن
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غري واجبة .
وأما إذا كان األذان لغري ذلك (يعين  :لغري صالة اجلمعة) فاألفضل أن تبقى قائماً حىت جتيب املؤذن  ،وتدعو بالدعاء املعروف
بعد األذان  :اللهم صل على حممد  ،اللهم رب هذه الدعوة التامة  ،والصالة القائمة  ،آت حممداً الوسيلة والفضيلة  ،وابعثه
املقام احملمود الذي وعدته  ،إنك ال ختلف امليعاد "  ،مث بعد ذلك تأيت بتحية املسجد  ( .فتاوى ابن عثيمني ) .
-14ما احلكم إذا كان اإلنسان يقرأ القرآن ومسع املؤذن يؤذن ؟
إذا كان اإلنسان يقرأ القرآن  ،فأذن املؤذن  ،فاألفضل يف حقه أن يرتك القراءة  ،ويشتغل مبتابعة املؤذن .
ول ) .
أ-وذلك امتثاالً لعموم قوله عليه الصالة والسالم ( إِ َذا َِمس ْعتُ ْم الْ ُم َؤِذِ َن  ،فَ ُقولُوا ِمثْ َل َما يَ ُق ُ
ب -وألن األذان يفوت وقته .
قال اإلمام النووي رمحه هللا  :ولو مسع املؤذن قطع القراءة وأجابه مبتابعته يف ألفاظ األذان واإلقامة مث يعود إىل قراءته وهذا متفق
عليه عند أصحابنا  ( .التبيان ) .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللا :إذا أذن املؤذن واإلنسان يقرأ القرآن ،فهل األفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول،
أم إن اشتغاله بالقرآن يعترب أفضل باعتبار تقدمي الفاضل على املفضول ؟
فأجاب  :السنة إذا كان يقرأ ومسع األذان  :أن جييب املؤذن ؛ امتثاالً لقول النيب ( إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث
صلوا علي  )...وألن إجابة املؤذن سنة تفوت إذا استمر يف القراءة  ،والقراءة ال تفوت ،وقتها واسع ،وفق هللا اجلميع ( .جمموع
فتاوى ابن باز .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :قد يعرض للمفضول ما جيعله أفضل من الفاضل  ،مثاله  :قراءة القرآن من أفضل الذكر ،
والقرآن أفضل الذكر  ،فلو كان رجل يقرأ ومسع املؤذن يؤذن  ،فهل األفضل أن يستمر يف قراءته أو أن جييب املؤذن ؟ هنا نقول :
إن األفضل أن جييب املؤذن  ،وإن كان القرآن أفضل من الذكر  ،لكن الذكر يف مكانه أفضل من قراءة القرآن ؛ ألن قراءة القرآن
غري مقيدة بوقت مىت شئت فاقرأ  ،لكن إجابة املؤذن مربوطة بسماع املؤذن  ( .لقاء الباب املفتوح ) .
-15هل يكفي تشغيل األذان عرب املسجل يف مكرب الصوت عند دخول الوقت ؟
األذان الذي يذاع من املسجل  :ال يكفي عن األذان الشرعي املشروع لإلعالم بدخول الوقت ؛ ألنه ليس أذاناً حقيقيِاً  ،وإمنا
هو صوت خمزون ،واألذان عبادة ال بد فيها من عمل ونية  ،لقول النيب ( إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى) .
وعليه  :فال بد من األذان عند دخول الوقت يف املكان الذي يصلى فيه  ،وإذا احتيج إىل مكرب الصوت ألجل إبالغ الناس
للحضور للصالة  :فحسن  ( .فتاوى اللجنة ) .
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا  :نقل األذان بواسطة التسجيل  :ال جيزئ عن األذان الش رعي ؛ وذلك ألن األذان
الشرعي ِذكر وثناء على هللا  ،وال بد فيه من عمل  ،والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا مسعت املسجل ال يعين ذلك أن املسجل
يعمل عبادة يتقرب هبا إىل هللا  ،وإمنا هو مساع صوت شخص  ،رمبا يكون قد مات أيضاً  ،فال جيزئ عن األذان الشرعي  ،فال
بد من أذان ش رعي يقوم به املكلف يكرب هللا  ،ويشهد له بالوحدانية  ،ولنبيه بالرسالة  ،ويدعو إىل الصالة  ،وإىل الفالح  ،ال بد
من هذا  ،وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع  :فإنه ال تشرع إجابته  ،أي  :ال يشرع لإلنسان أن يتابعه  ،لقول النيب 
مسجالً سابقاً .
(إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن) وحنن يف احلقيقة مل نسمع املؤذن  ،وإمنا مسعنا صوتاً َّ
وأما قول السائل  :ما الفرق بني ما نقل على اهلواء وما نقل بواسطة التسجيل  :فالفرق ظاهر ؛ ألن ما نقل على اهلواء  :فهو
صوت املؤذن الذي يؤذن األذان الشرعي  ،فهذا جياب  ،ويتابع  ،ويدعو بعد املتابعة مبا وردت به السنَّة  ،وأما األذان املسجل :
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فليس أذاناً يف الواقع  ،كما أشرنا إليه  ( .فتاوى نور على الدرب ) .
-16هل تعاد اإلقامة إذا أقام املؤذن وحصل عذر وتأخر اإلمام لفرتة ؟
السنة  :أن حيرم اإلمام بالصالة بعد فراغ املؤذن وال يتأخر عن ذلك إال مبقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفوف ويتأكد من ذلك .
فإن أقام املؤذن الصالة مث حصل عذر أدى إىل تأخري دخول اإلمام يف الصالة فال حرج يف ذلك  ،وال حيتاج إىل إعادة إقامة
الصالة .
وقد دل على ذلك حديثان :
ول َِّ
ِ
ب،
ص ُفوفَ ُه ْم  ،فَ َخَر َج َر ُس ُ
ت َّ
يم ْ
اَّلل  فَتَ َقد َ
َّاس ُ
َّم َوُه َو ُجنُ ٌ
احلديث األول  :عن أيب هريرة  قال  ( :أُق َ
الص َالةُ  ،فَ َس َّوى الن ُ
ِ
صلَّى هبِِ ْم ) رواه البخاري .
ُمثَّ قَ َ
ال َ :علَى َم َكان ُك ْم  ،فَ َر َج َع فَا ْغتَ َس َل ُ ،مثَّ َخَر َج َوَرأْ ُسهُ يَ ْقطُُر َماءً فَ َ
زاد الدار قطين يف سننه من وجه آخر عن أيب هريرة  فقال ( إين كنت جنباً فنسيت أن أغتس ل ) .
قال احلافظ ابن حجر :يف احلديث جواز الفصل بني اإلقامة والصالة؛ ألن قوله (فصلى) ظاهر يف أن اإلقامة مل تُعد ( ...الفتح)
وقال بدر الدين العيين  :فإن قلت  :هل اقتصر على اإلقامة األوىل أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت  :مل يصح فيه نقل  ،ولو فعله
لنقل  ( .عمدة القاري ) .
وقال رمحه هللا أيضاً  :ويستفاد من احلديث  :أن اإلمام إذا أقام الصالة ،مث ظهر أنه حمدث ومضى ليزيل حدثه ،أي حدث كان،
وأتى ال حيتاج إىل جتديد إقامة ثانية؛ ألن ظاهر احلديث مل يدل على هذا .
ِ ِ
ال رجل ِ :يل حاجةٌ  ،فَ َقام النَِّيب  ي ن ِ
س  قَ َ ِ
احلديث الثاين َ :ع ْن أَنَ ٍ
اج ِيه َ ،ح َّىت نَ َام الْ َق ْوُم أ َْو
َ ُّ َُ
يم ْ
ت َ
َ َ
ال ( :أُق َ
ص َالةُ الْع َشاء فَ َق َ َ ُ ٌ
ِ
صلَّ ْوا) متفق عليه .
بَ ْع ُ
ض الْ َق ْومُ ،مثَّ َ
قال الشيخ ابن عثيمني  :يف هذا احلديث  :دليل على جواز مناجاة اإلمام بعد اإلقامة  ،وأن طول املناجاة أيضاً ال يضر  ،وأنه
ال تشرتط املوالة بني اإلقامة والصالة  ،ألن الصحابة  ناموا  ،مث قام فصلى  ،فدل ذلك على أن طول الفصل بني اإلقامة
والصالة ال بأس به  ،لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصالة  ،يعين  :أنه ال يقيم ويعلم أنه لن يصلي إال بعد مدة ،
ولكن يقيم مث إذا حصل ما مينع أو ما يفصل بني اإلقامة والصالة فهذا ال بأس به ولو طال الفصل .
-17ما احلكم لو مسع املؤذن  ،مث مسع آخر ؟
جييب األول  ،وجييب الثاين  ،لعموم قوله  ( إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن) .
ولكن لو صلى مث مسع مؤذناً بعد الصالة فظاهر احلديث أنه جييب لعمومه .
وقال بعض العلماء  :إنه ال جييب ألنه غري مدعو هبذا األذان فال يتابعه  ،وال ميكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصالة ،
فيحمل احلديث على املعهود يف عهد النيب  وأنه ال تكرار يف األذان  ،ولكن لو أخذ أحد بعموم احلديث وقال  :إنه ِذ ْكٌر وما
دام احلديث عاماً فال مانع من أن أذكر هللا عز وجل فهو على خري  ( .فتاوى ابن عثيمني )
 -8باب الدعاء عند النداء

اَّلل أ َّ
ب َهذه َّ
الصالَة
ول َّ
َ - 614ع ْن َجابر بْن َع ْبد َّ
ال ( َم ْن قَ َ
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
َّامة َو َّ
اء اللَّ ُه َّم َر َّ
الد ْع َوة الت َّ
ال ح َ
ني يَ ْس َم ُع الن َد َ
اعَّت يَـ ْوَم الْقيَ َامة ) .
الْ َقائ َمة آت ُحمَ َّمداً ال َْوسيلَةَ َوالْ َفضيلَةَ َوابْـ َعثْهُ َم َقاماً َحمْ ُموداً الَّذى َو َع ْدتَهُ َ ،حلَّ ْ
ت لَهُ َش َف َ
---------( اَللَّ ُه َّم ) أي  :ياهلل .
ب َهذه اَ َّ
ذكر هلل تعاىل وتعظيم له وشهادة بالوحدانية .
( َر َّ
لد ْع َوة اَلت َّ
َّامة ) املراد بالدعوة ألفاظ األذان  ،ووص فت بالتامة  ،ألهنا ٌ
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الص َالة اَلْ َقائ َمة )  :قيل  :بيان للدعوة التامة  .وقيل  :املراد بالصالة املعهودة املدعو إليها حينئذ  ،قال ابن حجر  :وهو
( َو َّ
أظهر .
( آت ُحمَ َّم ًدا اَل َْوسيلَة ) هي ما يتقرب هبا إىل الكبري  ،واملراد هبا املنزلة العلية  ،ووقع عند مسلم تفسريها  ( :فإهنا منزلة يف اجلنة
ال تنبغي ألحد إال لعبد من عباد هللا ) .

( َوالْ َفضيلَةَ ) أي  :املرتبة الزائدة على سائر اخلالئق  ،وحيتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسري للوسيلة .

ودا ) أي حيمد القائم فيه  ،واملراد هبا كل ما حيمده اخلالئق عليها ومن أعظمها الشفاعة العظمى .
( َوابْـ َعثْهُ َم َق ًاما َْحم ُم ً
ك َم َقاماً َّْحم ُموداً )  ،وأطلق عليه الوعد  ،ألن عسى
ك َربُّ َ
( اَلَّذي َو َع ْدتَهُ ) قال الطييب  :املراد بذلك قوله تعاىل ( َع َسى أَن يَْب َعثَ َ
من هللا واقع .
اعِت ) أي  :وجبت له وحصلت واستحق الشفاعة .
( َحلَّ ْ
ت لَهُ َش َف َ
( يـوم اَلْقيامة ) مسي بذلك أوالً  :لقيام الناس من قبورهم ،كما قال تعاىل (ي وم ي ُقوم الن ِ
ِ
ني) ،ولقيام األشهاد،كما
ب الْ َعالَم َ
َْ َ َ َ
َّاس لَر ِِ
َْ َ َ ُ ُ
ِ
ص ِفاً َّال يَتَ َكلَّ ُمو َن إَِّال َم ْن
وم ُّ
وم ْاألَ ْش َه ُ
وح َوالْ َم َالئ َكةُ َ
اد )  ،ولقيام الروح واملالئكة  ،كما قال تعاىل (يَ ْوَم يَ ُق ُ
(ويَ ْوَم يَ ُق ُ
الر ُ
قال تعاىل َ
ص َواباً ) .
الرمحَ ُن َوقَ َ
أ َِذ َن لَهُ ْ
ال َ
-1احلديث دليل على استحباب قول هذا الدعاء بعد األذان  ،وهو يدل على أنه من أسباب استحقاق شفاعة الرسول . 
ِ
-2قوله ( من قَ َ ِ
ب هذه  )...ظاهره أنه يقوله حال مساع النداء  ،فهل هذا الظاهر مراد ؟
ال ح َ
ني يَ ْس َم ُع اَلنِ َداءَ  :اَللَّ ُه َّم َر ِ
َْ
ال  ،ليس هذا الظاهر مراداً  ،بل يقول هذا الدعاء بعد إمتام النداء .
علي  ،مث سلوا يل الوسيلة  ) ...رواه مسلم .
ويؤيد هذا حديث عبد هللا عمرو يف قوله  ...( فقولوا مثل ما يقول  ،مث ص لوا ِ
ِ
-3نستفيد من قوله  ( من قَ َ ِ
ب هذه  ) ...أن من مل يسمع النداء ،فإنه ال يقول هذا الدعاء،
ال ح َ
ني يَ ْس َم ُع اَلنِ َداءَ  :اَللَّ ُه َّم َر ِ
َْ
يعين لو فرض أن إنساناً استيقظ من النوم بعد إكمال املؤذنني أذاهنم  ،ودعا هبذا الدعاء  ،فإننا نقول  :هذا ليس مبشروع  ،ألنه
مل يسمع النداء  ،والنيب  رتب هذا على من مسع النداء [ .قاله ابن عثيمني] .
-4أدعية األذان :

أوالً  :متابعة املؤذن يف كل مجلة يقوهلا .
ول اَلْ ُم َؤِذِ ُن ) متفق عليه .
حلديث أيب سعيد وقد سبق ( إِ َذا َِمس ْعتُ ْم اَلنِِ َداءَ ،فَ ُقولُوا ِمثْ َل َما يَ ُق ُ
ِ
اَّللِ بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
صلُّوا َعلَ َّى فَِإنَّهُ َم ْن
ول ( إِذَا َِمس ْعتُ ُم الْ ُم َؤِذِ َن فَ ُقولُوا ِمثْ َل َما يَ ُق ُ
َّيب  يَ ُق ُ
وحلديث َعْب ِد َّ
اص أَنَّهُ َمس َع النِ َّ
ول ُمثَّ َ
اَّللُ َعلَْي ِه ِهبَا َع ْشراً ُمثَّ َسلُوا َّ ِ
اَّللِ َوأ َْر ُجو أَ ْن
يل الْ َو ِسيلَةَ فَِإن ََّها َمْن ِزلَةٌ ِيف ْ
اجلَن َِّة الَ تَْنبَغِي إِالَّ لِ َعْب ٍد ِم ْن ِعبَ ِاد َّ
صلَّى َّ
صالًَة َ
صلَّى َعلَ َّى َ
َ
اَّللَ َ
ِ
ِ
اعة ) رواه مسلم
ت لَهُ َّ
يل الْ َوسيلَةَ َحلَّ ْ
الش َف َ
أَ ُكو َن أَنَا ُه َو فَ َم ْن َسأ ََل َ
إال يف احليعلتني فإنه يقول  :ال حول وال قوة إال باهلل  ،حلديث عمر وقد سبق .
ثانياً  :الدعاء بعد الشهادتني بالدعاء الوارد .

عن سعد بن أيب وقاص  عن رسول هللا  قال  ( :من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
وأن حممداً عبده ورسوله  ،رضيت باهلل رباً ومبحمد رسوالً  ،وباإلسالم ديناً  ،غفر له ذنبه )  .رواه مسلم .
ويف رواية  ( :وأنا أشهد . ) ...

ثالثاً  :الصالة على النيب  بعد األذان .
صلَّى َّ
حلديث عبد هللا بن عمرو – السابق – ( إِذَا َِمس ْعتُ ُم الْ ُم َؤِذِ َن فَ ُقولُوا ِمثْ َل َما يَ ُق ُ
اَّللُ
صالَةً َ
صلَّى َعلَ َّى َ
صلُّوا َعلَ َّى فَِإنَّهُ َم ْن َ
ول ُمثَّ َ
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َعلَْي ِه ِهبَا َع ْشراً . ) ...

رب هذه الدعوة والصالة القائمة  ...أخل
رابعاً  :قول  :اللهم ِِ

حلديث الباب .
-5جاءت زيادة يف هذا احلديث ( إنك ال ختلف امليعاد )  ،والصحيح أهنا شاذة  ،لتفرد حممد بن عوف عن بقية الرواة .
فاحلديث رواه البخاري عن علي بن عياش عن شعبة بن أيب محزة عن ابن املنكدر عن جابر به .
فرواه عن علي بن عياش مجاعة كثرية من احلفاظ ومل يذكروا هذه الزيادة  ،وانفرد بذكرها حممد بن عوف .
ومن هؤالء احلفاظ :
البخاري يف صحيحه .
أمحد يف مسنده .
حممد بن سعد البغدادي كما عند الرتمذي .
إبراهيم بن يعقوب كما عند الرتمذي .
حممد بن حيىي الذهلي كما عند ابن ماجه .
وأبو زرعة الدمشقي كما يف شرح معاين اآلثار .
وموسى بن سهل كما عند ابن خزمية .
وحممد بن جعفر كما عند ابن ماجه .
والعباس بن الوليد كما عند ابن ماجه .
وعمرو بن منصور كما عند النسائي .
-6جاء يف رواية عند ابن خزمية والنسائي  ...( :وابعثه املقام احملمود) والذي يف البخاري (وابعثه مقاماً حمموداً) فأيهما أصح ؟
ما يف البخاري أصح  ،لوجوه :
أحدها  :اتفاق أكثر الرواة عليه .
الثاين  :موافقته للفظ القرآن .

الثالث  :أن لفظ التنكري مقصود به التعظيم .
الرابع  :أن دخول الالم يعينه وخيصه مبقام معني  ،وحذفها يقتضي إطالقاً وتعدداً  ،ومقاماته احملمودة يف املوقف متعددة كما
[ قاله ابن القيم ] .
دلت عليه األحاديث  ،فكان يف التنكري من اإلط الق واالتس اعة ما ليس يف التعريف .
فائدة  :ما صحة زيادة ( والدرجة الرفيعة ) ؟
قال ابن حجر  :وليس يف شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة .
فائدة  :اختلف العلماء يف حكم زيادة الثقة هل تقبل مطلقاً أم ال على أقوال :
القول األول  :قبوهلا مطلقاً .
وقال هبذا القول اخلطيب البغدادي  ،وابن حبان  ،والنووي  ،والغزايل  ،وهو مذهب مجهور الفقهاء .
قالوا  :إن الراوي إذا كان ثقة  ،وانفرد باحلديث من أصله كان مقبوالً  ،فكذلك انفراده بالزيادة .

والرد عليهم :

قال احلافظ ابن حجر  :هناك فرق بني تفرد الراوي باحلديث من أصله  ،وبني تفرده بالزيادة  ،ألن تفرده باحلديث من أصله ال
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يلزم تطرق السهو والغفلة إىل غريه من الثقات  ،إذ ال خمالفة يف روايته هلم خبالف تفرده بالزيادة .
القول الثاين  :أن زيادة الثقة ال تقبل مطلقاً وال ترد مطلقاً  ،بل ينظر يف كل زيادة حبسبها على حسب ما يقوم عندهم من
القرائن املتحتمة بالقبول أو الرد .
قال الزيلعي  :من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً  ،ومنهم من ال يقبلها مطلقاً  ،والصحيح التفصيل  :وهي أهنا تقبل يف
موضع دون موضع  ،فتقبل إذا كان الراوي ثقة حافظاً ثبتاً  ،والذي مل يذكرها مثله أو دونه يف الثقة  ،وتقبل يف موضع آخر
لقرائن ختصها  ،ومن حكم يف ذلك حكماً عاماً فقد غلط  ،بل كل زيادة هلا حكم خيصها .

وهذا القول هو الراجح  ،وهو مذهب مجهور احملدثني .
 -7قوله ( ِ
آت ُحم َّمداً الْو ِسيلَةَ والْ َف ِ
ضيلَةَ َوابْ َعثْهُ َم َقاماً  ) ....قال بعضهم :واحلكمة يف سؤال ذلك للنيب  مع كونه واقعاً له
َ
َ
َ
بوعد هللا تعاىل -حيث قال ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمموداً ) وعسى من هللا للواقع ،وليس على بابه من الرتجي -احلكمة
يف سؤال ذلك إظهار شرفه ،وعظم منزلته ،والعبادة بالدعاء ،ونيل األجر عليه ،وهذا القول أوىل من قول بعضهم :إنه  قاله
قبل أن يوحى إليه بوقوعه ومن قول بعضهم :إن هذا السؤال لطلب الدوام والثبات .وهللا أعلم.
-8بعض األسباب اليت حتقق شفاعة الرسول : 
أوالً  :قول الدعاء الوارد بعد األذان .
حلديث الباب .
ثانياً  :املوت باملدينة .

قال  ( من استطاع منكم أن ميوت باملدينة فليفعل  ،فإين أشفع ملن ميوت باملدينة ) رواه الرتمذي .

ثالثاً  :من قال  :ال إله إال هللا خملصاً .
قال  ( أسعد الناس بشفاعيت من قال  :ال إله إال هللا خالصاً من قلبه ) رواه البخاري .
 -9باب االستهام يف الصالة

َ - 615ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ أ َّ
الصف األ ََّول ُُ ،ثَّ ََلْ ََي ُدوا إالَّ أَ ْن يَ ْستَه ُموا
ول َّ
اَّلل  قَ َ
َن َر ُس َ
َّاس َما ِف الن َداء َو َّ
ال ( لَ ْو يَـ ْعلَ ُم الن ُ

الص ْبح ألَتَـ ْو ُُهَا َولَ ْو َح ْبواً ) .
َّهجري الَ ْستَبَـ ُقوا إلَْيه َ ،ولَ ْو يَـ ْعلَ ُمو َن َما ِف ال َْعتَ َمة َو ُّ
َعلَْيه الَ ْستَـ َه ُموا َ ،ولَ ْو يَـ ْعلَ ُمو َن َما ِف التـ ْ
[ م . ] 437 :
----------

ضع املضارع موضع املاضي ايفيد استمرار العلم  ،وأنه مما ينبغي أن يكون على بال .
َّاس ) أي لو علموا َ ،فو َ
( لَ ْو يَـ ْعلَ ُم الن ُ

( َما ِف الن َداء ) أي  :األذان  ،أي لو يعلمون ما يف أدائه ومباشرته من األجر .

الصف األ ََّول ) زاد أبو الشيخ ( من اخلري والربكة )  ،وسيأيت ما املراد بالصف األول .
( َو َّ

( ُُثَّ ََلْ ََي ُدوا ) أي  :للتمكن من النداء والصف األول .
( إالَّ أَ ْن يَ ْستَه ُموا َعلَْيه ) أي يقرتعوا  ،وزعم بعضهم أن املراد باالستهام هنا الرتمي بالسهام  ،لكن هذا ضعيف  ،ويؤيد أن
املراد هو االقرتاع الرواية األخرى ( لكانت قرعة ) .
( َعلَْيه ) قال ابن عبد الرب  :اهلاء عائدة على الصف األول ال على النداء ،ألن الضمري يعود إىل أقرب مذكور ،ونازعه القرطيب،
قال ابن حجر  :وقد روى عبدالرزاق عن مالك بلفظ ( الستهموا عليهما ) فهذا مفصح باملراد من غري تكلف .

َّهجري ) أي  :التبكري إىل الصالة مطلقاً  ،أي صالة كانت  ،قاله اهلروي  ،وصوبه النووي  ،واختاره ابن عبد الرب  ،إذ هو
( التـ ْ
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البدار إىل الصالة أول وقتها .
( ولو حبواً ) أي  :يزحفون إذا منعهم مانع من املشي  ،والبن أيب شيبة من حديث أيب الدرداء ( ولو حبواً على املرافق والركب )

.
 -1احلديث دليل على فضل األذان  ،وقد تقدمت أدلة فضله .
قوله  ( لو يعلمون ما يف النداء والصف األول ) قال النووي  :معناه أهنم لو علموا فضيلة األذان  ،وعظيم جزائه  ،مث مل جيدوا
طريقاً حيصلونه  ،لضيق الوقت  ،أو لكونه ال يؤذن للمسجد إال واح داً القرتعوا يف حتصيله .
-2احلديث دليل على مشروعية االستهام والقرعة بني املؤذنني عند التساوي يف معرفة الوقت وحسن الصوت وحنو لك من شرائط
املؤذن وتكمالته .
-2احلديث دليل على مشروعية القرعة عند التساوي وعدم معرفة املستحق .
واألدلة على مشروعيتها والعمل هبا كثرية جداً .
قال أبو عبيد  :وقد عمل بالقرعة ثالثة من األنبياء  :يونس  ،وزكريا  ،ونبينا حممد . 
وقال اإلمام أمحد  :أقرع النيب  يف سمسة مواضع وهي يف القرآن يف موضعني .
نت لَ َدي ِهم إِذ يُل ُقو َن أَقلَ َم ُهم أَيُّ ُهم يَك ُف ُل َمرَميَ ) .
قال تعاىل ( َوَما ُك َ
ِ
ِ
ني ) .
اه َم فَ َكا َن م َن ٱملُد َحض َ
وقال تعاىل ( فَ َس َ
أي فقارع أهل السفينة فكان من املغلوبني .
وعن عائشة  .قالت ( كان رسول هللا  إذا أراد سفراً أقرع بني نسائه ) رواه البخاري .
وحلديث الباب ( لو يعلم من يف النداء  ....ال ستهموا عليه ) .
وحديث النعمان بن بشري  .قال  :قال رسول هللا  ( مثل املداهن يف حدود هللا والواقع فيها مثل قوم استهموا . ) ...
ت قُ ْر َعةً ) .
وحديث أيب هريرة  .قال  :قال ( لَْو تَ ْعلَ ُمو َن  -أ َْو يَ ْعلَ ُمو َن َ -ما ِِف َّ
الص ِِ
ف الْ ُم َقدَِّم لَ َكانَ ْ
قال ابن القيم  :والشارع جعل القرعة معينة يف كل موضع تتساوى فيه احلقوق ،وال ميكن التعيني هبا ،إذ لوالها للزم أحد باطلني:
إما الرتجيح مبجرد االختيار والشهوة وهو باطل يف تصرفات الشارع  ،وإما بالتعطيل ووقف األعيان  ،ويف ذلك تعطيل احلقوق
وتضرر املكلفني مبا ال تأيت به الش ريعة الكاملة بل وال السياسة العادلة .
 -4احلديث دليل على فضل الصف األول  ،وقد جاءت النصوص يف فضله :
ف األ ََّوِل ُمثَّ َملْ َِجي ُدوا إِالَّ أَ ْن يَ ْستَ ِه ُموا َعلَْي ِه الَ ْستَ َه ُموا ) .
َّاس َما ِِف النِِ َد ِاء َو َّ
الص ِِ
أ -حديث الباب ( لَْو يَ ْعلَ ُم الن ُ
ِ
ِ ِِ
ت قُ ْر َعةً ) رواه مسلم .
َّب  قَ َ
ال ( لَْو تَ ْعلَ ُمو َن  -أ َْو يَ ْعلَ ُمو َن َ -ما ِِف َّ
الص ِِ
ف الْ ُم َق دَِّم لَ َكانَ ْ
ب -وحديث أَِب ُهَريْ َرَة َعن الن ِ
آخرها وخي ر ص ُف ِ
اَّللِ  ( خي ر ص ُف ِ
وف النِِس ِاء ِ
ِ
وف ِ ِ
آخُرَها َو َشُّرَها أ ََّوُهلَا ) .
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ج-وعنه قَ َ
الر َجال أ ََّوُهلَا َو َشُّرَها ُ َ َ َ ْ ُ ُ
َُْ ُ
ِ
َ
ول َِّ
د -عن أَِيب سعِ ٍ
ي أ َّ
َّموا فَأَْمتُّوا ِيب َولْيَأْ ََتَّ بِ ُك ْم َم ْن بَ ْع َد ُك ْم  ،ال
يد ْ
َخًرا  ،فَ َق َ
َص َحابِِه تَأ ُّ
َن َر ُس َ
اَّلل َ رأَى ِيف أ ْ
َْ
ال َهلُ ْم  ( :تَ َقد ُ
َ
اخلُ ْد ِر ِِ
اَّللُ .
َخُرو َن َح َّىت يُ َؤ ِِخَرُه ْم َّ
يََز ُال قَ ْوٌم يَتَأ َّ
ومعىن احلديث :

أن النيب  وجد بعض أصحابه متأخرين عن الصف األول  ،فأمرهم بالتقدم إىل الصف األول ليقتدوا به  ، وليقتدي هبم
من بعدهم  ،ممن يصلي يف الصفوف املتأخرة الذين ال يرون النيب . 
وحيتمل أن املعين  :يقتدي هبم من بعدهم من األمة ،ألهنم ينقلون إليهم صفة صالة النيب  اليت رأوها .قاله السندي رمحه هللا
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اَّللُ ) .
َخُرو َن َح َّىت يُ َؤ ِِخَرُه ْم َّ
مث قال  ( : وال يََز ُال قَ ْوٌم يَتَأ َّ
أي  :ال يزال قوم يعتادون التأخر عن الصف األول  ،أو عن الصف وف األوىل حىت يعاقبه م هللا تعاىل فيؤخرهم .
قيل معناه  :يؤخرهم عن رمحته أو جنته  ،أو عظيم فضله  ،أو عن رفع املنزلة  ،أو عن العلم .
وال مانع من محل احلديث على مجيع هذه املعاين .
قال الشيخ ابن عثيمني يف معىن احلديث :
رأى النيب  قوماً يتأخرون يف املسجد يعين :ال يتقدمون إىل الصفوف األوىل فقال ( :ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا ).
وعلى هذا فيخشى على اإلنسان إذا عود نفسه التأخر يف العبادة أن يبتلى بأن يؤخره هللا عز وجل يف مجيع مواطن اخلري .
وذهب بعض العلماء إىل أن املقصود هبذا مجاعة من املنافقني  ،والصحيح أن احلديث عام وليس خاصاً باملنافقني .
قال الشوكاين  :قيل  :إن هذا يف املنافقني .والظاهر أنه عام هلم ولغريهم  ،وفيه احلث على الكون يف الصف األول ،والتنفري عن
التأخر عنه .اه
واحلاصل أن احلديث فيه الرتغيب يف صالة الرجل يف الصف األول أو الصفوف األوىل،وذم اعتياده الصالة يف الصفوف املتأخرة.

 قوله  ( :وخري صفوف النساء آخرها ) .
قال بعض العلماء  :إن خري صفوف النساء آخرها مطلقاً  ،سواء صلني منفردات أو مع الرجال .
لعموم احلديث .
وذهب بعض العلماء إىل أن النساء إذا صلني منفردات وإمامهن منهن  ،فخري صفوفهن األول كالرجال .
وهذا ما رجحه النووي والصنعاين .
وقالوا  :أن املراد باحلديث إذا صلني مع الرجال .

قال النووي  :وأما صفوف النساء فاملراد باحلديث صفوف النساء اللوايت يصلني مع الرجال  ،وأما إذا صلني متميزات ال مع
الرجال فهن كالرجال خري صفوفهن أوهلا  ،وشرها آخرها .
قوله  ( :وشرها آخرها  ) ...وإمنا فضل آخر صفوف النساء احلاضرات مع الرجال لبعدهن من خمالطة الرجال  ،ورؤيتهم  ،وتعلق
القلب هبم عند رؤية حركاهتم ومساع كالمهم .
 -5اختلف العلماء يف املراد بالصف األول املمدوح على أقوال :
ِ
ف الَّ ِذي يَلِي ِْ
قال النووي َ :و ْاعلَ ْم أ َّ
اإل َمام َس َواء
ضلِ ِه َو ْ
ث َعلَْي ِه ُه َو َّ
َن َّ
احلَ ِ
َح ِاديث بَِف ْ
الص ِ
ف ْاأل ََّول الْ َم ْم ُدوح الَّذي قَ ْد َوَرَد ْ
الص ِ
ت ْاأل َ
ِ
ضيه ظَو ِاهر ْاأل ِ
ِ
جاء ِ
الص ِحيح الَّ ِذي ي ْقتَ ِ
صَّر َح بِِه
وها أ َْم َال َه َذا ُه َو َّ
صاحبه ُمتَ َق ِد ًما أ َْو ُمتَأ ِ
ورة َوَْحن َ
َخًرا َ ،و َس َواء َختَلَّلَهُ َم ْق ُ
َحاديث َو َ
ََ َ
َ
َ
صَ
َ
الْ ُم َح ِِق ُقو َن .
ِ
ِ ِ
وها  ،فَِإ ْن َختَلَّ َل الَّ ِذي يَلِي
َوقَ َ
ال طَائَِفة ِم ْن الْ ُعلَ َماء َّ
الص ِ
ورة َوَْحن َ
ف ْاأل ََّول ُه َو الْ ُمتَّصل م ْن طََرف الْ َم ْسجد إِ َىل طََرفه َال يَتَ َخلَّلهُ َم ْق ُ
صَ
ِ
َخَر .
س بِأ ََّوَل  ،بَ ْل ْاأل ََّول َما َال يَتَ َخلَّلهُ َش ْيء َ ،وإِ ْن تَأ َّ
ْاإل َمام َش ْيء فَلَْي َ
ِ
اإلنْسان إِ َىل الْمس ِجد أ ََّوًال وإِ ْن صلَّى ِيف ص ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِريح َ ،وإَِّمنَا
يل َّ :
َ ِ
الص ِ
ف ُمتَأ ِ
َخر َ ،وَه َذان الْ َق ْوَالن َغلَط َ
َ َ
َْ
ف ْاأل ََّول عبَ َارة َع ْن َجميء ْ َ
َوق َ
أَذْ ُكرهُ َوِمثْله ِألُنَبِِه َعلَى بُطْ َالنه لِئَ َّال يَ ْغتَ ِر بِِه  ( .نووي ) .
 -6احلديث دليل على فضل التهجري والتبكري إىل املساجد .
ِ
دليل على تعظيم هذه الشعرية ،وحبها ،والرغبة فيها،
وال شك أن التبكري إىل صالة اجلماعة و َ
احلرص على إدراك تكبريهتا األوىل ٌ
وهو دليل أيضاً على صالح العبد ودينه وتقواه .
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قال سفيان الثوري  :جميئك إىل الصالة قبل اإلقامة توقري للصالة " انتهى .
وقال إبراهيم التيمي  :إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل فاغسل يدك منه " انتهى " .سري أعالم النبالء" ()84/5
وكان وكيع بن اجلراح يقول  :من مل يدرك التكبرية األوىل فال تر ُج خريه .
بل كان بعض السلف يعدون الذهاب إىل املسجد بعد األذان تقصرياً  ،وأن الفضل هو يف الذه اب قبل النداء .
دعى  ،ايت الصالة قبل النداء " انتهى .
قال سفيان بن عيينة  :ال تكن مثل عبد السوء  ،ال يأيت حىت يُ َ
التبصرة البن اجلوزي ()131
ويف التبكري إىل صالة اجلماعة حتصيل أجر انتظار الصالة  ،واملكث يف املسجد  ،ودعاء املالئكة
عن أيب هريرة  أن النيب  قال  ( :وإِذَا دخل الْمس ِج َد َكا َن ِيف ٍ
صلِِي  -يَ ْع ِين َعلَْي ِه الْ َمالَئِ َكةُ َ -ما
صالَة َما َكانَ ْ
ت َْحتبِ ُسهُ َ ،وتُ َ
َ
َ َََ َْ
ِِِ ِ
صلِِي فِ ِيه  :اللَّ ُه َّم ا ْغ ِفْر لَهُ  ،اللَّ ُه َّم ْارمحَْهُ ) متفق عليه .
َد َام ِيف َْجملسه الَّذي يُ َ
ِ
مقص ٍر ِِ
ومفر ٍط إىل احلياء
ويف هدي السلف الصاحل من النماذج اليت تبعث اهلمة يف القلب  ،وتبث العزمية يف النفس  ،وتدعو كل ِ
من رب العاملني  ،حيث يتسابق إليه العباد والزهاد  ،وهو يف غفلته ساه عن األجر واملغنم .
يروي ابن شاهني يف كتابه "الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك" (رقم )107/عن احلسن عن أنس  قال  :اجتمع
أصحاب النيب  فيهم حذيفة  ،قال رجل منهم  :ما يسرين أين فاتتين التكبرية األوىل مع اإلمام وأن يل سمسني من الغنم .
وقال اآلخر  :ما يسرين أهنا فاتتين مع اإلمام وأن يل مائة من الغنم  .وقال اآلخر  :ما يسرين أهنا فاتتين مع اإلمام وأن يل ما
طلعت عليه الشمس  .وقال اآلخر  :ما يسرين أهنا فاتتين مع اإلمام وأين صليت من العشاء اآلخرة إىل الفجر ) .
وعن أيب حرملة عن ابن املسيب قال  " :ما فاتتين التكبرية األوىل منذ سمسني  ،وما نظرت يف قفا رجل يف الصالة منذ سمسني
سنة " انتهى  .السري ( . )30/4يعين أنه كان يصلي يف الصف األول .
 وخيشى على من يعتاد التأخر عن صالة اجلماعة  ،وإمهال فضل التكبرية األوىل أن يؤخره هللا عن األجر والفضل واخلري ،
حيث يرضى لنفسه التأخر  ،فيكون جزاؤه من جنس عمله .
اَّلل ) ،
َخُرو َن َح َّىت يُ َؤ ِِخَرُه ْم َّ
َّموا فَأَْمتُّوا ِيب َولْيَأْ ََتَّ بِ ُك ْم َم ْن بَ ْع َد ُك ْم ،ال يََز ُال قَ ْوٌم يَتَأ َّ
وقد قال بعض العلماء يف تفسري قوله  ( : تَ َقد ُ
أن املقصود هو من يتأخر عن الصف األول والتكبرية األوىل .
 -7احلديث دليل على فضل شهود صاليت العشاء والفجر  ،وقد تقدم فضلهما وما يتعلق به يف كتاب مواقيت الصالة .
ِ
ِِ
احل ِ ِ
الص َالتَ ْ ِ
اعة َهاتَ ْ ِ
ك لِ َما فِي ِه َما ِم ْن الْ َم َشقَّة َعلَى النَّ ْفس
ني َّ
ني َ ،والْ َف ْ
ضل الْ َكثِري ِيف ذَل َ
ث الْ َعظيم َعلَى ُح ُ
ضور َمجَ َ
قال النووي  :فيه َْ
ِِ
ِمن تَ ْنغِيص أ ََّول نَومها و ِ
ني .
آخره َ ،وِهلََذا َكانَتَا أَثْ َقل َّ
الص َالة َعلَى الْ ُمنَافق َ
ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
متفق َعلَيه .
صالَة ال َف ْج ِر َوالع َشاء َ ،ولَْو يَ ْعلَ ُمو َن َما فيه َما ألَتَ ْو ُمهَا َولَْو َحْبواً ) ٌ
صالَةٌ أثْ َق َل َعلَى املُنَافق َ
ني م ْن َ
س َ
فقد قال  ( لَْي َ
 -8احلديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة  ،وقد تقدم حبث ذلك يف كتاب مواقيت الصالة .

22

ص َرٍد يف أَ َذانه.
َوتَ َكلَّ َم ُسلَْي َما ُن بْ ُن ُ

 -10باب الْ َكالَم يف األَ َذان

يم.
َوقَ َ
ْس أَ ْن يَ ْ
ض َح َ
س ُن الَ بَأ َ
ك َو ْه َو يُـ َؤذ ُن  ،أ َْو يُق ُ
ال ا ْحلَ َ

ال ( َخطَبَـنَا ابْ ُن َعبَّ ٍ
ي
َ -616ع ْن َع ْبد هللا بْن ا ْحلَارث قَ َ
اس يف يَـ ْوٍم َر ْد ٍغ فَـلَ َّما بَـلَ َغ ال ُْم َؤذ ُن َح َّي َعلَى َّ
الصالَة فَأ ََم َرهُ أَ ْن يُـنَاد َ
ض ُه ْم إ ََل بَـ ْع ٍ
ال فَـ َع َل َه َذا َم ْن ُه َو َخ ْيـ ٌر م ْنهُ َوإنَّـ َها َع ْزَمة ) .
ض فَـ َق َ
َّ
الصالَةُ يف الر َحال فَـنَظََر الْ َق ْو ُم بَـ ْع ُ
[ م . ] 699 :
---------( ِف يَـ ْوٍم َر ْد ٍغ ) كثري الوحل  ،ويف رواية ( يف يوم مطري ) .
الصالَة  .فَأ ََم َرهُ ) ويف الرواية األخرى ( أن شهد أن ال إله إال هللا  ،فال تقل حي على الصالة )
( فَـلَ َّما بَـلَ َغ ال ُْم َؤذ ُن َح َّى َعلَى َّ
ومدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغريها .
( َّ
الصالَةُ ِف الر َحال ) هي  :املنازل سواءً كانت من حجر ُ
ض ُه ْم إ ََل بَـ ْع ٍ
ض ) ويف الرواية األخرى ( كأهنم أنكروا ذلك ) ويف رواية ( فكأن الناس استنكروا عليه ) .
( فَـنَظََر الْ َق ْو ُم بَـ ْع ُ

ال فَـ َع َل َه َذا َم ْن ُه َو َخ ْيـ ٌر م ْنهُ ) ويف الرواية األخرى ( من هو خري مين ) يعين النيب  ، وأما رواية ( من هو خري منه ) أي
( فَـ َق َ

من هو خري من املؤذن  ،يعين فعله مؤذن رسول هللا . وهو خري من هذا املؤذن .
( َوإنَّـ َها ) أي  :اجلمعة .

( َع ْزَمةٌ ) أي  :واجبة متحتمة  ،فلو قال املؤن ( حي على الصالة ) ل ُكلفتم اجمليء إليها  ،وحلقتكم املشقة .

 -1استدل املصنف البخاري – رمحه هللا – هبذا احلديث على جواز الكالم يف أثناء األذان .
وحكى ابن املنذر اجلواز مطلقاً عن عروة وعطاء واحلسن وقتادة  ،وبه قال أمحد .
وعن النخعي وابن سريين الكراهة .
وعن الثوري املنع .
وعن أيب حنيفة وصاحبيه أنه خالف األوىل  ،وعليه يدل كالم مالك والشافعي .
وعن إسحاق بن راهويه يكره إال أن كان فيما يتعلق بالصالة  ،واختاره ابن املنذر لظاهر حديث ابن عباس املذكور يف الباب .
( الفتح ) .
قال املوفق رمحه هللا يف املغين  :فصل  :وال يستحب أن يتكلم يف أثناء األذان  ،وكرهه طائفة من أهل العلم قال األوزاعي  :مل
نعلم أحداً يقتدي به فعل ذلك  ،ورخص فيه احلسن  ،وعطاء  ،وقتادة  ،وسليمان بن صرد .فإن تكلم بكالم يسري جاز  ،وإن
طال الكالم بطل  ،ألنه يقطع املواالة املشروطة يف األذان فال يعلم أنه أذان  .قال أبو داود :قلت ألمحد الرجل يتكلم يف أذانه ؟
فقال نعم فقلت له يتكلم يف اإلقامة فقال ال .
-2احلديث دليل على الرتخيص يف اخلروج إىل اجلماعة واجلمعة عند حصول املطر وشدة الربد والريح .
قال العراقي  :فيه الرخصة يف التخلف عن مسجد اجلماعة لعذر  ،كذلك قال ابن بطال أمجع العلماء أن التخلف عن اجلماعة
يف شدة املطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك .
دليل على ختفيف أمر اجلماعة يف املطر وحنوه من األعذار .
قال النووي  :هذا احلديث ٌ

وقال اإلمام الصنعاين متحدثاً عن األعذار املباحة يف ترك اجلماعة  :واألعذار يف ترك اجلماعة منها ما يف حديث أيب داوود ومنها
املطر  ،والريح الباردة .
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-3اتفق الفقهاء  -رمحهم هللا  -على مشروعية قول املؤذن عند املطر أو الريح أو الربد ( أال صلوا يف رحالكم  ،أو الصالة يف
الرحال ) .
أ -حلديث الباب .
ب-وحلديث ابن عمر  -رضي هللا عنهما – (أنه أذن بالصالة يف ليلة ذات برد وريح ،مث قال :أال صلوا يف الرحال ،مث قال :إن
رسول هللا  كان يأمر املؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول :أال صلوا يف الرحال ) متفق عليه .
ج -ومنها حديث أسامة اهلذيل  ( أن يوم حنني كان يوم مطر ،فأمر النيب  مناديه أن الص الة يف الرحال ) .
د-ومنها ما جاء عنه أيضاً أنه قال ( لقد رأيتنا مع رسول هللا  يوم احلديبية وأصابتنا مساء مل تبل أسافل نعالنا ،فنادى منادي
رسول هللا  : صلوا يف رحالكم ) .
 -4اختلف العلماء يف مىت يقول  :صلوا يف رحالكم على أقوال :
القول األول  :أهنا تقال أثناء األذان بدالً من احليعلة .

وهو وجه للشافعية  ،وظاهر مذهب احلنابلة .
حلديث الباب .
ث ( عن عب ِد َِّ
ولفظ مسلم  :عن عب ِد َِّ
اس أَنَّه قَ َ ِ ِ ِِ
احلا ِر ِ
ٍ ِ
ت أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
ال ل ُم َؤذِنه ِِف يَ ْوم َمط ٍري إِذَا قُ ْل َ
َ ْ َْ
َ ْ َْ
اَّلل بْ ِن َعبَّ ٍ ُ
اَّللُ
اَّلل بْ ِن َْ
ِ
ِ
ِ
ال  -فَ َكأ َّ
أَ ْش َه ُد أ َّ
ال أَتَ ْع َجبُو َن
استَ ْن َكُروا َذ َاك فَ َق َ
صلُّوا ِِف بُيُوت ُك ْم  -قَ َ
ول َّ
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
اَّلل فَالَ تَ ُق ْل َح َّى َعلَى َّ
َّاس ْ
الصالَة قُ ْل َ
َن الن َ
ُح ِر َج ُكم فَتَ ْم ُشوا ِِف ال ِطِ ِ
َّحض ) .
ِم ْن َذا قَ ْد فَ َع َل َذا َم ْن ُه َو َخْي ٌر ِم ِِىن إِ َّن ْ
اجلُ ُم َعةَ َعْزَمةٌ َوإِِِن َك ِرْه ُ
ني َوالد ْ
ت أَ ْن أ ْ ْ
وقد بوب ابن خزمية  ،وتبعه ابن حبان  ،مث احملب الطربي ( حذف حي على الصالة يف يوم املطري ) نظراً إىل املعىن  ،ألن معىن
(حي على الصالة) هلموا إىل الصالة  ،ومعىن ( الصالة يف الرحال ) تأخروا عن اجملىء إليها  ،فال يتناسب سبب إيراد اللفظني
معاً  ،ألن أحدمها نقيض اآلخر .

القول الثاين  :أهنا تقال بعد الفراغ من األذان .
ِ
الصالَةِ ِِف لَي لَ ٍة َذ ِ
صلُّوا ِِف
ات بَْرٍد َوِر ٍ
يح َوَمطَ ٍر فَ َق َ
عن نَافِ ٌع َع ِن ابْ ِن ُع َمَر ( أَنَّهُ نَ َادى بِ َّ
ْ
صلُّوا ِِف ِر َحال ُك ْم أَالَ َ
ال ِف آخر ن َدائه أَالَ َ
ول َِّ
ِ
ِِ
صلُّوا ِِف ِر َحالِ ُك ْم )
الس َف ِر أَ ْن يَ ُق َ
ال إِ َّن َر ُس َ
الر َح ِال ُ .مثَّ قَ َ
ات َمطَ ٍر ِِف َّ
اَّلل َ كا َن يَأْ ُمُر الْ ُم َؤذِ َن إِذَا َكانَ ْ
ت لَْي لَةٌ بَا ِرَدةٌ أ َْو ذَ ُ
ول أَالَ َ
قال ابن حجر  :هذا صريح يف أن القول املذكور كان بعد الفراغ .
القول الثالث  :أهنا تقال أثناء األذان ولكن بعد احليعلتني .

أ -حلديث نعيم بن النحام  قال ( مسعت مؤذن النيب  يف ليلة باردة وأنا يف حلاف امرأيت  ،فتمنيت أن يقول :صلوا يف
رحالكم ،فلما بلغ حي على الفالح ،قال :صلوا يف رحالكم ،مث سألت عنها فإذا النيب  كان أمر بذلك ) رواه البيهقي .
ب -و َعن َعم ِرو بْ ِن أَو ٍس قال ( أَنْبأَنَا رجل ِمن ثَِق ٍ
يف أَنَّهُ َِمس َع ُمنَ ِاد َ ِ
ول َ :ح َّي
الس َف ِر  -يَ ُق ُ
َّيب  - يَ ْع ِين ِيف لَْي لَ ٍة َم ِط َريةٍ ِيف َّ
َ َُ ٌ ْ
ْ
ْ ْ
ي الن ِِ
علَى َّ ِ
صلُّوا ِيف ِر َحالِ ُكم ) رواه النسائي وأمحد .
َ
الص َالة َ ،ح َّي َعلَى الْ َف َال ِح َ ،
والراجح أن األمر يف ذلك واسع :

صلُّوا ِيف ِر َحال ُك ْم
قال اإلمام النووي يف " شرح صحيح مسلم " (َ : )207/5وِيف َح ِديث اِبْن َعبَّاس َر ِض َي َّ
اَّلل َعْنهُ أَ ْن يَ ُقول  :أََال َ
ال ِيف ِ
اىل ِ -يف
ص َعلَْي ِه َما الشَّافِعِ ِي َ -رِمحَهُ َّ
ِيف نَ ْفس ْاألَذَان َ ،وِيف َح ِديث اِبْن ُع َمر أَنَّهُ قَ َ
اَّلل تَ َع َ
آخر نِ َدائِِه َ .و ْاأل َْمَر ِان َجائَِز ِان نَ َّ
ِ
ك  ،فَيجوز ب عد ْاألَ َذان  ،وِيف أَثْنَائِِه لِثُب ِ
ِ
السنَّة فِي ِه َما  ،لَ ِك َّن قَ ْوله بَ ْعده
وت ُّ
َص َحابنَا ِيف َذل َ َ ُ َ ْ
ْاأل ُِم ِيف كتَاب ْاألَ َذان َ ،وتَابَ َعهُ مجُْ ُهور أ ْ
ُ
َ
ِ ِ
ال َ :ال ي ُقوله إَِّال ب عد الْ َفراغ  ،وه َذا ِ
ِ
يح َح ِديث
ص ِر ِ
َص َحابنَا َم ْن قَ َ
َح َسن لِيَْب َقى نَظْم ْاألَذَان َعلَى َو ْ
َ ُ َْ َ ََ َ
ضعه َ ،وم ْن أ ْ
أْ
ضعيف ُخمَالف ل َ
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اَّلل َعْن ُه َما ؛ ِأل َّ
َن َه َذا َجَرى ِيف َوقْت
اَّلل َعْن ُه َما َ ،وَال ُمنَافَاة بَْينه َوبَ ْني ْ
احلَ ِديث ْاأل ََّول َح ِديث اِبْن ُع َمر َر ِض َي َّ
اِبْن َعبَّاس َر ِض َي َّ
ِ
ِ
ص ِحيح  ( .نووي ) .
َو َذل َ
ك ِيف َوقْت َ ،وك َال ُمهَا َ
وأما اجلواب عن أصحاب القول األول يف أهنا تقال بدالً من احليعلتني  :فقد قال احلافظ ابن حجر  :وميكن اجلمع بينهما وال
يلزم منه ما ذكر بأن يكون معىن الصالة يف الرحال رخصة ملن أراد أن يرتخص  ،ومعىن هلموا إىل الصالة ندب ملن أراد أن
يستكمل الفضيلة ولو حتمل املشقة  ،ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال ( خرجنا مع رسول هللا  يف سفر فمطرنا فقال
ليصل من شاء منكم يف رحله ) .
-4احلديث دليل على تأكد اجلماعة إن مل يكن هناك عذر .
 -5احلديث دليل على أن صالة اجلماعة مشروعة يف السفر .
ِبهُ
 -11باب أَ َذان األَ ْع َمى إ َذا َكا َن لَهُ َم ْن َُْ ُ
ال ( إ َّن بالال يـؤذن بلَي ٍل فَ ُكلُوا واشربوا ح ََّّت يـنادي ابن أُم مكْت ٍ
 -617عن ابن عمر  .أ َّ
ال :
وم ُُثَّ قَ َ
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
َ ْ َ ُ َ َُ َ ْ ُ َ ُ
َ ً َُ ُ ْ
ت).
َوَكا َن َر ُجالً أَ ْع َمى الَ يُـنَادي َح ََّّت يُـ َق َ
َصبَ ْح َ
َصبَ ْح َ
تأ ْ
ال لَهُ أ ْ
[ م . ] 1092 :
---------( إ َّن بالَالً ) وهو ابن رباح  ،أسلم قدمياً .
( يُـ َؤذ ُن بلَْي ٍل ) األذان املعروف يف الشرع .

( فَ ُكلُوا َوا ْش َربُوا ) األمر لإلباحة واخلطاب للصائمني .
( ح ََّّت يـنادي ابن أُم مكْت ٍ
وم ) هو عمرو بن قيس القرشي العامري  ،منسوب إىل أمه  ،كان النيب  يكرمه ويستخلفه على
َ َُ َ ْ ُ َ ُ
املدينة يف عامة غزواته يصلي بالناس  ،شهد القادسية يف خالفة عمر فاستشهد فيها سنة  14ه
( َوَكا َن َر ُجالً أَ ْع َمى ) ذكر احلافظ أنه عمي بعد بدر بسنتني  ،قال الشيخ ابن باز  :هذا فيه نظر  ،ألن ظاهر القرآن يدل على
أنه عمي قبل اهلجرة  ،ألن سورة عبس النازلة فيه مكية  ،وقد وصفه هللا فيها بأنه أعمى .
ت ) أي  :دخلت يف وقت الصباح  ،وهذا اجلملة مدرجة  ،قيل  :إهنا من الزهري
( الَ يُـنَادي َح ََّّت يُـ َق َ
َصبَ ْح َ
َصبَ ْح َ
تأ ْ
ال لَهُ أ ْ
كما روى ذلك الطحاوي يف ( شرح املعاين ) وغريه باإلسناد الصحيح  ،وقيل  :إن القائل هو ابن عمر  ،كما جزم بذلك ابن
قدامة يف املغين .
-1احلديث دليل على جواز كون املؤذن أعمى إذا وجد من خيربه بدخول وقت األذان .
ولذلك جاء يف حديث ابْ ِن ُع َمَر قَ َال ( َكا َن لَِر ُس ِول َّاَّللِ ُ م َؤِذِنَ ِان بِالَ ٌل َوابْ ُن أُِِم َمكْتُ ٍوم األ َْع َمى ) .
ويف حديث َعائِ َشةَ قَالَ ْت ( َكا َن ابْ ُن أُِِم َمكْتُ ٍوم يُ َؤِذِ ُن لَِر ُس ِول َّاَّللِ َ وُه َو أ َْع َمى ) .
ولذلك بوب البخاري هنا بقوله ( باب أذان األعمى إذا كان له من خيربه )  ،وهذا حمل اتفاق بني أهل العلم  ،وقالت طائفة
يكره أذان األعمى  ،ولعل ذلك حممول على ما إذا مل يكن معه من خيربه بالوقت .
ومن املعقول :
أن اإلعالم حيصل بصوت األعمى .
أن قول األعمى مقبول يف األمور الدينية فيكون ملزم .
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إلمكان الوقوف على املواقيت من قبل غريه ممن يثق به ويتثبت يف أمره .
أن األعمى ال يوجد العيب يف دينه ،وإمنا العيب يف عينيه .
-2اختلف الفقهاء يف كراهة أذان األعمى إذا مل يكن معه من خيربه بدخول األوقات ،أو مل يكن مقلِداً لغريه من املؤذنني
املبصرين ،مع اتفاقهم على صحته-كما تقدم -وذلك على قولني :
القول األول  :أنه ال يكره .
وهو قول احلنفية  ،واملالكية .
واستدلِوا باألدلِة الدالَّة على صحة أذان األعمى ،وعدم كراهته إذا كان معه من خيربه باألوقات أو أذِن بعد أذان بصري كحديث
ابن عمر املتقدم وغريه .
القول الثاين  :أنه يكره .
وهو قول الشافعية  ،واحلنابلة .
ب أَن يَكو َن ُم َؤِذِنُوُك ْم ُع ْميان ُكم ) .
ملا روي عن عبد هللا بن مسعود-رضي هللا عنه-أنِه قال ( َما أ ُِح ُّ
وروي عن ابن عباس أنه كره إقامة األعمى .
ما روي أن ابن الزبري كان يكره أن يؤذن املؤذِن وهو أعمى .
من املعقول:
مبين على املشاهدة .
أن األعمى ال علم له بدخول الوقت لعدم قدرته على مش اهدة دخول الوقت ،وهو يف األصل ِ
أنه رمبا غلط يف الوقت .
يفوت على الناس فضيلة أول الوقت وذلك الشتغاله مبعرفة دخول الوقت بسؤال غريه وحنو ذلك .
أن األعمى ِ
-2احلديث دليل على جواز اختاذ ُم َؤِذِنَ ْني يف مسجد واحد  ،إذا أذن أحدمها يف وقت  ،واآلخر يف وقت آخر  ،وأما أذاهنما معاً
بصوت واحد فهو من البدع .
 هل يصح األذان قبل الوقت ؟
اتفق الفقهاء على أنه يشرتط لصحة األذان واإلقامة دخول وقت الصالة املفروضة  ،فال يصح األذان وال اإلقامة قبل دخول
الوقت  ،كما اتفقوا على أنه إذا أذِن قبل وقت الصالة أعاد األذان بعد دخول الوقت .
أ-حلديث مالك بن احلويرث  .أن النيب  قال (  ...فإذا حضرت الصالة  ،فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ) .
فعلق النيب  األمر باألذان على حضور الصالة  ،وحضورها يكون بدخول وقتها .
ِ
ِ
ي :أََال إِ َّن اَلْ َعْب َد نَ َام )
ب-وحلديث الباب – حديث ابن عمر – ( إِ َّن بِ َالالً أَذَّ َن قَْب َل اَلْ َف ْج ِر ،فَأ ََمَرهُ اَلنِ ُّ
َّيب  أَ ْن يَ ْرج َع ،فَيُنَاد َ
وهو ضعيف .
ج-وألن األذان شرع لإلعالم بوقت الصالة  ،فال يشرع قبل الوقت  ،لئال يذهب مقصوده .
 -3جواز العمل خبرب الواحد .
 -4جواز األكل مع الشك بطلوع الفجر  ،ألن األصل بقاء الليل .
 -5جواز ذكر الرجل مبا فيه من العاهة للتعريف وال يكون ذك غيبة .
 -6جواز نسبة الرجل ألمه إذا اشتهر بذلك .
 -7وفيه أن الفجر فجران .
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 -12باب األذان بعد الفجر

صةُ ( أ َّ
ام
َن َر ُس َ
لص ْبح َوبَ َدا ُّ
ف ال ُْم َؤذ ُن ل ُّ
ول هللا َ كا َن إ َذا ا ْعتَ َك َ
 -618عن َح ْف َ
صلَّى َرْك َعتَـ ْني َخفي َفتَـ ْني قَـ ْب َل أَ ْن تُـ َق َ
الص ْب ُح َ
الصالَة ) .
َّ
[ م . ] 723 /
الص ْبح ) .
صـ ـ ـ ـ ـ ـالَة ُّ
َ -619ع ْن َعائ َ
شةَ قالت ( َكا َن الن ُّ
صلي َرْك َعتَـ ْني َخفي َفتَـ ْني بَـ ْ َ
َّب  يُ َ
ني الن َداء َواإلقَ َامة م ْن َ
[ م . ] 724 :

َ -620ع ْن َع ْبد هللا بْن ُع َم َر أ َّ
ي ابْ ُن أُم َمكْتُوم ) .
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( إ َّن بالَالً يُـنَادي بلَْي ٍل فَ ُكلُوا َوا ْش َربُوا َح ََّّت يُـنَاد َ
[ م . ] 1092 :
---------( أ َّ
لص ْبح ) اللفظ الصحيح ( كان إذا سكت املؤذن من األذان لصالة الصبح ) .
َن َر ُس َ
ف ال ُْم َؤذ ُن ل ُّ
ول هللا َ كا َن إذَا ا ْعتَ َك َ

الص ْب ُح ) أي  :ظهر .
( َوبَ َدا ُّ
الصالَة ) ومها سنة الفجر .
ام َّ
صلَّى َرْك َعتَـ ْني َخفي َفتَـ ْني قَـ ْب َل أَ ْن تُـ َق َ
( َ
 -1هذه األحاديث دليل على األذان بعد طل وع الفجر  ،وأن األذان قبل الفج ر ال يكتفي به عن األذان بعده .
 -2استحباب ختفيف الركعتني اللتني قبل الفجر .
ِ ِ
ول َِّ
ِ ِ
الصْبح رَك َع رْك َعتَ ْ ِ
أ-حلديث الباب – حفصة – ( أ َّ
ني
َن َر ُس َ
صالَةِ ُّ
اَّلل َ كا َن إِذَا َس َك َ
ت الْ ُم َؤذِ ُن م َن األَ َذان ل َ
الصْب ِح َوبَ َدا ُّ ُ َ َ
َخ ِفي َفتَ ْ ِ
الصالَة ) متفق عليه .
ني قَْب َل أَ ْن تُ َق َام َّ
ول َِّ
صلِِى إِالَّ رْك َعتَ ْ ِ
ني َخ ِفي َفتَ ْني ) .
ويف رواية عنها ( َكا َن َر ُس ُ
اَّلل  إِ َذا طَلَ َع الْ َف ْجُر الَ يُ َ
َ
ني ب ِ ِ
ب-وحلديث الباب  -عائِشةَ  -قالت ( َكا َن النَِّيب  يصلِِي رْكعت ِ ِ
ِِ
الصْبح ) متفق
ص الَةِ ُّ
َ َ
ُّ ُ َ َ ََ ْ
ني َخفي َفتَ ْ ِ َ ْ َ
ني النِ َداء َوا ِإلقَ َامة م ْن َ
عليه .
ِ
اَّللِ  ي ِ
ول َه ْل قَ َرأَ فِي ِه َما بِأُِِم الْ ُقْرآن ) متفق عليه .
ف َح َّىت إِِِن أَقُ ُ
ج -و َع ْن َعائِ َشةَ قالت ( َكا َن َر ُس ُ
صلِى َرْك َع َِىت الْ َف ْج ِر فَيُ َخ ِف ُ
ول َّ ُ َ
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
وذهب احلنفية إىل استحباب تطويلها .
واستدلوا باألحاديث الواردة يف الرتغيب يف تطويل الصالة  ،كقوله  ( أفضل الصالة طول القنوت ) .
والصحيح أن حديث  ( :أفضل الصالة طول القنوت ) عام  ،وحديث الباب خاص .
-3احلكمة من ختفيفها :

قيل  :ليبادر إىل صالة الفجر يف أول الوقت  ،وبه جزم القرطيب .
وقيل  :ليستفتح صالة النهار بركعتني خفيفتني كما يصنع يف صالة الليل  ،ليدخل يف الفرض بنشاط واستعداد تام .
 قوله  ( :حىت إين أقول  :هل أقرأ بأم القرآن ) قال النووي  :هذا احلديث دليل على املبالغة يف التخفيف  ،واملراد املبالغة
بالنسبة إىل عادته  من إطالة صالة الليل وغريها من نوافله .
 استدل حبديث عائشة ( هل قرأ بأم القرآن ) من قال  :إنه ال يزيد فيهما على أم القرآن  ،وهو ق ول مالك .
وقال اجلمهور  :باستحباب ذلك .
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وقالوا  :معىن قول عائشة  ( :هل قرأ بأم القرآن ) أي مقتصراً عليها  ،أو ضم إليها غريها  ،وذلك إلسراعه بقراءهتا  ،وكان من
عادته أن يرتل السورة حىت يكون أطول فيها .

 استدل بقوهلا ( هل قرأ فيها بفاحتة الكتاب ) أنه ال قراءة يف ركعيت الفجر أصالً .
وهذا مردود باألحاديث الصحيحة  ( .وستأيت إن شاء هللا ) .
قال النووي  :وهو غلط ِبني  ،فقد ثبت يف األحاديث الصحيحة اليت ذكرها مسلم بعد هذا  ،أن رسول هللا  كان يقرأ بعد

الفاحتة ب ( قل يا أيها الكافرون )  ...وثبت يف األحاديث الصحيحة أنه ال ص الة إال بق راءة .

 -4استحباب سنة الفجر وأهنا من السنن الرواتب وأهنا من أفضل السنن .
 -5التغليس يف صالة الصبح .

 -13باب األذان قبل الفجر

َ -621عن َعبد هللا بن مسع ٍ
ود َ ،عن النَّب  قَ َ
َح ًدا م ْن ُك ْم  -أَذَا ُن بالَ ٍل من َس ُحوره  ،فَإنَّهُ
ْ ْ
ْ َ ُْ
َح َد ُك ْم  ،أ َْو أ َ
ال ( الَ َيَْنَـ َع َّن أ َ
َصابعه َوَرفَـ َع َها إ ََل فَـ ْو ُق
الص ْب ُح َوقَ َ
س أَ ْن يَـ ُق َ
ول الْ َف ْج ُر  ،أَو ُّ
ال بأ َ
يُـ َؤذ ُن  ،أ َْو يُـنَادي  -بلَْي ٍل ليَـ ْرج َع قَائ َم ُك ْم َوليُـنَبهَ نَائ َم ُك ْم َولَْي َ
اُهَا فَـ ْو َق األُ ْخ َرى ُُثَّ َم َّد َها َع ْن ََيينه َوِشَاله ) .
ول َه َك َذا ) َوقَ َ
َس َف ُل َح ََّّت يَـ ُق َ
سبَّابَـتَـ ْيه إ ْح َد ُ
َوطَأْطَأَ إ ََل أ ْ
ال ُزَه ْيـ ٌر ب َ
[ م . ] 1093 :
شةَ َو َع ْن نَاف ٍع َ ،عن ابْن عُ َم َر أ َّ
ال ( :ح).
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
َ -622ع ْن َعائ َ
ال ( إ َّن بالَالً يُـ َؤذ ُن بلَْي ٍل فَ ُكلُوا َوا ْشـ ـ ـ ـ َربُوا َح ََّّت يُـ َؤذ َن ابْ ُن أُم َمكْتُوم ) .
شةَ َ ،عن النَّب  أَنَّهُ قَ َ
َ - 623ع ْن َعائ َ
[ م . ] 1093 :
----------1مشروعية األذان األول للفجر ( الذي يكون قبل الوقت )  ،وه ذا م ذهب مجاهري العلماء  [ .فتح الباري ] .
حلديث الباب  ،فقوله ( إِ َّن بِ َالالً يُ َؤِذِ ُن بِلَْي ٍل  ) ...أي  :قبل طلوع الفجر .
وقال بعض العلماء  :إنه ال يشرع .

وهذا مذهب احلنفية .
ِ
ِ
ي :أََال إِ َّن اَلْ َعْب َد نَ َام ) .
أ-حلديث ابن عمر – ( إِ َّن بِ َالالً أَذَّ َن قَْب َل اَلْ َف ْج ِر ،فَأ ََمَرهُ اَلنِ ُّ
َّيب  أَ ْن يَْرج َع ،فَيُ نَاد َ
قالوا  :إن النيب  أنكر على بالل األذان بالليل قبل الوقت وعاتبه على ذلك  ،ولو كان مشروعاً ملا أنكر عليه وال عاتبه  ،وفيه
داللة على أن عادهتم أهنم ال يعرفون أذاناً قبل الفجر .
ب -وقياساً على بقية الصلوات  ،فكما أن سائر الصلوات ال حيل األذان هلا قبل دخول الوقت  ،فكذلك الفجر .
وقال بعض العلماء  :إنه مشروع يف رمضان خاصة .
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ي اِبْ ُن أُِِم َمكْتُوم ) .
حلديث الباب ( إ َّن ب َالالً يُ َؤذِ ُن بلَْي ٍل ،فَ ُكلُوا َوا ْش َربُوا َح َّىت يُنَاد َ
قالوا  :ظاهر احلديث يدل على أن األذان للصبح قبل الوقت مشروع يف رمضان فقط ،ألنه ذكر األكل والشرب والسحور،
واألصل أنه يف رمضان .

والراجح القول األول .

 اْلواب عن أدلة القول الثاين :
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ِ
ي  :أََال إِ َّن اَلْ َعْب َد نَ َام ) حديث ضعيف .
َياب  :أوالً  :حديث ابن عمر (  ...فَيُ نَاد َ

ثانياً  :وأما قياسهم على بقية الصلوات  ،فهذا قياس فاسد االعتبار  ،ألنه يف مقابلة النص .

 واْلواب عن دليل القول الثالث ( يف رمضان خاصة ) ؟
َياب :

أوالً  :ليس يف احلديث تصريح بأن ذلك يف رمضان دون غريه  ،فإن عدم منع األكل والشرب والسحور واقع يف مجيع العام ملن
أراد الصوم .
ثانياً  :أن احلاجة داعية إىل مشروعية هذا األذان قبل الفجر يف رمضان وغريه  ،إذ أن الصبح تأيت غالباً عقب النوم  ،فناسب أن

ينصب من يوقظ الناس قبل دخول الوقت ليتأهبوا للصالة .
ظ نَائِ َم ُكم ) .
 -2يف احلديث احلكمة من األذان األول الذي قبل الفجر لقوله ( يُنَ ِادى بِلَْي ٍل لِيَ ْرِج َع قَائِ َم ُك ْم َويُوقِ َ
َن الْ َفجر لَيس بِبعِ ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يد  ،فَيَ ُرِد الْ َقائِم
قوله ( ليَ ْرج َع قَائ َم ُك ْم َ ،ويُوق َظ نَائ َم ُكم ) قال النووي َ َ:م ْعنَاهُ أَنَّهُ إَّمنَا يُ َؤذِن بلَْي ٍل ليُ ْعل َم ُك ْم بأ َّ ْ ْ َ َ
الْمت ه ِجد إِ َىل راحته لِي نام َغ ْفوةً لِيصبِح ن ِشيطًا  ،أَو يوتِر إِ ْن َمل ي ُكن أَوت ر  ،أَو ي تأ ََّهب لِ ُّ ِ ِ
ُخَرى  ،أ َْو َْحنو
َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ
ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ََ
اج إِ َىل طَ َه َارةٍ أ ْ
َُ َ ِ
لصْب ِح إ ْن ا ْحتَ َ
َذلِك ِمن مص ِ
احله الْمتَ رتِِبة َعلَى ِعْلمه بِ ُقر ِ
الصْبح .
ب ُّ
َ َْ َ
ُ ََ
ْ
ِ ِ
ضا بِِف ْع ِل َما أ ََر َاد ِم ْن تَ َه ُّج ٍد قَلِ ٍيل  ،أ َْو إِيتَا ٍر إِ ْن َملْ يَ ُك ْن أ َْوتَ َر  ،أ َْو َس ُحور إِ ْن
َي لِيَتَأ ََّهب لِ ُّ
لصْب ِح أَيْ ً
َوقَ ْوله َ (ويُوقظ نَائ َم ُك ْم ) أ ْ
ِ
ِِ
ك ِممَّا ُْحيتَاج إِلَْي ِه قَْبل الْ َف ْجر .
أ ََر َاد َّ
ض وء أ َْو َغ ْري َذل َ
الص ْوم  ،أ َْو ا ْغت َسال أ َْو ُو ُ
-3اختلف العلماء هل جيزئ هذا األذان ( الذي قبل الفجر ) عن األذان عند طلوع الفجر ؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال جيزئ  ،وأنه جيب األذان عند طلوع الفجر  ،وذلك ألمور :
أوالً  :أن األصل وجوب األذان عند دخول الوقت  ،لقوله  ( إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ) وهذا عام ال يستثىن
منه شيء .

ثانياً :أن األذان األول ليس للصالة ،بل حلكمة أخرى جاء التصريح هبا كما تقدم (...لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم).

(يرجع قائمكم) القائم املتهجد ،أي يرد املتهجد إىل راحته ليقوم إىل صالة الصبح نشيطاً أو يتسحر إن كان له حاجة إىل الصيام
(يوقظ نائمكم ) ليتأهب للصالة بالغسل والوضوء .
يتأهبوا لصالة
ُّوِم ؛ من أجل أن َّ
وقال الشيخ ابن عثيمني  :األذان الذي يكون يف آخر الليل ليس للفجر  ،ولكنه إليقاظ الن َّ
ِ
الصيام .
الفجر  ،وخيتموا صالة الليل بالوتر  ،وإلرجاع القائمني الذين يريدون ِ
-4أن الفجر فجران .
 -5أن الفجر األول ال يعتمد عليه ال يف الصالة وال يف الصيام .
-6التعليم باإلشارة .
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 -14باب كم بني األذان واإلقامة

َ -624ع ْن َع ْبد هللا بْن ُمغَ َّف ٍل ال ُْم َزين أ َّ
اء ) .
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( بَـ ْ َ
ني ُكل أَ َذانَـ ْني َ
ص ـ ـ ـ ـالَةٌ  -ثَالَثًا  -ل َم ْن َش َ
[ م . ] 838 :

َ -625عن أَنَس بْن مال ٍ
َّب
ك قَ َ
َص َحاب النَّب  يَـ ْبتَد ُرو َن َّ
ي َح ََّّت ََْ ُر َج الن ُّ
اس م ْن أ ْ
ال ( َكا َن ال ُْم َؤذ ُن إذَا أَذَّ َن قَ َ
ْ
َ
ام نَ ٌ
الس َوار َ
ال ُعثْ َما ُن بْ ُن َجبَـلَةَ َ ،وأَبُو َد ُاو َد ،
ني األَ َذان َواإلقَ َامة َش ْيءٌ )  .قَ َ
صلُّو َن َّ
َ و ُه ْم َك َذل َ
الرْك َعتَـ ْني قَـ ْب َل ال َْم ْغرب َوََلْ يَ ُك ْن بَـ ْ َ
ك يُ َ
يل.
َع ْن ُش ْعبَةَ ََلْ يَ ُك ْن بَـ ْيـنَـ ُه َما إالَّ قَل ٌ
[ م . ] 837 :
---------( َع ْن َع ْبد هللا بْن ُمغَ َّف ٍل ال ُْم َزين ) صحايب بايع حتت الشجرة  ،ونزل البصرة  ،مات سنة  57ه .
ني ُكل أَذَانَـ ْني ) أي  :األذان واإلقامة  ،وال يصح محله على ظاهره .
( بَـ ْ َ
قال اخلطايب  :أراد باألذانني األذان واإلقامة  ،محل أحد االمسني على اآلخر  ،كقوهلم  :األسودان  :التمر واملاء  ،وإمنا األسود
أحدمها ،وكقوهلم  :سرية العمرين  ،يريدون أبا بكر وعمر .

وحيتمل أن يكون االسم لكل واحد منهما حقيقة  ،ألن األذان يف اللغة  :اإلعالم  ،فاألذان إعالم حبضور الوقت  ،واإلقامة
أذان بفعل الصالة .
ص ـ ـ ـ ـالَةٌ ) قال يف النهاية  :يريد هبا السنن الرواتب اليت تصلى بني األذان واإلقامة .
( َ
اء ) أي  :ملن أراد أن يصلي .
(ل َم ْن َش َ
( يَـ ْبتَد ُرو َن ) أي  :يتسارعون .
ي ) مجع سارية  ،وهي األسطوانة  ،وكأن غرضهم باالستباق إليها االستتار هبا مما مير بني أيديهم  ،لكوهنم يصلون
( َّ
الس َوار َ
فرادى .
 -1احلديث دليل على أنه يستحب أن يكون هناك فاصالً بني األذان واإلقامة يسع للتأهب للصالة وحضورها  ،ألن األذان إمنا
شرع هلذا .
ني ُك ِل أَذَانَ ْ ِ
ص الَةٌ ) .
ني َ
أ -حلديث الباب (بَ ْ َ ِ
تؤدى فيه صالة النافلة  ،ألن األذانني
ووجه الداللة من احلديث  :أنه دل على عدم الوصل بني األذان واإلقامة  ،بل بينهما وقت ِ
املقصود هبما ،األذان واإلقامة.
ب-حديث عائشة  .قالت ( كان النيب  يصلي ركعتني خفيفتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح ) متفق عليه .
ج -حديث جابر بن مسرة  .قال ( كان مؤذن رسول هللا  يؤذن مث ميهل ،فال يقيم حىت إذا رأى رسول هللا  قد خرج ،أقام
الصالة حني يراه ) .
فيسن االنتظار ليدرك الناس الصالة ويتهيِؤوا هلا  ،وإذا وصل بني األذان واإلقامة فات الناس اجلماعة ،
د -األذان شرع لإلعالم ِ
فلم حيصل املقصود باألذان .
التطوع بني األذان واإلقامة
ه -أن الفصل بني األذان واإلقامة بوقت مي ِكن املصلي من أداء النافلة  ،فإنه ال خالف بني العلماء يف ِ
ِإال يف املغرب .
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ني أَذَانِك َوإِقَ َامتك قَ ْد َر َما يَ ْف ُرغ ْاآلكِ ُل ِم ْن أَ ْكلِ ِه ،
َّيب  قَ َال لبِ َال ٍل (ا ْج َع ْل بَ ْ َ
وقد جاء يف لك حديث ُرِو َ
ي َع ْن َجابر أَن الن ِ
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صر إِذَا دخل لَِقض ِاء ح ِ ِ
والشَّا ِرب ِمن ُشربِِه  ،والْمعتَ ِ
ِ
الرتِم ِذي لكنه ضعيف .
اجته) أ ْ
ْ ْ َ ُْ
َخَر َجهُ ِْ
َََ َ َ َ
َ

وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف "فتح الباري" ( )126/2تعليقاً على قول اإلمام البخاري  :كم بني األذان واإلقامة  :قال :
ِ
َن النَِّيب  قَ َ ِ
َشار بِ َذلِ َ ِ
ِ َّ
ني أَذَانِك َوإِقَ َامتك قَ ْد َر َما يَ ْفُرغ ْاآلكِ ُل ِم ْن أَ ْكلِ ِه َ ،والشَّا ِرب
ال لبِ َال ٍل (ا ْج َع ْل بَ َْ
َولَ َعلَّهُ أ َ َ
ك إ َىل َما ُرِو َ
ي َع ْن َجابر أ ِ
الرتِم ِذي وا ْحلاكِم لَ ِكن إِسناده ضعِيف  ،ولَه ش ِ
صر إِ َذا دخل لَِقض ِاء ح ِ ِ
ِمن ُشربِِه  ،والْمعتَ ِ
ِ
اهد ِم ْن َح ِديث أَِيب ُهَريْ َرة َوِم ْن
ْ َْ ُُ َ ٌ َ ُ َ
اجته) أ ْ
ْ ْ َ ُْ
َخَر َجهُ ِْ ِ َ َ
َََ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُيب بْ ِن َك ْع ٍ
َش َار
َخَر َجهُ َعْبد َّ
اَّلل بْن أ ْ
َمحَد ِيف ِزيَا َدات الْ ُم ْسنَد َوُكلُّ َها َواهيَةٌ  ،فَ َكأَنَّهُ أ َ
بأْ
َحديث َسلْ َما َن أ ْ
َخَر َج ُه َما أَبُو الشَّْيخ َوم ْن َحديث أ َِِ
إِ َىل أ َّ ِ ِ
ك َملْ يَثْبُت  ( .الفتح ) .
َن التَّ ْقدير بِ َذل َ

وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :هل كان الرسول  حيدد وقتاً بني األذان واإلقامة ؟

عجل،
فأجاب  :كان النيب  يصلي الصالة يف أول الوقت إال العشاء اآلخرة ،فإنه كان ينظر إىل اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا َّ
أخر ،وكان يبقى يف البيت حىت يأتيه املؤذن فيعلمه حبضور الصالة  ،ورمبا خرج إليها بدون إعالم.فالسنة تعجيل
وإذا رآهم أبطؤوا َّ
مجيع الصلوات إال العشاء وإال الظهر عند اشتداد احلر ،ولكن الصلوات اليت هلا نوافل راتبة كالفجر والظهر ينبغي لإلنسان أن يراعي
حال الناس حبيث يتمكنون من الوضوء بعد األذان ومن صالة هذه الراتبة .

 -2استحباب الصالة بني األذان واإلقامة حىت بني أذان املغرب وإقامتها  ،وكره أبو حنيفة النفل قبل املغرب  ،حلديث بريدة
األسلمي أن رسول هللا  قال ( إن عند كل أذانني ركعتني  ،ما خال صالة املغرب ) رواه الدارقطين وال يصح .
وقد اختلف العلماء يف صالة ركعتني قبل املغرب على أقوال :
القول األول  :أنه يسن صالة ركعتني قبل املغرب .
أمرا ِقرر النيب  أصحابه عليه .
قال القرطيب  :ظاهر حديث أنس  :أن الركعتني بعد غروب الشمس وقبل صالة املغرب كان ً
وأهنم علموا بذلك  ،وتظافروا عليه  ،حىت كانوا يبتدرون السواري لذلك  .وهذا ُّ
يدل على اجلواز وعدم الكراهية  ،بل على
االستحباب ال سيِما مع قوله  ( بني كل أذانني صالة ) وإىل جواز ذلك ذهب كثري من السلف  ،وأمحد  ،وإسحاق .
أ-حلديث عبد هللا بن مغفل املزين رضي هللا عنه عن النيب  قال ( صلوا قبل املغرب -قال يف الثالثة -ملن شاء  ،كراهية أن
يتخذها الناس سنة ) رواه البخاري .
ب -ما رواه خمتار بن فلفل رمحه هللا قال  :سألت أنس بن مالك  عن التط وع بعد العصر ؟ فقال  :كان عمر يضرب
األيدي على صالة بعد العصر  ( ،وكنا نصلي على عهد النيب  ركعتني بعد غروب الشمس قبل صالة املغرب  .فقلت له :
أكان رسول هللا  صالمها ؟ قال  :كان يرانا نصليهما  ،فلم يأمرنا ومل ينهنا ) متفق عليه .
ج -عن أنس بن مالك – حديث الباب  ( -كان املؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النيب  يبتدرون السواري . ) ....
د -عن أنس بن مالك  قال ( كنا باملدينة  ،فإذا أذن املؤذن لصالة املغرب ابتدروا السواري فريكعون ركعتني ركعتني  ،حىت إن
الرجل الغريب ليدخل املسجد فيحسب أن الصالة قد صليت  ،من كثرة من يصليهما ) رواه مسلم .
قال أبو حممد بن حزم بعد ذكره هلذه الرواية  :فهذا عموم للصحابة رضي هللا عنهم .
ه  -ما رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه قال ( لقد رأيت كبار أصحاب النيب  يبتدرون السواري عند املغرب ) رواه البخاري .
وأخرج هذه الرواية عبد الرزاق بلفظ ( لقد رأيت اللباب من أصحاب رسول هللا  إذا نودي باملغرب ابتدروا السواري  ،ليصلوا
ركعتني قبل املغرب ) .
القول الثاين  :أهنا ال تشرع .
قال النووي  :ومل يستحبها أبو بكر وعمر وعثمان وآخرون من الصحابة  ،ومالك وأكثر الفقهاء .
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وهو مذهب احلنفية .
أ -للحديث السابق ( إن عند كل أذانني ركعتني  ،ما خال صالة املغرب ) لكن هذه الزيادة ال تصح .
ب -أن التنفل بعد غروب الشمس وقبل صالة املغرب يؤدي إىل تأخري صالة املغرب  ،وهو مكروه  ،وما يؤدي إىل املكروه
مكروه .
ج -ما رواه إبراهيم النخعي رمحه هللا قال :مل يصل أبو بكر  ،وال عمر  ،وال عثمان الركعتني قبل املغرب  ،رواه عبدالرزاق .
والراجح القول األول  ،وهو استحباب صالة ركعتني بعد الغروب وقبل صالة املغرب .
واجلواب عن أدلة القول الثاين :
قال النووي  :واملختار استحباهبا هلذه األحاديث الصحيحة الصرحية  ،وأما قوهلم  :يؤدي إىل تأخري املغرب  ،فهذا خيال منابذ
للسنة فال يلتفت إليه  ،ومع هذا فهو زمن يسري ال تتأخر به الصالة عن أول وقتها .
وأما من زعم النسخ فهو جمازف  ،ألن النسخ ال يص ار إليه إال إذا عجزنا عن التأويل واجلمع بني األحاديث  ( .شرح مسلم )
فائدة  :هل هذه السنة من السنن الرواتب ؟

ال  ،ليست من السنن الرواتب .
أ-لقوله ( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) .
ب-وألنه مل يثبت أن النيب  واظب عليها .
قال اإلمام ابن القيم بعد ذكره حلديث عبد هللا بن مغفل املزين ( صلوا قبل صالة املغرب  ،صلوا قبل صالة املغرب " قال يف
الثالثة  " :ملن شاء ) كراهة أن يتخذها الناس سنة  ،قال رمحه هللا  :وهذا هو الصواب يف هاتني الركعتني  ،أهنما مستحبتان
مندوب إليهما  ،وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب .
حرص النيب  أمته على صالة النفل بني األذانني  ،ألن الدعاء ال يرد بني االذان واإلقامة  ،ولشرف ذلك الوقت .
ِ -3
 -15باب من انتظر اإلقامة

ام فَـ َرَك َع َرْك َعتَـ ْني َخفي َفتَـ ْني قَـ ْب َل
ت ( َكا َن َر ُس ُ
ت ال ُْم َؤذ ُن باأل َ
شة قَالَ ْ
 -626عن َعائ َ
ول هللا  إذَا َس َك َ
صالَة الْ َف ْجر قَ َ
ُوَل م ْن َ
ضطَ َج َع َعلَى شقه األ ََْيَن َح ََّّت يَأْتيَهُ ال ُْم َؤذ ُن لإلقَ َامة ) .
ني الْ َف ْج ُر ُُثَّ ا ْ
صالَة الْ َف ْجر بَـ ْع َد أَ ْن يَ ْستَب َ
َ
[ م . ] 736 :
---------ت ال ُْم َؤذ ُن ) أي  :فرغ .
(إ َذا َس َك َ

صالَة الْ َف ْجر ) ومها سنة الفجر .
( فَـ َرَك َع َرْك َعتَـ ْني َخفي َفتَـ ْني قَـ ْب َل َ

ضطَ َج َع َعلَى شقه األ ََْيَن ) فيه أن االضطجاع يكون بعد سنة الفجر .
( ُُثَّ ا ْ
( َعلَى شقه األ ََْيَن ) أي  :جانبه األمين .

( َح ََّّت يَأْتيَهُ ال ُْم َؤذ ُن لإلقَ َامة ) أي  :ليعلمه بقرب الصالة  ،ويف رواية النسائي ( باإلقامة ) بالباء  ،أي  :بشأهنا  ،واملراد أنه
يأتيه مستئذناً ألن يقيم الصالة  ،ألهنا منوطة بأمر اإلمام .
 -1احلديث دليل على أن املؤذن يعلم اإلمام باإلقامة ليخرج للصالة ،وقد جاء عند مسلم من حديث جابر بن مسرة قال (كان
بالل يؤذن مث ال يقيم حىت خيرج النيب . )
قال ابن قدامة يف املغين :وال يقيم حىت يأذن له اإلمام ،فإن بالالً كان يستأذن النيب  ، ويف حديث زياد بن احلارث الصدائي،
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أنه قال :فجعلت أقول للنيب  أقيم أقيم؟ وروى أبو حفص ،بإسناده عن علي قال :املؤذن أملك باألذان ،واإلمام أملك
باإلقامة .انتهى.
قال النووي يف اجملموع قال أصحابنا :وقت األذان منوط بنظر املؤذن ال حيتاج فيه إىل مراجعة اإلمام ،ووقت اإلقامة منوط باإلمام
فال يقيم املؤذن إال بإشارته ،فلو أقام بغري إذنه فقد قال إمام احلرمني :يف االعتداد به تردد لألصحاب ،ومل يبني الراجح ،والظاهر
ترجيح االعتداد .انتهى.
 -2احلديث دليل على مشروعية االضطجاع بعد ركعيت الفجر ؟ وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

القول األول  :أنه مستحب .

قال العراقي  :فممن كان يفعل ذلك أو يقول به من الصحابة  :أبو موسى األشعري  ،ورافع بن خديج  ،وأنس  ،وأبو هريرة ،
وممن أفىت به من التابعني  :ابن سريين  ،وعروة  ،وبقية الفقهاء السبعة  ،وممن قال باستحباب ذلك من األئمة  :الشافعي
وأصحابه .
ورجحه النووي .
أ -حلديث الباب .
اَّللِ  يصلِِى فِيما ب ني أَ ْن ي ْفر َ ِ
ِ
ِِ
صالَةِ الْعِ َش ِاء َ -وِه َى الَِّىت
ت ( َكا َن َر ُس ُ
َّب  قَالَ ْ
ول َّ ُ َ
غ م ْن َ
َ َْ َ َ ُ
ولفظة عند مسلم َ :ع ْن َعائ َشةَ َزْو ِج الن ِ
ي ْدعو النَّاس الْعتمةَ  -إِ َىل الْ َفج ِر إِح َدى ع ْشرةَ رْكعةً يسلِِم ب ني ُك ِل رْكعت ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ
صالَةِ الْ َف ْج ِر
َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ِ َ ََ ْ
َ ُ
ني َويُوتُر بَِواح َدة فَِإ َذا َس َك َ
ْ ْ
ت الْ ُم َؤذِ ُن م ْن َ
ُ ََ َ
ني َخ ِفي َفتَ ْ ِ
ني لَهُ الْ َف ْجر و َجاءهُ الْم َؤِذِ ُن قَ َام فَرَك َع رْك َعتَ ْ ِ
اضطَ َج َع َعلَى ِش ِِق ِه األَْميَ ِن َح َّىت يَأْتِيَهُ الْ ُم َؤِذِ ُن لِ ِإلقَ َامة ) .
ني ُمثَّ ْ
َوتَبَ َّ َ
َُ َ ُ
َ َ
ب -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ... ( فليضطجع على شقه األمين ) رواه أبو داود  ،وهو ضيف .
يح وإِِمنَا ِ
اطل ولَيس بِ ِ
ِ
يح َعْنهُ الْ ِف ْع ُل َال ْاأل َْمُر ِهبَا َو ْاألَْمُر تَ َفِرَد بِِه َعْب ُد
قال ابن القيم َ :و َِمس ْعت ابْ َن تيمية يَ ُق ُ
ِ
ول َه َذا بَ ٌ َ ْ َ َ
الصح ُ
صح ٍ َ
الْو ِ
اح ِد بْ ُن ِزيَ ٍاد َو َغلِ َط فِيه .
َ
القول الثاين  :أنه واجب مفرتض ال بد منه .

وهو قول ابن حزم .
قال ابن القيم  :وأما ابن حزم ومن تابعه  ،فإهنم يوجبون هذه الضجعة  ،ويبطل ابن حزم صالة من مل يضطجعها .
حلديث أيب هريرة  ( :إذا صلى أحدكم  ) ...وسبق أنه ضعيف .
القول الثالث  :أن ذلك مكروه وبدعة .
قال النووي  :قال القاضي عياض  :وذهب مالك ومجهور العلماء ومجاعة من الصحابة إىل أنه بدعة .
القول الرابع  :أنه خالف األوىل .

القول اْلامس  :التفرقة بني من يقوم بالليل فيستحب له ذلك  ،وبني غريه فال يشرع له .
واختاره ابن العريب  ،ورجحه ابن تيمية .

والراجح أهنا سنة مطلقاً .
لفعل النيب . 
 ما الدليل على أهنا غري واجبة ؟
الدليل على أهنا غري واجبة  :حديث عائشة ( أن النيب  كان إذا صلى سنة الفجر  ،فإن كنت مستيقظة حدثين  ،وإال
اضطجع ) رواه البخاري .
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قال ابن حجر  :وبذلك احتج األئمة على عدم الوجوب .
 -3احلكمة من هذا االضطجاع ؟
اختلف العلماء يف احلكمة من هذا االضطجاع :
فقيل  :الراحة والنشاط لصالة الفرض  ،وعلى هذا القول فال يستحب إال للمتهجد .

وقيل  :أن فائدهتا الفصل بني ركعيت الفجر وصالة الصبح .
وقيل  :البعد عن الرياء .

-4االضطجاع بعد سنة الفجر كما يف حديث عائشة .
وما جاء يف أنه بعد الوتر فهو شاذ .
وأما رواية مالك عن ابن الزهري عن عروة عن عائشة ( أن رسول هللا  كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة  ،يوتر منها
بواحدة  ،فإذا فرغ منها  ،اضطجع على شقه األمين  ،حىت يأتيه املؤذن  ،فيصلي ركعتني خفيفتني )  ،فجعل االضطجاع بعد
الوتر  ،وهذه الرواية شاذة .
فعامة أصحاب الزهري جعلوا هذا االضطجاع بعد سنة الفجر  ،وخالفهم مالك وجعله بعد الوتر .
ولذلك حكم بعض العلماء على رواية مالك بالوهم  :كالبيهقي  ،والذهلي  ،ومسلم .
وقد قال احلافظ ابن القيم  :وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه :فإذا فرغ يعين من قيام الليل ،
اضطجع على شقه األمين  ... ،مث قال  :وخالف مالكاً عقيل ويونس وشعيب وابن أيب ذئب واألوزاعي وغريهم  ،فرووا عن
الزهري أن النيب  كان يركع الركعتني للفجر  ،مث يضطجع على شقه األمين  ،حىت تأتيه املؤذن  ،فيخرج معه  ،فذكر مالك أن
اضطجاعه كان قبل ركعيت الفجر  ،ومن حديث اجلماعة أنه اضطجع بعدمها  ،فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غريه ( .
زاد املعاد ) .

ورد ذلك ابن عبد الرب وقال بأن كال الروايتني حمفوظة .
وقال النووي  :والصحيح أو الصواب أن االضطجاع بعد سنة الفجر ؛ حلديث أيب هريرة قال  :قال رسول هللا  ( إذا صلى أحدكم
ركعيت الفجر فليضطجع على ميينه ) رواه أبو داود والرتمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم  .قال الرتمذي هو حديث
حسن صحيح  ،فهذا حديث صحيح صريح يف األمر باالضطجاع  ،وأما حديث عائشة باالضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن
بعد  ،ولعله  ترك االضطجاع بعدها يف بعض
عباس قبلها فال خيالف هذا  ،فإنه ال يلزم من االضطجاع قبلها أن ال يضطجع ُ
األوقات بيانا للجواز لو ثبت الرتك  ،ومل يثبت  ،فلعله كان يضطجع قبل وبعد  .وإذا صح احلديث يف األمر باالضطجاع بعدها مع
روايات الفعل املوافقة لألمر به تعني املصري إليه  ،وإذا أمكن اجلمع بني األحاديث مل جيز رد بعضها  ،وقد أمكن بطريقني أشرنا إليهما
بعد يف بعض األوقات لبيان اجلواز  .وهللا أعلم .
أحدمها  :أنه اضطجع قبل وبعد  .والثاين  :أنه تركه ُ

-5هل االضطجاع يفعل يف املسجد أم يف البيت ؟
السنة أن يفعل يف البيت دون املسجد .
وهذا حمكي عن ابن عمر .

وألنه مل ينقل عن النيب  أنه فعله يف املسجد .
وصح عن ابن عمر أنه كان حيصب من يفعله يف املسجد  .أخرجه ابن أيب شيبة
-4احلكمة من االضطجاع على الشق األمين :
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قال النووي  :قال العلماء وحكمته أنه ال يستغرق يف النوم ألن القلب يف جنبه اليسار فيعلق حينئذ فال يستغرق وإذا نام على
اليسار كان يف دعة واسرتاحة فيستغرق
وقال ابن حجر  :قيل احلكمة فيه أن القلب يف جهة اليسار  ،فلو اضطجع عليه الستغرق نوماً لكونه أبلغ يف الراحة  ،خبالف

اليمني فيكون القلب معلقاً فال يستغرق .

قال ابن القيم  :ويف اضطجاعه على شقه األمين سر  ،فإذا نام الرجل على الشق األيسر استثقل نوماً  ،ألنه يكون يف دعة
واسرتاحة  ،فيثقل نومه  ،فإذا نام على شقه األمين فإنه يقلق وال يستغرق يف النوم  ،لقلق القلب  ،وطلب مستقره  ،وميله إليه .

فائدة  :قول عائشة  ... ( :فإن كنت مستيقظة حدثين  ،وإال اضطجع . ) ...

قال ابن حجر  :استدل به على جواز الكالم بني ركعيت الفجر وصالة الصبح  ،خالفاً ملن كره ذلك  ،وقد نقله ابن أيب شيبة

عن ابن مسعود وال يثبت عنه  ،وأخرجه صحيحاً عن إبراهيم وأيب الشعثاء وغريهم .

 -16باب بَـ ْ َ
ني ُكل أَذَانَـ ْني َ
صالَةٌ ل َم ْن َشاءَ
ال يف الثَّالثَة  :ل َم ْن
صالَةٌ ُُ ،ثَّ قَ َ
ال  :قَ َ
َ -627ع ْن َع ْبد هللا بْن ُمغَ َّف ٍل قَ َ
ال الن ُّ
صالَةٌ بَـ ْ َ
َّب  ( بَـ ْ َ
ني ُكل أَ َذانَـ ْني َ
ني ُكل أَ َذانَـ ْني َ
َشاء ) .
[ م . ] 838 :
---------احلديث تقدم شرحه (  ) 624وهو دال على مشروعية صالة ركعتني بني كل أذان وإقام ة .

الس َفر ُم َؤذ ٌن َواح ٌد
 -17باب َم ْن قَ َ
ال ليُـ َؤذ ْن يف َّ
يما َرفي ًقا فَـلَ َّما
ت الن َّ
َ -628ع ْن َمالك بْن ا ْحلَُويْرث قال ( أَتَـ ْي ُ
ين لَْيـلَةً َ ،وَكا َن َرح ً
َّب  يف نَـ َف ٍر م ْن قَـ ْومي فَأَقَ ْمنَا ع ْن َدهُ ع ْشر َ
َح ُد ُك ْم َولْيَـ ُؤَّم ُك ْم
َرأَى َش ْوقَـنَا إ ََل أ ََهالينَا قَ َ
ض َرت َّ
صلُّوا فَإ َذا َح َ
ال ْارج ُعوا فَ ُكونُوا فيه ْم َو َعل ُم ُ
وه ْم َو َ
الصالَةُ فَـ ْليُـ َؤذ ْن لَ ُك ْم أ َ
أَ ْكبَـ ُرُكم ) .
[ م . ] 674 :
---------( َع ْن َمالك بْن ا ْحلَُويْرث ) صحايب نزل البصرة  ،مات سنة  74 :ه .
َّب  يف نَـ َف ٍر م ْن قَـ ْومي ) أي  :سنة الوفود  ،وقومه  :هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة  ،جاء يف
ت الن َّ
( قال  :أَتَـ ْي ُ
رواية ( وَنن شببة ) مجع شاب  ،وهو من كان دون الكهولة  ،ويف رواية ( متقاربون ) أي  :يف السن  ،بل يف أعم منه  ،ففي
رواية حفص عن غياث  ،قال احلذاء ( وكانا متقاربني يف القراءة ) وعند أيب داود ( وكنا يومئذ متقاربني يف العلم ) .
يما َرفي ًقا ) وعند مسلم ( رقيقاً ) .
( َوَكا َن َرح ً

ال ْارج ُعوا ) إمنا أذن هلم بالرجوع  ،ألن اهلجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة  ،فكانت اإلقامة
( فَـلَ َّما َرأَى َش ْوقَـنَا إ ََل أ ََهالينَا قَ َ
باملدينة باختيار الوافد  ،فكان منهم من يسكنها  ،ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما حيتاج إليه

وه ْم ) أي  :كل ما حيتاجون إليه .
( فَ ُكونُوا فيه ْم َو َعل ُم ُ
الصالَةُ ) أي  :دخل وقتها .
ض َرت َّ
صلُّوا فَإذَا َح َ
( َو َ
َح ُد ُك ْم ) أي  :ليؤذن واحد منكما .
( فَـلْيُـ َؤذ ْن لَ ُك ْم أ َ
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( َولْيَـ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَـ ُرُكم ) أي  :سناً  ،وليس املراد أكربكما قدراً ومنزلة  ،ملا مر قريباً أهنما كانا متقاربني يف العلم .
-1احلديث دليل على مشروعية األذان يف السفر  ،وستأيت املسألة إن شاء هللا يف احلديث القادم .
 -2احلديث فيه بيان األحق باإلمامة  ،وهو أنه إذا استوى احلاضرون يف العلم وغريه يقدم األكرب سناً .
ال رس ُ ِ
ِ ِ ِ
وهلذا جاء يف حديث أَِيب مسع ٍ
ِِ ِ ِ ِ
ود  قَ َ
َ ُْ
ال :قَ َ َ ُ
ول اَ ََّّلل ( يَ ُؤُّم اَلْ َق ْوَم أَقْ َرُؤُه ْم لكتَاب اَ ََّّلل ،فَإ ْن َكانُوا يف اَلْقَراءَة َس َواءً
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
جرةِ سواء فَأَقْ َدم ُهم س ْلما -وِيف ِرواية :سنًّا) .رواه مسلم
السن َِّة ،فَِإ ْن َكانُوا ِيف اَ ُّ
فَأ َْعلَ ُم ُه ْم بِ ُّ
لسنَّة َس َواءً فَأَقْ َد ُم ُه ْم ه ْجَرًة ،فَإ ْن َكانُوا ِيف اَ ْهل ْ َ َ َ ً ُ ْ ً َ َ َ
واجلمع بني هذا احلديث  ،وحديث الباب ( لْيَ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَ ُرُك ْم ) ؟
أن هؤالء كانوا مستوين يف باقي اخلصال  ،ألهنم هاجروا مجيعاً وأسلموا مجيعاً وصحبوا رسول هللا  والزموه عشرين ليلة ،
فاستووا يف األخ ذ عنه ومل يبق ما تق دم به إال السن وقد ج اء عند أيب داود ( وكنا ٍ
يومئذ متقاربني يف العلم ) .
 -3احلديث دليل على وجوب األذان لقوله ( فليؤذن لكم  ) ...وهذا أمر واألمر للوجوب  ،وقد تقدمت املسألة .
-4احلديث دليل على أن اجلماعة تصح بإمام ومأموم  ،وهو إمجاع املسلمني ( قاله النووي ) .
 -5احلديث دليل على أنه يشرتط لصحة األذان واإلقامة دخول وقت الصالة املفروضة  ،فال يصح األذان وال اإلقامة قبل دخول
الوقت  ،كما اتفقوا على أنه إذا أذِن قبل وقت الصالة أعاد األذان بعد دخول الوقت .
أ-لقوله  ( فإذا حضرت الصالة  ،فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ) .
فعلق النيب  األمر باألذان على حضور الصالة  ،وحضورها يكون بدخول وقتها .
ب-وألن األذان شرع لإلعالم بوقت الصالة  ،فال يشرع قبل الوقت  ،لئال يذهب مقصوده .
-6نستفيد من قوله ( إذا حضرت الصالة ) أن فعل األذان يكون عند إرادة الصالة ال عند دخول الوقت لقوله (إذا حضرت
الصالة  )...كما لو كان مجاعة يف صحراء مثالً وأرادوا تأخري صالة العشاء عن أول وقتها ،فاألفض ل يف حقهم تأخري األذان
إىل إرادة فعل الصالة .
-7فضل اهلجرة والرحلة يف طلب العلم وفضل التعليم .
-8ما كان عليه  من الشفقة والرمحة .
 -9الرفقة يف طلب العلم .
-10طلب علو اإلسناد .
 -11الشفقة على الغريب .
 -12تعليم الناس الصالة بالقول وبالفعل .
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ك ب َع َرفَةَ َوَجَْ ٍع.
َوَك َذل َ

اعةً َواإلقَ َامة
سافر إذَا َكانُوا ََجَ َ
 -18باب األَ َذان لل ُ
ْم َ

َّ
رية.
َوقَـ ْول ال ُْم َؤذن َّ
الصالَةُ يف الر َحال يف الل ْيـلَة الْبَار َدة  ،أَو ال َْمط َ
ال لَهُ أَبْر ْد ُُثَّ
اد أَ ْن يُـ َؤذ َن فَـ َق َ
اد ال ُْم َؤذ ُن أَ ْن يُـ َؤذ َن فَـ َق َ
َ -629ع ْن أَِب ذَ ٍر قَ َ
ال لَهُ أَبْر ْد ُُثَّ أ ََر َ
ال ( ُكنَّا َم َع النَّب  يف َس َف ٍر فَأ ََر َ
َّب  إ َّن ش َّد َة ا ْحلَر م ْن فَـ ْيح َج َهنَّم ) .
ول فَـ َق َ
ال لَهُ أَبْر ْد َح ََّّت َس َاوى الظ ُّل التُّـلُ َ
اد أَ ْن يُـ َؤذ َن فَـ َق َ
ال الن ُّ
أ ََر َ
[ م . ] 616 :
يما ُُثَّ
الس َف َر فَـ َق َ
َ -630ع ْن َمالك بْن ا ْحلَُويْرث قَ َ
َّب  يُري َدان َّ
ال الن ُّ
ال ( أَتَى َر ُجالَن الن َّ
َّب  إذَا أَنْـتُ َما َخ َر ْجتُ َما فَأَذنَا ُُثَّ أَق َ
ليَـ ُؤَّم ُك َما أَ ْكبَـ ُرُك َما ) .
[ م . ] 674 :
--------- -1هذه األحاديث فيها مشروعية األذان يف السفر  ،وقول البخاري ( إذا كانوا مجاعة ) هو مقتضى األحاديث اليت أوردها ،
لكن ليس فيها ما مينع أذان املنفرد .
وقد اختلف العلماء يف ذلك على أقوال :

القول األول :أنه يستحب األذان واإلقامة يف السفر للجماعة واملنفرد .
وبه قال مجهور العلماء .
أ-حلديث الباب ( إذا أنتما خرجتما فأ ِذِنا ،مث أقيما ،مث ليؤمكما أكربكما ) .
ب -حديث عقبة بن عامر  قال :مسعت رسول هللا  يقول ( يعجب ربك عز وجل من راعي غنم يف رأس الشظية للجبل
يؤذن بالصالة ويصلي ،فيقول هللا عز وجل :انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم ،خياف شيئاً ،قد غفرت له ،وأدخلته اجلنة ) رواه
أبو داود .
ج-حديث أيب قتادة  – يف قصة ن وم النيب  والصحابة عن صالة الفجر يف السفر – وفيه  ،قال  (:يا بالل قم فأذن
بالناس بالصالة  ،فتوضأ ،فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى ) متفق عليه .
د-حديث أيب سعيد وقد تقدم ( إذا كنت يف غنمك ،أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء ،فإنه ال يسمع مدى
صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة ) .
ه  -أن األذان واإلقامة من لوازم اجلماعة املستحبة ،والسفر مل يسقط اجلماعة ،فال يسقط ما هو من لوازمها؛ فإن صلوا جبماعة
وأقاموا وتركوا اآلذان أجزأهم وال يكره.
القول الثاين :أهنم بالتخيري إن شاؤوا أذنوا وأقاموا ،وإن شاؤوا أقاموا فقط .
وبه قال عروة والثوري .
وعن هشام بن عروة أن أباه قال له :إذا كنت يف سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت ،وإن شئت فأقم وال تؤذن .
القول الثالث :أهنم إذا كانوا رفاقاً أذنوا وأقاموا ،وإذا كان وحده أقام للصالة .
وبه قال إبراهيم النخعي ،وقال احلسن وابن سريين :جتزئه اإلقامة .
القول الرابع :أنه ال يستحب .
وهو رواية عن مالك فقال :وليس األذان إال يف مساجد اجلماعة ،ومساجد القبائل ،بل واملواضع اليت جتمع فيها األئمة ،فأما ما
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سوى هؤالء من أهل السفر واحلضر فاإلقامة جتزئهم يف الصلوات كلها .
القول اْلامس :أهنما واجبان .
وهو قول أهل الظاهر ،وبه قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا.
أ_ حلديث مالك بن احلويرث  ،فقد أمر الرسول عليه الصالة والسالم أن يؤذن هلم أحدهم .
ب -وألن النيب  مل يدع األذان وال اإلقامة حضراً وال سفراً ،فكان يؤِذِن يف أسفاره ،ويأمر بالالً  أن يؤذن ،فالصواب:
وجوبه على املقيمني واملسافرين .
 -2قوله (إِ َذا أَنْتُ َما َخَر ْجتُ َما فَأَ ِِذنَا … ) أي  :من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن  ،وذلك الستوائهما بالفضل  ،ويدل ذلك
رواية ( فليؤذن لكم أحدكم ) وللطرباين من طريق محاد بن سلمة عن خالد احلذاء يف هذا احلديث ( إذا كنت مع صاحبك فأذن
وأقم  ،وليؤمكما أكربكما ) واسرتوح القرطيب فحمل اختالف ألفاظ احلديث على تعدد القصة  ،وهو بعيد .

ول هللا 
ين يَـ ْوًما َولَْيـلَةً َ ،وَكا َن َر ُس ُ
 -631عن َمال ٌ
ك قال ( أَتَـ ْيـنَا إ ََل النَّب َ وََْن ُن َشبَبَةٌ ُمتَـ َقاربُو َن فَأَقَ ْمنَا ع ْن َدهُ ع ْشر َ
يموا
يما َرفي ًقا فَـلَ َّما ظَ َّن أَنَّا قَد ا ْشتَـ َه ْيـنَا أ َْهلَنَا  ،أ َْو قَد ا ْشتَـ ْقنَا َسأَلَنَا َع َّم ْن تَـ َرْكنَا بَـ ْع َدنَا فَأَ ْخبَـ ْرنَاهُ قَ َ
ال ْارج ُعوا إ ََل أ َْهلي ُك ْم فَأَق ُ
َرح ً
ض َرت َّ
الصالَةُ
ُصلي فَإذَا َح َ
وه ْم َوُم ُر ُ
فيه ْم َو َعل ُم ُ
َح َفظُ َها  ،أ َْو الَ أ ْ
اء أ ْ
صلُّوا َك َما َرأَيْـتُ ُموين أ َ
َح َفظُ َها َ -و َ
وه ْم َ -وذَ َك َر أَ ْشيَ َ
َح ُد ُك ْم َولْيَـ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَـ ُرُكم ) .
فَـ ْليُـ َؤذ ْن لَ ُك ْم أ َ
[ م . ] 674 :
-------- -1احلديث تقدم شرحه ( ) 628وهو دال على مشروعية األذان يف السفر لقوله ( فليؤذن . ) ...
ُصلِِي ) هذه انفرد بإخراجها البخاري دون بقية الستة .
صلُّوا َك َما َرأَيْتُ ُم ِوين أ َ
 -2قوله ( َو َ
وهذا يدل على أنه مشروعية االقتداء بالنيب  يف مجيع أفعال وأقوال الصالة .
فما دل الدليل على وجوبه فيجب  ،وما دل الدليل على استحبابه فيستحب .
قال الشيخ ابن عثيمني  :وأما قوله  ( صلوا كما رأيتموين أصلي ) فإن فيه أشياء غري واجبة مما كان الرسول  يفعله باإلمجاع
 ،فدل على أن هذا احلديث ( صلوا كما رأيتموين أصلي ) يتوجه إىل األمر الوجويب فيما جيب  ،واألمر االستحبايب فيما
يستحب .انتهى.
وقال القاري يف املرقاة :وعنه أي عن مالك قال :قال لنا رسول هللا :صلوا كما رأيتموين أصلي أي يف مراعاة الشروط واألركان أو
فيما هو أعم منهما .انتهى
وقال املباركفوري يف املرعاة :قوله( :صلوا كما رأيتموين أصلي) أي يف مراعاة الشروط واألركان والسنن واآلداب.
-3من أراد أن يعرف صفة صالة النيب  فعليه أن يطلب العلم  ،ويتعلم كيفية صالة النيب  ، إذ ال ميكن معرفة ذلك إال
بالعلم والدراسة .

38

صلُّوا يف ر َحال ُك ْم  ،وأَ ْخبَـ َرنَا أ َّ
ول هللا َ كا َن
َن َر ُس َ
ض ْجنَا َن ُُثَّ قَ َ
 -632عن نَافع قَ َ
ال ( أَذَّ َن ابْ ُن ُع َم َر يف لَْيـلَ ٍة بَار َدةٍ ب َ
ال َ
َّ
ول َعلَى إثْره أَالَ َ ُّ
الس َفر ) .
يَأ ُْم ُر ُم َؤذنًا يُـ َؤذ ُن ُُثَّ يَـ ُق ُ
رية يف َّ
صلوا يف الر َحال يف الل ْيـلَة الْبَار َدة  ،أَو ال َْمط َ
[ م . ] 697 :
----------

ض ْجنَا َن ) جبل على بريد من مكة .
(ب َ
صلُّوا يف الر َحال ) قال احلافظ  :هذا صريح يف أن القول املذكور كان بعد الفراغ .
( ُُثَّ يَـ ُق ُ
ول َعلَى إثْره أَالَ َ

 -1احلديث من أدلة مشروعية األذان يف السفر .
 -2احلديث دليل على مشروعية قول ( صلوا يف رحالكم ) يف الليلة الباردة املطرية  ،وقد تقدمت املسألة ومىت تقال هذه الكلم ة
يف حديث ( . ) 616

الصالَة ُُثَّ َخ َر َج بالَ ٌل بال َْعنَـ َزة َح ََّّت َرَك َزَها
ت َر ُس َ
 -633عن أَِب ُج َح ْيـ َفةَ  .قَ َ
اءهُ بالَ ٌل فَآذَنَهُ ب َّ
ال ( َرأَيْ ُ
ول هللا  باألَبْطَح فَ َج َ
الصالَة ) .
ام َّ
بَـ ْ َ
ني يَ َد ْي َر ُسول هللا  باألَبْطَح َوأَقَ َ
[ م . ] 503 :
----------

-1احلديث دليل على مشروعية األذان يف السفر  ،فقد جاء يف رواية ( فأذن بالل ) .
قال النووي  :قوله ( فأذَّن بالل ) فيه األذان يف السفر .
 -2فضل بالل خلدمته النيب . 
العن َزة  ،وقد تقدم احلكمة من ذلك .
 -3أن النيب  كان يصطحب معه َ
 -4مشروعية السرتة يف احلضر والسفر .
 -5أن املشروع هو القرب من السرتة  ،وقد تقدم ذلك يف حديث ( فليدن منها ) .

ت يف األَذَان
اهنَا َو َه ْل يَـلْتَف ُ
اهنَا َو َه ُ
 -19باب َه ْل يَـتَتَبَّ ُع ال ُْم َؤذ ُن فَاهُ َه ُ
صبَـ َع ْيه يف أُذُنَـ ْيه.
َويُ ْذ َك ُر َع ْن بالَ ٍل أَنَّهُ َج َع َل إ ْ

صبَـ َع ْيه يف أُذُنَـ ْيه.
َوَكا َن ابْ ُن ُع َم َر الَ ََْي َع ُل إ ْ

ال إبـراهيم الَ بأْس أَ ْن يـؤذ َن علَى غَري وض ٍ
وء.
َوقَ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ

ضوءُ َح ٌّق َو ُسنَّةٌ.
َوقَ َ
ال َعطَاءٌ ال ُْو ُ
َحيَانه.
َّب  يَ ْذ ُك ُر َّ
ت َعائ َ
َوقَالَ ْ
شةُ َكا َن الن ُّ
اَّللَ َعلَى ُكل أ ْ
اهنَا باألَ َذان ) .
 -634عن أَِب ُج َح ْيـ َفةَ ( أَنَّهُ َرأَى بالَالً يُـ َؤذ ُن فَ َج َعل ُ
اهنَا َو َه ُ
ْت أَتَـتَبَّ ُع فَاهُ َه ُ

[ م . ] 503 :
---------ال-
َّيب ِ مبَ َّكةَ َوُه َو بِاألَبْطَ ِح ِيف قُبَّ ٍة لَهُ محََْراءَ ِم ْن أ ََدٍم -قَ َ
 -1حديث أيب جحيفة لفظه كامالً :عن أَِِب ُج َحْي َفةَ قَ َ
ت النِ َّ
ال (أَتَْي ُ
ِ
ضوئِِه فَ ِمن نَائِ ٍل ونَ ِ
َين أَنْظُُر إِ َىل بَيَ ِ
ضأَ َوأَذَّ َن
ال -فَتَ َو َّ
اض َساقَْي ِه -قَ َ
اض ٍح -قَ َ
فَ َخَر َج بِالَ ٌل بَِو ُ
َّيب َ علَْيه ُحلَّةٌ محََْراءُ َكأِِ
ال -فَ َخَر َج النِ ُّ
ْ
َ
ِ
ت
الصالَةِ َح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح -قَ َ
ول َميِيناً َوِِشَاالً  -يَ ُق ُ
ت أَتَتَبَّ ُع فَاهُ َها ُهنَا َوَها ُهنَا  -يَ ُق ُ
بِالَ ٌل -قَ َ
ول َح َّي َعلَى َّ
الُ -مثَّ ُركَز ْ
ال -فَ َج َعْل ُ
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ني ميَُُّر ب ني ي َدي ِه ِْ
صلِِى رْك َعتَ ْ ِ
ِ
ني َح َّىت
صلَّى الْ َع ْ
صلَّى الظُّ ْهَر َرْك َعتَ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ
َّم فَ َ
ب الَ ميُْنَع ُمثَّ َ
لَهُ َعنَ َزةٌ فَتَ َقد َ
احل َم ُار َوالْ َك ْل ُ
صَر َرْك َعتَ ْني ُمثَّ َملْ يََزْل يُ َ َ
َر َج َع إِ َىل الْ َم ِدينَ ِة ) وهذا لفظ مسلم .

( َو ُه َو باألَبْطَح ) قال النووي  :هو املوضع املعروف على باب مكة  ( .فَم ْن نَائ ٍل ) أي  :آخذ من ذلك الوضوء ( َونَاض ٍح ) أي  :متمسح مبا أصابه من يد
صاحبه .

-1يف احلديث استحباب االلتفات يف احليعلتني مييناً وِشاالً .
وهذا قول مجاهري العلماء .
وقد بوب له ابن خزمية فقال  :باب احنراف املؤذن عند قوله  :حي على الصالة  ،حي على الفالح بفمه ال ببدنه كله .
لص َالةِ " َميِينًا َوِِشَاالً َوَملْ يَ ْستَ ِد ْر ) .
"ح َّي َعلَى اَ َّ
َوِألَِيب َد ُاوَد ( لََوى ُعنُ َقهُ ،لَ َّما بَلَ َغ َ
ورواية أيب داود فيها فوائد :
أوالً  :ألهنا بيِنت املراد من قوله ( ها هنا ها هنا ) وهو اليمني والشمال .

ثانياً  :وألهنا بيِنت موضع االلتفات وهي ( حي على الصالة  ،حي على الفالح ) .

ثالثاً  :وكذلك بيِنت أن االلتفات يكون بالرأس فقط لقوله ( لوى عنقه ) .

-2اتفق مجهور الفقهاء والقائلون بسنية االلتفات يف احليعلتني على أن املؤذن إذا التفت يف احليعلتني جيعل وجهه مييناً وِشاالً ،
واختلفوا يف كيفية ذلك على صيغتني :

األوَل  :أنه يقول ( حي على الصالة ) مرتني عن ميينه  ،مث يقول عن يساره مرتني ( حي على الفالح ) .

وهذا مذهب احلنابلة .
قال النووي  :إنه قول اجلمهور  ،وهو األصح عند الشافعية  [ .شرح مسلم ] .
وقال ابن دقيق العيد  :إنه األقرب عندي  [ .شرح العمدة ] .
الصَالَةِ َح َّي َعلَى الْ َفالَ ِح ) .
ول َميِيناً َوِِشَاالً يَ ُق ُ
وهذه الصيغة أقرب إىل لفظ احلديث لقوله ( يَ ُق ُ
ول َح َّي َعلَى ِ
الثانية  :يقول عن ميينه ( حي على الصالة ) مرة  ،مث مرة عن يساره  ،مث يقول ( حي على الفالح ) مرة عن ميينه  ،مث مرة عن
يساره .
قالوا  :ليكون لكل جهة نصيب منهما .
واألمر يف ذلك واسع  ،واملعمول به اآلن هو األول .
-3اختلف العلماء هل يلتفت اآلن مع وجود مكربات الصوت ؟
قيل  :ال يلتفت  ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني .

ألن احلكمة من االلتفات إبالغ املدعوين  ،ومع املكرفون رمبا لو التفت اخنفض الصوت .
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :فالذي أرى يف مسألة مكرب الصوت اآلن أنه ال يلتفت مييناً وال ِشاالً ،ال يف حي على الصالة،
وال يف حي على الفالح  ،ويكون االلتفات اآلن بالنسبة للسماعات  ،فينبغي أنه جيعل مثالً يف املنارة مساعة على اليمني ومساعة
على الشمال  ( .لقاء الباب املفتوح ) .

وقيل  :يلتفت .

وهذا قول من يقول  :إن االلتفات سنة يف األذان مطلقاً .
وألنه رمبا يكون هناك مقاصد أخرى غري التبليغ .
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-4يستحب وضع اإلصبعني يف األذن يف األذان وهذا مذهب مجاهري العلماء .
قال الرتمذي  :وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يُدخل املؤذن إصبعيه يف أذنيه يف األذان .
وقال ابن قدامة  :املشهور عن أمحد أنه جيعل إصبعه يف أذنيه  ،وعليه العمل عند أهل العلم  ،يستحبون أن جيعل املؤذن إصبعيه
يف أذنيه .
وقال النووي رمحه هللا  :السنة أن جيعل أصبعيه يف صماخي أذنيه  ،وهذا متفق عليه  ،ونقله احملاملي يف اجملموع عن عامة أهل
العلم .
قال أصحابنا :وفيه فائدة أخرى  ،وهي أنه رمبا مل يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غريمها  ،فيستدل بأصبعيه على أذانه .
فإن كان يف إحدى يديه علة متنعه من ذلك  ،جعل األصبع األخرى يف صماخه .
وال يستحب وضع األصبع يف األذن يف اإلقامة  ،صرح به الروياين يف احللية وغريه  ( .اجملموع ) .
ِ
َمحَ ُد،
فقد جاء عند الرتمذي َ :ع ْن أَِيب ُج َحْي َفةَ  قَ َ
صبَ َعاهُ ِيف أُذُنَْي ِه ) َرَواهُ أ ْ
اهنَاَ ،وإِ ْ
اهنَا َوَه ُ
ت بِ َالالً يُ َؤذِ ُن َوأَتَتَبَّ ُع فَاهَُ ،ه ُ
الَ ( :رأَيْ ُ
ِ
ص َّح َحهُ .
لرتِم ِذ ُّ
َواَ ِْ
ي َو َ
صبَ َعْي ِه ِيف أُذُنَْي ِه .
اج ْهَ :و َج َع َل إِ ْ
َوِالبْ ِن َم َ
-5احلكمة من جعل اإلصبعني يف األذنني  ،قال العلماء  :يف ذلك فائدتان :
أحدُها  :أنه قد يكون أرفع لصوته .
ثانيهما  :أنه عالمة للمؤذن ليعرف من رآه على بُ ْعد أو كان به صمم أنه يؤذن .

 املراد باإلصبع ؟قال ابن حجر  :مل يرد تعيني اإلصبع اليت يستحب وضعها  ،وقد جزم النووي أهنا املسبحة وإطالق األصابع
جماز عن األمنلة .
-6اختلف العلماء هل للمؤذن أن يدور حال األذان أم ال ؟ [املقصود باالستدارة :هو أن يلتفت بسائر بدنه فيزيل قدميه ويتحرك] .
القول األول  :أنه ال يدور إال أن يكون على منارة .
وهو قول احلنفية واملالكية .
أ-جاء يف رواية يف حديث أيب جحيف ة عند أمحد وابن ماجه (  ...فخرج بالل فأذن فاست دار يف أذانه  ) ...ويف إسناده احلجاج
بن أرطاة وهو ضعيف .
ب-وألن االستدارة أبلغ يف اإلعالم  ،وقد ال حيصل اإلعالم بدوهنا إذا كانت املنارة غري متسعة .
القول الثاين  :أنه ال يدور مطلقاً .
وهو مذهب الشافعي .
لص َالةِ " َميِينًا َوِِشَاالً َوَملْ يَ ْستَ ِد ْر ) .
"ح َّي َعلَى اَ َّ
لرواية أيب داود ( ...لََوى ُعنُ َقهُ ،لَ َّما بَلَ َغ َ
وهذا القول هو الصحيح وأنه ال يدور مطلقاً  ،وحيمل ما ورد من االستدارة ( فاستدار ) على استدارة الرأس  ،أي  :االلتفات ،
ِ
ين استدارة اجلسد .
ومن نفاها َع َ
 -7اختلف العلماء يف حكم الطهارة لألذان على أقوال :
اتفق الفقهاء على أن الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب مطلوبة لألذان واإلقامة  ،وتتأكد يف اإلقامة أكثر التصاهلا بالصالة .
ِ
أ-حلديث أَِيب ُهَريْ َرَة  أ َّ
ض ٌئ ) رواه الرتمذي وهو ضعيف .
َّيب  قَ َ
ال َ ( :ال يُ َؤذِ ُن إَِّال ُمتَ َو ِِ
َن اَلنِ َّ
ب-وحلديث املهاجر بن قنفذ قال :قال رسول هللا  ( إين كرهت أن أذكر هللا إال على طهارة ) رواه أبو داود .
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ج-وألن األذان ذكر مشروع معظم  ،فأداه مع الطهارة أقرب إىل التعظيم .
 لكن لو أذن وهو حمدث حدثاً أصغر هل يكره أم ال ؟
اتفق الفقهاء على صحة األذان واإلقامة من احملدث حدثاً أصغر  ،وقد حكى اإلمجاع على ذلك ابن هبرية .
واختلف يف كراهة أذان احملدث حدثاً أصغر :
فقيل  :ال يكره .

وقيل  :يكره .
حلديث ( إين كرهت أن أذكر هللا على غري طهارة ) .
وهذا هو الراجح .
-8ما حكم أذان وإقامة اجلنب ؟
اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال :

القول األول  :أنه يصح مع الكراهة .

وهذا مذهب مجهور العلماء  ،واعتربوا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة احملدث حدثاً أصغر  .واستدلوا :
أ -أن األذان ذكر  ،واجلنب ال مينع من األذكار اتفاقاً غري القرآن  ،فكذا ال مينع من األذان .
ب -أن املقصود من األذان اإلعالم  ،وهو حاصل مع اجلنابة .
القول الثاين  :ال يصح أذان وال إقامة اجلنب .

القول الثالث  :حيرم األذان واإلقامة للجنب  ،ويعاد األذان دون اإلقامة .
 -9احلكمة من مشروعية الطهارة لألذان ؟
أوالً  :اتصاله بالصالة .

ثانياً  :أن األذان عبادة ينبغي اإلتيان هبا على طهارة  ،ال سيما العبادة املتعلقة بالصالة .
الر ُجل فَاتَـ ْتـنَا َّ
الصالَةُ
 -20باب قَـ ْول َّ
الصالَةُ َولَك ْن ليَـ ُق ْل ََلْ نُ ْدر ْك.
ين أَ ْن يَـ ُق َ
ول فَاتَـ ْتـنَا َّ
َوَكرَه ابْ ُن سري َ

َص ُّح.
َوقَـ ْو ُل النَّب  أ َ

صلي َم َع النَّب  إ ْذ َْس َع َجلَبَةَ ر َج ٍ
ال َ :ما َشأْنُ ُك ْم قَالُوا
صلَّى  ،قَ َ
اد َة  .قَ َ
 -635عن أَِب قَـتَ َ
ال ( بَـ ْيـنَ َما ََْن ُن نُ َ
ال فَـلَ َّما َ
صلُّوا َوَما فَاتَ ُك ْم فَأَِتُّوا ) .
الصالَة قَ َ
ال فَالَ تَـ ْف َعلُوا إ َذا أَتَـ ْيتُ ُم َّ
استَـ ْع َجلْنَا إ ََل َّ
الصالَ َة فَـ َعلَْي ُك ْم ب َّ
ْ
السكينَة فَ َما أَ ْد َرْكتُ ْم فَ َ
[ م . ] 603 :
----------

الصالَةُ ) وصله ابن أيب شيبة .
ين أَ ْن يَـ ُق َ
ول فَاتَـ ْتـنَا َّ
( َوَكرَه ابْ ُن سري َ

األخذ .
َص ُّح ) أي  :أوىل باالتباع و ْ
( َوقَـ ْو ُل النَّب  أ َ
( إ ْذ َْس َع َجلَبَةَ ر َج ٍ
ال ) أي  :أصواتاً حلركتهم وكالمهم واستعجاهلم .
أي شيء حالكم ؟ حيث وقع منكم اجللبة  ،وأراد به اإلنكار على ما مسعه من اجللبة
صلَّى  ،قَ َ
( فَـلَ َّما َ
ال َ :ما َشأْنُ ُك ْم ) أي ِ :
املنافية حلال الصالة .
الصالَة ) أي  :إىل إدراكها معك .
استَـ ْع َجلْنَا إ ََل َّ
( قَالُوا ْ
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ال ) . 
( قَ َ

( فَالَ تَـ ْف َعلُوا ) أي  :إذا تأخرَت فال تفعلوا االستعجال املؤدي إىل االخالل بآداب املشي إىل الصالة .

 -1استدل املصنف رمحه هللا هبذا احلديث على جواز قول الرجل  :فاتتنا الصالة  ،ألن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على
اجلواز .
وعند أمحد من حديث أيب قتادة يف قصة نومهم عن الصالة ( فقلت يا رسول هللا فاتتنا الص الة ) ومل ينكر عليه  ( . الفتح )
 -2احلديث دليل على أن التفات خاطر املصلي إىل األمر احلادث ال يفسد صالته .
 -3مشروعية الذهاب إىل الصالة بسكينة وخشوع  ،وسيأيت مبحث ذلك باحلديث التايل إن شاء هللا .
السكينَة َوال َْوقَار
 -21باب الَ يَ ْس َعى إ ََل َّ
الصالَة َولْيَأْت ب َّ
ادةَ َ ،عن النَّب . 
َوقَ َ
صلُّوا َوَما فَاتَ ُك ْم فَأَِتُّوا قَالَهُ أَبُو قَـتَ َ
ال َما أَ ْد َرْكتُ ْم فَ َ

السكينَة َوال َْوقَار َ ،والَ تُ ْسرعُوا
َ -636ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ َ ،عن النَّب  قَ َ
شوا إ ََل َّ
الصالَة َو َعلَْي ُك ْم ب َّ
ال ( إذَا َْس ْعتُ ُم اإلقَ َامةَ فَ ْام ُ
صلُّوا َوَما فَاتَ ُك ْم فَأَِتُّوا ) .
فَ َما أَ ْد َرْكتُ ْم فَ َ
[ م . ] 602 :
---------(إ َذا َْس ْعتُ ُم اإلقَ َامةَ ) أي إقامة الصالة  ،وقد جاء يف رواية ( إذا أتيتم الصالة )  ،ولفظ ( اإلقامة ) أخص  ،قال احلافظ  :إنه
من مفهوم املوافقة  ،ألن املسرع إذا أقيمت الصالة يرتجى إدراك فضيلة التكبرية األوىل وحنو ذلك  ،فغريه مما جاء قبل اإلقامة ال
حيتاج إىل اإلسراع ألنه يتحقق إدراك الصالة كلها  ،فينهى عن اإلسراع من باب أوىل .
السكينَة ) قال النووي  :التأين يف احلركات  ،واجتناب العبث .
( َو َعلَْي ُك ْم ب َّ
( الوقار ) يف اهليئة كغض البصر  ،وخفض الصوت  ،وعدم االلتفات .

-1احلديث يدل على النهي عن اإلسراع يف الذهاب إىل الصالة .
ومما يدل على النهي حديث أيب بكرة وسيأيت إن شاء هللا (  ...زادك هللا حرصاً وال تعد ) .
-2احلكمة من النهي عن اإلسراع يف الذهاب إىل الصالة ؟
الصالَةِ
ِ
َح َد ُك ْم إِ َذا َكا َن يَ ْع ِم ُد إِ َىل َّ
جاء يف صحيح مسلم بيان احلكمة  ،فقد ذكر حنو حديث الباب  ،وقال يف آخره ( ...فَإ َّن أ َ
صالَةٍ ) أي أنه يف حكم املصلي  ،فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اجتنابه .
فَ ُه َو ِِف َ
وأيضاً عدم اإلسراع يستلزم كثرة اخلطا  ،وهذا مقصود لذاته  ،وقد جاءت فيه أحاديث :
ول َِّ
يد علَى صالَتِِه ِِف ب يتِ ِه وصالَتِِه ِِف سوقِ ِه بِ ْ ِ
الرج ِل ِِف َمج ٍ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
ين َد َر َجةً
ََ
َْ َ َ
اعة تَ ِز ُ َ َ
اَّلل َ ( 
ُ
صالَةُ َّ ُ
ضعاً َوع ْش ِر َ
ِ
ِ
ك أ َّ
َح َد ُه ْم إِذَا تَ َو َّ
يد إِالَّ َّ
ضوءَ ُمثَّ أَتَى الْ َم ْس ِج َد الَ يَْن َهُزهُ إِالَّ َّ
الصالَةَ فَلَ ْم خيَْ ُ
الصالَةُ الَ يُِر ُ
َوذَل َ
َح َس َن الْ ُو ُ
ط َخطْ َوةً إِالَّ ُرف َع لَهُ
ضأَ فَأ ْ
َن أ َ
ِهبا درجةٌ وح َّ ِ ِ
س ِج َد  )..متفق عليه .
َ ََ َ َ ُ
ط َعْنهُ هبَا َخطيئَةٌ َح َّىت يَ ْد ُخ َل الْ َم ْ
ض َِّ
ول َِّ
ِ
ٍ ِ
ِِ
اَّللِ لِي ْق ِ
ِ
يضةً ِم ْن فَ َرائِ ِ
ت
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
اَّلل َكانَ ْ
ض َى فَ ِر َ
اَّلل َ ( م ْن تَطَ َّهَر ِِف بَْيته ُمثَّ َم َشى إ َىل بَْيت م ْن بُيُوت َّ َ
خطْوتَاه إِح َد ُامها َحت ُّ ِ
ُخَرى تَ ْرفَ ُع َد َر َجةً ) رواه مسلم .
ط َخطيئَةً َواأل ْ
َ َ ُ ْ َ ُ
 -3قوله  يف احلديث ( إذا مسعتم اإلقامة ) هل معىن ذلك أنه جيوز قبل اإلقامة .
اإلقَ َامة لِلتَّ ْنبِ ِيه ِهبَا َعلَى َما ِسو َاها ؛ ِألَنَّهُ إِذَا نَ َهى َع ْن إِتْ يَاهنَا َس ْعيًا ِيف َحال ِْ
قال النووي  :إَِّمنَا ذَ َكر ِْ
ضها
اإلقَ َامة َم َع َخ ْوفه فَ ْوت بَ ْع َ
َ
َ
ِ
ِ
الص َالة فَهو ِيف ص َالة ) وه َذا ي تَ نَاول َِ
ِ
ك بِب ي ِ
ِ
فَ َقْبل ِْ
اإلقَ َامة أ َْوَىل َ ،وأ َّ
مجيع
ان الْعلَّة فَ َق َ
َحد ُك ْم إِ َذا َكا َن يَ ْعمد إِ َىل َّ ُ َ َ
َك َد َذل َ َ َ
ال  ( فَإ َّن أ َ
ََ َ َ
43

ِ
الص َالة  ،وأ َّ ِ
أ َْوقَات ِْ
ص َل فِ ِيه تَ ْنبِيه َوتَأْكِيد لِئَ َّال
آخر قَ َ
اإلتْ يَان إِ َىل َّ
ك تَأْكِ ً
َك َد َذل َ
يدا َ
صلُّوا َوَما فَاتَ ُك ْم فَأَمتُّوا  ،فَ َح َ
ال  :فَ َما أ َْد َرْكتُ ْم فَ َ
َ
ِ
يَتَ َوَّهم ُمتَ َوِِهم أ َّ
ني َما يُ ْف َعل
ات ِم ْن َّ
ف فَ ْوت بَ ْعض َّ
َّهي إَِّمنَا ُه َو ل َم ْن َملْ َخيَ ْ
ات َ ،وبَ َّ َ
الص َالة َما فَ َ
َّه ِي َوإِ ْن فَ َ
صَّر َح بِالن ْ
َن الن ْ
الص َالة  ،فَ َ
فِيما فَات  ( .شرح مسلم ) .
َ
وحيتمل أن هذا خرج خمرج الغالب  ،ألن الغالب أنه إمنا يفعل ذلك من خاف الفوت  ،فأما من بادر يف أول الوقت فال يفعل
ذلك  ،لوثوقه بإدراك أول الصالة .
قال ابن رجب  :قوله ( إذامسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة  ،وال تسعوا ) أمر باملشي وهني عن اإلسراع إىل الصالة ملن مسع
اإلقامة  ،وليس مساع اإلقامة شرطاً للنهي  ،وإمنا خرج خمرج الغالب ؛ ألن الغالب أن االستعجال إمنا يقع عند مساع اإلقامة
خوف فوت إدراك التكبرية أو الركعة .
َّ ِ
ِ ِ
لصالةِ ِمن ي وِم ْ ِ
اس َع ْوا إِ َىل
ي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ َ
ْ َْ
 -4يف احلديث النهي عن اإلسراع  ،فما اجلواب عن قوله تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا إ َذا نُود َ
اَّللِ َوذَ ُروا الْبَ ْي َع ) ؟
ِذ ْك ِر َّ
اىل َ ( :وأَ ْن
اجلواب  :أن املراد باإلسراع يف اآلية املضي والذهاب  ،يقال  :سعيت إىل كذا  ،أي  :ذهبت إليه َ ،وِمْنهُ قَ ْوله تَ َع َ
لَيس لِ ِْإلنْس ِ
ان إَِّال َما َس َعى ) .
ْ َ َ
 -5قوله  ( وال تسرعوا  ) ...الصحيح أنه عام يشمل مجيع األحوال  ،ال فرق بني أن خياف فوات تكبرية اإلحرام  ،أو فوات
ركعة  ،أو فوات اجلماعة بالكلية  ،كما أنه ال فرق بني اجلمعة وغريها  ،ألن النهي عام ومل يستثين شيئاً .
وهبذا قال مجهور العلماء .
قال ابن رجب  :وقد أمجع العلماء على استحباب املشي بالسكينة إىل الصالة  ،وترك االسراع واهلرولة يف املشي  ،وملا يف ذلك
من كثرة اخلطا إىل املساجد  .وسيأيت أحاديث فضل املشي فيما بعد  -إن شاء هللا تعاىل . -
وهذا ما مل خيش فوات التكبرية االوىل والركعة  ،فإن خشي فواهتا  ،ورج ا باالسراع إدراكها  ،فاختلفوا  :هل يس رع حينئذ  ،أم
ال ؟ وفيه قوالن .
أحدُها  :انه يسعى إلدراكهما .
وروي عن ابن مسعود  ،أنه سعى إلدراك التكبرية .
وحنوه عن ابن عمر  ،واألسود  ،وعبد الرمحن بن يزيد  ،وسعيد بن جبري .
والقول الثاين  :أنه اليسرع بكل ٍ
حال .
وروي عن أيب ذر  ،ويزيد بن ثابت  ،وأنس بن مالك  ،وأيب هريرة  ،وعطاء .
وحكاه ابن عبد الرب عن مجهور العلماء  ،وهو قول الثوري .
 -6قوله ( وما فاتكم ) فيه دليل على جواز قول  :فاتتنا الصالة  ،وأنه ال كراهية فيه  ،وهبذا قال مجهور العلماء  ،وكرهه ابن
سريين  ،وقال  :إمنا يقال مل ندركها .
 -7قوله ( فما أدركتم فصلوا  ) ...نستفيد منه أنه ينبغي الدخ ول مع اإلمام ولو مل يدرك إال قليالً من الصالة .
فإذا دخل املصلي املسجد واإلمام يف الصالة دخل معه على أي حال كان ؛ يف القيام أو الركوع أو السجود أو بني السجدتني .
اَّللِ  ( إِ َذا ِجْئتم إِ َىل َّ ِ
ُّوها َشْيئًا َ ،وَم ْن
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
أ-حلديث أَِيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه قَ َ
الصالة َوَْحن ُن ُس ُج ٌ
اس ُج ُدوا َوال تَعُد َ
ود فَ ْ
ُْ
الصالة ) رواه أبو داود .
الرْك َعةَ فَ َق ْد أ َْد َرَك َّ
أ َْد َرَك َّ
صلُّوا َ ،وَما فَاتَ ُك ْم فَأَِمتُّوا ) .
ب-وحلديث الباب ( فَ َما أ َْد َرْكتُ ْم فَ َ
( قاله النووي ) .
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قال احلافظ  :استُ ِدل به على استحباب الدخول مع اإلمام يف أي حال وجد عليها .
ِ
صنَ ُع ا ِ
إل َمام) رواه الرتمذي .
وع ْن ُم َع ِاذ بْ ِن َجبَ ٍل  قال  :قَ َ
َح ُد ُك ْم َّ
ال النِ ُّ
جَ -
صنَ ْع َك َما يَ ْ
الصالةَ َوا ِإل َم ُام َعلَى َح ٍال فَ ْليَ ْ
َّيب ( إذَا أَتَى أ َ
وقد نقل ابن حزم رمحه هللا اإلمجاع على ذلك  ،فقال  :واتفقوا أن من جاء واإلمام قد مضى من صالته شيء ق ِل أو كثر ومل يبق

إال السالم فإنه مأمور بالدخول معه وم وافقته على تلك احلال اليت جيده عليها ما مل جيزم بإدراك اجلماعة يف مسج د آخر .
وقال ابن قدامة  :ويستحب ملن أدرك اإلمام يف حال متابعته فيه  ،وإن مل يعتد له به  . . .وذكر بعض األحاديث املتقدمة مث قال :
والعمل على هذا عند أهل العلم  ،قالوا  :إذا جاء الرجل واإلمام ساجد فليسجد  ،وال جتزئه تلك الركعة  .وقال بعضهم  :لعله أن ال
يرفع رأسه من السجدة حىت يغفر له .
ومن الناس من إذا دخل واإلمام ساجد أو بني السجدتني مل يدخل معه حىت يقوم إىل الركعة الثانية  ،أو يعلم أنه يف التشهدفيجلس معه  ،وهذا قد حرم نفسه فضل السجود  ،مع أنه خمالف ملا تضمنته األدلة املتقدمة .
قال يف ( حتفة األحوذي ) قوله  " :فليصنع كما يصنع اإلمام " أي  :فليوافق اإلمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غري ذلك ،
أي  :فال ينتظر اإلمام إىل القيام  ،كما يفعله العوام " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء عن رجل دخل املسجد واإلمام يف الركعة األخرية  ،فهل يلحق هبم أو ينتظر حىت يفرغوا ؟
فأجابوا  :املشروع يف مثل حالتك أن تلحق هبم  ،فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض  ،وإذا كان حلوقك هبم بعد الرفع من ركوع
آخر ركعة فاحلق هبم واقض صالتك كلها بعد تسليم اإلمام  . . .مث استدلوا مبا سبق من األحاديث .

وقال بعض ال علماء بالتفصيل  :إن كان يرجو مجاعة فإنه ال يدخل  ،ألنه سوف يصلي صالة تامة مع مجاعة  ،أو كان يرجوا
إدراك ركعة يف مسجد آخر  ،وأما إذا كان يغلب على ظنه عدم وجود شيء من ذلك  ،فإنه يدخل مع اإلمام ولو بالتشهد.
 -8اختلف العلماء فيما يدركه املأموم مع إمامه هل هي أول صالته أم آخرها على قولني :
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :أن ما يدركه املأموم مع إمامه هو أول صالته  ،وما يقضي هو آخرها .

قال النووي  :وهبذا قال الشافعي ومجهور العلماء من السلف واخللف .
لقوله ( فأمتوا  ) ...ومعىن أمتوا  :أكملوا  ،وهذا معناه أن ما أدركه املسبوق مع اإلمام هو أول صالته .
فعلى هذا لو أدرك املسبوق مع اإلمام الركعة الثانية من صالة املغرب فهذه الركعة تكون هي الثانية لإلمام واألوىل هلذا املأموم  ،مث
الثالثة لإلمام تكون هي الثانية للمأموم  ،فإذا سلم اإلمام قام هذا املسبوق ليتم صالته فتكون هذه هي الركعة الثالثة له  ،فيقرأ فيها
بالفاحتة سراً .
القول الثاين  :أن ما يدركه املأموم مع إمامه هو آخر صالته .

وهذا مذهب أيب حنيفة .
ألنه جاء يف رواية  ( :فاقضوا  ) ...والقضاء ال يكون إال شيء قد فات .
والراجح األول .
واجلواب عن قوله ( فاقضوا ) :
َن أَ ْكثَر ِِ
أ -أ َّ
الرَوايَات ( َوَما فَاتَ ُك ْم فَأَِمتُّوا ) .
َن الْمراد بِالْ َق ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ضاء ِمبَْع َىن
صطَلَح َعلَْيه عْند الْ ُف َق َهاء َ ،وقَ ْد َكثَُر ا ْست ْع َمال الْ َق َ
ضاء الْف ْعل َال الْ َق َ
َ
ضاء الْ ُم ْ
ب-وأما رواية ( فاقضوا ) أ َّ ُ َ
اىل ( فَِإ َذا قَضيتُم منَ ِ
اىل  ( :فَِإ َذا قُ ِ
الص َالة )
ت َّ
اسك ُك ْم ) َوقَ ْوله تَ َع َ
اه َّن َسْبع َمسَ َاوات ) َوقَ ْوله تَ َع َ
الْ ِف ْعل فَ ِمْنهُ قَ ْوله تَ َع َ
ضيَ ْ
اىل ( فَ َق َ
ضُ
َْ ْ َ
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اجلَ ِميع الْ ِف ْعل .
ضْيت َح ِق فَُالن َ ،وَم ْع َىن ْ
َويُ َقال  :قَ َ
 -9بعض الناس عندما يدخل املسجد واإلمام راكع يقول :إن هللا مع الصابرين ،وهذا ال أصل له  ،ومل يكن يف عهد الصحابة
وال من هديهم ،وفيه أيضاً تشويش على املصلني الذين مع اإلمام ،والتشويش على املصلني منهي عنه  ،ألنه يؤذيهم كما خرج
النيب  ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواهتم بالقراءة فنهاهم عن ذلك ،وقال ( ال جيهرن بعضكم على بعض
يف القرآن )  .ويف حديث آخر ( ال يؤذين بعضكم بعضاً يف القرآن ) .
وهذا يدل على أن كل ما يشوش على املأمومني يف صالهتم فإنه منهي عنه ملا يف ذلك من اإليذاء واحليلولة بني املصلي وبني
صالته.
أما بالنسبة لإلمام فإن الفقهاء  -رمحهم هللا  -يقولون :إذا أحس اإلمام بداخل يف الصالة فإنه ينبغي انتظاره ما مل يشق على
املأمومني ،فإن شق عليهم فال ينتظر؛ وال سيما إذا كانت الركعة األخرية؛ ألن الركعة األخرية هبا تدرك اجلماعة ،لقول النيب 
(من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة) ( فتاوى الشيخ ابن عثيمني ) .
( شرح مسلم للنووي ) .

ام ع ْن َد اإلقَ َامة
َّاس إذَا َرأ َُوا اإل َم َ
 -22باب َم ََّت يَـ ُق ُ
وم الن ُ

وموا َح ََّّت تَـ َرْوين ) .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ادةَ  ،قَ َ
يمت َّ
َ ، -637ع ْن أَِب قَـتَ َ
الصالَةُ فَالَ تَـ ُق ُ
ول هللا  ( إ َذا أُق َ
[ م . ] 604 :
----------

وموا َح ََّّت تَـ َرْوين ) أي  :حىت تبصروين  ،ويف الرواية األخرى ( حىت تروين قد خرجت )  ،والبد فيه
يمت َّ
الصالَةُ فَالَ تَـ ُق ُ
( إ َذا أُق َ
من تقدير  :أي ال تقوموا حىت تروين قد خرجت  ،فإذا رأيتموين خرجت فقوموا .
 -1احلديث دليل على أن اإلمام إذا مل يدخل إىل املسجد بعد؛ فإن للمأمومني أال يقوموا حىت يروا اإلمام .
جاء يف عمدة القاري  :قال العلماء :والنهي عن القيام قبل أن يروه  ،لئال يطول عليهم القيام؛ ألنه قد يعرض له عارض فيتأخر
بسببه .
َخر بِ َسبَبِه .
َّهي َع ْن الْ ِقيَام قَْبل أَ ْن يََرْوهُ لِئَ َّال يَطُول َعلَْي ِه ْم الْ ِقيَام َ ،وِألَنَّهُ قَ ْد يَ ْع ِرض لَهُ َعا ِرض فَيَتَأ َّ
وقال النووي  :قَ َ
ال الْ ُعلَ َماء َ :والن ْ
هم قَْبل ُخُروجه ) .
 فإن قيل  :ما اجلواب عن حديث أَِيب ُهَريْ َرة  ( : فَيَأْ ُخذ النَّاس َم َ
صافِ ْ
ِ
ِ
ني  ،وَْحنومها  ،لِب ي ِ
ك.
ان ْ
وموا َح َّىت تَ َرْوِين) َكا َن بَ ْعد ذَل َ
قال النووي  :لَ َعلَّهُ َكا َن َمَّرة أ َْو َمَّرتَ ْ ِ َ َ َ َ
اجلََواز أ َْو ل ُع ْذ ٍر َ ،ولَ َعلَّ قَ ْوله ( فَ َال تَ ُق ُ
-2وأما إذا كان اإلمام يف املسجد  ،فقد اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف الوقت الذي يقوم فيه املأموم للصالة على أقوال
ذكرها النووي رمحه هللا يف اجملموع ( )233/3وهي كما يلي :
القول األول  :يقوم إذا شرع املؤذن يف اإلقامة  ،وبه قال عطاء والزهري .
القول الثاين  :يقوم إذا قال  :حي على الصالة  ،وبه قال أبو حنيفة .
القول الثالث  :يقوم إذا فرغ املؤذن من اإلقامة  ،وبه قال الشافعي .

القول الرابع  :ليس للقيام وقت حمدد  ،بل جيوز للمصلي القيام يف أول اإلقامة  ،أو أثناءها  ،أو آخرها  .وبه قال املالكية .

القول اْلامس  :يسن القيام عند قول املؤذن "قد قامت الصالة" إن رأى املأموم اإلمام  ،فإن مل يره ،فإنه يقوم عند رؤيته إلمامه،
وبه قال اإلمام أمحد .
وليس هناك دليل واضح من السنة على أحد هذه األقوال  ،وإمنا هي اجتهادات من األئمة  ،حسب ما ظهر لكل منهم .
وعليه  ،فاألمر يف هذا واسع فللمأموم أن يقوم مىت شاء يف أول اإلقامة أو أثنائها ...لكن دلت السنة على أن املؤذن إذا أقام
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ِ ِ
وموا َح َّىت تَ َرْوِين) ويف
ت َّ
يم ْ
الص َالةُ فَ َال تَ ُق ُ
الصالة ومل يدخل اإلمام املسجد فإن املأمومني ال يقومون حىت يروه حلديث الباب ( إ َذا أُق َ
ت) .
(ح َّىت تَ َرْوِين قَ ْد َخَر ْج ُ
رواية ملسلم َ :
قال ابن رشد املالكي  ..." :فإن صح هذا  -أي حديث أيب قتادة املتقدم  -وجب العمل به  ،وإال فاملسألة باقية على أصلها
املعفو عنه  ،أعين أنه ليس فيها شرع  ،وأنه مىت قام كل واحد  ،فحسن" انتهى من "املوسوعة الفقهية .
وسئل الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا  :هل ورد يف السنة وقت حمدد للقيام للصالة عند اإلقامة؟
فأجاب  :مل ترد السنة حمددة ملوضع القيام؛ إال أن النيب  قال ( ال تقوموا حىت تروين ) فمىت قام اإلنسان يف أول اإلقامة ،أو يف
أثنائها ،أو عند انتهائها فكل ذلك جائز .
 -3بيان حرص الصحابة يف املبادرة إىل اخلري .
-4بيان شفقة النيب  على أمته حيث هناهم عن القيام قبل أن خيرج إليهم .
-5بيان مساحة الشريعة  ،وسهولة تكاليفها .
السكينَة َوال َْوقَار
 -23باب الَ يَ ْس َعى إ ََل َّ
الصالَة ُم ْستَـ ْعجالً َولْيَـ ُق ْم ب َّ
السكينَة ) .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اد َة  .قَ َ
يمت َّ
وموا َح ََّّت تَـ َرْوين َو َعلَْي ُك ْم ب َّ
 -638عن أَِب قَـتَ َ
الصالَةُ فَالَ تَـ ُق ُ
ول هللا  ( إ َذا أُق َ
[ . ] 604
---------احلديث تقدم شرحه (  ) 636وفيه النهي عن السعي واإلسراع يف الذهاب للمسجد .
اَّلل  ( إِذَا ثُ ِوب بِ َّ ِ
ِ
َح ُد ُك ْم َولَ ِك ْن لِيَ ْم ِ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
وقد جاء عند مسلم َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ قَ َ
ش َو َعلَْي ِه َّ
الس ِكينَةُ
َِ
الصالَة فَالَ يَ ْس َع إلَْي َها أ َ
َوالْ َوقَ ُار . ) ...
 -24باب هل َرج من املسجد لعلة

َ -639ع ْن أَِب ُه َريْـ َرة  ( ،أ َّ
صالَّهُ انْـتَظَ ْرنَا أَ ْن
َن َر ُس َ
الصالَةُ َو ُعدلَت ُّ
يمت َّ
الص ُف ُ
ام يف ُم َ
وف َح ََّّت إذَا قَ َ
ج َوقَ ْد أُق َ
ول هللا َ خ َر َ
سل ) .
ف قَ َ
ص َر َ
ال َعلَى َم َكان ُك ْم فَ َم َكثْـنَا َعلَى َه ْيئَتنَا َح ََّّت َخ َر َج إلَْيـنَا يَـ ْنطُ ُ
ِب انْ َ
يُ َك َ
ف َرأْ ُسهُ َماءً َوقَد ا ْغتَ َ
[ م . ] 605 :
---------( أ َّ
الصالَةُ ) أي  :نادى املؤذن باإلقام ة .
َن َر ُس َ
يمت َّ
ول هللا َ خ َر َج َوقَ ْد أُق َ
وف ) أي ُ :س ِويت .
( َو ُعدلَت ُّ
الص ُف ُ
ب ) أي  :تذكر  ،ال أنه قال ذلك لفظاً ،
ام يف ُم َ
( َح ََّّت إ َذا قَ َ
صالَّهُ ) أي  :موضع صالته  ،ويف الرواية األخرى ( ذَ َك َر أَنَّهُ ُجنُ ٌ
وعلم الراوي بذلك من قرائن احلال أو بإعالمه له بعد ذلك .

ِب ) ويف رواية مسلم ( قبل أن يكرب ) وهذا صريح يف أنه  مل يكن كرب .
( انْـتَظَ ْرنَا أَ ْن يُ َك َ

ال َعلَى َم َكان ُك ْم ) أي  :الزموا مكانكم .
( قَ َ
اء َوقَد ا ْغتَ َسل ) زاد الدار قطين يف سننه من وجه آخر عن أيب هريرة  فقال ( إين كنت
ج إلَْيـنَا يَـ ْنطُ ُ
( َح ََّّت َخ َر َ
ف َرأْ ُسهُ َم ً

جنباً فنسيت أن أغتسل ) .
 -1احلديث تقدم شرحه (  ) 275احلديث دليل على أن املؤذن إذا أقام الصالة مث حصل عذر أدى إىل تأخري دخول اإلمام
يف الصالة فال حرج يف ذلك  ،وال حيتاج إىل إعادة إقامة الصالة .
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وقد دل على ذلك حديثان :
احلديث األول  :حديث الباب .
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  :يف احلديث جواز الفصل بني اإلقامة والصالة ؛ ألن قوله (فصلى) ظاهر يف أن اإلقامة مل تُعد .
وقال بدر الدين العيين رمحه هللا  :فإن قلت  :هل اقتصر على اإلقامة األوىل أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت  :مل يصح فيه نقل  ،ولو فعله
لنقل .
وقال رمحه هللا أيضاً  :ويستفاد من احلديث  :أن اإلمام إذا أقام الصالة ،مث ظهر أنه حمدث ومضى ليزيل حدثه ،أي حدث كان،
وأتى ال حيتاج إىل جتديد إقامة ثانية؛ ألن ظاهر احلديث مل يدل على هذا .
ِ ِ
ال رجل ِ :يل حاجةٌ  ،فَ َقام النَِّيب  ي ن ِ
س  قَ َ ِ
احلديث الثاين  :روى البخاري ومسلم َع ْن أَنَ ٍ
اج ِيه ،
َ ُّ َُ
يم ْ
ت َ
َ َ
ال ( أُق َ
ص َالةُ الْع َشاء فَ َق َ َ ُ ٌ
ِ
صلَّ ْوا ) .
َح َّىت نَ َام الْ َق ْوُم أ َْو بَ ْع ُ
ض الْ َق ْومُ ،مثَّ َ
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :يف هذا احلديث  :دليل على جواز مناجاة اإلمام بعد اإلقامة  ،وأن طول املناجاة أيضاً ال يضر ،
وأنه ال تشرتط املوالة بني اإلقامة والصالة  ،ألن الصحابة  ناموا  ،مث قام فصلى  ،فدل ذلك على أن طول الفصل بني اإلقامة
والصالة ال بأس به  ،لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصالة  ،يعين  :أنه ال يقيم ويعلم أنه لن يصلي إال بعد مدة  ،ولكن
يقيم مث إذا حصل ما مينع أو ما يفصل بني اإلقامة والصالة فهذا ال بأس به ولو طال الفصل" انتهى
ِ ِِ
ال
الزَمان  ،فَِإ ْن طَ َ
الص َالة َ ،وَه َذا َْحم ُمول َعلَى قُ ْرب َّ
َح ِاديث أَنَّهُ لَ َّما اِ ْغتَ َس َل َو َخَر َج َملْ ُجيَ ِِد ُدوا إِقَ َامة َّ
قال النووي َ :وظَاهر َهذه ْاأل َ
فَ َال بُ ِد ِم ْن إِ َع َادة ِْ
الزَمان ِيف َه َذا ا ْحلَ ِديث قَ ْوله َ (  :م َكان ُكم ) َ ،وقَ ْوله َ ( :خَر َج إِلَْي نَا َوَرأْسه
اإلقَ َام ة َ ،ويَ ُد ِل َعلَى قُ ْرب َّ
يَْن ِطف ) .
ِ
ِ
ي َ ( :وانْتَظَْرنَا
ص ِريح ِيف أَنَّهُ َملْ يَ ُك ْن َكبَّ َر َوَد َخ َل ِيف َّ
-2قال النووي  :قَ ْوله ( قَْبل أَ ْن يُ َك ِرب ) َ
الص َالة َ ،ومثْله  :قَ ْوله ِيف ِرَوايَة الْبُ َخا ِر ِ
الص َالة ) فَتُ ْح َمل َه ِذهِ ِِ
الرَوايَة َعلَى أ َّ
َن الْ ُمَراد بَِق ْولِِه َ ( :د َخ َل ِيف َّ
تَ ْكبِريه ) َ ،وِيف ِرَوايَة أَِيب َد ُاوَد  ( :أَنَّهُ َكا َن َد َخ َل ِيف َّ
الص َالة ) أَنَّهُ
ضيَّتَ ِ
لص َالةِ  ،وتَهيَّأَ لِِْإلحرِام ِهبا  ،وَحيتَ ِمل أَنَّهما قَ ِ
ان َ ،وُه َو ْاألَظْ َهر .
قَ َام ِيف َم َقامه لِ َّ
َْ َ َ ْ
ََ
َُ
 -3أن خروج املصلي من املسجد بعد األذان وقبل اإلقام ة لعذر جائز وال بأس به .

فمن خرج بعد األذان من أجل أن يدرك اجلماعة يف مسجد آخر  ،فهذا جائز .
ال ( ُكنَّا قُ ُعوداً ِِف الْ َم ْس ِج ِد َم َع أَِِب ُهَريْ َرةَ فَأَذَّ َن الْ ُم َؤِذِ ُن فَ َق َام َر ُج ٌل ِم َن
َّعثَ ِاء قَ َ
وأما ما جاء يف صحيح مسلم َ :ع ْن أَِِب الش ْ
ِِ
ال أَبو هري رَة  :أ ََّما ه َذا فَ َق ْد عصى أَبا الْ َق ِ
ِ
ِِ ِ
اسم ) رواه مسلم .
َ
الْ َم ْسجد ميَْشى فَأَتْ بَ َعهُ أَبُو ُهَريْ َرَة بَ َ
ََ َ
صَرهُ َح َّىت َخَر َج م َن الْ َم ْسجد فَ َق َ ُ ُ َْ َ
يفوت اجلماع ة .
فهذا حممول على أن خروج ه ِ
ورواه الرتمذي وقال عقبه َ :و َعلَى َه َذا الْ َع َم ُل ِعْن َد أ َْه ِل الْعِْل ِم ِم ْن أ ْ ِ ِ
َح ٌد ِم ْن الْ َم ْس ِج ِد
َّيب َ وَم ْن بَ ْع َد ُه ْم  ،أَ ْن َال خيَُْر َج أ َ
َص َحاب الن ِِ
ب عد ْاألَ َذ ِان إَِّال ِمن ع ْذ ٍر أَ ْن ي ُكو َن علَى َغ ِري وض ٍ
وء  ،أ َْو أ َْم ٍر َال بُ َّد ِمْنهُ " انتهى .
َْ َ
َ ْ ُُ
ْ ُ
َ
ودي بِ َّ ِ
ِِ ِ
ول َِّ ِ
ِ
صلِِ َي ) وصححه
ال  :أ ََمَرنَا َر ُس ُ
ورواه أمحد بزيادة ( ُمثَّ قَ َ
َح ُد ُك ْم َح َّىت يُ َ
الص َالة فََال خيَُْر ْج أ َ
اَّلل  إذَا ُكْنتُ ْم يف الْ َم ْسجد فَنُ َ
شعيب األرنؤوط يف حتقيق املسند .
ومن األعذار املبيحة للخروج  :أن خيرج ليتوضأ إذا كان حمل الوضوء خارج املسجد  ،أو خيرج بنية العودة  ،كما لو خرج ليوقظ
أهله مثال مث يعود  ،وكذلك اخلروج للصالة يف مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك اجلماعة فيه .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :واخلروج من املسجد بعد األذان منهي عنه ،وهل هو حرام أو مكروه يف املسألة وجهان ،إال أن
يكون التأذين للفجر قبل الوقت ،فال يكره اخلروج نص عليه أمحد .
48

وقال صاحب املغين  :فأما اخلروج لعذر فمباح  ،بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب يف غري حينه ،وكذلك من نوى
الرجعة  ،حلديث عثمان . 
وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا يف الفتاوى ( )104/2حترمي اخلروج من املسجد فيه تفصيل  :إِن كان بال داعي وال غرض له
صحيح حرم  ،وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن املسجد ال يصلي  ،أَما إِذا كان يريد الصالة يف مسجد آخر أَو له عذر أَو
ناويًا الرجوع والوقت متسع فال حيرم .
وقال الشيخ ابن عثيمني  :وأما إذا كانت امليضأة داخل املسجد فإنه ال جيوز اخلروج من املسجد بعد األذان إال لسبب  ،ألن أبا هريرة
رأى رجالً خرج من املسجد بعد األذان فقال ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم  ، ) فإن كان هناك سبب مثل أن يريد الذهاب إىل
املسجد اآلخر حلضور جملس العلم أو لضرورة فال حرج عليه أن خيرج ولو كانت امليضأة داخل املسجد .
فائدة  :جاء يف فتح الباري ( )115/2عند شرحه حلديث هروب الشيطان من مساع األذان  :قال ابن بطال يشبه أن يكون
الزجر عن خروج املرء من املسجد بعد أن يؤذن املؤذن من هذا املعىن  ،لئال يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند مساع األذان
وهللا أعلم .
اْلالصة :
القول األول  :يكره اخلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
القول الثاين  :حيرم اخلروج إال لعذر أو نية الرجوع .
وهذا مذهب احلنابلة واختاره الشوكاين .

فائدة  :وأما اخلروج من املسجد بعد اإلقامة فال جيوز إال لعلة ( لضرورة ) كما لو ذكر أنه جنب  ،أو رأى أن عليه جناسة  ،أو
مسع صوتاً فأراد إنقاذ نفس من هلَكة .
فائدة  :هل هذا احلكم ( وهو النهي اخلروج من املسجد بعد األذان ) يشمل املرأة ؟

قال الشيخ ابن عثيمني  :ال يشمل املرأة  ،ألهنا ليست من أهل االجتم اع .
 -4وجوب الطهارة للصالة .
 -5حترمي الدخول يف الصالة ملن علم من حاله أنه ِ
حمدث .
 -6جواز تأخري اجلنب الغسل عن وقت احلدث .
 -7أن النيب  ينسى كما ينسى البشر .
 -6أنه ال حياء يف أمر الدين  ( .السبت 1434 / 11 / 22 /ه ) .
 -25باب إ َذا قَ َ
ام َم َكانَ ُك ْم َح ََّّت َر َج َع انْـتَظَُروهُ
ال اإل َم ُ
ال َعلَى
ب ُُثَّ قَ َ
ص ُفوفَـ ُه ْم فَ َخ َر َج َر ُس ُ
َ -640ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
يمت َّ
ول هللا  فَـتَـ َقد َ
َّاس ُ
َّم َو ْه َو ُجنُ ٌ
ال ( أُق َ
س َّوى الن ُ
الصالَةُ فَ َ
صلَّى بم ) .
س َل ُُثَّ َخ َر َج َوَرأْ ُسهُ يَـ ْقطُُر َماءً فَ َ
َم َكان ُك ْم فَـ َر َج َع فَا ْغتَ َ

[ م . ] 605 :
---------ب ) أي  :يف نفس األمر  ،ال أهنم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم ،
احلديث تقدم شرحه (  ) 275قوله ( فَتَ َقد َ
َّم َوْه َو ُجنُ ٌ
وقد تقدم يف الغسل ( فلما قام يف مصاله ذكر أنه جنب )  ( .الفتح ) .
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صلَّْيـنَا
 -26باب قَـ ْول َّ
الر ُجل َما َ
-641عن َجابر بْن َع ْبد هللا ( أ َّ
اْلَطَّاب يَـ ْوَم ْ
اءهُ ُع َم ُر بْ ُن ْ
ُصل َي
ول هللا َو َّ
ال يَا َر ُس َ
اْلَْن َدق فَـ َق َ
اَّلل َما ك ْد ُ
َن الن َّ
ت أَ ْن أ َ
َّب َ ج َ
ادت َّ
ْحا َن َوأَنَا
َّب َ و َّ
الصائ ُم فَـ َق َ
ك بَـ ْع َد َما أَفْطََر َّ
ب َ ،وذَل َ
صلَّْيتُـ َها فَـنَـ َز َل الن ُّ
ال الن ُّ
َح ََّّت َك َ
اَّلل َما َ
س تَـ ْغ ُر ُ
َّب  إ ََل بُط َ
الش ْم ُ
ص َر  -بَـ ْع َد َما غَ َربَت َّ
َم َعهُ فَـتَـ َو َّ
ب).
صلَّى  ،يَـ ْعن ال َْع ْ
صلَّى بَـ ْع َد َها ال َْمغْر َ
س ُثَّ َ
ضأَ ُُثَّ َ
الش ْم ُ
[ م . ] 631 :
----------

( يَـ ْوَم ْ
اْلَْن َدق ) أي  :غزوة اخلندق  ،وهي غزوة األحزاب .

ُصل َي ) أي  :العصر كما يف الرواية األخرى .
ول هللا َو َّ
ال يَا َر ُس َ
( فَـ َق َ
اَّلل َما ك ْد ُ
ت أَ ْن أ َ
ادت َّ
ب ) لفظ ( كاد ) من أفعال املقاربة ،فقول عمر هذا معناه :أنه صلى العصر قُرب غروب الشمس،
( َح ََّّت َك َ
س تَـ ْغ ُر ُ
الش ْم ُ

وقيل  :إن عمر مل يصل العصر .
صلَّْيتُـ َها ) قال النووي  :وإمنا حلف النيب  تطييباً لقلب عمر  ،فإنه شق عليه تأخري العصر إىل قريب
َّب َ و َّ
( فَـ َق َ
ال الن ُّ
اَّلل َما َ
بعد  ،ليكون لعمر به أسوة .
من املغرب  ،فأخربه  أنه مل يصلها ُ
ص َر  -بَـ ْع َد َما غَ َربَت َّ
س ) أي  :صلى هبم مجاعة  ،كما يف رواية ( فصلى بنا العصر ) .
صلَّى  -يَـ ْعن ال َْع ْ
( ُُثَّ َ
الش ْم ُ

وهذا يقتضي أن الذي فاهتم من الصالة العصر  ،ويف املوطأ أن الذي فاهتم الظهر والعصر  ،ويف حديث أيب سعيد أنه الظهر
هوي من الليل  ،ويف حديث ابن مسعود  :أن املشركني شغلوا رسول هللا  عن أربع صلوات
والعصر واملغرب  ،وأهنم صلوا بعد ِ
يوم اخلندق  ،حىت ذهب من الليل ما شاء هللا .
فمن العلماء من رجح أن الذي فاهتم صالة العصر  ،ألنه الذي يف الصحيحني  ،ويؤيد هذا حديث علي يف قوله  ( شغلونا
عن الصالة الوسطى صالة العصر ) .
ومن العلماء من مجع بأن احلندق كانت وقعته أياماً  ،فكان ذلك يف أوقات خمتلفة يف تلك األيام .
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ي أ َّ
ت َغْي ُرَها ،
َن َّ
ص ِر َ ،وظَاهُرهُ أَنَّهُ َملْ يَ ُف ْ
الص َال َة الْ َفائتَةَ َكانَ ْ
ص َال َة الْ َع ْ
ت َ
قال النووي َ :و ْاعلَ ْم أَنَّهُ َوقَ َع ِيف َه َذا ا ْحلَديث ُهنَا َوِيف الْبُ َخار ِِ
ِ
ِ ِِ
َخر أَربع صلَو ٍ
ات الظُّهر والْعصر والْمغْ ِرب والْعِ َشاء ح َّىت ذَهب ه ِو ِ
يق
َوِيف الْ ُم َوطَّأ أَن ََّها الظُّ ْهُر َوالْ َع ْ
ي م َن اللَّْي ِل َ ،وطَ ِر ُ
ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ٌ
صُر َ ،ويف َغ ْريه أَنَّهُ أ َّ َ ْ َ َ َ َ
َن وقْ عةَ ْ ِ ِ
ا ْجلم ِع ب ِ ِ
ِ
ض ْاألَيَّ ِام  ،وه َذا ِيف ب ع ِ
ت أَيَّ ًاما فَ َكا َن َه َذا ِيف بَ ْع ِ
ض َها .
اخلَْن َدق بَقيَ ْ
َْ
َ ْ َ َْ
ََ
ني َهذه الِِرَوايَات  :أ َّ َ َ
ب ) قال النووي  :ظاهره أنه صالمها يف مجاعة .
صلَّى بَـ ْع َد َها ال َْمغْر َ
( ُثَّ َ
-1احلديث دليل على عدم كراهة قول القائل  :ما صليت .
وروي عن حممد بن سريين أنه كره قول الرجل  :فاتتنا الصالة .
والصواب اجلواز وعدم الكراهة .
حلديث الباب ( ...فقال النيب  : وهللا ما صليتها . ) ...
وحلديث أيب قتادة يف قصة نومهم عن الصالة ( فقلت يا رسول هللا فاتتنا الصالة ) ومل ينكر عليه النيب . 
وعند الطرباين من حديث جندب يف قصة النوم عن الصالة (فقالوا :يا رسول هللا سهونا فلم نصل حىت طلعت الشمس) .الفتح
-2اختلف يف سبب تأخري النيب  الصالة ذلك اليوم :

فقيل  :كان نسياناً .

واستُْبعد أن يقع ذلك من اجلميع .
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وقيل  :كان عمداً لكوهنم شغلوه فلم ميكنوه من ذلك  ،وهو أقرب  ( .الفتح ) .
-3اختلف العلماء يف تأخري النيب  للصالة يوم اخلندق ؟

فقيل  :كان ذلك قبل نزول صالة اخلوف .
وقيل  :بسبب شدة اخلوف حيث مل يتمكن من الصالة بوجه من الوجوه ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
قال الشيخ ابن عثيمني  :إذا كان اإلنسان ال يتمكن من الصالة بوجه من الوجوه ال بقلبه وال جبوارحه لشدة اخلوف فالصحيح
أنه جيوز له تأخري الصالة يف هذه احلال ،ألنه لو صلى فإنه ال يدري ما يقول وما يفعل ،وألنه يدافع املوت ،وقد ورد ذلك عن
أخروا الصالة عن وقتها إىل الضحى حىت
بعض الصحابة رضي هللا عنهم كما يف حديث أنس رضي هللا عنه يف فتح تسرت ،فإهنم ِ
فتح هللا .
وعليه ُحيمل تأخري النيب  الصالة عن وقتها يوم اخلندق حينما ُشغل عن صالة العصر إىل أن غربت الشمس كما يف حديث
جابر  ،وغزوة اخلندق كانت يف السنة اخلامسة ،وغزوة ذات الرقاع كانت يف السنة الرابعة على املشهور ،وقد صلى فيها صالة
اخلوف فتبني أنه أخرها يف اخلندق لشدة اخلوف .
وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :اخلوف له حاالت متنوعة  ،وإذا اضطر إىل أن يؤخر الصالة عن وقتها  :فالصواب أنه ال حرج يف
ذلك ؛ لفعله  يوم األحزاب ،وقد فعله الصحابة يف قتال الفرس  ،كما ذكر أنس  أهنم يف بعض األيام اليت القوا فيها العدو
الفرس عند فتح تسرت  ،فتحوها عند طلوع الفجر يف وقت صالة الفجر  ،وشغل الناس عن الصالة ؛ ألن بعضهم صار على السور ،
وبعضهم على األبواب  ،وبعضهم نزلوا يف البلد  ،فاشتد القتال واحلصار  ،فلم يتمكنوا من صالة الفجر  ،فأخروها حىت صلوها
ضحى  ،قال أنس  : فما أحب أن أعطى هبا كذا وكذا  ،يعين ألنا أخرناها ألمر شرعي  ،وحاجة شديدة وضرورة  ،فال حرج يف

هذا على الصحيح  ( .نور على الدرب ) .

ومجهور العلماء على عدم جواز تأخريها مطلقاً  ( .جمموع الفتاوى ) .
وذهب بعض العلماء إىل عدم جواز تأخري الصالة يف هذه احلالة .
صلُّوا َكْي َف َما أ َْم َكنَ ُه ْم ؛ ِر َج ًاال َوُرْكبَانًا  ،إ َىل الْ ِقْب لَ ِة إ ْن أ َْم َكنَ ُه ْم َ ،وإِ َىل
قال ابن قدامة  :إ َذا ا ْشتَ َّد ْ
ف َ ،والْتَ َح َم الْ ِقتَ ُ
اخلَْو ُ
ال  ،فَلَ ُه ْم أَ ْن يُ َ
السج ِ
َغ ِريها إ ْن َمل ميُْ ِكنْ هم  ،ي ِ
َخُرو َن ،
الرُك ِ
الرُك ِ
َّمو َن َويَتَأ َّ
ود َعلَى قَ ْد ِر الطَّاقَِة َ ،وَْجي َعلُو َن ُّ
ض ِم ْن ُّ
ومئُو َن بِ ُّ
ود أ ْ
الس ُج َ
َْ
َخ َف َ
وع َ ،ويَتَ َقد ُ
وع َو ُّ ُ
ْ ُْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َال َة َع ْن َوقْت َها َ ،وَه َذا قَ ْو ُل أَ ْكثَ ِر أ َْه ِل الْعلْم .
ض ِربُو َن َويَطْ َعنُو َن َ ،ويَ ُكُّرو َن َويَفُّرو َن َ ،وَال يُ َؤ ِخُرو َن َّ
َويَ ْ
اخلو ِ
ول ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
ال الْعُلَ َماءُ َْ :حيتَ ِم ُل
ف  ،قَ َ
ص َالةَ الْ َع ْ
س  ،فَ َكا َن قَ ْب َل نُُز َ
َّيب َ 
ص ِر َح َّىت َغَربَت الش ْ
ص َالة َْْ
َّم ُ
قال النووي رمحه هللا َ :وأ ََّما تَأخريُ الن ِِ
أَنَّه أ َّ ِ
السبب ِيف النِِسي ِ
َخَرَها َع ْم ًدا لِِال ْشتِغَ ِال بِالْ َع ُد ِِو َ ،وَكا َن َه َذا
ال بِأ َْم ِر الْ َع ُد ِِو َ ،وَْحيتَ ِم ُل أَنَّهُ أ َّ
ان ِاال ْشتِغَ ُ
ُ
َْ
َخَرَها ن ْسيَانًا َال َع ْم ًدا َ ،وَكا َن َّ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َالة َع ْن وقْت َها بِسبَ ِ
ص َالة ْ
وز تَأْخريُ َّ
عُ ْذ ًرا ِيف تَأْخ ِري َّ
ص َالةَ
اخلَْوف َ ،وأ ََّما الْيَ ْوَم فَ َال َجيُ ُ
صلِي َ
ب الْ َع ُد ِِو َوالْقتَال ؛ بَ ْل يُ َ
الص َالة قَ ْب َل نُُزول َ
َ
َ
اخلو ِ
ف َعلَى َح َس ِب ا ْحلَ ِال َ ،وَهلَا أَنْ َواعٌ َم ْعُروفَةٌ ِيف ُكتُ ِب الْ ِف ْقه .
َْْ
 -4احلديث دليل على وجوب قضاء الفوائت .

 فاتته  :الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفالً كالوتر  ،أو فرضاً كالصلوات اخلمس .
ومسي قضاءً ألنه فعل العبادة بعد خروج وقتها .
والدليل على أنه جيب قضاء الصالة الفائتة :
أ-حديث أنس قال  :قال رسول هللا  ( : من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) والالم لألمر واألمر للوجوب ،
فدل على وجوب املبادرة بقضاء الصالة الفائتة  .ورمبا يستدل لذلك بقوله تعاىل ( وأقم الصالة لذكري ) أي لتذكري .
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ب-وحلديث الباب .
ج -وألن هذا اإلنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته هبا فوجب عليه قضاؤها  ،ألهنا كانت ديناً عليه .
ه -والنيب  قضى صالة الفجر حني نام عنها يف السفر .
قال الشوكاين  :احلديثان يدالن على وجوب فعل الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان  ،وهو إمجاع .
-5أن الصالة الفائتة تقضى على صفتها  ،ألن القضاء حيكي األداء .
نعم  ،القضاء حيكي األداء  (.فالفائتة تقضى على صفتها ) .
أ-ففي حديث – نوم النيب  والصحابة عن صالة الفجر  -قال ( فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم ).رواه مسلم .
ب-ولقوله  ( من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فقوله ( فليصلها ) يشمل فعل الصالة وكيفيتها .
فإذا قضى صالة الليل يف النهار جهر هبا بالقراءة  ،وإذا قضى صالة هنار يف ليل أسر فيها بالقراءة .
ضاء الْ َفائِتَة َك ِ
صنَع ُك ِل يَ ْوم ) فِ ِيه  :إِ َش َارة إِ َىل أ َّ
ص َف ِة أ ََدائِ َها .
َن ِص َفة قَ َ
قال النووي  :قَ ْوله َ ( :ك َما َكا َن يَ ْ
-6وجيب أن يقضيها مباشرة من حني أن يتذكرها .
للحديث أنس السابق (  ...فليصلها إذا ذكرها )  ،فهذا يدل على أهنا تقضى فور الذكر .
 فإن قال قائل  :ما اجلواب عن احلديث الذي فيه  :أن النيب  نام وأصحابه عن صالة الفجر ومل يستيقظوا إال بعد طلوع
الشمس  ،فلم يصلها  مباشرة بل قال  ( :حتولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ) ويف رواية  ( :أمر باالرحتال
وقال  :فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) .

واْلواب  :أن هذا ليس فيه داللة على التأخري املستمر  ،ألن حديث أنس  ( :من نام عن صالة  ) ...نص صريح يف الوجوب
على الفور  ،وأما هذا احلديث فمحمول على التأخري اليسري الذي ال يصري صاحبه مهمالً معرضاً عن القضاء  ،وخاصة أنه جاء
يف احلديث بيان السبب  ،هو  ( :أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان )
 -7احلديث دليل على وجوب الرتتيب يف قضاء الفوائت .
فإذا كان عليه سمس صلوات ؛ بدأ بالظهر  ،مث العصر  ،مث املغرب  ،مث العشاء  ،مث الفجر .
قال ابن قدامة  :ومجلة ذلك أن الرتتيب واجب يف قضاء الفوائت .
نص عليه أمحد يف مواضع  ...وحنوه عن النخعي  ،والزهري  ،وربيعة  ،وحيىي األنصاري  ،ومالك  ،والليث  ،وأيب حنيفة ،
وإسحاق .
وقال الشافعي  :ال جيب ؛ ألن قضاء الفريضة فائتة  ،فال جيب الرتتيب فيه  ،كالصيام  ...إذا ثبت هذا  ،فإنه جيب الرتتيب فيها
وإن كثرت  ،وقد نص عليه أمحد .
وقال مالك  ،وأبو حنيفة  :ال جيب الرتتيب يف أكثر من صالة يوم وليلة ؛ وألن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق  ،ويفضي إىل
( املغين ) .
الدخول يف التكرار  ،فسقط  ،كالرتتيب يف قضاء صيام رمضان .
فتحصل من ذلك أن الرتتيب واجب عند اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة ،إال أن احلنفية واملالكية ال يوجبونه إذا زادت
الفوائت على صلوات يوم وليلة .
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والدليل على وجوب ذلك :
أ -حديث أنس السابق  ... ( :فليصلها إذا ذكرها ) فهذا يشمل عني الصالة وكيفية الصالة  ،وكذلك يشمل مكان الصالة ،
وإذا ِشل مكاهنا لزم أن يكون يف موضعها الرتتييب  ،فمثالً الظهر يصلها ما بني الفجر والعصر
ِ
ب).
ب -وحلديث الباب  ( .فَتَ َو َّ
صلَّى  ،يَ ْع ِين الْ َع ْ
صلَّى بَ ْع َد َها الْ َم ْغ ِر َ
س مثَّ َ
ضأَ ُمثَّ َ
صَر  -بَ ْع َد َما َغَربَت الش ْ
َّم ُ
ج -وكان النيب  يف اجلمع جيمع بني الصالتني  ،فيبدأ باألوىل  .وميكن أن يستدل حبديث ( صلوا كما رأيتموين أصلي ) .
 -8جواز احللف من غري استحالف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية .
 -9فائدة  :قيل  :إمنا حلف  تطييباً لقلب عمر  ،ألنه ملا شق عليه تأخريها أخربه  بأنه مل يصليها هو أيضاً ليتأسى
ويتسلى به .
-10مشروعية اجلماعة للصالة الفائتة  [ .وسيأيت أهنا واجبة ]
 -11وفيه ما كان النيب  عليه من مكارم األخالق وحسن التأين مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي االقتداء به يف ذلك.
 -27باب اإلمام تعرض له احلاجة بعد اإلقامة

َ -642ع ْن أَنَ ٍ
ام الْ َق ْوم ) .
س قَ َ
ام إ ََل ا َّ
يمت َّ
الصالَةُ َوالن ُّ
لصالَة َح ََّّت نَ َ
َّب  يُـنَاجي َر ُجالً يف َجانب ال َْم ْسجد فَ َما قَ َ
ال ( أُق َ
[ م . ] 376 :
----------

الصالَةُ ) أي  :صالة العشاء  ،كما جاء عند مسلم .
يمت َّ
( أُق َ
َّب  يُـنَاجي َر ُجالً ) أي  :حيادثه .
( َوالن ُّ

ام الْ َق ْوم ) ويف رواية ملسلم ( مث قام وصلى ) .
ام إ ََل ا َّ
لصالَة َح ََّّت نَ َ
( فَ َما قَ َ
 -1احلديث دليل على جواز مناجاة الرجل حبضرة اجلماعة .
 -2احلديث دليل على جواز تشاغل اإلمام إذا عرضت له حاجة بعد ما تُقام الصالة .
 -3جواز الكالم بعد إقامة الصالة  ،ال سيما يف األمور املهمة  ،ولكنه مكروه يف غري املهم .
 -4أن النوم اخلفيف ال يبطل الوضوء لقوله ( مث قام فصلى ) .
 -5جواز تأخري الصالة عن أول وقتها للحاجة .
 -6جواز املناجاة يف املسجد .
-7حسن خلق النيب . 
يمت َّ
الصالَةُ
 -28باب الْ َكالَم إذَا أُق َ
َ -643عن أَنَس بْن مال ٍ
الصالَةُ ) .
ك قَ َ
يمت َّ
يمت َّ
الصالَةُ فَـ َع َر َ
ْ
َ
سهُ بَـ ْع َد َما أُق َ
ال ( أُق َ
ض للنَّب َ ر ُج ٌل فَ َحبَ َ
[ م . ] 376 :
---------الصالَةُ ) أي  :منعه من الدخول يف الصالة  ،زاد هشيم يف روايته ( حىت نعس بعض القوم ) .
يمت َّ
سهُ بَـ ْع َد َما أُق َ
( فَ َحبَ َ
احلديث تقدم شرحه (  ) 642وهو دليل على جواز الكالم إذا أقيمت الصالة .السبت 1434 / 11 / 22 /ه
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بسم هللا الرمحان الرحيم
 - 11كتاب صالة اْلماعة واإلمامة
اعة
صالَة ا ْْلَ َم َ
 -29باب ُو ُجوب َ

اعة َش َف َقةً ََلْ يُط ْع َها.
َوقَ َ
س ُن إ ْن َمنَـ َع ْتهُ أ ُُّمهُ َ ،عن الْع َ
شاء يف ا ْْلَ َم َ
ال ا ْحلَ َ
آم َر ِبَطَ ٍ
َ -644ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة  ،أ َّ
الصالَة
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
آم َر ب َّ
ال ( َوالَّذي نَـ ْفسي بيَده لََق ْد َُهَ ْم ُ
ب ُُثَّ ُ
ت أَ ْن ُ
ب فَـيُ ْحطَ َ
ف إ ََل ر َج ٍ
َح ُد ُه ْم أَنَّهُ ََي ُد
ُخال َ
َّاس ُُثَّ أ َ
ُحر َق َعلَْيه ْم بُـيُوتَـ ُه ْم َوالَّذي نَـ ْفسي بيَده لَ ْو يَـ ْعلَ ُم أ َ
ال فَأ َ
فَـيُـ َؤذَّ َن ََلَا ُُثَّ ُ
آم َر َر ُجالً فَـيَـ ُؤَّم الن َ
شاء ) .
شه َد الْع َ
سنَتَـ ْني لَ َ
َع ْرقًا َْسينًا  ،أ َْو م ْرَماتَـ ْني َح َ
[ م . ] 651 :
---------( َوالَّذي نَـ ْفسي بيَده ) أي  :نفوس العباد بيد هللا  ،أي بتقديره وتدبريه .
ت ) اهلم العزم .
( لََق ْد َُهَ ْم ُ
ف إ ََل ر َج ٍ
ال ) أي  :آتيهم من خلفهم  ،جاء عند مسلم ( إىل قوم ال يشهدون الصالة ) ويف رواية أيب داود ( مث آيت
ُخال َ
( ُُثَّ أ َ
قوماً يصلون يف بيوهتم  ،ليست هبم علة ) .
ُحر َق َعلَْيه ْم بُـيُوتَـ ُه ْم ) أي  :على املتخلفني عن اجلماعة .
( فَأ َ
َح ُد ُه ْم أَنَّهُ ََي ُد ) أي  :يف املسجد .
( َوالَّذي نَـ ْفسي بيَده لَ ْو يَـ ْعلَ ُم أ َ
( َع ْرقًا َْسينًا ) بفتح العني وسكون الراء  ،العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم .
سنَتَـ ْني ) بكسر امليم من الرماة  ،قيل :ظلف الشاة  ،وقيل :ما بني ظلفي الشاة  ،وقيل :سهمان يرمى هبما ،
( أ َْو م ْرَماتَـ ْني َح َ
لكن هذا ضعفه الزخمشري  ،وقال  :تفسري املرماة بالسهم ليس بوجيه  ،ويدفعه ذكر العرق معه .
شاء ) املعىن  :أنه لو علم أنه لو حضر الصالة لوجد نفعاً دنيوياً  ،وإن كان خسيساً حقرياً حلضرها  ،لقصور مهته
شه َد الْع َ
( لَ َ

على الدنيا .

 -1احلديث دليل على وجوب اجلماعة  ،كما هو اختيار املصنف رمحه هللا  ،وقد اختلف العلماء يف حكمها على أقوال :
القول األول  :أنه فرض عني .
روي هذا القول عن ابن مسعود  ،وأيب موسى .
وهو مذهب احلنابلة  ،ورجحه ابن خزمية  ،وابن املنذر  ،وابن حبان .
أ-لقوله تعاىل ( وإِ َذا ُكْن ِ
الصال َة فَ ْلتَ ُق ْم طَائَِفةٌ ِمْن ُه ْم َم َعك ) .
ت َهلُ ُم َّ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
َ
َ

وجه الداللة  :أن هللا أمر بإقامة صالة اجلماعة وهم يف حالة احلرب واخلوف  ،ولو كانت اجلماعة سنة كما يقول بعضهم لكان
أوىل األعذار بسقوطها عند اخلوف  ،وإذا وجبت يف حال اخلوف  ،ففي حال األمن من باب أوىل .
قال ابن املنذر  :ففي أمر هللا بإقامة اجلماعة يف حال اخلوف  :دليل على أن ذلك يف حال األمن أوجب .
وقال ابن القيم  :ووجه االستدالل باآلية من وجوه :
أحدها  :أمره سبحانه هلم بالصالة يف اجلماعة مث أعاد هذا األمر سبحانه مرة ثانية يف حق الطائفة الثانية بقوله ( ولتأت طائفة
أخرى مل يصلوا فليصلوا معك )  ،ويف هذا دليل على أن اجلماعة فرض على األعيان إذ مل يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية
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بفعل األوىل  ،ولو كانت اجلماعة سنَّة لكان أوىل األعذار بسقوطها عذر اخلوف  ،ولو كانت فرض كفاية  :لسقطت بفعل
الطائفة األوىل  ،ففي اآلية دليل على وجوهبا على األعيان  ،فهذه ثالثة أوجه  :أمره هبا أوالً  ،مث أمره هبا ثانياً  ،وأنه مل يرخص
هلم يف تركها حال اخلوف .
ب-وحلديث الباب (  ...فأحرق عليهم بيوهتم . ) ..
قال ابن دقيق العيد  :فمن قال بأهنا واجبة على األعيان  ،قد حيتج هبذا احلديث  ،فإنه إن قيل بأهنا فرض كفاية فقد كان هذا
الفرض قائماً بفعل رسول هللا  ومن معه  ،وإن قيل  :إهنا سنة  ،فال يقتل تارك السنن  ،فيتعني أن تكون فرضاً على األعيان .
وقال ابن املنذر  :ويف اهتمامه بأن حيرق على قوم ختلفوا عن الصالة بيوهتم  :أبني البيان على وجوب فرض اجلماعة  ،إذ غري جائز
أن حيِِرق الرسول َ من ختلف عن ندب  ،وعما ليس بفرض .
وقال الصنعاين  :واحلديث دليل على وجوب اجلماعة عيناً ال كفايةً  ،إذ قد قام هبا غريهم فال يستحقون العقوبة  ،وال عقوبة إال على
ترك واجب أو فعل حمرم .
اَّللِ
ِ
ول َِّ ِ
ول َّ
ودِن إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد  .فَ َسأ ََل َر ُس َ
ال يَا َر ُس َ
َّب َ ر ُج ٌل أ َْع َمى فَ َق َ
ج -و َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ قَ َ
س ِىل قَائ ٌد يَ ُق ُ
ال ( أَتَى النِ َّ
اَّلل إنَّهُ لَْي َ
ِ
 أَ ْن ي رِخص لَه فَي ِ ِ ِ ِ
ب)
ال نَ َع ْم  .قَ َ
الصالَةِ ؟ فَ َق َ
ص لَهُ فَلَ َّما َوَّىل َد َعاهُ فَ َق َ
ال َ :ه ْل تَ ْس َم ُع النِِ َداءَ بِ َّ
َُ ِ َ ُ ُ َ
ال  :فَأَج ْ
صلِ َى ِف بَْيته فََر َّخ َ
رواه مسلم  ،ولفظ أيب داود ( ال أجد لك رخصة ) .
قال ابن املنذر  :فإذا كان األعمى ال رخصة له  :فالبصري أوىل أن ال تكون له رخصة .
قال ابن قدامة  :وإذا مل يرخص لألعمى الذي مل جيد قائداً  ،فغريه من باب أوىل .
وقال اخلطايب  :ويف هذا دليل على أن حضور اجلماعة واجب  ،ولو كان ذلك ندباً لكان أوىل من يسعه التخلف عنها أهل
العذر والضعيف ومن كان يف مثل حال ابن أم مكتوم .
د-وحلديث ابن عباس  .قال  :قال  ( من مسع النداء فلم ِ
يأت فال صالة له إال من عذر ) رواه ابن ماجه  ،والدارقطين ،
وابن حبان  ،وصحح بعضهم وقفه .
ِ
ِ
ِ
الصلَو ِ
ع لِنَبِيِِ ُك ْم
ث يُنَ َادى هبِِ َّن فَِإ َّن َّ
ال ( َم ْن َسَّرُه أَ ْن يَْل َقى َّ
اَّللِ قَ َ
هَ -ع ْن َعْب ِد َّ
ات َحْي ُ
اَّللَ َشَر َ
اَّللَ َغداً ُم ْسلماً فَ ْليُ َحاف ْظ َعلَى َه ُؤالَء َّ َ
ِ
 سنن ا ْهلدى وإِنَّه َّن ِمن سن ِن ا ْهلدى ولَو أَنَّ ُكم صلَّيتم ِِف ب يوتِ ُكم َكما ي ِ
ف ِِف بَْيتِ ِه لَتَ َرْكتُ ْم ُسنَّةَ نَبِيِِ ُك ْم َولَْو
صلِى َه َذا الْ ُمتَ َخلِ ُ
ُ َ َ َُ َ ُ ْ ُ َ َُ َ ْ ْ َ ُْ ْ ُُ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّللُ لَهُ بِ ُك ِِل
ب َّ
تَ َرْكتُ ْم ُسنَّةَ نَبِيِِ ُك ْم لَ َ
ضلَْلتُ ْم َوَما م ْن َر ُج ٍل يَتَطَ َّهُر فَيُ ْحس ُن الطُّ ُه َ
ور ُمثَّ يَ ْعم ُد إ َىل َم ْسجد م ْن َهذه الْ َم َساجد إالَّ َكتَ َ
ٍ
ِ
ط عْنه ِهبا سيِئَةً ولََق ْد رأَي تُ نَا وما ي تَخلَّف عْن ها إِالَّ منَافِق معلُوم النِِ َف ِ
الر ُج ُل
اق َولََق ْد َكا َن َّ
َخطْ َوة خيَْطُ َ
وها َح َسنَةً َويَْرفَ ُعهُ هبَا َد َر َجةً َوَحيُ ُّ َ ُ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌ َ ْ ُ
ِ
الر ُجلَ ْ ِ
الصف ) رواه مسلم .
ني َح َّىت يُ َق َام ِِف َّ
ني َّ
يُ ْؤتَى بِه يُ َه َادى بَ ْ َ
فهذا الصحايب حيكي إمجاع الصحابة على أن من ترك صالة اجلماعة يف املسجد من عالمات النفاق .
القول الثاين  :أنه سنة .
وهو مذهب املالكية .
أ -حلديث ابن عمر اآليت ( صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ) .
قال الصنعاين  :فيه دليل على عدم وجوهبا .

وجه الداللة  :أن املفاضلة إمنا تكون حقيقتها بني شيئني فاضلني جائزين .
ِ ِ
يد ب ِن اَْأل ِ
ول اَ ََّّللِ  إِ َذا ُهو بِر ُجلَ ْ ِ
صلِِيَا ،فَ َد َعا
صلَّى َر ُس ُ
ص َال َة اَ ُّ
ْ
ب -و َع ْن يَِز َ ْ
ني َملْ يُ َ
لصْب ِح ،فَلَ َّما َ
صلَّى َم َع َر ُسول اَ ََّّلل َ 
َس َود ( أَنَّهُ َ
َ َ
ال َهلما" :ما من ع ُكما أَ ْن تُ ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ال" :فَ َال تَ ْف َع َال ،إِذَا
صلَّْي نَا ِيف ِر َحالِنَا .قَ َ
َ
هب َما ،فَجيءَ هب َما تَ ْر َع ُد فَ َرائ ُ
صلِيَا َم َعنَا؟" قَ َاال :قَ ْد َ
ص ُه َما ،فَ َق َ َُ َ َ َ َ َ
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ِ
صلِِيَا َم َعهُ ،فَِإن ََّها لَ ُك ْم نَافِلَة ) رواه أمحد .
ص ِِل ،فَ َ
صلَّْيتُ َما ِيف ِر َحال ُك ْمُ ،مثَّ أ َْد َرْكتُ ْم اَِْإل َم َام َوَملْ يُ َ
َ
وجه الداللة  :أن هللا مل ينكر عليهما صالهتما يف رحاهلما  ،ولو كانت اجلماعة واجبة ألنكر عليهما .
القول الثالث  :فرض كفاية .

وهذا مذهب الشافعية .
قال احلافظ  :وظاهر نص الشافعي أهنا فرض كفاية  ،وعليه مجهور املتقدمني من أصحابه .
واستدلوا بأدلة القائلني بالوجوب العيين  ،وصرفها من فرض العني إىل فرض الكفاية حديث ابن عمر ( صالة اجلماعة تفضل
صالة الفذ بسبع عشرين درجة )  .فإنه يفيد صحة صالة املنفرد  ،فيبقى الوجوب املستفاد منها وجوباً كفائياً .
قال اخلطايب  :وأكثر أصحاب الشافعي على أن اجلماعة فرض كفاية ال على األعيان  ،واحتجوا حبديث  :صالة اجلماعة تفضل
صالة الفذ بسبع وعشرين درجة .

والراجح القول األول  ،أهنا فرض عني  ،وأن من صلى يف بيته من غري عذر فصالته صحيحة مع اإلمث .

 وقدأجاب القائلون بعدم الوجوب العيين عن حديث الباب ( لقد مهمت أن آمر  )...بأجوبة :
قيل  :أن اخلرب ورد مورد التهديد والزجر  ،وحقيقته غري واردة .
وهذا ضعيف .
هم ومل يفعل  ،ولو كانت فرض عني ملا تركهم .
وقيل  :أن الرسول ِ 

وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بقوله  :وهذا ضعيف  ،ألنه  ال يهم إال مبا جيوز له فعله لو فعله  ،وأما الرتك فال يدل على عدم
الوجوب الحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه .

وقيل  :املراد بالتهديد قوم تركوا الصالة رأساً ال جمرد اجلماعة .

وهو ضعيف  ،فقد جاء يف رواية مسلم ( ال يشهدون الصالة ) أي ال حيضرون .
قن بيوهتم ) .
وعند ابن ماجه  ( :لينتهني أقوام عن تركهم اجلماعات أو ألحر ِ

وقيل  :أن احلديث ورد يف حق املنافقني .

وهذا ضعيف  ،ألن النيب  ال يعاقب املنافقني على نفاقهم  ،وكان  معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه لطوتبهم  ،وقد
قال  ( : ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه ) .

لكن احلافظ ابن حجر رجح هذا القول  ،وقال  :والذي يظهر يل أن احلديث ورد يف املنافقني  ،لقوله يف احلديث ( ليس صالة
أثقل على املنافقني من العشاء والفجر ) ولقوله  ( لو يعلم أحدهم  ) ...ألن هذا الوصف الئق باملنافقني ال باملؤمن الكامل
 ،لكن املراد به نفاق املعصية ال نفاق الكفر  ،بدليل قوله  يف رواية  ( :ال يشهدون العشاء اجلميع ) أي اجلماعة  ،وقوله 
يف حديث أسامة  ( :ال يشهدون اجلماعة ) وأصرح من ذلك قوله  يف رواية يزيد بن األصم عن أيب هريرة عند أيب داود ( :
مث آيت قوماً يصلون يف بيوهتم ليست هبم علة ) فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية ال كفر  ،ألن الكافر ال يصلي يف بيته
وإمنا يصلي يف املسجد رياء ومسعة .
 -2اختلف القائلون بوجوب اجلماعة  ،هل تصلى مجاعة يف أي مكان أم ال بد من املسجد ؟ على قولني :
القول األول  :جيوز فعلها يف غري املسجد .
وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أمحد .
قال ابن قدامة  :وجيوز فعلها يف البيت والصحراء .
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أ -حلديث جابر مرفوعاً ( أعطيت سمساً مل يعطهن  ...ذكر منها  :وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً  ،فأميا رجل من أميت
أدركته الصالة فليصل ) متفق عليه .
وجه الداللة  :أن األرض هلا موضع للصالة  ،وأن كل ما أديت فيه صالة اجلماعة كان جمزئاً  ،فدل ذلك على أن أداءها يف
املسجد سنة .
ب-حديث عائشة قالت ( صلى رسول هللا  يف بيته وهو شاك  ،وصلى وراءه قوم قياماً  ،فأشار إليهم أن اجلسوا  ) ...متفق
عليه .
وجه االستدالل  :أن إقرار النيب  ملن صلى خلفه على ترك اجلماعة يف املسجد دليل على عدم وجوب اجلماعة يف املسجد .
القول الثاين  :ال جيوز فعلها إال يف املسجد .
ورجح هذا اختاره ابن تيمية  ،وابن القيم .
قال ابن القيم  :والذي ندين هللا به أنه ال جيوز ألح د التخلف عن اجلماعة يف املسجد إال من عذر  ،وهللا أعلم بالصواب .
حلديث الباب .
هم بتحريق املتخلفني ومل يستفصل  ،هل كانوا يصلون يف بيوهتم مجاعة أم ال
وجه االستدالل  :أن النيب ِ 

هم بتحريق املتخلفني عنها ومل يستفصل
وقال السعدي  :والصواب وجوب فعلها يف املسجد  ،ألن املسجد شعارها  ،وألنه ِ 

 ،هل كانوا يصل ون يف بيوهتم مجاعة أم ال  ،وألنه لو جاز يف غري املسجد لغري حاجة  ،لتمكن املتخلف عنها والتارك هلا من
الرتك  ،وهذا حمذور عظيم .
 -3اجلماعة واجبة للصلوات اخلمس  ،حىت ولو كانت مقضية .
أ-لعموم األدلة .
ب-وألن النيب  ملا نام عن صالة الفجر هو وأصحابه يف سفر كما يف حديث أيب قتادة  ،أمر بالالً فأذن مث صلى سنة الفجر
مث صلى الفجر كما يصليها عادة مجاعة  ،وجهر بالقراءة .
وعلى هذا فإذا نام قوم يف السفر  ،ومل يستيقظوا إال بعد طلوع الشمس  ،فإهنم يفعلون كما يفعلون يف العادة متاماً .
-4ال جتب صالة اجلماعة على النساء ؟ لقوله  يف احلديث ( إىل رجال ) فهذا دليل على أن صالة اجلماعة واجبة على
الرجال دون النساء  ،وهذا باإلمجاع .
لكن اختلفوا يف حكمها للمرأة :
فقيل  :سنة .
وبه قال الشافعية  ،واحلنابلة .
حلديث أم ورقة  :أن رسول هللا  كان يقول ( انطلقوا إىل الشهيدة فزوروها  ،وأمر أن يؤذن هلا وتقام وتؤم أهل دارها يف
الفرائض ) رواه أبو داود .
وقيل  :مكروهة .
وهو قول احلنفية .

قالوا  :ألن املرأة ليست من أهل االجتماع  ،وألن هذا غري معهود يف أمهات املؤمنني .
والصحيح أهنا مباحة .
 -5اجلماعة للسنن :
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النوافل من حيث مسنونية اجلماعة هلا وعدم مسنونيتها قسمان :
القسم األول  :ما تسن له اجلماعة .
وهي صالة الكسوف  ،واالستسقاء  ،والعيد .
القسم الثاين  :ما يفعل على االنفراد وال تسن له اجلماعة .
كالراتبة مع الفرائض  ،والنوافل املطلقة وهي ما يتطوع به يف الليل والنهار .
لكن ال بأس أن يفعلها يف مجاعة أحياناً  ،لكن بشرط أال يتخذ ذلك عادة .
ألنه ثبت أن النيب  صلى مع ابن عباس  ،وابن مسعود  ،وحذيفة  ،وذلك يف قيام الليل .
-6استدل بعض العلماء هبذا احلديث على جواز التعزير باملال ؟ وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :جواز التعزير باملال .
وهذا القول رجحه ابن القيم .
واستدل له بأدلة كثرية ومتنوعة من النيب  ومن أصحابه  ،فقال  :وقد جاءت السنة بذلك عن النيب  وعن أصحابه بذلك

يف مواضع :

منها  :أمره لعبد هللا بن عمر بأن حيرق الثوبني املعصفرين .
ومنها  :أمره  يوم خيرب بكسر القدور اليت طبخ فيها حلم احلمر اإلنسية .
ومنها  :هدم مسجد الضرار .
ومنها  :حتريق متاع الغال .

ومنها  :أخذ شطر مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعاىل .
ومنها  :أمره  ألنس بطرحه خاَت الذهب  ،فطرحه فلم يعرض له أحد .
ومنها  :قطع خنل اليهود  ،إغاظة هلم .

ومنها  :حتريق عمر وعلي املكان الذي يباع فيه اخلمر .
القول الثاين  :عدم جواز التعزير باملال .
وهذا مذهب اجلمهور .
قالوا  :بأن التعزيرات املالية منسوخة .

قال الشيخ ابن باز  :الصواب عدم النسخ  ،ألدلة كثرية  ،منها حديث الباب  ،وإمنا املنسوخ التعذيب بالنار فقط .

وهذا القول هو الصحيح .
 -7ملاذا النيب  مل حيرق بيوت هؤالء املتخلفني ؟

قيل  :لوجود النساء والذرية .

وقد جاء يف مسند أمحد  ( :لوال ما فيها من النساء والذرية )  .وهي زيادة ضعيفة .
وقيل  :ألنه ال يعذب بالنار إال رب النار .
وهذا القول هو الصحيح .

-8ذم املتخلفني عن الصالة بوصفهم احلرص على الشيء احلقري من مطعوم أو ملعوب به  ،مع التفريط فيما حيصل رفيع من
رفيع الدرجات ومنازل الكرامة .
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-9تقدمي الوعيد والتهديد على العقوبة  ،ألن املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزجر اكتفى به عن األعلى من العقوبة .
-10يف قوله يف رواية أيب داود ( ليست هبم علة ) دليل على أن األعذار تبيح التخلف عن اجلماعة .
-11فيه الرخصة لإلمام أو نائبه يف ترك اجلماعة ألجل إخراج من يستخفي يف بيته ويرتكها .
فائدة :
حديث  ( :ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد )  .رواه الدار قطين  ،وهو حديث ضعيف .

اعة
 -30باب فَ ْ
صالَة ا ْْلَ َم َ
ضل َ
آخ َر.
ب إ ََل َم ْسج ٍد َ
َس َو ُد إ َذا فَاتَـ ْتهُ ا ْْلَ َم َ
َوَكا َن األ ْ
اعةُ َذ َه َ
ٍ
اعةً.
صلَّى ََجَ َ
ام َو َ
صل َي فيه فَأَذَّ َن َوأَقَ َ
س إ ََل َم ْسجد قَ ْد ُ
َو َج َ
اء أَنَ ٌ
َ -645ع ْن َع ْبد هللا بْن ُع َم َر أ َّ
ين َد َر َجةً ) .
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
اعة تَـ ْف ُ
صالَةُ ا ْْلَ َم َ
ض ُل َ
ال ( َ
س ْب ٍع َوع ْشر َ
صالَةَ الْ َفذ ب َ
[ م . ] 650 :
َ -646عن أَِب سع ٍ
صالَ َة الْ َفذ ِبَ ْم ٍ
يد ْ
ين َد َر َجةً ) .
َّب  يَـ ُق ُ
اعة تَـ ْف ُ
اْلُ ْدري أَنَّهُ َْس َع الن َّ
صالَةُ ا ْْلَ َم َ
ض ُل َ
ول ( َ
ْ
َ
س َوع ْشر َ
---------آخ َر ) أي  :ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعني  ،وأثره هذا وصله بن أيب
ب إ ََل َم ْسج ٍد َ
َس َو ُد إذَا فَاتَـ ْتهُ ا ْْلَ َم َ
( َوَكا َن األ ْ
اعةُ ذَ َه َ
شيبة بإسناد صحيح ولفظه ( إذا فاتته اجلماعة يف مسجد قومه . ) ..ومناسبته للرتمجة أنه لوال ثبوت فضيلة اجلماعة عنده ملا ترك
فضيلة أول الوقت واملبادرة إىل خالص الذمة وتوجه إىل مسجد آخر كذا أشار إليه بن املنري  ،والذي يظهر يل أن البخاري قصد
اإلشارة بأثر األسود وأنس إىل أن الفضل الوارد يف أحاديث الباب مقصور على من مجع يف املسجد دون من مجع يف بيته مثال ،
كما سيأيت البحث فيه يف الكالم على حديث أيب هريرة  ،ألن التجميع لو مل يكن خمتصاً باملسجد جلمع األسود يف مكانه ومل
ينتقل إىل مسجد آخر لطلب اجلماعة  ،وملا جاء أنس إىل مسجد بين رفاعة كما سنبينه  ( .الفتح ) .
ٍ
اعةً ) وصله أبو يعلى يف مسنده من طريق اجلعد أيب عثمان قال
صلَّى ََجَ َ
ام َو َ
صل َي فيه فَأَذَّ َن َوأَقَ َ
س إ ََل َم ْسجد قَ ْد ُ
( َو َج َ
اء أَنَ ٌ
(مر بنا أنس بن مالك يف مسجد بين ثعلبة فذكر حنوه) قال (وذلك يف صالة الصبح) وفيه (فأمر رجال فأذن وأقام مث صلى
بأصحابه) وأخرجه بن أيب شيبة من طرق عن اجلعد وعند البيهقي من طريق أيب عبد الصمد العمي عن اجلعد حنوه وقال (مسجد
بين رفاعة) وقال (فجاء أنس يف حنو عشرين من فتيانه) وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع يف املسجد .
( أفضل ) أفضل التفضيل  ،وصيغ على هذا الوزن لداللة على أن شيئني اشرتكا يف صيغة وزاد أحدمها على اآلخر .

( صالة الفذ ) أي  :صالة املنفرد الذي مل يصل مع اجلماعة .
( درجة ) جزء  ،مبعىن واحد .

-1احلديث دليل على فضل صالة اجلماعة  ،وأهنا تفضل صالة املنفرد بسبع وعشرين درجة .
 -2اختلف يف املراد باجلماعة يف احلديث :
فقيل  :املراد مطلق اجلماعة يف أي مكان .
وصف علِ َق عليه احلكم  ،فيؤخذ به .
ألن اجلماعة ٌ

وقيل  :بل املراد مجاعة املسجد ال مجاعة البيوت .
أ -للحديث السابق ( لقد مهمت أن آمر . ) ...
ب-وحلديث األعمى وقد تقدم .
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ج-وحلديث (  ...وذلك أنه إذا توضأ مث خرج إىل الصالة ال خيرجه . ) ...
وهذا القول هو الصحيح  ،وأنه البد من فعلها يف املسجد ورجحه ابن القيم والسعدي .
 -3اختلف العلماء يف اجلمع بني رواييت ( سبع وعشرين ) ورواية ( سمس وعشرين ) .
فقيل  :رواية اخلمس وعشرين تُ َق ِدم لكثرة رواهتا .

وقيل  :رواية السبع والعشرين تقدم  ،ألن فيها زيادة من ٍ
عدل حافظ .
وقيل  :إن ذكر القليل ال ينايف ذكر الكثري .
وقيل  :أنه أخرب باخلمس وعشرين  ،مث أعلمه هللا بزيادة الفضل بالسبع وعشرين  ،وهذا أرجحها .

وقيل  :السبع وعشرين خمتصة باجلهرية  ،واخلمس وعشرين خمتصة بالسرية .
وقيل  :السبع وعشرين خمتصة بالفجر والعشاء واخلمس وعشرين بغريها .
وقيل  :بإدراكها كلها أو بعضها .

(فتح الباري ) .
وقيل  :الفرق حبال املصلي  ،كأن يكون أعلم أو أخشع .
 -4استدل حبديث الباب من قال  :إن صالة اجلماعة سنة  ،وهو قول أكثر املالكية .
ووجه الداللة  :قالوا  :ألن احلديث فيه املفاضلة بني أجر صالة اجلماعة وصالة املنفرد  ،فدل على أن صالة املنفرد صحيحة
ويثاب عليها .
 -5احلديث دليل على أن أقل اجلماعة اثنان  :إمام ومأموم .
قال ابن قدامة  :ال نعلم فيه خالفاً .
حلديث الباب .
مرة .
مرة  .وابن مسعود ِ
مرة  .و ِأم حذيفة ِ
و ِأم  ابن عباس ِ
 -6اختلف العلماء يف حكم من صلى يف بيته منفرداً لعذر  ،هل يكتب له األجر كامالً أم ال ؟

القول األول  :أن أجره تام .
ألن املعذور يكتب له ثواب عمله كله .
حلديث أيب موسى  .قال  :قال  ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) رواه البخاري .
قال الشيخ ابن عثيمني  ... :إذا كان حريصاً على اجلماعة ومن عادته أن يصلي مع اجلماعة ،ولكن ختلف لعذر فريجى أن
يكتب له أجر اجلماعة كاملة قياساً على املريض واملسافر ،فقد قال النيب  ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل
صحيحاً مقيماً ).
وهذا يدل على أن حديث الباب املراد به غري املعذور .
القول الثاين  :أن املعذور له أجر  ،ولكن ليس كأجر من صلى يف مجاعة .
لعدم الدليل على ذلك .
والراجح  :هللا أعلم .
فائدة  :وأما من مل تكن عادته الصالة يف اجلماعة فمرض فصلى وحده فهذا ال يكتب له مثل صالة الصحيح  ،وهذا قول شيخ
اإلسالم ابن تيمية واحلافظ ابن رجب .
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سا
ال َر ُس ُ
 -647عن أ ََِب ُه َريْـ َرةَ قال  :قَ َ
صالَةُ َّ
ض َّع ُ
اعة تُ َ
الر ُجل يف ا ْْلَ َم َ
ف َعلَى َ
ول هللا َ ( 
صالَته يف بَـ ْيته َويف ُسوقه َخَْ ً
ك أَنَّهُ إ َذا تَـ َو َّ
ت
وء ُُثَّ َخ َر َج إ ََل ال َْم ْسجد الَ َُْر ُجهُ إالَّ َّ
الصالَةُ ََلْ ََْ ُ
ط َخط َْو ًة إالَّ ُرف َع ْ
س َن ال ُْو ُ
ين ض ْع ًفا َ ،و َذل َ
ضأَ فَأ ْ
َوع ْشر َ
ض َ
َح َ
لَهُ بَا َد َر َجةٌ َو ُح َّ
صل َعلَْيه اللَّ ُه َّم ْارمحَْهُ ،
صلي َعلَْيه َما َد َام يف ُم َ
صلَّى ََلْ تَـ َزل ال َْمالَئ َكةُ تُ َ
صالَّهُ اللَّ ُه َّم َ
ط َع ْنهُ بَا َخطيئَةٌ فَإذَا َ
الصالَةَ ) .
َوالَ يَـ َز ُ
صالَةٍ َما انْـتَظََر َّ
َح ُد ُك ْم يف َ
ال أ َ
[ م . ] 272 :
----------

الر ُجل ) أي  :ثواب صالته .
صالَةُ َّ
( َ
ٍ
َجاعة ) أي  :معهم .
( يف
ين َد َر َجةً ) قال النووي  :املراد صالته يف بيته وسوقه منفرداً ،هذا هو الصواب ،
صالَته يف ُسوقه َوبَـ ْيته ب ْ
( تزي ُد َعلَى َ
ضعاً وع ْشر َ
وقيل فيه غري هذا  ،وهو قول باطل  ،نبهت عليه لئال يُغرت به .
ين َد َر َجةً ) البِضع بكسر الباء ،وهو من الثالثة إىل العشرة ،وجاء يف رواية حديث ابن عمر ( صالة الرجل يف
(ب ْ
ضعاً وع ْشر َ

اجلماعة  ،تزيد على ص الته وح ده سبعاً وعشرين ) ويف حديث أيب هريرة ( ص الة اجلماعة تع دل سمساً وعشرين من صالة
الفذ ) .
الصالَةُ ) بفتح الياء واهلاء أي  :خيرجه ويُنهضه .
( ال يَـ ْنـ َه ُزهُ إالَّ َّ
الصالَةُ ) أي  :إال إرادة الصالة املكتوبة يف مجاعة  ،يعين مل ينو خبروجه من بيته غري الصالة من أمور الدنيا .
( إالَّ َّ
( خطوة )  :اخلطوة اسم ملا بني اخلطوتني .
طوةً إالَّ ُرف َع لَهُ با َدرجةٌ ) أي  :بتلك اخلطوة عند هللا .
( ََلْ ََ ُ
ط ُخ َ
( َو ُح َّ
ط َع ْنهُ بَا َخطيئَةٌ ) أي حمي عنه ذنب .

سهُ ) أي  :مدة كون الصالة متنعه عن اخلروج من املسجد .
( َما َكانَت َّ
الصالةُ ه َي الِت ُتب ُ
َحد ُك ْم ) أي  :تدعو له باخلري .
( َوال َْمالئ َكةُ يُ َ
صلُّو َن َعلَى أ َ

صلَّى فيه ) كأنه خرج خمرج الغالب  ،وإال فلو قام إىل بقعة أخرى من املسجد مستمراً على نية انتظار
( ما دام يف َجمْلسه الَّذي َ

الصالة كان كذلك .

( ما ََلْ يُـ ْؤذ فيه ) أي  :يف املسجد أي ما مل يصدر منه ما يتأذى به بنو آدم من قول أو فعل .

ث فيه ) أي ما مل يبطل وضوءه .
( َما ََلْ ُُْيد ْ

-1احلديث دليل على فضل صالة اجلماعة على املنفرد بسبع وعشرين درجة .
 -2قوله ( صالة الرجل  ) ...فيه أن فضل صالة اجلماعة يف املسجد خاص بالرجال  ،ألهنم هم املأمورون باخلروج إليها ،إال
صالة العيد  ،فتضاعف للنساء أيضاً  ،ألهنن مأمورات باخلروج إليها .
وهلذا قال ابن دقيق العيد رمحة هللا  :فحيث يندب للمرأة اخلروج إىل املسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل  ،ألن وصف الرجولية
بالنسبة إىل ثواب األعمال غري معترب شرعاً .
وقال احلافظ ابن رجب رمحه هللا  :ويف حديث أيب هريرة  الذي خرجه البخاري ( صالة الرجل يف اجلماعة تضعف ) وهو
يدل على أن صالة املرأة ال تضعف ِيف اجلماعة ؛ فإن صالهتا ِيف بيتها خري هلا وأفضل .
وحنوه ما قاله احلافظ ابن حجر يف شرح حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله  ،ومنهم ( :رجل معلق قلبه
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يف املساجد)  ،فذهب احلافظ إىل أن هذا خاص بالرجل  ،ألن صالة املرأة يف بيتها أفضل من املسجد .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :التضعيف احلاصل يف صالة اجلماعة خيتص بالرجال ؛ ألهنم هم املدعوون إليها على سبيل
الوجوب  ،وهلذا كان لفظ احلديث ( صالة الرجل يف مجاعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه  ،سمساً وعشرين ضعفاً ) .
وعلى هذا ؛ فإن املرأة ال تنال هذا األجر  ،بل إن العلماء اختلفوا يف مشروعية صالة اجلماعة للنساء منفرادت عن الرجال يف
املصليات اليت يف البيوت  ،أو اليت يف املدارس  ،فمنهم من قال  :إنه تسن هلن اجلماعة  .ومنهم من قال  :إنه تباح هلن اجلماعة
 .ومنهم من قال  :إنه تكره هلن اجلماعة .
ط ُخط وًة إِالَّ ُرفِ َع لَهُ ِهبا َدرجةٌ َ ،و ُح َّ
ط َعْنهُ ِهبَا
-3احلديث دليل على اعتبار اإلخالص يف حصول هذا األجر (َ ...ملْ َخي ُ َ
َخطيئَةٌ . )...
 -4احلديث دليل على فضل إحسان الوضوء  ،وهو إكماله وإمتامه  ،وقد جاءت أحاديث يف ذلك :
اَّللِ  تَ َو َّ
ال تَ َو َّ
ول َّ
ت َر ُس َ
ضوءاً َح َسناً ُمثَّ قَ َ
أ -حديث محَُْرا َن َم ْوَىل ُعثْ َما َن قَ َ
ضأَ فَأَ ْح َس َن الْ ُو ُ
ضأَ ُعثْ َما ُن بْ ُن َعفَّا َن يَ ْوماً ُو ُ
ال َرأَيْ ُ
ضوءَ
الصالَةُ ُغ ِفَر لَهُ َما َخالَ ِم ْن َذنْبِه ) رواه مسلم .
ال ( َم ْن تَ َو َّ
ُمثَّ قَ َ
ضأَ َه َك َذا ُمثَّ َخَر َج إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد الَ يَْن َهُزهُ إِالَّ َّ
ِ
ول َِّ
ِ
َّاس
ت َر ُس َ
وع ْن ُع ْقبَةَ بْ ِن َع ِام ٍر قَ َ
اَّلل  قَائِماً ُحيَ ِد ُ
ت َعلَْي نَا ِر َعايَةُ ا ِإلبِ ِل فَ َجاءَ ْ
ال َكانَ ْ
بَ -
ت نَ ْوبَِيت فَ َرَّو ْحتُ َها بِ َعش ٍِي فَأ َْد َرْك ُ
ث الن َ
ِ
ِ
ِ
صلِِى رْك َعتَ ْ ِ
اجلَنَّةُ )
ت ِم ْن قَ ْولِِه ( َما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم يَتَ َو َّ
ت لَهُ ْ
ني ُم ْقبِ ٌل َعلَْي ِه َما بَِقْلبِه َوَو ْج ِهه إِالَّ َو َجبَ ْ
ضأُ فَيُ ْحس ُن ُو ُ
فَأ َْد َرْك ُ
ضوءَهُ ُمثَّ يَ ُق ُ
وم فَيُ َ َ
رواه مسلم .
اب َِّ
ِ
اَّللِ ألُح ِِدثَنَّ ُكم ح ِديثاً لَوالَ آيةٌ ِيف كِتَ ِ
ضأُ َر ُج ٌل
ول ( الَ يَتَ َو َّ
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
ج-وعن ُعثْ َما َن قَ َ
اَّلل َما َحدَّثْتُ ُك ْم إِِِين َمس ْع ُ
ْ َ
ْ َ
ال ( َو َّ َ
مسلِم فَيح ِسن الْوضوء فَي ِ
الصالَةِ الَِّيت تَلِ َيها ) رواه مسلم .
صالًَة إِالَّ َغ َفَر َّ
ني َّ
اَّللُ لَهُ َما بَْي نَهُ َوبَ ْ َ
ُْ ٌ ُْ ُ ُ ُ َ َُ
صلِى َ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
وع َها
ت َر ُس َ
صالَةٌ َمكْتُوبَةٌ فَيُ ْحس ُن ُو ُ
اَّلل  يَ ُقول ( َما م ِن ْام ِر ٍئ ُم ْسل ٍم َْحت ُ
ضوءَ َها َو ُخ ُش َ
د-وعن ُعثْ َما َن  .قال َ :مس ْع ُ
ضُرهُ َ
ِ
وب ما َمل ي ْؤ ِ
ت َكفَّارةً لِما قَْب لَها ِمن ُّ ِ
ورُك َ ِ
َّهَر ُكلَّهُ ) رواه مسلم .
ت َكبِ َريةً َوذَل َ
ك الد ْ
الذنُ َ ْ ُ
وع َها إالَّ َكانَ ْ َ َ َ َ
َُ
 -5أن هذا األجر ( مل خيط خطوة  ) . . .مشروط بأمرين :
أ -إحسان الوضوء .
ب -أن يقصد صالة اجلماعة بنية خالصة .
-6احلديث دليل على فضل املشي إىل املساجد  ،وقد جاءت بعض األحاديث يف فضل املشي إىل املساجد .
أ-عن أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيوت هللا ليقض فريضة من فرائض هللا ،
كانت خطواته إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة ) رواه مسلم .
ب -وعنه قال  :قال رسول هللا  ( : أال أدلكم على ما ميحوا هللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا:بلى يا رسول هللا قال :
إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مسلم .
ج -وخاصة بالظلم كما قال  ( بشر املشائني بالظلم بالنور التام يوم القيامة ) رواه أبو داود .
وحط عنه هبا خطيئة ) وظاهر هذا احلديث أن اخلطوة توجب
 -7يف حديث الباب (  ...مل خيط ُخطوة إال رفعت له هبا درجة ُ
شيئني اثنني  :رفعة الدرجة وحط اخلطيئة .
ِ
ٍ ِ
ِِ
اَّللِ لِي ْق ِ
ِ
يضةً
ض َى فَ ِر َ
لكن جاء يف مسلم من حديث أيب هريرة أن النيب  قال ( َم ْن تَطَ َّهَر ِِف بَْيته ُمثَّ َم َشى إ َىل بَْيت م ْن بُيُوت َّ َ
اَّللِ َكانَت خطْوتَاه إِح َد ُامها َحت ُّ ِ
ِم ْن فَ َرائِ ِ
ُخَرى تَ ْرفَ ُع َد َر َجة ) .
ط َخطيئَةً َواأل ْ
ض َّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
وفيه أيضاً من حديث عائشة أن الرسول  قال (  ..إال كتب له هبا حسنة أو ُحط عنه هبا خطيئة ) ؟
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وهذه األحاديث فيها إشكال :
اْلمع بينها هو ما استظهر ابن حجر  :أن العبد إذا خطا خطوة  ،إما أن تكون عليه خطيئة أو ال تكون عليه خطيئة  ،فإذا
كانت عليه خطيئة حميت تلك اخلطيئة  ،وإن مل تكن عليه خطيئة كتب له هبا حسنة توجب رفعة درجة .
 -8احلديث دليل على فضل اجللوس يف املسجد وانتظار الصالة وأن املالئكة تستغفر له وتدعو له .
ِ
الصالَةِ ما َكانَ ِ
ِ
الصالةُ ِه َي اليت حتبِ ُسهُ  ) ...طال الوقت أو قصر .
ت َّ
لقوله ( فَإذَا دخل الْ َم ْسج َد كا َن يف َّ َ
قال ابن عبد الرب  :يف هذا احلديث دليل على فضل منتظر الصالة كفضل املصلي  ،ألنه معلوم أن قوله عليه الصالة والسالم :
ال يزال أحدكم يف صالة  ، . ..مل يرد به أن ينتظر الصالة قائم  ،وال أنه راكع وساجد  ،وإمنا أراد أن فضل انتظار الصالة
بالقصد إىل ذلك وبالنية فيه كفضل الصالة  ،وأن منتظرها كاملصلي يف الفضل .
وقال رمحه هللا  :هذا احلديث من أفضل ما يروى يف فضل املنتظر للصالة  ،ألن املالئكة تستغفر له  ،ويف استغفارهم له دليل
على أنه يغفر له – إن شاء هللا – أال ترى أن طلب العلم من أفضل األعمال  ،وإمنا صار كذلك – وهللا أعلم – ألن املالئكة
تضع أجنحتها له بالدعاء واالستغفار .
واجلالس قبل الصالة يف املسجد النتظار تلك الصالة خاصة فهو يف صالة حىت يصلي  ،ففي الصحيحني عن أنس  .عن النيب
 ( أنه ملا أخر صالة العشاء اآلخرة مث خرج فصلى هبم  ،قال هلم  :إنكم مل تزالوا يف صالة ما انتظرَت الصالة ) .
ويف حديث الباب (  ...وال يزال أحدكم يف صالة ما كانت الصالة حتبسه ) .
وانتظار الصالة ينقسم إىل قسمني :
اجللوس قبل الصالة النتظارها  ---واجللوس النتظار صالة أخرى .
قال ابن رجب  :وهذا ( أي  :اجللوس النتظار صالة أخرى ) أفضل من اجللوس قبل الصالة النتظارها  ،فإن اجلالس النتظار
الصالة ليؤديها مث يذهب تقصر مدة انتظاره  ،خبالف من صلى ص الة مث جلس ينتظر أخرى  ،فإن مدته تطول  ،فإنه كان كلما
صلى صالة جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره بالطاعة ،وكان ذلك مبنزلة الرباط يف سبيل هللا عز وجل .
وقال رمحه هللا  :وباجلملة فاجللوس يف املسجد للطاعات له فضل عظيم ،ويف حديث أيب هريرة مرفوعاً  :ال يوطن رج ل املساجد
للصالة والذكر إال تبشبش هللا عز وجل كما يتبشبش أهل الغائب إذا ق دم عليهم غائبهم .
وقال سعيد بن املسيب  :من جلس يف املسجد فإمنا جيالس هللا عز وجل .
وصح عن النيب  ( أنه ع ِد من السبعة الذين يظلهم هللا يف ظلِه يوم ال ظل إال ظله  :ورجل قلبه معلِق باملسجد إذا خرج منه
ِ
حىت يعود ) .
وإمنا كان مالزمة املسجد مكفراً للذنوب  ،ألن فيه جماهدة للنفس ،وك ِفاً هلا عن أهوائها  ،فإهنا ال متيل إال إىل االنتشار يف األرض
البتغاء الكسب  ،أو جملالسة الناس وحمادثتهم  ،أو للتنزه يف الدور األنيقة واملساكن احلسنة ومواطن النِزه وحنو ذلك ،فمن حبس
نفسه يف املساجد على الطاعة فهو مرابط هلا يف سبيل هللا  ،خمالف هلواها  ،وذلك من أفض ل أنواع الصرب واجلهاد .
 -9فضل التبكري إىل احلضور إىل املسجد .
-10احلديث دليل على فضل الصالة على غريها من العبادات  ،لدعاء املالئكة للمصلي .
 -11احلديث دليل على جواز الصالة يف السوق .
 -12احلديث دليل على أن من عمل املالئكة الدعاء للمؤمنني .
 -13أن احلدث األصغر وإن منع دعاء املالئكة ال مينع جواز اجللوس يف املسجد .
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 -31باب فضل صالة الفجر يف َجاعة

َحد ُك ْم َو ْح َدهُ ِبَ ْم ٍ
ين ُج ْزءًا
ول هللا  يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
 -648عن أ ََِب ُه َريْـ َرة قَ َ
ول ( تَـ ْف ُ
ال َْ :س ْع ُ
صالَةُ ا ْْلَميع َ
ض ُل َ
صالَ َة أ َ
س َوع ْشر َ
ودا).
صالَة الْ َف ْجر ُُثَّ يَـ ُق ُ
ول أَبُو ُه َريْـ َرةَ فَاقـ َْرُؤوا إ ْن ش ْئتُ ْم (إ َّن قُـ ْرآ َن الْ َف ْجر َكا َن َم ْش ُه ً
َوََتْتَم ُع َمالَئ َكةُ اللَّْيل َوَمالَئ َكةُ النـ َ
َّهار يف َ
[ م . ] 649 :
س ْب ٍع َوع ْشرين .
ب َو َح َّدثَىن نَاف ٌع َع ْن َع ْبد َّ
اَّلل بْن ُع َم َر قَ َ
 - 649قَ َ
ال تَـ ْف ُ
ال ُش َع ْي ٌ
ضلُ َها ب َ
--------- -1احلديث تقدم شرحه وهو دليل على فضل حضور اجلماعة يف صالة الفجر  ،ويدل لذلك :
ِ
ِ ِ
ِ ِ
أ -حديث الباب ولفظه كامالً َ :ع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة أ َّ
َّها ِر
اَّللِ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ال ( يَتَ َعاقَبُو َن في ُك ْم َمالَئ َكةٌ باللَّْي ِل َوَمالَئ َكةٌ بالن َ
ِ
َّ ِ
وَجيت ِمعو َن ِِف صالَةِ الْ َفج ِر و ِ
ِِ
ف تََرْكتُ ْم ِعبَ ِادى فَيَ ُقولُو َن
ين بَاتُوا في ُك ْم فَيَ ْسأَ ُهلُ ْم َربُّ ُه ْم َوُه َو أ َْعلَ ُم هب ْم َكْي َ
صالَة الْ َع ْ
ْ ََ
َ
َ َْ ُ
ص ِر ُمثَّ يَ ْعُر ُج الذ َ
صلُّو َن ) متفق عليه .
صلُّو َن َوأَتَ ْي نَ ُ
تَ َرْكنَ ُ
اه ْم َوُه ْم يُ َ
اه ْم َوُه ْم يُ َ
ول َِّ
ِ
ول ( من صلَّى الْعِ َشاء ِِف َمج ٍ
ِ
صلَّى
ت َر ُس َ
ص َ
َ ََ
اعة فَ َكأََّمنَا قَ َام ن ْ
ب -وعن ُعثْ َمان بْ ُن َعفَّا َن  .قال َ :مس ْع ُ
ف اللَّْي ِل َوَم ْن َ
اَّلل  يَ ُق ُ َ ْ َ
الصبح ِِف َمج ٍ
صلَّى اللَّْي َل ُكلَّه ) رواه مسلم .
ََ
اعة فَ َكأََّمنَا َ
ُّ ْ َ
ول َِّ
اَّللُ ِم ْن ِذ َّمتِ ِه بِ َش ْى ٍء
اَّللِ فَالَ يَطْلُبَ نَّ ُك ُم َّ
الصْب َح فَ ُه َو ِِف ِذ َّم ِة َّ
اَّللِ  .قال  :قال َر ُس ُ
ب بْ َن َعْب ِد َّ
صلَّى ُّ
اَّلل َ ( م ْن َ
د -وعن ُجْن َد َ
فَيُ ْد ِرَكهُ فَيَ ُكبَّهُ ِِف نَا ِر َج َهنَّم ) رواه مسلم  ،وجاء عند الطرباين ( من صلى الصبح يف مجاعة ) .
ه_ وعن أيب هريرة  .قال  :قال  ( لو يعلمون ما يف الصبح والعشاء ألتومها ولو حبواً ) متفق عليه .
صلَّى البَ ْرَديْ ِن َد َخ َل اجلَنَّة ) ُمتَّ َف ٌق َعلَ ِيه
ال ُ
ال  :قَ َ
ي  ، قَ َ
رسول هللا َ ( م ْن َ
ه  -وعن أيب موسى األشع ِر ِِ
الثالثاء 1434 / 11 / 25 /هـــ

ف م ْن أ َُّمة ُحمَ َّم ٍد
ال َو َّ
ك فَـ َق َ
اَّلل َما أَ ْعر ُ
ضبَ َ
ْت َما أَ ْغ َ
َّر َداء َو ْه َو ُم ْغ َ
ب فَـ ُقل ُ
َّر َداء قالت ( َد َخ َل َعلَ َّي أَبُو الد ْ
-650عن أُم الد ْ
ضٌ
صلُّو َن ََج ًيعا ) .
َ ش ْيئًا إالَّ أَنَّـ ُه ْم يُ َ
----------

َّر َداء ) هي الصغرى التابعية ال الكربى الصحابية  ،ألن الكربى ماتت يف حياة أيب الدرداء وعاشت الصغرى بعده
( عن أُم الد ْ
زماناً طويالً  ( .الفتح ) .
صلُّو َن ََج ًيعا ) أي  :جمتمعني .
( إالَّ أَنَّـ ُه ْم يُ َ

 -1قال احلافظ ابن حجر  :ومراد أيب الدرداء أن أعمال املذكورين حصل يف مجيعها النقص والتغيري إال التجميع يف الصالة وهو
أمر نسب  ،ألن حال الناس يف زمن النبوة كان أَت مما صار إليه بعدها  ،مث كان يف زمن الشيخني أَت مما صار إليه بعدمها  ،وكأن
ذلك صدر من أيب الدرداء يف أواخر عمره  ،وكان ذلك يف أواخر خالفة عثمان فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل
بالصفة املذكورة عند أِب الدرداء فكيف ِبن جاء بعدهم من الطبقات إَل هذا الزمان .
-2ويف هذا احلديث جواز الغضب عند تغري شيء من أمور الدين .
-3إنكار املنكر بإظهار الغضب إذا مل يستطع أكثر منه .
-4والقسم على اخلرب لتأكيده يف نفس السامع .
 -5مقال لالخ جهاد حبلس وفقه هللا :
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قال اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم -رمحه هللا تعاىل -تويف سنة  224ه " :-املتبع للسنة كالقابض على اجلمر ،وهو اليوم عندي
( كتاب اإلميان ) .
أفضل من ضرب السيف يف سبيل هللا  -عز وجل. -
هذا يف زمانه!! رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
-------يقبل؟! »
ينصح؟! فقال«:وهل ُ
قيل لإلمام عبد هللا بن املبارك -تويف سنة (181ه ) -رمحهُ هللاُ :-هل بقي َمن ُ
تعرف َمن ُ

«تاريخ بغداد» ()191/7

هذا يف زمانه!!رمحه هللا...فكيف لو أدرك زماننا!؟
-------قال عبد هللا بن مسعود : 
"إنكم يف زمان كثري فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثري معطوه العمل فيه قائد للهوى .وسيأيت بعدكم زمان قليل فقاؤه كثري خطباؤه
كثري سؤاله قليل معطوه اهلوى فيه قائد للعمل  ،اعلموا أن أحسن اهلدى يف آخر الزمان خريٌ من بعض العمل" .
قال احلافظ يف الفتح " :سنده صحيح  ،ومثله ال يقال من قبل الرأي" أه
وقد أخرج هذا األثر  -أيضاً  -اإلمام مالك يف املوطأ . 173/1
علق اإلمام بن عبد الرب تويف  463ه  ،رمحه هللا
"والعيان يف هذا الزمان على صحة معىن هذا كالربهان" أه
هذا يف زمانه!!رمحه هللا...فكيف لو أدرك زماننا!؟
-------------مسع حذيفة  رجالً يقول :اللهم أهلك املنافقني ،فقال :يا ابن أخي؛ لو هلك املنافقون الستوحشتم يف طرقاتكم من قلة السالك.

مدارج السالكني ()358/1

هذا يف زمانه!!رمحه هللا...فكيف لو أدرك زماننا!؟
-------------عن عائشة رضي هللا عنها قالت:
"رحم هللا لبيداً إذ يقول:
َذهب الذين ي عاش يف أكنافِ ِهم*****وب ِقيت يف خلف ِ
كجلد األ ِ
َجرب .
ََ ُ َ ً
َ َ َ َُ ُ
قالت عائشة :كيف لو أدرك زماننا هذا ؟
قال عروة :رحم هللا عائشة ،كيف لو أدركت زماننا هذا ؟
قال الزهري :رحم هللا عروة ،كيف لو أدرك زماننا هذا ؟
قال الزبيدي :رحم هللا الزهري ،كيف لو أدرك زماننا هذا ؟
سري أعالم النبالء ()198/2

---------قال مالك بن دينار :
أقسم لكم ،لو نبت للمنافقني أذناب ما وجد املؤمنون أرضاً ميشون عليها .
حلية االولياء ()376/2

هذا يف زمانه!!رمحه هللا...فكيف لو أدرك زماننا!؟
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الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضا لل ِدنيا وتركا هلا ،فاليوم يزداد ا ِلرجل بعلمه لل ِدنيا حبِا
قال ذو النِون
ِ
املصري رمحه هللا :كان ِ
وطلباً .
الرجل بعلمه ماالً .
الرجل ينفق ماله على العلم ،واليوم يكتسب ِ
وكان ِ
وكان يرى على طالب العلم زيادة صالح يف باطنه وظاهره  ،فاليوم يرى على كثري من أهل العلم فساد الباطن والظِاهر .
املدخل البن احلاج ()126 /2

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
----------فلما دخل يف الكتب ،دخل فيه غري أهله
اعي -رمحه ِ
الرجالِ ،
اَّلل تعاىل :-كان هذا العلم كرميا يتالقاه ِ
قال األوز ِ
سري أعالم النبالء (.)114 /7

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
----------قال عبد هللا بن عمر : 
لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى اإلميان قبل القرآن  ،وتنزل السورة على حممد  ، فنتعلم حالهلا وحرامها وما ينبغي أن
يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم .
ولقد رأينا اليوم رجاالً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإلميان فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدري ما آمره وال زاجره  ،وال ما ينبغي أن
يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل .
أخرجه احلاكم يف مستدركه حديث رقم 101وقال أنه صحيح على شرط الشيخني  ،ووافقه الذهيب .وأخرجه البيهقي يف سننه ()120/3

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟

-----------

قال أمحد بن عاصم األنطاكي رمحه هللا  -تويف  227ه : -
إين أدركت من األزمنة زماناً عاد فيه اإلسالم غريباً كما بدأ ،وعاد وصف احلق فيه غريباً كما بدأ ،إن ترغب إىل عامل وجدته مفتوناً
حبب الدنيا ،حيب التعظيم والرئاسة ،وإن ترغب فيه إىل عابد وجدته جاهالً يف عبادته خمدوعاً صريعاً غرره إبليس قد صعد به إىل
أعلى درجة العبادة ،وهو جاهل بأدناها  ،فكيف له بأعالها ،وسائر ذلك من الرعاع  ،مهج عوج  ،وذئاب خمتلسة  ،وسباع ضارية ،
حلية األولياء
وثعالب ضوار .
-----------

قال أبو شهاب احلناط  :مسعت أبا حصني  -وهو عثمان بن عاصم تويف  127ه  -يقول :
إن أحدهم ليفيت يف املسألة  ،ولو وردت على عمر  :جلَ َمع هلا أهل بدر.
سري أعالم النبالء ( . ) 416 / 5

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
---------

ِ ِ
ِ
ال  :أَدرْكت عشرَة َآال ٍ
ِ
ف ِم ْن أ ْ ِ ِ
ني ؟
َّيب  لَ ْو َرأ َْوُك ْم لََقالُوا َ :ما هلَُؤَالء ؟!! َجمَان ُ
َع ْن ُم َ
وسى ا ْجلُ ْعف ِِي َع ِن ا ْحلَ َس ِن رمحه هللا قَ َ ْ َ ُ َ َ َ
َص َحاب الن ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اج ٍة َ ،ولَ ْو َرأ َْوا ِشَر َارُك ْم لََقالُوا َ :ما يُ ْؤِم ُن
وه ْم لَ ُق ْلتُ ْم َ :ه ُؤَالء َجمَان ُ
[ َولَ ْو َرأَيْتُ ُم ُ
ني ] َولَ ْو َرأ َْوا خيَ َارُك ْم لََقالُوا َ :ما هلَُؤَالء ِيف ْاآلخَرِة م ْن َح َ
َه ُؤَال ِء بِي وِم ا ْحلِس ِ
اب .البدع والنهي عنها البن وضاح حديث رقم 157
َْ َ
هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
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عن عدي بن حاَت  أنه قال :
إنكم يف زمان معروفه منكر زمان قد مضى  ،ومنكره معروف زمان مل يأت.
البدع والنهي عنها البن وضاح ص 70

هذا يف زمانه !!  ... فكيف لو أدرك زماننا!؟
-----------

قال أبو هريرة : 
ذهب الناس وبقي النسناس ،قيل له :وما النسناس؟ قال :الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس.
زهد البيهقي ص121

هذا يف زمانه !!  ... فكيف لو أدرك زماننا!؟
----------

اَّلل:-
قال عمر بن عبد العزيز  -رمحه ِ
اَّلل لوال أن أنعش سنِة قد أميتت ،أو أن أميت بدعة قد أحييت لكرهت أن أعيش فيكم فواقاً .
وِ
االعتصام للشاطيب ()1/34

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
-----

رجل ربيعة بن أيب عبد الرمحن شيخ اإلمام مالك رمحه هللا يبكي  ،فقال  :ما يبكيك ؟ فقال  :استُفيت َمن ال علم له  ،وظهر يف
رأى ٌ
السراق .
بعض َمن يفيت ههنا أحق بالسجن من َّ
اإلسالم أمر عظيم  ،قال  :ولَ ُ
عقب ابن القيم :
قال بعض العلماء  :فكيف لو رأى ربيعة زماننا ! ،وإقدام َمن ال علم عنده على الفتيا  ،وتوثبه عليها  ،ومد باع التكلف إليها ،
وتسلقه باجلهل واجلرأة عليها  ،مع قلة اخلربة  ،وسوء السرية  ،وشؤم السريرة  ،وهو من بني أهل العلم منكر  ،أو غريب فليس له يف
معرفة الكتاب والسنَّة  ،وآثار السلف  ،نصيب" انتهى .
" إعالم املوقعني " ( . )208 ، 207 / 4

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
-----------سئل احلسن البصري رمحه هللا :
فقيها بعينك :إمنا الفقيه الزاهد يف
عن مسألة فأجاب عنها فقال السائل :إن الفقهاء خيالفونك فقال للسائل ثكلتك أمك وهل رأيت ً
الدنيا الراغب يف اآلخرة البصري بدينه املداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض املسلمني العفيف عن أمواهلم الناصح
جلماعتهم اجملتهد يف العبادة املقيم على سنة رسول هللا  الذي ال ينبذ من فوقه وال يسخر ممن دونه وال يأخذ على علم علمه هللا له
السري ()576/4
حطاما من الدنيا.
ً
هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف لو أدرك زماننا!؟
-------------قال عمر بن اخلطاب : 
لقد أتى علينا حني  ،وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إال هللا تعاىل  ،فلما كان ههنا بآخرة  ،خشيت أن رجاال يتعلمونه يريدون
به الناس وما عندهم  ،فأريدوا هللا تعاىل بقراءتكم وأعمالكم  ،فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول هللا  ، وإذ ينزل الوحي  ،وإذ ينبئنا هللا
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من أخباركم  ،فأما اليوم  ،فقد مضى رسول هللا  ، وانقطع الوحي  ،وإمنا أعرفكم مبا أقول  :من أعلن خريا أحببناه عليه  ،وظننا به
خريا  ،ومن أظهر شرا أبغضناه عليه  ،وظننا به شرا  ،سرائركم فيما بينكم وبني ربكم عز وجل.
قال حممد بن احلسني رمحه هللا  -تويف  261ه :
فإذا كان عمر بن اخلطاب  قد خاف على قوم قرأوا القرآن يف ذلك الوقت مبيلهم إىل الدنيا  ،فما ظنك هبم اليوم ! .
أخالق أهل القرآن لآلجري ص 43
هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف به لو أدرك زماننا!؟
-----------قال جماهد  -تويف سنة ( 104ه ) -رمحه هللا :-
ذهب العلماء فلم يبق إال املتعلمون ،وما اجملتهد فيكم اليوم ،إال كالالعب فيمن كان قبلكم !
«احللية» ()280/3

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف به لو أدرك زماننا!؟
---------قال أبو الدرداء  -تويف سنة (32ه ) : 
اخبُ ْر تَِقلَ ْه .
الناس ْ
وج ْد ُ
َ
ت َ
«زهد ابن املبارك» ( ص)61

يقول  :ج ِرب الناس فإنك إذا جَّرب تَهم قَلَيتَهم وتَرْكتَهم ملِا يظْهر لك من بو ِ
اخلَرب  :أي من َجَّرَهبم
ظ األمر ومعناه ْ
اطن َسرائِرهم لَ ْفظَه لف ُ
ْ
َْ
َ
ُ َ
َِ
ضهم وتَرَكهم «النهاية يف غريب األثر» .
وخ َربهم أبْغَ ُ
َ
هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف به لو أدرك زماننا!؟
---------قال ابن عباس  -تويف سنة ( 68ه ) : 
من أحب يف هللا وأبغض يف هللا ،وواىل يف هللا ،وعادى يف هللا فإمنا تنال والية هللا بذلك ،ولن جيد عبد طعم اإلميان وإن كثرت صالته
وصومه حىت يكون كذلك ،وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ! وذلك ال جيدي على أهله شيئاً .
«حلية األولياء» ()312/1

هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف به لو أدرك زماننا!؟
---------قالت عائشة  -توفيت سنة ( 57ه )  -رضي هللا عنها :-
"لو أدرك رسول هللا  ما أحدث النساء ملنعهن املسجد ،كما منعه نساء بين إسرائيل".
ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم اخلروج للنساء إىل العيد .قلت :وذكر شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية ،رمحه هللا تعاىل ،عن
اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل ،أنه سئل عن النساء خيرجن يف العيد؟ قال :ال يعجبين يف زماننا هذا ،إهنن فتنة .قال الشيخ :وهذا يعم
سائر الصلوات .انتهى.
قال ابن دقيق -تويف سنة ( 702ه ) -رمحه هللا :-
وإذا كان هذا قول عائشة ،وابن املبارك ،وسفيان الثوري ،وأمحد بن حنبل ،يف نساء زماهنم ،فكيف لو رأى صنيع املتربجات يف زماننا؟
«الدرر السنية يف األجوبة النجدية» ()285/15
هذا يف زمانه !!رمحه هللا  ...فكيف به لو أدرك زماننا!؟
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قال أبو عبد هللا بن بطة  -تويف سنة ( 387ه ) -رمحه هللا :-
فهذا عبد هللا بن مسعود حيلف باهلل أن الذي يفيت يف كل ما يسألونه جمنون ،ولو حلف حالف لرب ،أو قال لصدق :إن كثري املفتني
يف زماننا هذا جمانني ،ألنك ال تكاد تلقى مسئوال عن مسألة متلعثما يف جواهبا ،وال متوقفا عنها ،وال خائفا هلل ،وال مراقبا له أن يقول
له :من أين قلت؟ بل خياف وجيزع أن يقال :سئل فالن عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب ،يريد أن يوصف بأن عنده من كل
ضيق فرجا ،ويف كل متعلق متهجرا ،يفيت فيما عيي عنه أهل الفتوى ،ويعاجل ما عجز عن عالجه األطباء ،خيبط العشوة ويركب
السهوة ،ال يفكر يف عاقبة وال يعرف العافية ،إذا أكثر عليه السائلون وحاقت به الغاشية .
«إبطال احليل» (ص)66

قلت  :كان هذا يف زمانه !!  -رمحه هللا  ... -فكيف به لو أدرك زماننا!؟
----------قال اإلمام مالك  -تويف سنة ( 178ه ) -رمحه هللا :-ما يف زماننا شيء أقل من اإلنصاف «جامع بيان العلم وفضله» ()531/1
قلت  :كان هذا يف زمانه !!  -رمحه هللا  ... -فكيف به لو أدرك زماننا!؟
---------ال  :قَ َ
وسى قَ َ
شى َوالَّذي يَـ ْنتَظ ُر َّ
َج ًرا يف َّ
الصالَةَ
الصالَة أَبْـ َع ُد ُه ْم فَأَبْـ َع ُد ُه ْم َمَْ ً
ال الن ُّ
َّب  ( أَ ْعظَ ُم النَّاس أ ْ
َ -651ع ْن أَِب ُم َ
ام ) .
صليَـ َها َم َع اإل َمام أَ ْعظَ ُم أ ْ
َج ًرا م َن الَّذي يُ َ
َح ََّّت يُ َ
صلي ُُثَّ يَـنَ ُ
[ م . ] 662 :

----------

الصالَة ) أي  :يف أداء الصالة مجاعة .
َج ًرا يف َّ
( أَ ْعظَ ُم النَّاس أ ْ

شى ) أي  :أبعدهم مسافة إىل املسجد .
( أَبْـ َع ُد ُه ْم فَأَبْـ َع ُد ُه ْم َمَْ ً
عم من أن يكون مع مجاعة أو وحده.
( َوالَّذي يَـ ْنتَظ ُر َّ
صليَـ َها َم َع اإل َمام أَ ْعظَ ُم أ ْ
َج ًرا م َن الَّذي يُ َ
الصالَةَ َح ََّّت يُ َ
صلي ُُثَّ يَـنَ ُ
ام ) أ ِ
 -1احلديث دليل على فضل كثرة اخلطا إىل املساج د  ،ومما يدل على ذلك :
أ -حديث الباب .
ول َِّ
اخلطَايا وي رفَع بِِه الدَّرج ِ
اَّلل  قَ َال ( أَال أَدلُّ ُكم علَى ما ميَْحو َّ ِِ
بَ -ع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ  أ َّ
ات ؟ قَالُوا  :بَلَى يَا
َن َر ُس َ
ََ
اَّللُ به َْ َ َ َ ْ ُ
ُ ْ َ َ ُ
اَّلل  ،قَ َال  :إِسباغُ الْو ِ
اخلطَا إِ َىل الْمس ِ
الص ِ
الص ِ
ول َِّ
الة  ،فَ َذلِ ُك ْم ِِ
الربَا ُط ،
َر ُس َ
الة بَ ْع َد َّ
اج ِد َ ،وانْتِظَ ُار َّ
ضوء َعلَى الْ َم َكا ِرِه َ ،وَكثْ َرةُ ُْ
َْ ُ ُ
ََ
فَ َذلِ ُك ْم ِِ
الربَاط ) رواه مسلم .
ِ
ِِِ
ِ
ِ
ُيب بْ ِن َك ْع ٍ
ت لَهُ:
جَ -
يل لَهُ أ َْو قُ ْل ُ
ب  قَ َال ( َكا َن َر ُج ٌل ال أ َْعلَ ُم َر ُج ًال أَبْ َع َد م ْن الْ َم ْسجد مْنهُ َوَكا َن ال ُختْطئُهُ َ
وع ْن أ َِِ
صالةٌ ،فَق َ
لَو اشت ري ِ
ِِ
َن َمْنِزِيل إِ َىل َجْن ِ
ض ِاء ؟ قَ َال َما يَ ُسُّرِين أ َّ
اي
ت محَ ًارا تَ ْرَكبُهُ ِيف الظَّْل َم ِاء َوِيف َّ
ب الْ َم ْسجد  ،إِِِين أُِر ُ
الرْم َ
ْ ْ َ َْ َ
ب ِيل ممَْ َش َ
يد أَ ْن يُكْتَ َ
اَّلل لَ ِ
ِِ
ِ
ك ُكلَّه ) رواه مسلم .
ول َّ
ت إِ َىل أ َْهلِي  ،فَ َق َال َر ُس ُ
ك ذَل َ
اَّلل ِِ ( قَ ْد َمجَ َع َُّ َ
إِ َىل الْ َم ْسجد َ ،وُر ُجوعي إِذَا َر َج ْع ُ
ول َِّ
ت ِمن ب ي ِ
ِِ
وت َِّ ِ ِ
ٍ
ِ
يضةً ِم ْن
وع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة  قَ َال  :قَ َال َر ُس ُ
اَّلل ليَ ْقض َي فَ ِر َ
دَ -
اَّلل َ ( م ْن تَطَ َّهَر ِيف بَْيته ُمثَّ َم َشى إ َىل بَْي ْ ُُ
فَرائِ ِ ِ
اَّلل َكانَت خطْوتَاه إِح َد ُامها َحت ُّ ِ
ُخَرى تَ ْرفَ ُع َد َر َجة ) رواه مسلم
ط َخطيئَةً َ ،واأل ْ
ض َّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
امة ) .رواه أبو داود
هَ -
َّيب  قَ َال ( بَ ِش ْر الْ َمشَّائ َ
ني يف الظلَم إ َىل الْ َم َساجد بالنُّور الت ِ
وع ْن بَُريْ َدةَ األ ْ
َّام يَ ْوَم الْقيَ َ
َسلَم ِِي َ ع ْن الن ِِ
قال يف دليل الفاحتني  :الظُّلَم  :مجع ظلمة  ،وهي تعم ظلمة العشاء والفجر  .ويف احلديث  :فضل املشي إىل الصالة سواء

كان املشي طويالً أو قصرياً  ،وفضل املشي إليها للجماعات يف ظلم الليل .
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-2اختلف العلماء أيهما أفضل الصالة يف مسجد احلي أم الصالة يف غريه على أقوال:
القول األول :أن الصالة يف املسجد الذي تكثر فيه اجلماعة أفضل ،وأبعدمها أوىل من أقرهبما؛ إال إذا كان املسجد الذي جبواره
ختتل فيه اجلماعة؛ ففعلها يف مسجد اجلوار أفضل .
وهو مذهب الشافعية ،واملالكية  ،واحلنابلة .
أ-حلديث الباب .
ب -وحلديث أيب بن كعب  قال :قال رسول هللا  ( صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده ،وصالة الرجل مع
الرجلني أزكى من صالته مع الرجل ،وما كانوا أكثر فهو أحب إىل هللا عز وجل ) رواه أبو داود .
ج-من املعقول:حىت تكثر خطاه يف طلب الثواب فتكثر حسناته .
قال اإلمام الشريازي رمحه هللا  :ويف املساجد اليت يكثر الناس فيها أفضل ...فإن كان يف جواره مسجد ختتل فيه اجلماعة ففعلها
يف مسجد اجلوار أفضل من فعلها يف املسجد الذي يكثر فيه الناس؛ ألنه إذا صلى يف مسجد اجلوار حصلت اجلماعة يف
موضعني .
وقال ابن قدامة رمحه هللا  :وإن كان يف جواره أو يف غري جواره مسجد ال تنعقد اجلماعة فيه إال حبضوره ففعلها فيه أوىل؛ ألنه
يعمره بإقامة اجلماعة فيه ،وحيصلها ملن يصلي فيه ،وإن كانت تقام فيه وكان يف قصده غريه كسر قلب إمامه أو مجاعته؛ فجرب
قلوهبم أوىل .
وقال اإلمام النووي رمحه هللا  :فلو كان جبواره مسجد قليل اجلمع ،وبالبعد منه مسجد أكثر مجعاً؛ فاملسجد البعيد أوىل إال يف
حالتني:
أحدُها  :أن تتعطل مجاعة القريب؛ لعدوله عنه لكونه إماماً ،أو حيضر الناس حبضوره ،فحينئذ يكون القريب أفضل.

الثاين  :أن يكون إمام البعيد مبتدعاً كاملعتزيل وغريه ،أو فاسقاً ،أو ال يعتقد وجوب بعض األركان فالقريب أفضل .

القول الثاين :أن صالة املرء يف مسجد حيه أفضل من غريه من املساجد حىت ولو كان غريه أكثر مجعاً .
وهذا مذهب احلنفية  ،وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
أ-أنه األقرب له جواراً فكان أحق بصالته .
ب-أنه سبب لعمارته .
ج-أنه تأليف لإلمام وأهل احلي ،ويندفع به ما قد يكون يف قلب اإلمام إذا مل تصل معه .
د-أن ترك املرء للصالة يف مسجد حيه سبب يف اهتامه بعدم حضور الصالة يف مجاعة.
ه  -أن ترك املرء للصالة يف مسجد حيه فيه إثارة للناس على اإلمام ،حيث يكثر السؤال عن سبب عدم الصالة خلفه ،مما يؤدي
إىل وقوع الناس يف فتنة.
وأما اجلواب عن احلديث فيقال :أنه يف مسجد ليس هناك أقرب منه ،فإنه كلما بعد املسجد ،وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع
بعده؛ كان هذا بال شك أفضل مما لو كان قريباً .
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :فاحلاصل أن األفضل أن تصلي يف مسجد احلي الذي أنت فيه سواء كان أكثر مجاعة أو أقل
ملا يرتتب على ذلك من املصاحل ،مث يليه األكثر مجاعة؛ لقوله عليه الصالة والسالم ( ما كان أكثر فهو أحب إىل هللا ) مث يليه
األبعد ،مث يليه العتيق؛ ألن تفضيل املكان بتقدم الطاعة فيه حيتاج إىل دليل ِِبني ،وليس هناك دليل ٌّبني على هذه املسألة .
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 -32باب فضل التهجري إَل الظهر
ٍ
َّ
َ -652ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة  ،أ َّ
ش َك َر َّ
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
َّرهُ فَ َ
ال  :بَـ ْيـنَ َما َر ُج ٌل َيَْشي بطَر ٍيق َو َج َد غُ ْ
اَّللُ
ص َن َش ْوك َعلَى الطريق فَأَخ َ
لَهُ فَـغَ َف َر لَه ) .
[ م . ] 1914 :
ب ا َْلَ ْدم َو َّ
ال ُّ
َّاس َما
الشهي ُد يف َسبيل هللا َوقَ َ
ُُ - 653ثَّ قَ َ
سةٌ ال َْمط ُْعو ُن َوال َْم ْبطُو ُن َوالْغَر ُ
يق َو َ
صاح ُ
ال لَ ْو يَـ ْعلَ ُم الن ُ
الش َه َداءُ َخَْ َ
الصف األ ََّول ُُثَّ ََلْ ََي ُدوا إالَّ أَ ْن يَ ْستَه ُموا الَ ْستَـ َه ُموا َعلَْيه.
يف الن َداء َو َّ
[ م . ] 1914 :

الص ْبح ألَتَـ ْو ُهـ ـ َما َولَ ْو َح ْبـ ًوا ) .
َّهجري الَ ْستَبَـ ُقوا إلَْيه َولَ ْو يَـ ْعلَ ُمـ ـ ـو َن َما يف ال َْعتَ َمة َو ُّ
َ ( – 654ولَ ْو يَـ ْعلَ ُمو َن َما يف التـ ْ
[ م . ] 437 :
---------( فَأ َّ
َخ َرهُ ) أي  :فأبع ده .

اَّللُ لَهُ ) ذلك العمل .
ش َك َر َّ
( فَ َ
( فَـغَ َف َر لَه ) ذنوبه .

-1ذكر املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث يف باب فضل التهجري .
والتهجري  :هو التبكري إىل الصالة مطلقاً  ،أي صالة كانت  ،قاله اهلروي  ،وصوبه النووي  ،واختاره ابن عبد الرب  ،إذ هو البدار
إىل الصالة أول وقتها .
ِ
دليل على تعظيم هذه الشعرية،
ويف التهجري والتبكري إىل صالة اجلماعة و َ
احلرص على إدراك تكبريهتا األوىل ٌ
قال سفيان الثوري  :جميئك إىل الصالة قبل اإلقامة توقري للصالة .
وقال إبراهيم التيمي  :إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل فاغسل يدك منه " انتهى  ( .السري ) ؟
وكان وكيع بن اجلراح يقول  :من مل يدرك التكبرية األوىل فال تر ُج خريه .

 ويف التبكري إىل صالة اجلماعة حتصيل أجر انتظار الصالة  ،واملكث يف املسجد  ،ودعاء املالئكة
عن أيب هريرة  أن النيب  قال  ( :وإِذَا دخل الْمس ِج َد َكا َن ِيف ٍ
صلِِي  -يَ ْع ِين َعلَْي ِه الْ َمالَئِ َكةُ َ -ما
صالَة َما َكانَ ْ
ت َْحتبِ ُسهُ َ ،وتُ َ
َ
َ َََ َْ
ِِِ ِ
صلِِي فِ ِيه  :اللَّ ُه َّم ا ْغ ِفْر لَهُ  ،اللَّ ُه َّم ْارمحَْهُ ) متفق عليه .
َد َام ِيف َْجملسه الَّذي يُ َ
ِ
مقص ٍر ِِ
ومفر ٍط إىل احلياء
ويف هدي السلف الصاحل من النماذج اليت تبعث اهلمة يف القلب  ،وتبث العزمية يف النفس  ،وتدعو كل ِ
من رب العاملني  ،حيث يتسابق إليه العباد والزهاد  ،وهو يف غفلته ساه عن األجر واملغنم .
عن ابن املسيب قال " :ما فاتتين التكبرية األوىل منذ سمسني  ،وما نظرت يف قفا رجل يف الصالة منذ سمسني سنة  .يعين أنه
كان يصلي يف الصف األول  ( .السري ) .
 وخيشى على من يعتاد التأخر عن صالة اجلماعة  ،وإمهال فضل التكبرية األوىل أن يؤخره هللا عن األجر والفضل واخلري ،
حيث يرضى لنفسه التأخر  ،فيكون جزاؤه من جنس عمله .
ول َِّ
فعن أَِيب سعِ ٍ
ي أ َّ
َّموا فَأَْمتُّوا ِيب َولْيَأْ ََتَّ بِ ُك ْم َم ْن بَ ْع َد ُك ْم  ،ال يََز ُال
يد ْ
َخًرا  ،فَ َق َ
َص َحابِِه تَأ ُّ
َن َر ُس َ
اَّلل َ رأَى ِيف أ ْ
َْ
ال َهلُ ْم  ( :تَ َقد ُ
َ
اخلُ ْد ِر ِِ
ِ
اَّللُ .
َخُرو َن َح َّىت يُ َؤ ِخَرُه ْم َّ
قَ ْوٌم يَتَأ َّ
ومعىن احلديث :
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أن النيب  وجد بعض أصحابه متأخرين عن الصف األول  ،فأمرهم بالتقدم إىل الصف األول ليقتدوا به  ، وليقتدي هبم
من بعدهم  ،ممن يصلي يف الصفوف املتأخرة الذين ال يرون النيب . 
وحيتمل أن املعين :يقتدي هبم من بعدهم من األمة ،ألهنم ينقلون إليهم صفة صالة النيب  اليت رأوها  .قاله السندي رمحه هللا
اَّللُ ) .
َخُرو َن َح َّىت يُ َؤ ِِخَرُه ْم َّ
مث قال  ( : وال يََز ُال قَ ْوٌم يَتَأ َّ
أي  :ال يزال قوم يعتادون التأخر عن الصف األول  ،أو عن الصف وف األوىل حىت يعاقبه م هللا تعاىل فيؤخرهم .
قيل معناه  :يؤخرهم عن رمحته أو جنته  ،أو عظيم فضله  ،أو عن رفع املنزلة  ،أو عن العلم .
وال مانع من محل احلديث على مجيع هذه املعاين .
قال الشيخ ابن عثيمني يف معىن احلديث :
رأى النيب  قوماً يتأخرون يف املسجد يعين :ال يتقدمون إىل الصفوف األوىل فقال( :ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم هللا).
وعلى هذا فيخشى على اإلنسان إذا عود نفسه التأخر يف العبادة أن يبتلى بأن يؤخره هللا عز وجل يف مجيع مواطن اخلري اه .
( فتاوى ابن عثيمني ) .
وذهب بعض العلماء إىل أن املقصود هبذا مجاعة من املنافقني  ،والصحيح أن احلديث عام وليس خاصا باملنافقني .
قال الشوكاين  :قيل  :إن هذا يف املنافقني .والظاهر أنه عام هلم ولغريهم .وفيه احلث على الكون يف الصف األول ،والتنفري عن
التأخر عنه .اه .
ِ
َخَرهُ  ) ...استشكل
ص َن َش ْو ٍك َعلَى الطَّ ِر ِيق فَأ َّ
 -2احلديث الذي ذكره املصنف – رمحه هللا – ( بَْي نَ َما َر ُج ٌل ميَْشي بِطَ ِر ٍيق َو َج َد غُ ْ
العلماء وجه دخوله حتت باب فضل التهكري  ،وهللا أعلم  .واحلديث دليل على فضل إزالة األذى عن طريق املسلمني  ،وأنه من
أسباب دخول اجلنة .
ِ
ِ
ؤذي ِهم ،فَأ ِ
ال :وهللاِ أل ِْ
ٍ
ٍ
ُدخ َل اجلَنِة ) .
ُحن َ َّ
ني َه َذا َع ِن املُ ْسل َ
فقد جاء يف رواية ( َمَّر َر ُج ٌل بِغُ ْ
مني ال يُ ْ
ص ِن َش َجَرة َعلَى ظَه ِر طَ ِريق  ،فَ َق َ َ
 فضائل إماطة األذى عن الطريق :
أوالً  :أنه صدقة .

ٍ
ِ
ِِ
اَّللِ ُ ( ك ُّل س َالمى ِمن الن ِ ِ
ني اثْنَ ْ ِ
ني
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
حلديث أَِيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
س تَ ْعد ُل بَ ْ َ
َّاس َعلَْيه َ
ص َدقَةٌُ ،ك َّل يَ ْوم تَطْلُ ُع فيه الش ْ
ُ َ ْ
َّم ُ
ص َدقَةٌ ،وبِ ُك ِل خطْوةٍ متَْ ِشيها َإىل َّ ِ
ص َدقَة ) رواه البخاري مسلم .
ص َدقَةٌَ ،وُمتِي ُ
ط ْاألَ َذى َع ْن الطَّ ِر ِيق َ
الص َالة َ
َ
َ
َ ِ ُ َ
ثانياً  :من عالمات اإلَيان .
قال  ( اإلميان بضع وسبعون شعبة  ،فأفضلها قول  :ال إله إال هللا  ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ) رواه مسلم .
ثالثاً  :أنه من أسباب دخول اْلنة .
عن أيب هريرة  .قال  :قال  ( لقد رأيت رجالً يتقلب يف اجلنة  ،يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي املسلمني ) رواه
مسلم .
رابعاً  :من أسباب املغفرة .

حلديث الباب .

خامساً  :أنه من حماسن أعمال هذه األمة .
اس ِن أعم ِاهلا األ َذى ميا ُط ع ِن الطَّر ِيق  ،ووج ْدت يف مسا ِو ِ
ال أ َُّم ِيت حسنُ ها وسيِئ ها فَوج ْدت يف َحم ِ
ىء
أع َم ُ
ت َعلَ َّي ْ
ضْ
لقوله ُ ( ع ِر َ
َ َ َ َ َ ُِ َ َ َ ُ َ
َُ َ
َْ َ
ََ َ ُ َ َ
اعةُ تَ ُكو ُن يف امل ْس ِج ِد ال تُ ْدفَ ُن ) رواه مسلم .
ُّخ
أعم ِاهلَا الن
َ
َ
َ
َ
72

-3احلديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أال يستحقر شيئاً من األعمال الصاحلة .
 -4احلديث دليل على أمهية اإلخالص يف العمل  ،وأن العمل يعظم ويكرب باإلخالص واإلميان .
قال ابن املبارك  :رب عمل صغري تكربه النية  ،ورب عمل كبري تصغره النية .
قال ابن تيمية  :ويف الصحيحني ( إن امرأة بغيا رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها
فسقته به فغفر هلا ) ويف لفظ يف الصحيحني ( أهنا كانت بغياً من بغايا بين إسرائيل ) .
ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا  قال ( :بينما رجل ميشي يف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر
هللا له فغفر له ) .
فهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا  ،وإال فليس كل بغي سقت كلباً يغفر هلا .
وكذلك هذا الذي حنَّى غصن الشوك عن الطريق  ،فعله إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبه  ،فغفر له بذلك  .فإن

األعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص  ،وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحداً وبني صالتيهما
كما بني السماء واألرض  ،وليس كل من حنَّى غصن شوك عن الطريق يغفر له  ،واملقصود أن فضل األعمال وثواهبا ليس جملرد
صورها الظاهرة  ،بل حلقائقها اليت يف القلوب  ،والناس يتفاضلون يف ذلك تفاضالً عظيماً  ( .منهاج السنة ) .
 -5احلث على فعل اخلري مهما صغر ونفع املسلمني بأنواع املنافع .
 -6فضل العمل الصاحل املتعدي .
 حديث ( الشهداء َخسة  ..املطعون  ،واملبطون . ) ....
( ال َْمط ُْعو ُن ) هو الذي ميوت بالطاع ون  ،وهو الوباء العام  ،كما فسر باحلديث اآلخر ( الطاعون شهادة لكل مسلم ) .
( َوال َْم ْبطُو ُن ) هو صاحب داء البطن  ،وهو اإلسهال .
يق ) هو الذي ميوت غرقاً يف املاء .
( َوالْغَر ُ

ب ا َْلَ ْدم ) هو الذي ينهدم عليه البيت .
( َو َ
صاح ُ
( َو َّ
الشهي ُد يف َسبيل هللا ) أي  :الذي مات يف اجلهاد وقتله الكفار .
ِ ِ ِ
ِ
ُّه َداء َ .وأ ََّما
هم َغ ْري الْ َم ْقتُول ِيف َسبِيل َّ
قال النووي  :قَ َ
َّه ْم يَ ُكون َهلُ ْم ِيف ا ْآلخَرة ثَ َواب الش َ
اَّلل أَن ُ
ال الْ ُعلَ َماء  :الْ ُمَراد ب َش َه َادة َه ُؤَالء ُكلِ ْ
صلَّى َعلَْي ِه ْم .
ِيف الدُّنْيَا فَيُ ْغ َسلُو َن َويُ َ
َو ْاعلَ ْم أ َّ
الش ِهيد ثََالثَة أَقْ َسام :
َن َّ
ِ
ِ
أَحدها  :الْم ْقتُول ِيف حرب بِسب ٍ ِ
َح َكام ُّ
الدنْيَا َوُه َو أَنَّهُ َال
َ َ
ُّه َداء ِيف ثَ َواب ْاآلخَرة َوِيف أ ْ
ب م ْن أ ْ
َسبَاب الْقتَال فَ َه َذا لَهُ ُحكْم الش َ
َ ْ ََ
َ
ِ
صلَّى َعلَْيه .
يُغَ َّسل َوَال يُ َ
والث ِ
َح َكام الدُّنْيَا .
َّاين َ :ش ِهيد ِيف الث ََّواب ُدون أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدا ،
َحاديث َّ
يحة بِتَ ْسميَته َش ِه ً
هم مم َّْن َجاءَ ْ
َوُه َو الْ َمْبطُون َ ،والْ َمطْ ُعون َ ،و َ
الصح َ
ت ْاأل َ
صاحب ا ْهلَْدم َ ،وَم ْن قُت َل ُدو َن َماله َ ،و َغ ْري ْ
ِ
ِ
ُّه َداء َ ،وَال يَْلَزم أَ ْن يَ ُكون ِمثْل ثَ َواب ْاأل ََّول .
فَ َه َذا يُغَ َّسل َويُ َ
صلَّى َعلَْيه َولَهُ ِيف ْاآلخَرة ثَ َواب الش َ
والثَّالِث  :من َغ َّل ِيف الْغَنِ ِ
يدا إِذَا قُتِ َل ِيف َحْرب الْ ُكفَّار .
ت ْاآلثَار بِنَ ْف ِي تَ ْس ِميَته َش ِه ً
يمة َوشْب ُهه َم ْن َوَرَد ْ
َْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّه َداء ِيف الدُّنْيَا فَ َال يُغَ َّسل َ ،وَال يُ َ َّ
اهبم الْ َكامل ِيف ْاآلخَرة َ .واَ ََّّلل أ َْعلَم .
فَ َه َذا لَهُ ُحكْم الش َ
س لَهُ ثَ َو ْ
صلى َعلَْيه َ ،ولَْي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل  ،فَ َذ َكَر
ُّه َداء َسْب َعة ِس َوى الْ َقْتل ِيف َسبِيل َّ
مث قال النووي ِ :يف ِرَوايَة َمالك ِيف الْ ُم َوطَّأ م ْن َحديث َجابر بْن َعتيك  ( :الش َ
احب ا ْهل ْدم وص ِ
الْمطْعون والْمبطُون والْغَ ِرق وص ِ
احلَ ِرق َوالْ َمْرأَة متَُوت ِجبُ ْم ٍع ) َوِيف ِرَوايَة لِ ُم ْسلِ ٍم َ ( :م ْن قُتِ َل ِيف
اجلَْنب َو ْ
احب َذات ْ
َ ََ
ََ
َ ُ َ َْ َ
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ِ
ِ
اَّلل فَهو ش ِهيد ) وه َذا ْ ِ
ص ِحيح بِ َال ِخ َالف َ ،وإِ ْن َكا َن
َسبِيل َّ
ات ِيف َسبِيل َّ ُ َ َ
اَّلل فَ ُه َو َش ِهيد َ ،وَم ْن َم َ
ََ
احلَديث الَّذي َرَواهُ َمالك َ
ي َوُم ْسلِم َملْ خيُِِْر َجاهُ .
الْبُ َخا ِر ِ
ِ
و(ص ِ
اجلنْب ب ِ
احلَ ِريق الَّ ِذي ميَُوت ِحبَ ِر ِيق النَّار َ .وأ ََّما ( الْ َمْرأَة متَُوت
اطنًا َ .و ْ
احب ذَات ْ
َ َ
اجلَْنب ) َم ْعُروف َ ،وه َي قُ ْر َحة تَ ُكون ِيف َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حها وَك ْس َرها  ،والضَّم أَ ْش َهر قيل  :الَِّيت متَُوت َحام ًال َجام َعة ولَ َ ِ
يل  :ه َي الْبِكْر ،
ض ِِم ْ
جبُ ْم ٍع ) فَ ُه َو بِ َ
َ
َ ِ
اجليم َوفَْت َ َ
دها يف بَطْ َنها َ ،وق َ
َ
الص ِحيح ْاأل ََّول  ( .شرح مسلم ) .
َو َّ
-33باب احتساب اْلثار

َ -655ع ْن أَنَ ٍ
ارُك ْم ) .
س قَ َ
ال  :قَا َل الن ُّ
َّب  ( يَا بَن َسل َمةَ أَالَ َُتْتَسبُو َن آثَ َ

اه ْم.
ارُه ْم) قَ َ
َوقَ َ
ال ُخطَ ُ
ب َما قَد ُ
َّموا َوآثَ َ
ال ُجمَاه ٌد يف قَـ ْوله ( َونَكْتُ ُ
 - 656وعن أَنَس ( أ َّ
ول هللا  أَ ْن
ال  :فَ َكرهَ َر ُس ُ
ادوا أَ ْن يَـتَ َح َّولُوا َع ْن َمنَازَل ْم فَـيَـ ْنزلُوا قَريبًا م َن النَّب  قَ َ
َن بَن َسل َمةَ أ ََر ُ
ارُك ْم ) .
يُـ ْع ُروا ( ال َْمدينَةَ ) فَـ َق َ
ال أَالَ َُتْتَسبُو َن آثَ َ
شى يف األ َْرض بأ َْر ُجله ْم.
قَ َ
ارُه ْم أَ ْن َيُْ َ
ال ُجمَاه ٌد ُخطَ ُ
اه ْم آثَ ُ
----------

( يَا بَن َسل َمةَ ) بكسر الالم  ،وهم بطن كبري من األنصار مث من اخلزرج .

ارُك ْم ) قال ابن حجر  :واملعىن أال تعدون ُخطاكم عند مشيكم إىل املسجد  ،فإن لكل خطوة ثواباً ،
( أَالَ َُتْتَسبُو َن آثَ َ
واالحتساب وإن كان أصله العد  ،لكنه يستعمل غالباً يف معىن طلب حتصيل الثواب بنية خالصة .

( أَ ْن يُـ ْع ُروا ال َْمدينَةَ ) بضم أوله وسكون العني املهملة  ،أي  :يرتكوهنا خالية .
 -1احلديث دليل على فضل كثرة اخلطا إىل املساجد  ،وقد تقدم ذلك .
-2احلديث دليل على أن املشي إىل املساجد يكتب لصاحبه أجره  ،وقد تقدم حديث (وكل خطوة ميشيها إىل املسجد صدقة)،
ِ
ِِِ
ِ
ِ
ُيب ب ِن َك ْعب  ، قَ َ
ال ( َكا َن َر ُج ٌل ال ْ
قيل لَهُ
أعلَ ُم َرجالً أبْ َع َد م َن املَ ْسجد مْنهُ َ ،وَكا َن الَ ُختْطئُهُ َ
ويف حديث أيب املنذر أ ِِ
صالةٌ  ،فَ َ
أَو فَق ْلت لَه  :لَ ِو اشت ري ِ
ِِ
أن َمْنِزيل إِ َىل َجْن ِ
ال َ :ما يَ ُسُّرِين َّ
ب
ضاء ؟ فَ َق َ
ت محَاراً تَ ْرَكبُهُ يف الظَْل َماء ويف َّ
إين أر ُ
الرْم َ
ب امل ْسجد ِِ
ْ َ َْ َ
ْ ُ ُ ُ
يد أ ْن يُكْتَ َ
ِ َ
ِِ
ِ
ك ُكلَّهُ ) رواه مسلم .
ت إِ َىل ْأهلِي  ،فَ َق َ
ك ذل َ
ال َر ُسول هللا  (( : قَ ْد َمجَ َع هللاُ لَ َ
اي إِ َىل املَ ْسجد َوُر ُجوعي إِذَا َر َج ْع ُ
ِيل َمم َش َ
وهذا يدل على أنه يثاب على امل شي يف رجوعه من املسجد إىل منزله  ،وقد أحرج أمحد عن عبد هللا بن عمرو  .عن النيب 
قال ( من راح إىل املسجد مجاعة فخطوتاه  ،خطوة متحو سيئة  ،وخطوة تكتب حسنة  ،ذاهباً وراجعاً ) .
وهذا املطلق قد ورد مقيداً بقيدين كما تقدم يف حديث أيب هريرة :
األول  :أن خيرج من بيته على طهر قد أحسنه وأكمله .

والثاين  :أن ال خيرج إال إىل الصالة يف املسجد .
-3يف حديث أنس سبب هنيه  هلم عن النقلة  ،وهي قلة ثواهبم يف قرهبم املسجد بسبب قلة آثارهم  ،وكثرته يف بعده م .
وهذا هو السبب يف هنيه  أن ينتقلوا قرب املسجد .
ِ
ِِ
ِ
ِ
ال هلم  (( :إنَّهُ قَ ْد
رسول هللا  ، فَ َق َ
ك َ
وهذا أيضاً جاء يف حديث جابر قَ َ
ال (أراد بنو َسل َمةَ أَن يَنتقلوا قرب املسجد فبلغ ذل َ
ِ
ِ
ِ
ال  ( :بَِين َسلِ َمةَ ِ ،ديَ َارُك ْم ،
ك  .فَ َق َ
يدو َن أ ْن تَنتَ ِقلُوا قُ
بَلَغَين أنَّ ُك ْم تُ ِر ُ
رب املسجد ؟) فقالُوا  :نَ َع ْم  ،يَا َر ُسول هللا قَ ْد أ ََرْدنَا ذل َ
َ
َ
ب آثَ ُارُكم ) رواه مسلم .
ب آثَ ُارُك ْم  ،ديَ َارُك ْم تُكْتَ ْ
تُكْتَ ْ
( يا ب ِين سلِمةَ ِ ،ديارُكم ) أي  :الزموا دياركم  ( ،تُكْتَب آثَارُكم ) أي  :خطاكم  ،ويف رواية َّ ِ
طوةٍ َد َر َجة ) .
ْ ُْ
َ َ َ ََ ْ
(إن ب ُك ِِل َخ َ
74

والعلة الثانية  :هي كراهة أن تصري املدينة خالية إذا حتول الناس مجيعا إىل قرب املسجد .
ال  ( :يَا بَِين َسلِ َمةَ أََال َْحتتَ ِسبُو َن آثَ َارُك ْم فَأَقَ ُاموا ) .
اَّللِ  أَ ْن تُ ْعَرى الْ َم ِدينَةُ َ ،وقَ َ
ول َّ
حلديث أنس ( ...فَ َك ِرهَ َر ُس ُ
قال القرطيب  :قوله ( وكره أن تُ ْعَرى املدينة ) وهذا تنبية على علِة أخرى حتملهم على مقامهم مبواضعهم ؛ وهي أنه كره أن ترتك
جهات املدينة عراء ؛ أي  :فضاء خالية  ،فيؤتون منها .
 -4استدل باحلديث من قال  :إن املسجد البعيد أفضل من القريب  ،وقد تقدمت املسألة .
 -34باب فضل العشاء يف اْلماعة

شاء َولَ ْو يَـ ْعلَ ُمو َن َما فيه َما
ال  :قَ َ
َ -657ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة قَ َ
ني م َن الْ َف ْجر َوالْع َ
ال الن ُّ
صالَةٌ أَثْـ َق َل َعلَى ال ُْمنَافق َ
س َ
َّب  ( لَْي َ
ج
س ُُثَّ ُ
ألَتَـ ْو ُُهَا َولَ ْو َح ْبـ ًوا لََق ْد َُهَ ْم ُ
آخ َذ ُش َعالً م ْن نَا ٍر فَأ َ
يم ُُثَّ ُ
ت أَ ْن ُ
ُحر َق َعلَى َم ْن الَ ََْ ُر ُ
آم َر َر ُجالً يَـ ُؤُّم النَّا َ
آم َر ال ُْم َؤذ َن فَـيُق َ
الصالَة بَـ ْع ُد ) .
إ ََل َّ
[ م . ] 651 :
----------

( أَثْـ َق َل ) أي أشدمها ثقالً  ،واملراد بثقل الصالة  :شهودها مع اجلماعة .

( َولَ ْو يَـ ْعلَ ُمو َن َما فيه َما ) أي  :علم يقني وإميان ما يف فضلهما مع اجلماعة يف املسج د من الثواب والفضل  ،وقد جاء يف رواية
( ولو علم أحدهم أنه جيد عظماً مسيناً لشهدها ) .

( َولَ ْو َح ْبـ ًوا ) أي  :يزحفون إذا منعهم مانع من املشي كما يزحف الصغري  ،وقد جاء عند ابن أيب شيبة ( ولو حبواً على املرافق
والركب ) .
 -1احلديث دليل على فضل شهود العشاء يف مجاعة .
ِ
ِ
اع ٍة فَ َكأََّمنَا قَ َام
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
صلَّى الْع َشاءَ ِِف َمجَ َ
ويدل على فضله أيضاً  :حديث ُعثْ َمان بْن َعفَّا َن  .قال َ :مس ْع ُ
ول ( َم ْن َ
الصبح ِِف َمج ٍ
ِ
صلَّى اللَّْي َل ُكلَّه ) رواه مسلم .
ص َ
ََ
نْ
اعة فَ َكأََّمنَا َ
ف اللَّْي ِل َوَم ْن َ
صلَّى ُّ ْ َ
 -2صالة الفجر والعشاء أثقل من غريها من الصلوات على املنافقني  ،وذلك لسببني :
قال ابن حجر  :وإمنا كانت العشاء والفجر أثقل عليهما من غريمها لقوة الداعي إىل تركهما  ،ألن العشاء وقت السكون والراحة
والصبح وقت لذة النوم .
ِِ
الص َالتَ ِ
ت هاتَ ِ
ان ثَِقيلَتَ ْ ِ
ني ِأل َْمَريْ ِن :
ان َّ
ني َعلَى الْ ُمنَافق َ
وقال العراقي َ :وإَِّمنَا َكانَ ْ َ
أَح ُدها  :لِْلمشق َِّة الْموج ِ
ِ ِ ِ
ِِِ ِ
اح ٍة أ َْو َغلَبَةَ نَ ْوٍم أ َْو َخْل َوةٍ بِأ ََهالِيِ ِه ْم فََال
َ َ
ودة ِيف ُح ُ
َ َ َْ ُ َ
ضوِر الْ َم َساجد في ِه َما م ْن الظُّْل َمة َوَك ْون َوقْت ِه َما َوقْ َ
ت َر َ
ِ
اك ِيف َذلِك أَو َال ي ِ
اق َّإال من وفِِ َق بِثَو ِ
اىل َوالْ ُمنَافِ ُق َّإما َش ٌّ
ك.
اب َّ
اَّللِ تَ َع َ
ص ِد ُق فَيَ ُش ُّق َعلَْي ِه َذل َ
َّم تِْل َ
َ ْ َُ
ك الْ َم َش َّ َ ْ ُ َ
يَتَ َجش ُ
والْمعىن الثَّاين  :أ َّ ِ ِ
الص َالتَ ِ
اَّلل َّإال قَلِ ًيال ) وهاتَ ِ
ان ِيف لَْي ٍل فَ ُرَّمبَا َخ ِف َي
ال َّ
ني َك َما قَ َ
ان َّ
اَّللُ تَ َع َ
َن الْ ُمنَافق َ
َ ََْ
ََ
َّاس َوَال يَ ْذ ُكُرو َن ََّ
اىل ( يَُراءُو َن الن َ
ِ
ِ
الصلَو ِ
ِِ
ضوِرَها
َّاس َويَتَ َفق ُ
ات فَِإن ََّها ِحبَْي ُ
َّدو َن َغْيبَتَهُ فَ َكا َن ِريَ ُاؤهُ َحيُضُّهُ َعلَى ُح ُ
اب َعْن ُه َما َو ْ
َم ْن َغ َ
استَتَ َر َحالُهُ خب َالف بَاقي َّ َ
ث يََراهُ الن ُ
ِ
اىل ) َوَال َمانِ َع أَ ْن يَ ُكو َن ْاأل َْمَر ِان
اىل ِيف أ ََّوِل ْاآليَِة ( َوإِ َذا قَ ُاموا َإىل َّ
الص َالةِ قَ ُاموا ُك َس َ
َّاس َوالْ َم ْع َىن ْاأل ََّو ُل أَظْ َهُر لَِق ْولِِه تَ َع َ
ليَ َراهُ الن ُ
ني الْم ْذ ُكورتَ ْ ِ
اع ِة ِيف َّ ِ
ني َواَ ََّّللُ أ َْعلَ ُم .
ور ِان ِيف ْاآليَِة كِ َال ُمهَا َح ِام ٌل َهلُ ْم َعلَى تَ ْر ِك ْ
اجلَ َم َ
الص َالتَ ْ َ َ
الْ َم ْذ ُك َ
وقد قال ابن عمر ( كنا إذا فقدنا الرجل يف صالة العشاء أو يف صالة الفجر أسأنا به الظن ) .
قال احلافظ ابن رجب :إسناده صحيح .

اىل ) وأثقلها صالة
-3احلديث يدل على أن كل الص لوات ثقيلة على املنافقني كما قال تعاىل ( َوإِذَا قَ ُام وا َإىل َّ
الص َالةِ قَ ُاموا ُك َس َ
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الفجر والعشاء .
وقال ابن مسعود ( ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض ) .
واملراد بالثقل :من حيث عدم احلضور للمسجد حلديث أيب بن كعب قال (كان النيب  إذا صلى الفجر قال :أحاضر فالن،
قالوا :ال ،أحاضر فالن؟ قالوا :ال ،مث قال  :إن أثقل الصالة على املنافقني صالة الفجر والعشاء )...
-4احلديث دليل على أن احملافظة على الصلوات كلها أمان من النفاق .
 -5احلديث دليل على أن التخلف عن صالة الفجر والعشاء من صفات املنافقني .
 -6بعض صفات املنافقني :
أوالً  :قلة ذكر هللا .
َّاس َوَال يَذ ُكُرو َن ٱ ََّّللَ إَِّال قَلِيالً ) .
قال تعاىل ( َوإِ َذا قَ ُامواْ إِ َىل ٱ َّ
لصلَوةِ قَ ُامواْ ُك َس َ
اىل يَُراءُو َن ٱلن َ
ثانياً  :التخلف عن صاليت الفجر والعشاء .
حلديث الباب .
ثالثاً  :الكسل عن الصالة .
اىل ) .
قال تعاىل ( َوإِ َذا قَ ُامواْ إِ َىل ٱ َّ
لصلَوةِ قَ ُامواْ ُك َس َ
رابعاً  :الرياء .
َّاس َوَال يَذ ُكُرو َن ٱ ََّّللَ إَِّال قَلِيالً ) .
قال تعاىل ( يَُراءُو َن ٱلن َ
خامساً  :الكذب  ،وإخالف الوعد .

حلديث أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( : آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان ) .

سادساً  :األمر باملنكر والنهي عن املعروف .

قال تعاىل ( املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف ) .

سابعاً  :التكذيب لوعد هللا ورسوله .
َّ ِ
قال تعاىل ( وإِذ ي ُق ُ ِ
ين ِيف قُلُوهبِِم َّمَرض َّما َو َع َدنَا ٱ ََّّللُ َوَر ُسولُهۥُ إَِّال ُغُروراً ) .
َ َ
ول ٱملُنَف ُقو َن َوٱلذ َ
ثامناً  :عدم الفقه يف الدين .
ِ ِِ
ني َال يَف َق ُهون ) .
قال تعاىل ( َولَك َّن ٱملُنَفق َ
تاسعاً  :التخذيل واالعرتاض على القدر .
اعونَا َما قُتِلُواْ ) .
قال تعاىل عنهم ( لَو أَطَ ُ

عاشراً  :االهتمام بالظاهر وإمهال الباطن .
ِ ِِ
ِ
َّدة ) .
َّهم ُخ ُشب ُّم َسن َ
قال تعاىل ( َوإِذَا َرأَيتَ ُهم تُعجبُ َ
ك أَج َس ُام ُهم َوإِن يَ ُقولُواْ تَس َمع ل َقوهلم َكأَن ُ
-7أن ترك العمل عند عدم رؤية الناس من عالمات الرياء والنفاق .
 -8أن التكاسل عن الصلوات يف املساجد من عالمات النفاق وضعف اإلميان
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 -35باب اثنان فما فوقهما َجاعة

يما ُُثَّ ليَـ ُؤَّم ُك َما أَ ْكبَـ ُرُك َما ) .
َ -658ع ْن َمالك بْن ا ْحلَُويْرث َ ،عن النَّب  قَ َ
ض َرت َّ
ال ( إ َذا َح َ
الصالَةُ فَأَذنَا َوأَق َ
[ م . ] 674 :
----------

-1قوله ( باب اثنان فما فوقهما َجاعة ) هذه الرتمجة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة  ،عند ابن ماجه وعند الطرباين  ،وعند
البيهقي .
-2استدل املصنف رمحه هللا حبديث مالك على أن أقل اجلماعة اثنان .
فصالة اجلماعة تنعقد باثنني ومها أقلها  ،اإلمام وآخر معه .
قال ابن قدامة  :تنعقد اجلماعة باثنني فصاعداً ال نعلم فيه خالفاً .
أ-حلديث الباب  ،حيث استدل به املصنف .
اَّللُ َعْنهُ ) َعلَى أ َّ
اعة إِ َمام َوَمأْ ُموم  [ ،وهو
َن أَقَ َّل ْ
استُ ِد َّل بِِه (يعين حديث مالك بن احلوريث َر ِض َي َّ
اجلَ َم َ
قال احلافظ ابن حجر َ :و ْ
]أ ِ
صبِيًّا أ َْو اِْمَرأًَة  .انتهى كالم احلافظ .
َ
َع ُّم م ْن أَ ْن يَ ُكون الْ َمأْ ُموم َر ُج ًال أ َْو َ
ول َِّ
ب-وعن أَِيب سعِ ٍ
ي  أ َّ
صلِِ َي َم َعه )
يد ْ
صلِِي َو ْح َدهُ فَ َق َ
َن َر ُس َ
صد ُ
َّق َعلَى َه َذا  ،فَيُ َ
ال ( أَال َر ُج ٌل يَتَ َ
صَر َر ُجالً يُ َ
اَّلل  أَبْ َ
َْ
َ
اخلُ ْد ِر ِِ
رواه أبو داود .
قال يف ( عون املعبود ) ليحصل له ثواب اجلماعة  ،فيكون كأنه أعطاه صدقة .
قال الشوكاين -رمحه هللا :-وأما انعقاد اجلماعة باثنني ،فليس يف ذلك خالف  ،وقد ثبت يف الصحيح من حديث ابن عباس :أنه
صلى يف الليل مع النيب  وحده وقعد عن يساره فأداره إىل ميينه .
جاء يف املوسوعة الفقهية  :اتفق الفقهاء على أن صالة اجلماعة تنعقد باثنني  :إمام ومأموم  .وذلك يف غري اجلمعة والعيدين.
حلديث أيب موسى مرفوعاً ( اثنان فما فوقهما مجاعة ) .
ويشرتط مجهور الفقهاء النعقاد اجلماع ة يف الفروض أن يكون اإلمام واملأموم كالمها بالغني ولو كان املأموم امرأة .
 -36باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد

َ -659ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  ،أ َّ
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
صالَّهُ َما ََلْ ُُْيد ْ
ث اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر لَهُ
َحد ُك ْم َما َد َام يف ُم َ
ال ( ال َْمالَئ َكةُ تُ َ
صلي َعلَى أ َ
الصالَة ) .
اللَّ ُه َّم ْارمحَْهُ  ،الَ يَـ َز ُ
ب إ ََل أ َْهله إالَّ َّ
صالَةٍ َما َد َامت َّ
َح ُد ُك ْم يف َ
ال أ َ
سهُ الَ َيَْنَـ ُعهُ أَ ْن يَـ ْنـ َقل َ
الصالَةُ َُتْب ُ
[ م . ] 272 :
شأَ يف
ال ( َس ْبـ َعةٌ يُظلُّ ُه ُم َّ
َ -660ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ َ ،عن النَّب  قَ َ
ام ال َْعاد ُل َو َش ٌّ
اب نَ َ
اَّللُ يف ظله يَـ ْوَم الَ ظ َّل إالَّ ظلُّهُ اإل َم ُ
َّ
ات َم ْنص ٍ
ب
اجتَ َم َعا َعلَْيه َوتَـ َف َّرقَا َعلَْيه َوَر ُج ٌل طَلَبَْتهُ ْام َرأَةٌ ذَ ُ
عبَ َ
ساجد َوَر ُجالَن َُتَابَّا يف هللا ْ
ادة َربه َوَر ُج ٌل قَـلْبُهُ ُم َعل ٌق يف ال َْم َ
و ََجَ ٍ
ت َع ْيـنَاهُ ) .
ص َّد َق أَ ْخ َفى َح ََّّت الَ تَـ ْعلَ َم ِشَالُهُ َما تُـ ْنف ُق ََيينُهُ َوَر ُجـ ٌل ذَ َك َر َّ
اف َّ
ال فَـ َق َ
َخ ُ
اض ْ
اَّللَ َخاليًا فَـ َف َ
ال إين أ َ
اَّللَ َوَر ُج ٌل تَ َ
َ
[ م . ] 1031 :
--------- -1قوله ( َس ْبـ َعةٌ ) هذا ال يدل على احلصر  ،بدليل أنه جاءت أحاديث فيها بعض األعمال ( غري املذكورة يف احلديث ) فيها
هذا الفضل .
ِ
اَّللُ ِِف ِظلِِه ) رواه مسلم .
ض َع َعْنهُ أَظَلَّهُ َّ
كحديث ( َم ْن أَنْظََر ُم ْعسراً أ َْو َو َ
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مثال :
ِ ِ
ال  ( :أ ُْع ِطيت سمَْساً َ ،مل ي عطَه َّن أ ِ
ِ
اَّللِ رضي هللا عنهما  :أ َّ
ت
َّيب  قَ َ
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد َّ
َن النِ َّ
َح ٌد م ْن األَنْبِيَاء قَ ْبلي  :نُصْر ُ
ُ
ْ ُْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْع ِ ِ
ورا  ،فَأَُّميَا َر ُج ٌل ِم ْن أ َُّم ِيت أ َْد َرَكْتهُ ال َّ
بِ ُّ
ص ِِل َ ،وأُحلَّ ْ
ب َمس َريةَ َش ْه ٍر َ ،و ُجعلَ ْ
ت ِيل األ َْر ُ
ت ِيل الْ َمغَاِنُ َ ،وَملْ
صالةُ فَ ْليُ َ
ض َم ْسج ًدا َوطَ ُه ً
َِحت َّل أل ٍ ِ
ِ
ِ
ت َإىل الن ِ
َّاس َع َّامةً ) فدل هذا على أن العدد
يت َّ
ث َإىل قَ ْوِم ِه َخ َّ
َّيب يُْب َع ُ
اعةَ َ ،وَكا َن النِ ُّ
الش َف َ
اصةً َ ،وبُعثْ ُ
َحد قَْبلي َ ،وأ ُْعط ُ
َ
املذكور ال مفهوم له .
فقوله  ( :سمساً ) ظاهره يدل على أن الرسول  اختص هبذه اخلمس فقط  ،لكن مفهوم العدد غري مقيد  ،وأن العدد ال مفهوم
له  ،فما أعطيه النيب  أكثر من ذلك .
فعند مسلم ( وأعطيت جوامع الكلم  ،وختم يب النبيون ) .
وعنده أيضاً من حديث حذيفة ( جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ) .
وعند النسائي ( وأعطيت هذه اآليات من آخر سورة البقرة من كنز حتت العرش ) .
وألمحد من حديث علي ( أعطيت مفاتح األرض  ،ومسيت أمحد  ،وجعلت أميت خري األمم ) .
وعند البزار عن أيب هريرة ( وغفر يل ما تقدم من ذنيب وما تأخر  ،وأعطيت الكوثر  ،وإن صاحبكم لصاحب لواء احلمد يوم
القيامة ) .
وعند البزار عن ابن عباس ( وكان شيطاين كافراً فأعانين هللا عليه فأسلم ) .
اَّللُ يف ظله يَـ ْوَم الَ ظ َّل إالَّ ظلُّهُ ) وذلك يوم القيام ة .
-2قوله ( يُظلُّ ُه ُم َّ
اختلف العلماء يف املراد يف هذا الظل :

القول األول  :املراد يف ظل عرشه .
وإىل هذا ذهب الطحاوي  ،وابن رجب  ،والقرطيب  ،وابن حجر  ،وهو ظاهر صنيع ابن منده  ،والسيوطي  ،وحافظ حكمي .
أ -ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن ( سبعة يظلهم هللا يف ظل عرشه  ) ...وحسن إسناده ابن
حجر  ،والعيين  ،والسيوطي .
ب -أن الظل جاء مضافاً إىل العرش يف عدة أحاديث غري هذا :
كحديث ( من أنظر معسراً أو وضع عنه  ،أظله هللا يوم القيام ة حتت ظل عرشه  ) ...رواه الرتمذي .
وحديث ( املتحابون يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله ) .
القول الثاين  :املراد بالظل املضاف إىل هللا يف احلديث رمحته .
وإىل هذا ذهب ابن عبد الرب يف أحد قوليه  ،وذكره البغوي  ،والبيهقي وغريمها .
وأصحاب هذا القول  ،منهم من يفسر الرمحة بدخول اجلن ة كابن عبد الرب  ،ومنهم من يفسرها بالرعاية والكرام ة واحلماية  ،كما
يقال  :أسبل األمري أو الوزير ظله على فالن  ،مبعىن الرعاية واحلماية .
وممن فسرها هبذا  :عيسى بن دينار  ،والبيهقي  ،والبغوي  ،والقاضي عياض .
القول الثالث  :أن املراد بالظل يف احلديث  :ظل خيلقه هللا  ،ألنه يف ذلك الوقت ال يوجد شيء يظل اخلالئق من الشمس  ،فال
بناء وال شجر وال رمال وال حجر  ،إال ما خيلقه هللا تعاىل .
وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني .
ام ال َْعاد ُل ) فيه فضل اإلمام إذا كان عادالً .
 -3قوله ( اإل َم ُ
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واملراد به صاحب الوالية العظمى  ،ويلتحق به كل من ويل شيئاً من أمور املسلمني فعدل فيه .

 قال احلافظ  :وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر هللا بوضع كل شيء يف موضعه من غري إفراط وال تفريط .
 قدمه يف الذكر لعموم النفع به .

ادة َربه ) خص الشاب ألنه مظنة غلبة الشهوة ملا فيه من قوة الباعث على متابعة اهلوى  ،فإن
 -4قوله ( َو َش ٌّ
اب نَ َ
شأَ يف عبَ َ
مالزمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى .
َّ
ساجد ) أي  :حيب أن يكون فيها للصالة  ،والذكر  ،وقراءة القرآن .
 -5قوله ( َوَر ُج ٌل قَـلْبُهُ ُم َعل ٌق يف ال َْم َ
قال احلافظ ابن حجر  :وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه بالشيء املعلق يف املسجد كالقنديل مثالً  ،إشارة إىل طول املالزمة
بقلبه وإن كان جسده خارجاً عنه  ،وي دل عليه رواية اجل وزقي ( كأمنا قلبه معلق يف املسجد ) وحيتمل أن يكون من العالقة وهي
شدة احلب ويدل عليه رواية أمحد ( معلق باملس اجد ) .
وكذا رواية سلمان ( من حبها )  ،وهذه اخلصلة هي املقص ودة من هذا احلديث للرتمجة .
اجتَ َم َعا َعلَْيه َوتَـ َف َّرقَا َعلَْيه ) أي  :على احلب املذكور .
 -6قوله ( َوَر ُجالَن َُتَابَّا يف هللا ) أي  :ألجل هللا ( ْ
قال القرطيب  :أي  :داما على احملبة الصادقة ال ِِدينية  ،املربأة عن األغراض الدُّنيوية  ،ومل يقطعاها بعارض يف حال اجتماعهما ،
وال حال افرتاقهما .
-7فضائل التحاب يف هللا .
أوالً  :أن احملبة هلل سبب حملبة هللا للعبد .

يف ) رواه مالك .
يف واملتجالسني َّ
عن معاذ  .قال  :قال  ( قال هللا تعاىل  :وجبت حمبيت للمتحابني َّ

ثانياً  :أن هللا سبحانه وتعاىل يظل املتحابني يف ظله يوم ال ظل إال ظله .
كما يف حديث الباب .

ثالثاً  :أن احلب يف هللا والبغض يف هللا دليل على كمال إميان العبد .
عن أيب أمامة  قال :قال رسول هللا ( :من أحب يف هللا وأبغض يف هللا وأعطى هلل ومنع هلل ،فقد استكمل اإلميان) .رواه أمحد
رابعاً  :أن احلب يف هللا سبب حلالوة اإلميان وطعمه .
ث من ُك َّن فِ ِيه وج َد هبِِ َّن حالَوَة ا ِإلميَ ِ
ٍ ِ ِِ
ان َم ْن َكا َن َّ
َّب  قَ َ
ب إِلَْي ِه ِممَّا ِس َو ُامهَا َوأَ ْن ُِحي َّ
َح َّ
ال ( ثَالَ ٌ َ ْ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َ
ََ
َ َ
ب الْ َمْرءَ
َع ْن أَنَس َعن الن ِ
ِِ
ِ
ف ِِف النَّار ) متفق عليه .
ود ِِف الْ ُك ْف ِر بَ ْع َد أَ ْن أَنْ َق َذهُ َّ
اَّللُ ِمْنهُ َك َما يَكَْرهُ أَ ْن يُ ْق َذ َ
الَ ُحيبُّهُ إِالَّ ََّّلل َوأَ ْن يَكَْرَه أَ ْن يَ ُع َ
وقال أيضاً  ( من أحب أن جيد حالوة اإلميان فليحب املرء ال حيبه إال هلل ) رواه أمحد .
خامساً  :أن املرء مبحبته ألهل اخلري لصالحهم يلتحق هبم ويصل إىل مراتبهم وإن مل يكن عمله بالغاً مبلغهم .

ففي الصحيحني عن ابن مسعود قال  ( :جاء رجل إىل رسول هللا  فقال  :يا رسول هللا  ،كيف تق ول يف رجل أحب قوماً ومل
يلحق هبم ؟ قال  :املرء مع من أحب )  .متفق عليه .

سادساً  :أن هللا يكرم من أحب عبداً يف هللا .
فعن أيب أمامة قال  :قال رسول هللا  ( : ما أحب عب ٌد عبداً هلل إال أكرمه هللا ) رواه ابن أيب الدنيا .

سابعاً  :أن املتحابني يف هللا هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء .

عن معاذ  قال  :قال رسول هللا  ( : قال هللا تعاىل :املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ) رواه
الرتمذي وصححه .
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ب و ََجَ ٍ
اَّللَ ) املراد باملنصب األصل والش رف .
اف َّ
ال فَـ َق َ
َخ ُ
ال إين أ َ
 -8قوله ( َوَر ُج ٌل طَلَبَْتهُ ْام َرأَةٌ ذَ ُ
ات َم ْنص ٍ َ

وصفها بأكمل األوصاف اليت جرت العادة مبزيد الرغبة ملن حتصل فيه وهو املنصب الذي يستلزمه اجلاه واملال مع اجلمال .

 قوله ( دعته ) قيل  :دعته إىل الفاحشة  .وقيل  :دعته إىل التزوج هبا فخ اف أن يشتغل عن العبادة باالفتتان هبا .
واألول أصح  ،ويؤيده وجود الكناية يف قوله ( إىل نفسها ) ولو كان املراد التزويج لصرح به .
 ففي هذا فضل اخلوف من هللا  ،وفضل العفاف .
وقد قال يوسف ( :معاذَ َِّ
ِ
يل ِممَّا يَ ْد ُعونَِين إِلَْي ِه ) .
َح ُّ
ب إِ ََّ
ََ
الس ْج ُن أ َ
اَّلل)  .وقال ِ ( :
وقوله ( إين أخاف هللا ) الظاهر أنه يقول ذلك بلسانه  ،إما ليزجرها عن الفاحشة  ،أو ليعتذر إليها  ،وحيتمل أن يقوله بقلبه .
دليل على عظيم معرفته باهلل تعاىل  ،وش ِدة خوفه
قال القرطيب  :وقول املدعو يف مثل هذا احلال  :إين أخاف هللا  ،وامتناعه لذلك ٌ
من عقابه  ،ومتني تقواه  ،وحيائه من هللا تعاىل  .وهذا هو املقام اليوسفي .
ص َّد َق أَ ْخ َفى َح ََّّت الَ تَـ ْعلَ َم ِشَالُهُ َما تُـ ْنف ُق ََيينُهُ ) فيه فضل الصدقة  ،وفيه أن األفضل فيها اخلفاء .
 -9قوله ( َوَر ُج ٌل تَ َ

 وقوله ( حىت ال تعلم ِشاله  ) ...املراد املبالغة يف اإلخفاء .
قال القرطيب  :هذا مبالغة يف إخفاء الصدقة .
وقال يف الفتح  :املقصود منه املبالغة يف إخفاء الصدقة حبيث أن ِشاله مع قرهبا من ميينه وتالزمهما لو تصور أهنا تعلم ملا علمت
ما فعلت اليمني لشدة إخفائها فهو على هذا من جماز التشبيه ويؤيده رواية محاد بن زيد عند اجلوزقي تصدق بصدقة كأمنا أخفى
ميينه من ِشاله .
 -10الصدقة فضلها عظيم  ،وأجرهبا كبري  ،وجاءت النصوص الكثرية يف فضلها :
أوالً  :أهنا برهان على صدق إميان صاحبها .

حلديث أيب مالك األشعري  .قال  :قال  ( والصدقة برهان ) رواه مسلم .

قال ابن رجب  :وأما الصدقة فهي برهان  ... ،فكذلك الصدقة برهان على صحة اإلميان.
ثانياً  :أهنا تطهري للنفس.
ِِ
ِ ِ
ِ
ك َس َك ٌن َهلُ ْم ) .
صالتَ َ
ص ِِل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِِهُرُه ْم َوتَُزِكي ِه ْم هبَا َو َ
كما قال تعاىل ( ُخ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
ثالثاً  :أهنا تزيد املال .
قال  ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم .
رابعاً  :أهنا تظلل صاحبها يوم القيامة .

كما يف حديث الباب ( العبد يف ظل صدقته يوم القيامة ) رواه ابن حبان .

خامساً  :مغفرة الذنوب:

ويف احلديث ( والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ) رواه الرتمذي.

سادساً  :يكون يف ظل هللا يوم ال ظل إال ظله .
َّق بِ ٍ
اها َح َّىت َال تَ ْعلَ َم ِِشَالُهُ َما تُْن ِف ُق َميِينُهُ ) .
ص َدقَة فَأ ْ
َخ َف َ
صد َ َ
كما يف حديث الباب ( َوَر ُج ٌل تَ َ
سابعاً  :سبب للنجاة من النار .
كما قال  للنساء ( تصدقن  ،فإين رأيتكن أكثر أهل النار ) متفق عليه .
وقال  ( اتقوا النار ولو بشق مترة ) متفق عليه .
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ثامناً  :أن هللا يضاعفها ولو كانت قليلة .
الص َدقَ ِ
اَّللُ ِِ
ات ) .
كما قال تعاىل (ميَْ َح ُق َّ
الربا َويُْرِيب َّ
وقال  ( إن هللا يريب الصدقة كما يريب أحدكم فلوه ) متفق عليه .
ول َِّ
ب  -والَ ي ْقبَل َّ ِ َِّ
ص َدقٍَة ِم ْن طَيِِ ٍ
الر ْمحَ ُن بِيَ ِمينِ ِه
ال َر ُس ُ
عن أيب ُهَريْ َرَة قال  .قَ َ
َخ َذ َها َّ
صد َ
ب  -إِالَّ أ َ
َح ٌد بِ َ
اَّلل َ ( ما تَ َ
َّق أ َ
اَّللُ إالَّ الطيِ َ
َ َ ُ
ِ
اجلب ِل َكما ي رِِب أَح ُد ُكم فَلُ َّوه أَو فَ ِ
صيلَهُ ) متفق عليه .
ف َّ
ت متََْرةً فَتَ ْربُو ِِف َك ِِ
َوإِ ْن َكانَ ْ
الر ْمحَ ِن َح َّىت تَ ُكو َن أ َْعظَ َم م َن ََْ َ َُ ِ َ ْ ُ ْ
تاسعاً  :درجة الرب (اجلنة) تنال باإلنفاق:
كما قال تعاىل (لَ ْن تَنَالُوا الِْ َّرب َح َّىت تُْن ِف ُقوا ِممَّا ُِحتبُّو َن ) .
وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به .

عاشراً  :صاحب الصدقة موعود باخللف .
كما قال تعاىل ( وما أَنْ َف ْقتم ِمن شي ٍء فَهو خيُْلِ ُفه وهو خي ر َّ ِ
ني ) أي خيلفه عليكم يف الدنيا بالبذل  ،ويف اآلخرة باجلزاء
الرا ِزق َ
ََ
ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َُْ
والثواب .
احلادي عشر  :سبب لدعاء املالئكة .
قال  ( ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها  :اللهم أعط منفقاً خلفاً  ،ويقول اآلخر  :اللهم أعط
ممسكاً تلفاً ) متفق عليه .

الثاين عشر  :أن فيها انشراح الصدر ،وراحة القلب وطمأنينته .
ان ِمن ح ِد ٍ
ول َِّ
ِ
ِ
ص ِِد ِق َكمثَ ِل ر ُجلَ ْ ِ
ت أَيْ ِدي ِه َما إِ َىل
ب َر ُس ُ
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
يد قَ ِد ْ
اضطَُّر ْ
ال َ
اَّلل َ ( مثَ َل الْبَخ ِيل َوالْ ُمتَ َ
ضَر َ
ني َعلَْي ِه َما ُجنَّتَ ْ َ
َ َ
ثُديِ ِهما وتَراقِي ِهما فَجعل الْمت ِ
ِ
ِ
ِ
َّق بِ ٍ
يل ُكلَّ َما َه َّم
ص َدقَة انْبَ َسطَ ْ
صد َ َ
ص ِد ُق ُكلَّ َما تَ َ
َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ
ت َعْنهُ َح َّىت تُغَ ِش َى أَنَاملَهُ َوتَ ْع ُف َو أَثََرهُ َو َج َع َل الْبَخ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
بِ ٍ
صبَعه ِِف َجْيبِه فَلَ ْو َرأَيْتَهُ يُ َو ِس ُع َها َوالَ تَ َو َّسع )
اَّلل  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
ت ُك ُّل َحْل َقة َم َكانَ َها »  .قَ َ
َخ َذ ْ
صْ
ول بِِإ ْ
ال فَأَنَا َرأَيْ ُ
ت َوأ َ
ص َدقَة قَلَ َ
َ
متفق عليه .
الثالث عشر  :الفضل الكبري  :اسق حديقة فالن .

ِ
ِ
ٍ
ِ
ال ( بَْي نَا َر ُج ٌل بَِفالَةٍ ِم َن األ َْر ِ
ِ
ِ ِِ
ك
َّب  قَ َ
"اس ِق َحدي َقةَ فُالَ ٍن"!! .فَتَ نَ َّحى َذل َ
ص ْوتاً ِِف َس َحابَةْ :
ض؛ فَ َسم َع َ
عن أَِب ُهَريْ َرَة َعن الن ِ
الشر ِاج قَ ِد است وعب ِ
غ ماءه ِِف حَّرةٍ!! فَِإ َذا َشرجةٌ ِمن تِْل َ ِ
ك الْ َماءَ ُكلَّهُ!! فَتَتَبَّ َع الْ َماءَ ،فَِإ َذا َر ُج ٌل قَائِ ٌم ِِف
َّ
ت َذل َ
ْ َ ْ ََ ْ
الس َح ُ
َْ ْ
اب ،فَأَفْ َر َ َ َ ُ َ
ك َِ
ال لَهُ :يَا َعْب َد
الس َحابَِة! فَ َق َ
ك؟ قَ َ
ال لَهُ يَا َعْب َد َّ
َح ِدي َقتِ ِه ُحيَ ِِوُل الْ َماءَ مبِِ ْس َحاتِِه .فَ َق َ
اَّللِ! َما ْ
ال" :فُالَ ٌن"  .لِ ِال ْس ِم الَّ ِذى َِمس َع ِِف َّ
امسُ َ
ِ
ِ
اَّللِ! ِمل تَسأَلُِىن ع ِن ِْ
السح ِ
صنَ ُع
اب الَّ ِذى َه َذا َم ُاؤهُ يَ ُق ُ
امسى؟! فَ َق َ
"اس ِق َحدي َقةَ فُالَ ٍن" ِال ِْمس َ
َّ َ ْ َ
ك! فَ َما تَ ْ
ال :إِِِن َمس ْع ُ
ول" ْ
ت َ
ص ْوتاً ِِف َّ َ
ِ
َّق بِثُلُثِ ِهَ ،وآ ُك ُل أَنَا َو ِعيَ ِاىل ثُلُثاًَ ،وأ َُرُّد فِ َيها ثُلُثَهُ ) رواه مسلم .
فِ َيها؟!! قَ َ
صد ُ
ال :أ ََّما إِذَا قُ ْل َ
ت َه َذا ،فَِإِِن أَنْظُُر إِ َىل َما خيَُْر ُج مْن َها :فَأَتَ َ
-11احلديث دليل على أن األفضل يف صدقة التطوع أن تكون سراً .
لقوله ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ِشاله ما تنفق ميينه ) .
وقال تعاىل (إِ ْن تُبدوا َّ ِ ِ ِ ِ
وها الْ ُف َقَراءَ فَ ُه َو َخْي ٌر لَ ُك ْم ) .
ُْ
وها َوتُ ْؤتُ َ
الص َدقَات فَنع َّما ه َي َوإِ ْن ُختْ ُف َ
الص َدقَ ِ
ات فَنِعِ َّما ِه َي ) قال السعدي  :أي  :فتظهروها وتكون عالنية حيث كان القصد
قال السعدي  :قوله تعاىل ( إِ ْن تُْب ُدوا َّ
هبا وجه هللا ( فنعما هي ) أي  :فنعم الشيء ( هي ) حلصول املقصود هبا .
وقال ابن القيم  :قوله تعاىل ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) أي فنعم شيء هي وهذا مدح هلا موصوفة بكوهنا ظاهرة بادية
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فال يتوهم مبديها بطالن أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر هبا اإلخفاء فتفوت أو تعرتضه املوانع وحيال بينه وبني قلبه
وها
أو بينه وبني إخراجها فال يؤخر صدقة العالنية بعد حضور وقتها إىل وقت السر وهذه كانت حال الصحابة ( َوإِ ْن ُختْ ُف َ
وها الْ ُف َقَراءَ فَ ُه َو َخْي ٌر لَ ُك ْم ) أي  :وإن تسروها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم ألنه أبعد عن الرياء .
َوتُ ْؤتُ َ
وقال ابن كثري  :فيه داللة على إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها  ،ألنه أبعد عن الرياء  ،إال أن يرتتب على اإلظهار مصلحة
راجحة  ،من اقتداء الناس به  ،فيكون أفضل من هذه احليثية .
فاألصل أن اإلسرار أفضل  ،هلذه اآلية  ،وملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( سبعة يظلهم هللا يف
ظله يوم ال ظل إال ظله ... :ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه  ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ِشاله ما تنفق
ميينه ) .
وجاء يف احلديث ( صدقة السر تطفىء غضب الرب ) .
وقال القرطب :قوله تعاىل ( فَنِعِ َّما ِه َي ) ثناء على إبداء الصدقة  ،مث حكم على أن اإلخفاء خري من ذلك.
ولذلك قال بعض احلكماء  :إذا اصطنعت املعروف فاسرته  ،وإذا اصطُنع إليك فانشره.
وتصغريه وسرتهُ ؛ فإذا أعجلته هنيِته ،
يتم املعروف إال بثالث خصال  :تعجيلُه
وقال العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه  :ال ِ
ُ
وإذا صغِرته عظِمته  ،وإذا سرتته ْأمتَ ْمته.
وقال بعض الشعراء فأحسن :
زاد معروفُك عندي ِعظَماً . . .أنه عندك مستور ِ
حق ْري
ٌ
ِ
تَتَناساه كأَ ْن َملْ تأتِه . . .وهو عند الناس مشهور خط ْري

التطوع ؛ ألن اإلخفاء فيها أفضل من اإلظهار  ،وكذلك
 وقال رمحه هللا  :ذهب مجهور املفسرين إىل أن هذه اآلية يف صدقة ِ
تطوعها النتفاء الرياء عنها .
سائر العبادات اإلخفاءُ أفضل يف ِ
تفضل عالنيتها يقال بسبعني ِضعفاً  ،وجعل صدقة الفريضة عالنيتها أفضل
التطوع ُ
قال ابن عباس  :جعل هللا صدقة السر يف ِ
من ِسِِرها يقال خبمسة وعشرين ِضعفاً.
قال  :وكذلك مجيع الفرائض والنوافل يف األشياء كلها.
النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  " :أفضل
قلت  :مثل هذا ال يقال من جهة الرأي وإمنا هو توقيف ؛ ويف صحيح مسلم عن ِ
صالة املرء يف بيته إِال املكتوبة " وذلك أن الفرائض ال يدخلها رياء والنوافل ُعرضة لذلك

 املقصود بقوله ( حىت ال تعلم ِشاله ما تنفق ميينه ) املبالغة يف إخفاء الصدقة حبيث أن ِشاله مع قرهبا من ميينه وتالزمهما لو
تصور أهنا تعلم مبا عملت ما فعلت اليمني لشدة إخفائها).
ت عيـناه ) خالياً  :أي من اخللو  ،ألنه ٍ
حينئذ أبعد من الرياء .
 -12قوله ( َوَر ُج ٌل ذَ َك َر َّ
اَّللَ َخاليًا فَـ َف َ
اض ْ َ ْ َ ُ
فائدة  :قال ابن رجب  ... :ومن هاهنا عظم ثواب من أطاع هللا سراً بينه وبينه  ،ومن ترك احملرمات اليت يقدر عليها سراً .
اِف جنوب هم ع ِن الْمض ِ
اج ِع ) إىل قوله ( فال تعلم نفس . )..
فأما األول  :فمثل قوله تعاىل ( تَتَ َج َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ
قال بعض السلف  :أخفوا هلل العمل فأخفى هلم اجلزاء .
ويف حديث السبعة الذي يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله(  ..ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه  ،ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حىت ال تعلم ِشاله ما تنفق ميينه ).
وأما الثاين  :فمثل قوله  يف السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله (ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال:
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إين أخاف هللا ) .

 -13ذكر الرجال يف هذا احلديث ال مفهوم له أيضاً  ،إذ تدخل النساء معه م فيما ذكر إال يف موضعني  ،مها :
أ -الوالية العظمى والقضاء  ،فاملرأة ال تلي املسلمني والية عامة  ،وال تكون قاضية  ،لكن ينطبق عليها العدل فيما تصح به
واليتها  ،كمديرة املدرسة  ،وحنوها .
ب -مالزمة املسجد  ،ألن صالة املرأة يف بيتها أفضل من املسد  .وباقي اخلصال تدخل فيها املرأة .
 -14مما أفاده احلديث  :إخالص العبادة هلل جل وعال  ،فاألمر اجلامع بني العمال املذكورة يف احلديث إخالصها هلل سبحانه
وتعاىل  ،وجتريدها عن املقاصد األخرى .
-15ومن األمور اجلامعة بني هذه الصفات أيضاً  :الصرب والتحمل  ،وال شك أن طاعة هللا تعاىل وتنفيذ أوامره حتتاج إىل
صرب ومصابرة  ،ألن فيها معارضة للشيطان والنفس واهلوى  ،فإذا جاهدهم وانتصر عليهم استحق اجلزاء األوِف.
-16أن املرأة كالرجل يف هذا احلديث إال إذا كان املراد باإلمام العادل اإلمامة العظمى فال تدخل .
-17عظم فضل هللا .
-18أن هللا ال يضيع عمل احملسنني .
-19فضل اإلخالص .
-20ذم الرياء .
-21فضل البكاء من خشية هللا .
 فضل اْلوف من هللا فضائل :
أوالً  :أنه من عالمات اإلميان .
ِِ
ِ
ني ) .
وه ْم َو َخافُون إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
قال تعاىل (فَال َختَافُ ُ
ثانياً  :مدح هللا أنبياءه باخلوف منه .
ِِ
كما قال تعاىل (إِنَّهم َكانُوا يسا ِرعو َن ِيف ْ ِ
ني ) .
َُ ُ
اخلَْي َرات َويَ ْد ُعونَنَا َر َغباً َوَرَهباً َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
ُْ
ثالثاً  :اخلوف من هللا جيعل اإلنسان يف ظل العرش يوم القيامة .

كما يف حديث الباب (ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا)( ،ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه).

رابعاً  :اخلوف سبب للنجاة من كل سوء

قال  ( ثالث منجيات:منها خشية هللا تعاىل يف السر والعالنية ) فهذه اخلشية هي اليت حتفظ العبد وتنجيه من كل سوء
وعمم تشمل الدنيا واآلخرة.
ألنه قال ووعد هللا ال خيلف وهذا رسوله (منجيات) ِ
خامساً  :أثىن هللا على مالئكته بشدة خوفهم منه .
(وُه ْم ِم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن ) .
كما قال تعاىل َ
سادساً  :من صفات الرجال العهظماء .
الزَكاةِ َخيَافُو َن ي وماً تَتَ َقلَّ ِ ِ
الصالةِ َوإِيتَ ِاء َّ
ص ُار ) .
قال تعاىل ( ِر َج ٌ
ال ال تُ ْل ِهي ِه ْم ِجتَ َارةٌ َوال بَْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر َّ
اَّللِ َوإِقَ ِام َّ
وب َو ْاألَبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
َْ
ُ
سابعاً  :من صفات األبرار خوفهم من عدم القبول .
قال تعاىل َّ ِ
ين يُ ْؤتُو َن َما آتَ ْوا َوقُلُوبُ ُه ْم َوِجلَةٌ أَن َُّه ْم إِ َىل َرِهبِِ ْم َر ِاج ُع و َن) أي :والذين يعطون ويعملون وخيافون أن ال يتقبل منهم.
(والذ َ
َ
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ثامناً  :وعد هللا اخلائفني اجلنة .
ِ
اف م َقام ربِِه جنَّتَ ِ
ان ) .
قال تعاىل ( َول َم ْن َخ َ َ َ َِ َ
تاسعاً  :أنه من صفات نبينا حممد  وأصحابه .

قال  ( إين أخشاكم هلل وأتقاكم له ) رواه مسلم .
وعن أنس قال ( خطبنا رسول هللا خطبة ما مسعت مثلها قط قال  :لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً  ،فغطى
أصحاب رسول هللا وجوههم وهلم خنني ) متفق عليه .

عاشراً  :من أسباب النجاة من النار .
كما قال  ( عينان ال متسهما النار  :عني باتت حترس يف سبيل هللا  ،وعني بكت من خشية هللا ) رواه الرتمذي .
وقد قال  ( من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل  ،أال إن سلعة هللا غالية  ،أال إن سلعة هللا اجلنة ) .
احلادي عشر  :اخلوف سبب للبعد عن املعاصي:
ِ ِ
ٍ
ٍ ِ
ني) .
صَر ْ
َخ ُ
ف َعْنهُ يَ ْوَمئِذ فَ َق ْد َرمحَهُ َو َذل َ
ك الْ َف ْوُز الْ ُمبِ ُ
اب يَ ْوم َعظي ٍم َ .م ْن يُ ْ
صْي ُ
قال تعاىل ( قُ ْل إِِِين أ َ
اف إِ ْن َع َ
ت َرِِيب َع َذ َ
قال بعض السلف :إذا سكن اخلوف يف القلب أحرق موضع الشهوات منه.

الثاين عشر  :سبب يف إخالص العمل هلل .
قال تعاىل ( إَِّمنَا نُطْعِم ُكم لِوج ِه َِّ
اف ِم ْن َربِِنَا يَ ْوماً َعبُوساً قَ ْمطَ ِريراً ) .
يد ِمْن ُك ْم َجَزاءً َوال ُش ُكوراً  .إِنَّا َخنَ ُ
اَّلل ال نُِر ُ
ُ ْ َْ
الثالث عشر  :سبب لعلو اهلمة يف العبادة .
ِ
اِف جنوب هم ع ِن الْم ِ
اه ْم يُْن ِف ُقو َن ) .
قال تعاىل ( تَتَ َج َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ
ضاج ِع يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم َخ ْوفاً َوطَ َمعاً َوممَّا َرَزقْ نَ ُ

الرابع عشر  :اخلوف جيعل العبد سائراً على طريق اهلداية .

قال ذو النون املصري  :الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخل وف فإذا زال عنهم اخلوف ض لوا عن الطريق .

اْلامس عشر  :اخلوف يضفي املهابة على صاحبه .
قال عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا  :من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ،ومن مل خيف هللا خاف من كل شيء .
وقال حيىي بن معاذ الرازي  :على قدر حبك هلل حيبك اخللق ،وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق .
السادس عشر  :اخلوف من أسباب قبول الدعاء .
قال تعاىل ( وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمحت هللا قريب من احملسنني ) .

السابع عشر  :اخلوف من أسباب االنتفاع بكالم هللا تعاىل .

قال تعاىل ( فذكر بالقرآن من خياف وعيد ) .
قال أبو سليمان الداراين  :ما فارق اخلوف قلباً إال خرب .
وقال حاَت األصم  :لكل شيء زينة  ،وزينة العبادة اخلوف من هللا .
وقال عامر بن قيس  :من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء  ،ومن مل خيف هللا أخافه هللا من كل شيء .
وقال الفضيل  :من خاف هللا دله اخلوف على كل خري .
وقال يزيد بن حوشب  :ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبدالعزيز كأن النار مل ختلق إال هلما .
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شاء إ ََل َشطْر اللَّْيل ُثَّ أَقـْبَ َل
ول هللا َ خاِتًَا فَـ َق َ
س َهل َّاَّتَ َذ َر ُس ُ
َ -661ع ْن ُمحَْي ٍد قَ َ
صالَ َة الْع َ
َّر لَْيـلَةً َ
ال نَـ َع ْم أَخ َ
ال ( ُسئ َل أَنَ ٌ
ال صلَّى النَّاس ورقَ ُدوا وََل تَـزالُوا يف ٍ
ال فَ َكأَين أَنْظُُر إ ََل َوبيص َخا َِته ) .
وها قَ َ
صالَة ُم ْن ُذ انْـتَظَ ْرِتُُ َ
ُ ََ َ ْ َ
َ
صلَّى فَـ َق َ َ
َعلَْيـنَا ب َو ْجهه بَـ ْع َد َما َ
[ م . ] 640 :
---------( إ ََل َشطْر اللَّْيل ) أي  :نصفه .

( َ َّ
َّاس ) أي  :غري املخاطبني ممن صلى يف داره أو مسجد قبيلته .
صلى الن ُ
صالَةٍ ) أي  :يف ثواب صالة .
( َوََلْ تَـ َزالُوا يف َ
وها ) أي  :مدة انتظاركم الصالة .
( ُم ْن ُذ انْـتَظَ ْرِتُُ َ
-1احلديث تقدم شرحه (  ) 572وهو دليل على فضل انتظار الصالة  ،حيث أن منتظر الصالة يف صالة ما انتظره ا  ،ومساه
النيب  رباطاً .
ال رسول هللا  ( أال أَدلُّ ُكم علَى ما ميَْحو هللا بِِه اخلطَايا وي رفَع بِِه الدَّرج ِ
رسول
ات ؟ )) قَالُوا  :بَلَى  ،يَا َ
عن أيب هريرة  .قَ َ
ََ
ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ُ
ال  :قَ َ َ ُ
ال  (( :إِسباغُ الوض ِ
وء علَى امل َكا ِرهِ  ،وَكثْ رةُ اخلطَا إِ َىل املس ِ
الصالةِ فَذلِ ُكم ِِ
الربَاط ) رواه مسلم .
هللاِ  ،قَ َ
الصالةِ بَ ْع َد َّ
اج ِد َ ،وانْتِظَ ُار َّ
َ َ ُ
َْ ُ ُ
َ
ُ
ََ
َ
قال ابن رجب  :وإمنا كان مالزمة املسجد للطاعات مكفراً للذنوب  ،ألن فيه جماهدة النفس  ،وكفاً هلا عن أهوائها  ،فإهنا ال
متيل إال إىل االنتشار يف األرض البتغاء الكسب أو جملالسة الناس حملادثتهم  ،أو للتنزه يف الدور األنيقة واملساكن احلسنة ،
ومواطن النزه وحنو ذلك  ،فمن حبس نفسه يف املساجد على الطاعة فهو مرابط هلا يف سبيل هللا  ،خمالف هلواها  ،وذلك من
أفضل أنواع الصرب واجلهاد .
وانتظار الصالة  :حيتمل  :اجللوس يف املسجد ينتظر الصالة األخرى ،وحيتمل  :تعلِق قلبه بالصالة واالهتمام هبا ،والتأهب هلا .
وقال  :وهذا االنتظار سبب ملباهاة هللا سبحانه وتعاىل مبن يقوم به فعن عبد هللا بن عمرو  قال :صليت مع رسول هللا 
املغرب ،فرجع من رجع ،وعقب من عقب ،فجاء رسول هللا  مسرعاً قد َح َفزه الن َفس ،وقد حسر عن ركبته فقال ( أبشروا،
هذا ربكم قد فتح عليكم باباً من أبواب السماء يباهي بكم املالئكة ،يقول :انظروا إىل عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون
أخرى ) ويف املسند عن أيب هريرة  عن النيب  قال( منتظر الصالة بعد الصالة كفارس اشتد به فرسه يف سبيل هللا على
َك ْش ِحه  ،تُصلي عليه مالئكة هللا ما مل حيدث أو يقوم ،وهو يف الرباط األكرب ) .

-2احلديث دليل على أن وقت الصالة ينتهي إىل منتصف الليل  ،وقد تقدمت املسألة .

-3جواز اختاذ اخلاَت من الفضة للرجال .

 -37باب فضل من غدا إَل املسجد ومن راح

اح ) .
َع ـ َّد َّ
َ -662ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ َ ،عن النَّب  قَ َ
اح أ َ
اَّللُ لَهُ نُـ ُزلَهُ م َن ا ْْلَنَّة ُكلَّ َما غَـ ـ َدا  ،أ َْو َر َ
ال ( َم ْن غَـ َدا إ ََل ال َْم ْسجد َوَر َ
[ م . ] 669 :
----------

( َم ْن غَ َدا ) الغدو الذهاب أول النهار .

اح ) الرواح الذهاب بعد الزوال .
( أ َْو َر َ
 -1احلديث دليل على فضل الذهاب إىل املساجد .
قال  ( أال أدلكم على ما ميحو هللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات  ... ،كثرة اخلطا إىل املساجد )  .رواه مسلم
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وقال  ( وإسباغ الوضوء يف املكاره  ،وإعمال األقدام إىل املساجد  ،وانتظار الصالة بعد الصالة يغسل اخلطايا غسالً ) .
وقال  ( بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة )  .رواه الرتمذي .
 -2احلديث دليل على فضل احملافظة على صالة اجلماعة .
 -3احلديث دليل على أن أعمال العباد كلها حمصية عند هللا تعاىل .
 -4احلديث دليل على فضل هللا عز وجل على العبد حيث يعطيه على مثل هذه األعمال اليسرية هذا الثواب اجلزيل .
 -5أمساء اجلنة :

أوالً  :اْلنة .

وهو االسم العام املتناول لتلك الدار  ،وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور .
قال تعاىل ( سندخلهم جنات جنات من حتتها األهنار خالدين فيها أبداً ) .
َن َهلم جن ٍ
وقال تعاىل (وب ِِش ِر الَّ ِذين آمنُواْ وع ِملُواْ َّ ِ ِ
َّات َْجت ِري ِمن َْحتتِ َها األَنْ َه ُار ) .
َ ََ
الصاحلَات أ َّ ُ ْ َ
ََ

ثانياً  :دار السالم .
فهي الساملة من كل بلية وآفة ومكروه .
ند َرِهبِِ ْم َوُه َو َولِيُّ ُه ْم ِمبَا َكانُواْ يَ ْع َملُون ) .
قال تعاىل ( َهلُ ْم َد ُار َّ
السالَِم ِع َ
السالَِم وي ه ِدي من ي َشاء إِ َىل ِصر ٍ
ِ ِ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم ) .
وقال تعاىل ( َو ِ
اَّللُ يَ ْد ُعو إ َىل َدار َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ

ثالثاً  :دار اْللد .
ومسيت بذلك ألن أهلها ال يظعنون عنها أبداً كما قال تعاىل ( عطاء غري جمذوذ ) .
قال تعاىل (قُل أَ َذلِك خي ر أَم جنَّةُ ْ ِ
ِ
ت َهلُ ْم َجَزاء ومصرياً ) .
اخلُْلد الَِّيت ُوع َد الْ ُمتَّ ُقو َن َكانَ ْ
ْ َ ٌَْ ْ َ

رابعاً  :دار املقامة .
ألهنم مقيمون هبا أبداً  ،ال ميوتون وال يتحولون منها أبداً .
ِ
ِ
قال تعاىل حكاية عن أهلها (الَّ ِذي أَحلَّنَا دار الْم َقام ِة ِمن فَ ْ ِ ِ
وب ) .
ب َوَال ميََ ُّسنَا ف َيها لُغُ ٌ
ضله َال ميََ ُّسنَا ف َيها نَ َ
َ ََ ُ َ
صٌ

خامساً  :جنة املأوى .
قال تعاىل (أ ََّما الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّات الْ َمأْ َوى نُُزالً ِمبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن ) .
َ َ ََ
الصاحلَات فَلَ ُه ْم َجن ُ
اجلَنَّةَ ِه َي الْ َمأْ َوى ) .
وقال تعاىل (فَِإ َّن ْ
سادساً  :جنات عدن .
أي جنات إقامة  ،يقال َع َد َن باملكان أي أقام به .
الر ْمحَن ِعبَ َادهُ بِالْغَْي ِ
ِ ٍ َّ
ب إِنَّهُ َكا َن َو ْع ُدهُ َمأْتِيِاً ) .
قال تعاىل ( َجنَّات َع ْدن ال ِيت َو َع َد َّ ُ
ِ
وقال تعاىل ( ومساكِن طَيِبةً ِيف جن ِ
ِ
يم ) .
َّات َع ْد ٍن َذل َ
َ َ َ َ َِ
َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
سابعاً  :دار احليوان .

أي هي الدار اليت ال تنغيص فيها وال نفاد  ،وال تفىن وال تنقطع .
ِِ
احلياةُ الدُّنْيا إَِّال َهلْو ولَعِ ِ
احلَيَ َوا ُن لَ ْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن ) .
َّار ْاآل ِخَرَة َهلِ َي ْ
َ
قال تعاىل ( َوَما َهذه ََْ
ٌَ ٌ
ب َوإ َّن الد َ
ثامناً  :الفردوس .
ومعناه  :البستان الذي جيمع كل ما فيه البساتني .
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قال تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّات الْ ِفْرَد ْو ِس نُُزالً ) .
الصاحلَات َكانَ ْ
َ َ ََ
ت َهلُ ْم َجن ُ
وقال تعاىل (الَّ ِذ ِ ِ
س ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن )  .الثالثاء 1434 / 12 / 3 /ه
َ
ين يَرثُو َن الْفْرَد ْو َ
يمت َّ
صالَةَ إالَّ ال َْمكْتُوبَةَ
الصالَةُ فَالَ َ
 -38باب إذَا أُق َ
َ -663عن َع ْبد هللا بْن مال ٍ
َّب  ب َر ُج ٍل.
ك ابْن ُِبَْيـنَةَ قَ َ
ال َم َّر الن ُّ
ْ
َ
ك ابْ ُن ُِبَْيـنَةَ أ َّ
ول هللا َ رأَى َر ُجالً َوقَ ْد
َن َر ُس َ
ت َر ُجالً م َن األَ ْزد يُـ َق ُ
 663م -وعن َح ْفص بْن َعاص ٍم قَ َ
ال لَهُ َمال ٌ
ال َْ :س ْع ُ
الص ْب َح
ال لَه َر ُس ُ
َّاس َوقَ َ
ف َر ُس ُ
الص ْب َح أ َْربَـ ًعا ُّ
ول هللا ُّ 
يمت َّ
ص َر َ
ول هللا  : الَ َ
صلي َرْك َعتَـ ْني فَـلَ َّما انْ َ
الصالَةُ يُ َ
أُق َ
ث به الن ُ
أ َْربَـ ًعا) .
تَابـعهُ غُْن َدر ومعاذٌ َ ،عن ُش ْعبةَ يف مال ٍ
ك.
ٌ ََُ
ََ
ْ َ َ
ال ابْ ُن إ ْس َحا َق َع ْن َس ْع ٍد َع ْن َح ْف ٍ
ص َ ،ع ْن َع ْبد هللا ابْن ُِبَْيـنَةَ.
َوقَ َ
ص َ ،عن مال ٍ
ال َمحَّا ٌد  ،أَ ْخبَـ َرنَا َس ْع ٌد َع ْن َح ْف ٍ
ك.
َوقَ َ
ْ َ
[ م . ] 711 :
----------صالَةَ إالَّ ال َْمكْتُوبَةَ ) هذا لفظ حديث أخرجه مسلم يف صحيحه .
يمت َّ
الصالَةُ فَالَ َ
( باب إذَا أُق َ

َّب  ب َر ُج ٍل ) هو عبد هللا الراوي كما رواه أمحد  ،ومل يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد  ،بل حتول إىل رواية
( َم َّر الن ُّ
اَّللِ بْ ِن
شعبة  ،فأوهم أهنما متوافقتان وليس كذلك  ،فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند املذكور ولفظه َ :ع ْن َعْب ِد َّ
ٍ
ِ
اَّللِ  مَّر بِرج ٍل ي ِ
مالِ ٍ
َحطْنَا
ك ابْ ِن ُحبَْي نَةَ ( أَ َّن َر ُس َ
صالَةُ ُّ
يم ْ
الصْب ِح فَ َكلَّ َمهُ بِ َش ْيء الَ نَ ْد ِرى َما ُه َو فَلَ َّما انْ َ
ول َّ َ َ ُ ُ َ
ت َ
صَرفْ نَا أ َ
َ
صلِى َوقَ ْد أُق َ
ِ
ِ
ِ
صْب َح أ َْربَعاً ) .
ال :قَ َ
اَّلل  ؟ قَ َ
ول َّ
ك َر ُس ُ
ول َما َذا قَ َ
نَ ُق ُ
َح ُد ُك ُم ال ُّ
ال ِىل  :يُوش ُ
ال لَ َ
ك أَ ْن يُ َ
صلِ َي أ َ
( َرأَى َر ُجالً ) هو عبد هللا الراوي .

الصالَةُ ) ويف رواية مسلم ( وقد أقيمت صالة الصبح ) .
يمت َّ
( َوقَ ْد أُق َ

ول هللا  ) ظاهر هذه الرواية ( رواية شعبة ) تقتضي أنه  كلم الرجل بعد الفراغ من الصالة  ،خبالف
ف َر ُس ُ
ص َر َ
( فَـلَ َّما انْ َ
الرواية اليت ساقها مسلم ( رواية إبراهيم بن سعد ) فإهنا تقتضي أنه كلمه وهو يصلي  ،وميكن اجلمع بينهما بأنه كلمه أوالً سراً ،
فلهذا احتاجوا أن يسألوه  ،مث كلمه ثانياً جهراً فسمعوه  .قاله يف الفتح .

َّاس ) أي  :أدار وأحاط  ،ظاهره أن الضمري للنيب  ، لكن طريق إبراهيم بن سعد املتقدمة تقتضي أنه للرجل .
( الَ َ
ث به الن ُ

الص ْب َح أ َْربَـ ًعا ) هبمزة ممدودة يف أوله  ،وجيوز قصرها  ،وهو استفهام إنكار  ،وأعاده تأكيداً لإلنكار  ،ويف رواية
الص ْب َح أ َْربَـ ًعا ُّ
( ُّ
وشك أَ ْن ي ِ
ِ
الصْب َح أ َْربَعاً ) .
َح ُد ُك ُم ُّ
إبراهيم بن سعد ( يُ ُ ُ َ
صلِ َى أ َ
 -1احلديث دليل على النهي أن يبدأ اإلنسان نافلة وقد أقيمت الصالة  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :ال جيوز الشروع يف نافلة إذا أقيمت الصالة ال فرق بني سنة الفجر وال غريها .

وهذا قول أهل الظاهر  ،واختاره الشيخ ابن باز  ،والشيخ ابن عثميني .
أ-حلديث أيب هريرة  .قال  :قال  ( إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ) رواه مسلم .
ب -وحلديث الباب .
قال أبو عمر :قد ثبت عن النيب  أنه قال ( أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة اليت أقيمت ) رواه أبو سلمة عن أيب هريرة
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وعطاء بن يسار عن أيب هريرة واحلجة عند التنازع السنة فمن أدىل هبا فقد فَلَ َج ومن استعملها فقد جنا وما توفيقي إال باهلل .
وقال ابن قدامة رمحه هللا  :وإذا أقيمت الصالة مل يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة األوىل أو مل خيشى .
ولنا قول النيب ( إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ) .
وألن ما يفوته مع اإلمام أفضل مما يأيت به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة  ،قال ابن عبد الرب :يف هذه املسألة احلجة
عند التنازع السنة فمن أدىل هبا فقد فَلَج  ،ومن استعملها فقد جنا  ( .املغين ) .
وقال اإلمام الرتمذي رمحه هللا  :والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب  وغريهم إذا أقيمت الصالة أن ال
يصلي الرجل إال املكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق .
القول الثاين  :أنه يكره .
وبه قال من الصحابة عمر وابنه  ،وأبو هريرة  ،ومن التابعني عروة  ،وحممد بن سريين  ،وإبراهيم النخعي  ،ومن األئمة  :سفيان
الثوري  ،وابن املبارك  ،والشافعي  ،وأمحد .
القول الثالث  :أنه ال بأس بصالة سنة الصبح واإلمام يف الفريضة .
حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود  ،ومسروق  ،واحلسن  ،وجماهد  ،ومكحول .
والصحيح األول .
 -2اختلف العلماء يف حكم من يصلي النافلة وقد أقيمت الصالة على أقوال :

القول األول  :أنه يقطعها .

وبه قال الظاهرية  ،واختاره ابن باز .
أ-لعموم قوله  ( إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ) رواه مسلم .
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  :واستدل بعموم قوله ( فال صالة إال املكتوبة ) ملن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة،
ب -واستدلوا ببعض اآلثار الواردة عن السلف ومنها:
عن بيان بن بشر األمحسي قال ( قيس بن أيب حازم يؤمنا فأقام املؤذن الصالة ،وقد صلى ركع ة ،قال :فرتكها ،مث تقدم فصلى
بنا ) .
وعن مغرية عن الشعيب قال ( إذاكان الرجل قائماً يصلي فسمع اإلقامة فليقطع ،وقال إبراهيم :يضيف إليها أخرى وال يقطع ) .
القول الثاين  :يتم النافلة ما مل خيش فوات اجلماعة .
وهذا قول اجلمهور .
قال اإلمام النووي  :قال املصنف رمحه هللا تعاىل ( وإن دخل يف صالة نافلة مث أقيمت اجلماعة فإن مل خيش فوات اجلماعة أَت
النافلة مث دخل يف اجلماعة وإن خشي فوات اجلماعة قطع النافلة ألن اجلماعة أفضل ) .
الشرح  :هذه املسألة مشهورة عند األصحاب على التفصيل الذي ذكره املصنف ومراده بقوله ( خشي فوات اجلماعة ) أن تفوت
كلها بأن يسلم من صالته هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والشيخ نصر وآخرون وهللا أعلم  ( .اجملموع ) .
وقال ابن قدامة  :إن أقيمت الصالة وهو يف النافلة ومل خيش فوات اجلماعة أمتها ومل يقط عها لقول هللا تعاىل ( وال تُْب ِطلُوا
َع َمالَ ُكم ( وإن خشي فوات اجلماعة فعلى روايتني إحدامها :
أَ
يتمها لذلك .
والثانية يقطعها  ،ألن ما يدركه من اجلماعة أعظم أجراً وأكثر ثواباً مما يفوته بقطع النافلة  ،ألن صالة اجلماعة تزيد على صالة
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الرجل وحده سبعاً وعشرين درجة  ( .املغين ) .

ِ
َع َمالَ ُكم )  ،قالوا :إذا شرع املصلي يف النفل جيب عليه صونه عن البطالن هلذه اآلية.
أ-استدلوا بقول هللا تعاىل ( وال تُْبطلُوا أ َ
ب -كما أهنم استدلوا ببعض اآلثار الواردة عن السلف ومنها:
عن فضيل عن إبراهيم وسعيد بن جبري  :أمها يكرهان الصالة عند اإلقامة ،وقال إبراهيم :إن كنت قد دخلت يف شيء فأمته .
وعن إبراهيم قال  :إذا افتتحت الصالة تطوعاً وأقيمت الصالة ،فأَت .
وعن ميمون بن مهران قال  :إن كربت بالصالة تطوعاً قبل أن يكرب باإلقامة فصل ركعتني .
وعن عطاء بن أيب رباح قال  :إذا أقيمت الصالة فال صالة ،فإذا خرج اإلمام وأنت راكع ،فاركع إليها أخرى خفيفة ،مث سلم ويف
رواية أخرى عنه  :إذا كنت يف املسجد فأقيمت الصالة فال تركع ،إال أن تكون على وتر فلتشفع .
وأجابوا عن أدلة القول األول :
أما احلديث فالنفي فيه حيتمل أن يكون للصحة أو إىل الكمال ،وهو عندي إىل نفي الصحة أقرب ،ولكن قد يتوجه معناه
فيكون :ال ابتداء لنافلة بعد إقامة الصالة ،أما من كان يف نافلة وقد أيقن أنه سيدرك الصالة فليتمها خفيفة ويدخل مع اإلمام
وإال فليقطعها وهبذا جتتمع األدلة .
ِ
بعد
قال الشيخ ابن عثيمني  :والذي يظهر أن قولَه  ( ال صالة ) املراد به ابتداؤها ،وأنه َحيُرُم على
اإلنسان أن يبتدىءَ نافلةً َ
تعني ملتاب ِ
ِ
الشروع فيها؛ َّ
عة اإلمام ... .مث قال بعد ذلك  ...وأما ما ورد عن السلف يف ذلك
بعد
ِ
إقامة َّ
الصالةِ ،أيَ :
ألن الوقت َّ َ
فيجاب عليه بأنه معارض بكالمهم اآلخر وهللا تعاىل أعلم..
القول الثالث  :يتمها وال يقطعها .
لقوله تعاىل ( وال تبطلوا أعمالكم ) .

القول الرابع  :أنه إذا كان يف أوهلا قطعها  ،وإذا يف الركعة الثانية أمتها خفيفة .

كعة ِ
الر ِ
ِ
الثانية فأمتَّها خفيفةً،
كنت يف َّ
واختاره الشيخ ابن عثمني رمحه هللا  .وقال رمحه هللا  :والذي نرى يف هذه املسألة :أنك إ ْن َ
وإ ْن كنت يف َّ ِ
الصالة ) وهذا
فاقطع َها ،
ومستندنا يف ذلك ُ
أدرك َّ
أدرك ركعةً ِمن َّ
الصالةِ فقد َ
َّيب َ ( من َ
ُ
الركعة األوىل ْ
قول الن ِِ
الذي َ َّ
ِ
الصالةِ ،فيكون قد أدرك
الصالةِ ساملة ِمن
املعارض الذي هو إقامةُ َّ
أدرك ركعةً ِمن َّ
قام َّ
الصالةُ يكون َ
قبل أَ ْن تُ َ
صلى ركعةً َ
تمها خفيفةً ،أما إذا كان يف الركعة األوىل ولو يف َّ ِ ِ
ِ
يقطعها؛ ألنه مل
قبل النهي فليُ َّ
السجدة الثانية منها فإنَّه ُ
الصال َة بإدراكه الركعةَ َ
الصالةِ ِ
النافلة.وهذا هو الذي جتتمع فيه األدلَّة .
ختلص له؛ حيث مل ْ
قبل النَّهي عن َّ
تتم له هذه َّ
َّ
الصالةُ ،ومل ْ
يدرك منها ركعة َ
 -3ذهب بعض العلماء إىل أن من مل يركع ركعيت الفجر مث جاء إىل املسجد فإنه يركع ركعيت الفجر واإلمام يصلي املكتوبة .
قال هبذا أبو حنيفة ومالك والثوري  ( .على تفصيل فيما بينهم  ،فمنهم راعى فوت الركعة األوىل  ،ومنهم من راعى الثانية ،
ومنهم اشرتط اخلروج من املسجد ) .
والصحيح أن من دخل املسجد والناس يف صالة الفجر فإنه ال يركع ركعيت الفجر بل يدخل يف الصالة .
قال هبذا الشافعي  ،وأمحد  ،واختاره ابن عبد الرب .
أ -للحديث السابق ( إذا أقيمت الصالة فال صالة . ) ...
ب -عن عب ِد َِّ ِ ِ
اَّللِ ِِ ف ِ ِ
ني ِِف َجانِ ِ
صلَّى رْك َعتَ ْ ِ
ب الْ َم ْس ِج ِد ُمثَّ
ول َّ
ال ( َد َخ َل َر ُج ٌل الْ َم ْس ِج َد َوَر ُس ُ
س قَ َ
َ ْ َْ
َ
صالَة الْغَ َداة فَ َ َ
اَّلل بْن َس ْرج َ
َدخل مع رس ِ
ِ ِ
الصالَتَ ْ ِ
ك َم َعنَا) رواه
اَّللِ  قَ َ
ول َّ
اَّللِ  فَلَ َّما َسلَّ َم َر ُس ُ
ول َّ
َى َّ
صالَتِ َ
صالَتِ َ
ني ْاعتَ َد ْد َ
ك َو ْح َد َك أ َْم بِ َ
ت أَبِ َ
َ َ ََ َُ
ال (يَا فُالَ ُن بأ ِ
مسلم
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ِ
ِِ ِ
الص َالة َم َع ِْ
صلِِي بَ ْعد ِْ
اإل َمام َ ،وَرٌّد َعلَى َم ْن قَ َ
اإلقَ َامة نَافِلَة َوإِ ْن َكا َن يُ ْد ِرك َّ
ال  :إِ ْن َعل َم أَنَّهُ
قال النووي  :فيه َدليل َعلَى أَنَّهُ َال يُ َ
ِِ ِ
ُوىل أَو الثَّانِية ي ِ ِ
ِ
الصْبح َغ َداة َ ،وقَ ْد َسبَ َق نَظَائُِرهُ . .
احة تَ ْس ِميَة ُّ
يَ ْد ِرك َّ
الرْك َعة ْاأل َ ْ َ ُ َ
صلِي النَّافلَة َ .وفيه َدليل َعلَى إبَ َ
ِ
اَّللِ  مَّر بِرج ٍل ي ِ
ِ
اَّللِ ب ِن مالِ ٍ
ك ابْ ِن ُحبَْي نَةَ ( أ َّ
الصْب ِح فَ َكلَّ َمهُ بِ َش ْى ٍء الَ نَ ْد ِرى َما ُه َو
َن َر ُس َ
صالَةُ ُّ
يم ْ
ول َّ َ َ ُ ُ َ
ت َ
جَ -ع ْن َعْبد َّ ْ َ
صلِى َوقَ ْد أُق َ
وشك أَ ْن ي ِ
ِ
الصْب َح أ َْربَعاً ) رواه مسلم .
ال قَ َ
اَّللِ  قَ َ
ول َّ
ك َر ُس ُ
ول َما َذا قَ َ
َحطْنَا نَ ُق ُ
َح ُد ُك ُم ُّ
ال لَ َ
ال ِىل  :يُ ُ ُ َ
فَلَ َّما انْ َ
صلِ َي أ َ
صَرفْ نَا أ َ
 -3احلكمة من عدم صالة النافلة عند إقامة الصالة :
قال النووي  :احلكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوهلا فيشرع فيها عقب شروع اإلمام  ،وإذا اشتغل بنافلة فاته اإلحرام مع اإلمام ،
وفاته بعض مكمالت الفريضة فالفريضة أوىل باحملافظة على إكماهلا  ،قال القاضي :وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن االختالف
على األئمة .
ٍ
ٍ
ِ
تقيمها اجلماعةُ؛
وقال الشيخ ابن عثيمني  :واحلكمةُ ِمن النَّهي هو :أن ال
يقيمها َ
وحده إىل َجْنب فريضة ُ
يتشاغل اإلنسا ُن بنافلة ُ
َ
ألنه يكون ٍ
حينئذ خمالفاً للن ِ
َّاس ِمن وجهني :
نافلة ،والنَّاس يف فر ٍ
الوجه األول  :أنَّه يف ٍ
يضة.
ُ
ُ
ِ
َّاس يصلُّون مجاعةً.
الوجه الثاين  :أَنَّهُ يُصلِي َ
وحده ،والن ُ
 -39باب حد املريض أن يشهد اْلماعة
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر
الصالَةُ فَأُذ َن فَـ َق َ
ض َر ُس ُ
ض َرت َّ
 -664عن عائشة  .قَالَ ْ
ات فيه فَ َح َ
ضهُ الَّذي َم َ
ول هللا َ م َر َ
ت ( لَ َّما َمر َ
اد
يل لَهُ إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َر ُج ٌل أَس ٌ
ام يف َم َقام َ
َع َ
َع ُ
َع َ
ادوا لَهُ فَأ َ
اد فَأ َ
صل َي بالنَّاس َوأ َ
ك ََلْ يَ ْستَط ْع أَ ْن يُ َ
فَـلْيُ َ
يف إذَا قَ َ
صل بالنَّاس فَق َ
الثَّالثَةَ فَـ َق َ
َّب  م ْن نَـ ْفسه خ َّفةً
وس َ
صلَّى فَـ َو َج َد الن ُّ
صل بالنَّاس فَ َخ َر َج أَبُو بَ ْك ٍر فَ َ
ف ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ال إنَّ ُك َّن َ
ب يُ ُ
ص َواح ُ
َّب  أَ ْن َم َكانَ َ
َّر فَأ َْوَمأَ إلَْيه الن ُّ
ني َر ُجلَ ْني َكأَين أَنْظُُر ر ْجلَْيه ََّتُطَّان م َن ال َْو َجع فَأ ََر َ
فَ َخ َر َج يُـ َه َ
ادى بَـ ْ َ
اد أَبُو بَ ْك ٍر أَ ْن يَـتَأَخ َ
ك ُُثَّ أُِتَ
صالَة أَِب بَ ْك ٍر
يل لألَ ْع َمش َ ،وَكا َن الن ُّ
صلُّو َن ب َ
َّاس يُ َ
صلي ب َ
صلي َ ،وأَبُو بَ ْك ٍر يُ َ
َّب  يُ َ
صالَته َوالن ُ
س إ ََل َج ْنبه ق َ
به َح ََّّت َجلَ َ
ال ب َرأْسه نَـ َع ْم ) .
فَـ َق َ
ضهُ.
َرَواهُ أَبُو َد ُاو َد َ ،ع ْن ُش ْعبَةَ َ ،عن األَ ْع َمش بَـ ْع َ
صلي قَائ ًما.
َوَز َ
سار أَِب بَ ْك ٍر فَ َكا َن أَبُو بَ ْك ٍر يُ َ
س َع ْن يَ َ
اد أَبُو ُم َعاويَةَ َجلَ َ
[ م . ] 418 :
ني َر ُجلَ ْني
 -665عن َعائ َ
شة قالت ( لَ َّما ثَـ ُق َل الن ُّ
ض يف بَـ ْيِت فَأَذ َّن لَهُ فَ َخ َر َج بَـ ْ َ
اجهُ أَ ْن َيََُّر َ
َّب َ وا ْشتَ َّد َو َج ُعهُ ْ
استَأْ َذ َن أَ ْزَو َ
ََّتُ ُّ
ك البْن َعبَّ ٍ
ال ِل َو َه ْل
شةُ فَـ َق َ
آخ َر قَ َ
ت َعائ َ
اس َما قَالَ ْ
ت َذل َ
ال ُعبَـ ْي ُد هللا فَ َذ َك ْر ُ
ني ال َْعبَّاس َوَر ُج ٍل َ
ض َ ،وَكا َن بَـ ْ َ
ط ر ْجالَهُ األ َْر َ
تَ ْدري َمن َّ َّ
ال ُه َو َعل ُّي بْ ُن أَِب طَال ٍ
ب).
ْت  :الَ قَ َ
سم َعائ َ
شةُ قُـل ُ
الر ُج ُل الذي ََلْ تُ َ
[ م . ] 418 :
--------ات فيه ) وقد بني الزهري يف روايته ( أن ذلك كان بعد أن اشتد به املرض واستقر يف
ض َر ُس ُ
ضهُ الَّذي َم َ
ول هللا َ م َر َ
( لَ َّما َمر َ
بيت عائشة ) .
الصالَةُ ) هي العشاء .
ض َرت َّ
( فَ َح َ

( فَأُذ َن ) املراد به أذان الصالة  ،وحيتمل أن يكون معناه أعلم لرواية ( جاء بالل يؤذنه بالصالة ) .
صل بالنَّاس ) أي  :إماماً .
( فَـ َق َ
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
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يل لَهُ ) القائل ذلك عائشة  .كما جاء به مصرحاً يف الروايات األخرى .
( فَق َ
يف ) بوزن فعيل  ،واملراد أنه رقيق القلب  ،وجاء يف الرواية الثانية ( إنه رجل رقيق  ،إذا قرأ غلبه البكاء ) .
( إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َر ُج ٌل أَس ٌ
ف ) صواحب مجع صاحبة  ،واملراد أهنن مثل صواحب يوسف يف إظهار خالف ما يف الباطن  .مث
( فَـ َق َ
وس َ
ال إنَّ ُك َّن َ
ب يُ ُ
ص َواح ُ
إن هذا اخلطاب وإن كان بلفظ اجلمع فاملراد به واحد وهي عائشة فقط  ،كما أن " صواحب " صيغة مجع واملراد زليخا فقط ،
ووجه املشاهبة بينهما يف ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت هلن اإلكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن
إىل حسن يوسف ويعذرهنا يف حمبته  ،وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادهتا صرف اإلمامة عن أبيها كونه ال يسمع املأمومني
القراءة لبكائه  ،ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ال يتشاءم الناس به  .وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت " لقد راجعته وما
محلين على كثرة مراجعته إال أنه مل يقع يف قليب أن حيب الناس بعده رجالً قام مقامه أبداً .
 -1احلديث دليل على أنه جيوز للمريض الذي يشق عليه حضور اجلماعة التخلف عنها .

أ-لقول هللا تعاىل ( فاتقوا هللا ما استطعتم ) .
ب-ولقوله تعاىل ( ال يكلف هللا نفساً إال وسعها ) .
َعَرِج َحَر ٌج َوال َعلَى الْ َم ِر ِ
يض َحَرج ) .
َع َمى َحَر ٌج َوال َعلَى األ ْ
س َعلَى األ ْ
ج-ولقوله تعاىل ( لَْي َ
د-ولقول النيب  ( إذا أمرتُكم بأم ٍر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه .
ِ
اجلماعة ) مع أن بيته كان إىل َجْن ِ
ه  -و َّ
ب املسجد .
ض ختلَّف عن
أن النيب  ( ملا َم ِر َ
وقول ابن مسعود ( لقد رأيتنا وما يتخلَّف عن َّ ِ
منافق قد ُعلِ َم نفاقُهُ أو مريض ) رواه مسلم .
وُ -
َُ
ُ
الصالة إال ٌ
 -2احلديث دليل على شدة مرض النيب  وأن األنبياء يشدد عليهم عند املوت .
وكانت بداية مرض النيب  عند عودته من البقيع .
 -2احلديث دليل على فضل ومكانة عائشة  ،وقد جاء يف رواية أنه كان يقول  :أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ قال الكرماين :
استبطاء ليوم عائشة  ،يستطيل اليوم اشتياقاً إليها وإىل نوبتها .
 -3احلديث دليل على عدله  مع أزواجه  ،وقد متثل ذلك يف استئذانه أزواجه أن ميرض يف بيت عائشة .
قال ابن حجر  :واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه  ،وحيتمل أن يكون فعل ذلك تطييباً هلن .
وقد اختلف يف حكم القسم يف حقه  على قولني :
قيل  :كان واجباً عليه  ،وقيل  :ليس بواجب .
-7شدة بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل .
 -8مشروعية العدل بني الزوجات يف حقه . 
-9جواز استئذان أصحاب احلقوق يف اإلقالة من حقوقهم .
-10خدمة املرأة لزوجها .
 -11شفقة النيب  على أمته .
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 -40باب الرخصة يف املطر والعلة أن يصلي يف رحله
َ -666ع ْن نَاف ٍع ( أ َّ
ول هللا 
ال إ َّن َر ُس َ
صلُّوا يف الر َحال ُُثَّ قَ َ
يح ُُثَّ قَ َ
َن ابْ َن ُع َم َر أَذَّ َن ب َّ
الصالَة يف لَْيـلَ ٍة َذات بَـ ْرٍد َور ٍ
ال أَالَ َ
صلُّوا يف الر َحال ) .
ات بَـ ْرٍد َوَمطَ ٍر يَـ ُق ُ
َكا َن يَأ ُْم ُر ال ُْم َؤذ َن إذَا َكانَ ْ
ت لَْيـلَةٌ ذَ ُ
ول أَالَ َ
[ م . ] 697 :
--------- -1احلديث تقدم شرحه (  ) 632وهو دليل على أن املطر والليل البارد عذر يف التخلف عن حض ور اجلماعة .
قال ابن حجر قوله ( يف الليلة الباردة أو املطرية ) قوله ( أو ) للتنويع ال للشك ويف صحيح أيب عوانة ( ليلة باردة أو ذات مطر
أو ذات ريح )  ،ودل ذلك على أن كالً من الثالثة عذر يف التأخري عن اجلماعة  ،ونقل بن بطال فيه اإلمجاع  ،لكن املعروف
عند الشافعية أن الريح عذر يف الليل فقط  ،وظاهر احلديث اختصاص الثالثة بالليل لكن يف السنن من طريق بن إسحاق عن
نافع يف هذا احلديث ( يف الليلة املطرية والغداة القرة ) وفيها بإسناد صحيح من حديث أيب املليح عن أبيه ( أهنم مطروا يوماً
فرخص هلم ) ومل أر يف شيء من األحاديث الرتخص بعذر الريح يف النهار صرحياً  ،لكن القياس يقتضى إحلاقه وقد نقله بن
الرفعة وجهاً .
َن ع ْتبا َن بْن مال ٍ
ول
ال ل َر ُسول هللا  يَا َر ُس َ
ك َكا َن يَـ ُؤُّم قَـ ْوَمهُ َو ْه َو أَ ْع َمى َوأَنَّهُ قَ َ
َ -667ع ْن َْحم ُمود بْن َّ
الربيع األَنْ َ
صاري ( أ َّ َ َ َ
ول هللا يف بَـ ْيِت َم َكانًا أ َََّّت ُذهُ ُم َ ًّ
ول هللا 
اءهُ َر ُس ُ
صل يَا َر ُس َ
هللا إنَّـ َها تَ ُكو ُن الظُّل َْمةُ َو َّ
الس ْي ُل َوأَنَا َر ُج ٌل َ
صر فَ َ
ضر ُير الْبَ َ
صلى فَ َج َ
ٍ
ول هللا . ) 
صلـ ـَّى فيه َر ُس ُ
فَـ َق َ
ال أَيْ َن ُُت ُّ
ار إ ََل َم َكان م َن الْبَـ ْيت فَ َ
ب أَ ْن أ َ
ُصل َي فَأَ َش ـ ـ ـ ـ ـ َ
[ . ] 674
----------1احلديث تقدم شرحه (  ) 424وهو دليل على جواز التخلف عن اجلماعة بالظلمة واملطر وحنو ذلك من املشقة .
اَّللِ  ،قَ ْد أَنْ َكرت بص ِرى  ،وأَنَا أُصلِِى لَِقوِمى  ،فَِإ َذا َكانَ ِ
ت
ول َّ
ال يَا َر ُس َ
وجاء يف الرواية اليت سبقت يف حديث (  ( ) 424فَ َق َ
ُْ ََ
َ َ
ْ
ِ
ِ
ال الْو ِادى الَّ ِذى ب ي ِىن وب ي نَ هم َ ،مل أ ِ
صلِِ َى هبِِم ) .
َْ َ َْ ُ ْ ْ ْ
َستَط ْع أَ ْن آت َى َم ْسج َد ُه ْم فَأُ َ
األ َْمطَ ُار َس َ َ
ويف رواية ( ملا ساء بصري ) ويف رواية ( جعل بصري يَ ِك ِل ) .
وللطرباين ( وإن األمطار حني تكون مينعين سيل الوادي ) .
 -2حسن خلق النيب  وتواضعه .
 -3جواز إمامة األعمى  ،وقد تقدمت املسألة .

 -4إشكال :
أشكل حديث عبد هللا بن أم مكتوم يف ( صالة اجلماعة ) على كثريين  ،وقد تعددت األقوال يف فهمه وتنوعت اآلراء يف
توجيهه  ،وحنن نذكر احلديث وما وقفنا عليه من تلك األقوال واآلراء.
ِ
ول َِّ ِ
اَّللِ  أَ ْن
ول َّ
ودِن إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد .فَ َسأ ََل َر ُس َ
ال يَا َر ُس َ
َّب َ ر ُج ٌل أ َْع َمى فَ َق َ
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ قَ َ
س ِىل قَائ ٌد يَ ُق ُ
ال (أَتَى النِ َّ
اَّلل إنَّهُ لَْي َ
ال :فَأ ِ
ي رِخص لَه فَي ِ ِ ِ ِ
َجب) .رواه مسلم
ال نَ َع ْم  .قَ َ
الصالَةِ؟ فَ َق َ
ص لَهُ فَلَ َّما َوَّىل َد َعاهُ فَ َق َ
ال « َه ْل تَ ْس َم ُع النِِ َداءَ بِ َّ
َُ ِ َ ُ ُ َ
صلِ َى ِف بَْيته فََر َّخ َ
ٍ
وعن اب ِن أُِم مكْتوم ( أَنَّه سأ ََل النَِّيب  فَ َق َال  :يا رس َ ِ
اَّلل إِِين رجل ض ِرير الْبص ِر َش ِ
اس ُع الدَّا ِر َوِيل قَائِ ٌد َال يَُالئِ ُم ِين فَ َه ْل ِيل
َْ ْ ِ َ ُ
َّ
ول َّ ِ َ ُ ٌ َ ُ َ َ
َ َُ
ُ َ
ِ
رخصةٌ أَ ْن أ ِ
ِ
ص ًة ) رواه أبو داود .
ُصلِ َي ِيف بَْي ِيت ؟ قَ َال َ ( :ه ْل تَ ْس َم ُع النِ َداءَ ؟ ) قَ َال  :نَ َع ْم  ،قَ َال ( َال أَج ُد لَ َ
ك ُر ْخ َ
َ
ُْ َ
ٍِ
ِ
ِِ
اع ٍة أَيَ َس ُع ِين أَ ْن
ني الْ َم ْسجد َخنْ ًال َو َش َجًرا َوَال أَقْد ُر َعلَى قَائد ُك َّل َس َ
ويف رواية عند أمحد ( قال ابن أم مكتوم  :إِ َّن بَْي ِين َوبَ ْ َ
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ُصلِِي ِيف بَْي ِيت ؟ قَ َال ( أَتَ ْس َم ُع ِْ
اإلقَ َامةَ ؟ ) قَ َال  :نَ َع ْم  ،قَ َال ( فَأْ ِهتَا ) رواه أمحد .
أَ َ

فهذه الروايات مجعت أعذاراً كثرية البن أم مكتوم ومل تكن مانعة من إجياب صالة اجلماعة عليه  ،وهذه األعذار هي :
فقد البصر  ،عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غري مالئم  ،بُعد الدار عن املسجد  ،وجود حوائل بينه وبني املسجد
كالشجر والنخيل  ،وجود اهلوام والسباع .
ووجود هذه األعذار مع ظاهر األمر بصالة اجلماعة يف املسجد جعلت بعض أهل العلم ال يرى ما يدل عليه احلديث من
وجوب حضور ذاك الصحايب مجاعة املسجد ؛ ألن الشريعة جاءت حبفظ النفوس  ،ومل ِِ
جتوز إلقاء النفس يف التهلكة  ،حىت
قال بعض العلماء إن احلديث مل يقل بظاهره أحد .
قال ابن رجب :وقد أشار اجلوزجاين إىل أن حديث ابن أم مكتوم مل يقل أحد بظاهره .
يعين  :أن أحداً مل يوجب حضور املسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتوم .
وميكن حصر املوقف من هذا احلديث مبا يأيت :
قال بعض العلماء  :إن احلديث يدل على وجوب حضور ذاك الصحايب مع تلك األعذار مجاعة املسجد  ،لكنه منسوخ

حبديث آخر يرفع الوجوب عمن هو أقل منه عذراً .
وهو حديث عتبان بن مالك ( حديث الباب ) .
قال ابن رجب  :ومن الناس من أشار إىل نسخ حديث ابن أم مكتوم حبديث عتبان ؛ فإن األعذار اليت ذكرها ابن أم مكتوم
يكفي بعضها يف سقوط حضور املسجد .
وقال آخرون  :إن ابن أم مكتوم كان طلبه احلصول على أجر اجلماعة يف املسجد إذا صلَّى يف بيته  ،لكونه معذوراً بتلك

األعذار  ،فأخربه النيب  أنه ال أجر إال باحلضور .
ِ
فعي على َّ
وتأولوا حديث ابن أُِِم
قال اخلَطَّ ُّ
أن اجلماعة ٌ
فرض على الكفاية  ،ال على األعيان ِ ،
ايب  :وأكثر أصحاب الشَّا ِِ
َمكْتُوم على أنَّه ال رخصة لك إن طلبت فضيلة اجلماعة  ،وأنك ال حترز أجرها مع التخلف عنها حبال .
ِ
ب ) ال ُحيمل على الوجوب بل على االستحباب .
وقال فريق ثالث  :إن األمر حبضور الصالة يف املسجد بقوله ( أَج ْ
قال ابن القيم  :قال املسقطون لوجوهبا  :هذا أمر استحباب ال أمر إجياب .
هذه جممل املوقف من حديث ابن أم مكتوم  ،والذي يظهر لنا أن كل ما سبق ال ينهض لرد ظاهر احلديث من إجياب
اجلماعة على ابن أم مكتوم  ، ومن كان مثل حاله  ،وأنه ليس يف ذلك إلقاء للنفس يف التهلكة  ،وكل أوامر الشرع ال
يُكلَّف هبا إال املستطيع على أدائها  ،واملشقة ال تُسقط الواجبات  ،بل الذي يسقطها وجود الضرر .

والقول بالنسخ بعي ٌد ألسباب منها :

أوالً  :أنه ال يُعرف املتقدم من املتأخر من احلديثني  ،وهذا شرط للقول بالنسخ .

ثانياً  :وجود الفرق بني حال الصحابيني رضي هللا عنهما  ،فقد كان ابن أم مكتوم قد ُولد أعمى  ،ومثل هذا يكيِِف نفسه

على احلياة ويستطيع ما ال يستطيعه من عمي يف كربه  ،وقد حلظ هذا بعض العلماء ولذا َّفرقوا بني ابن أم مكتوم وبني عتبان
رضي هللا عنه والذي عمي يف كربه .

ثالثاً  :أن ابن أم مكتوم  أراد الرخصة للصالة يف البيت  ،وعتبان رضي هللا عنه أراد أن يتخذ مسجداً يف داره ليصلي فيه

هو وأهل بيته ومن قرب منهم  ،فهو قد انتقل من مسجد إىل مسجد  ،وابن أم مكتوم أرد االنتقال إىل بيته  ،فافرتقا  ،وهذا
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أحسن ما ُمجع به بني احلديثني .

قال ابن رجب احلنبلي  :وحيتمل أن يكون عتبان جعل موضع صالة النيب  من بيته مسجداً يؤذن فيه  ،ويقيم  ،ويصلِِي
جبماعة أهل داره ومن ُقرب منه  ،فتكون صالته حينئذ يف مسجد  :إما مسجد مجاعة  ،أو مسجد بيت جيمع فيه  ،وأما
ابن أم مكتوم فإنه استأذن يف صالته يف بيته منفرداً  ،فلم يأذن له  ،وهذا أقرب ما مجع به بني احلديثني .
" فتح الباري " البن رجب ( . ) 392 ، 391 / 2
رابعاً  :ليس يف حديث عتبان  أنه كان يسمع النداء  ،خبالف ابن أم مكتوم .

وتأويل ( ال رخصة لك ) على معىن " إن طلبت فضيلة اجلماعة " ال يظهر صوابه ؛ ألنه ال يقال " ال رخصة يف ترك فضيلة
"  ،بل الرخصة تكون يف ترك واجب .
قال اإلمام ابن خزمية – رمحه هللا – ِِ
مبوباً على حديث ابن أم مكتوم :
باب أمر العميان بشهود صالة اجلماعة وإن كانت منازهلم نائية عن املسجد ال يطاوعهم قائدوهم بإتياهنم إياهم املساجد ،
والدليل على أن شهود اجلماعة فريضة ال فضيلة إذ غري جائز أن يقال ال رخصة للمرء يف ترك الفضيلة .
" صحيح ابن خزمية " ( . ) 368 / 2
ومحل قوله  ( أ َِجب ) على االستحباب خالف األصل ؛ ألن األصل يف األوامر الوجوب .
والقول بالوجوب ملثل حال ابن أم مكتوم هو القول الصواب ما مل يكن الضرر متحققاً بيقني أو غلبة ظن  ،وهو القول
الراجح  ،وهو قول أكابر أئمة احلديث .
قال ابن املنذر – رمحه هللا  : -ذكر إجياب حضور اجلماعة على العميان وإن ُبعدت منازهلم عن املسجد  ،ويدل ذلك على
أن شهود اجلماعة فرض ال ندب  " .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف " ( . ) 132 / 4
وقال – رمحه هللا – أيضاً : -فدلَّت األخبار اليت ذكرناها على وجوب فرض اجلماعة على َمن ال عذر له  ،فمما دل عليه
قوله البن أم مكتوم وهو ضرير ( ال أجد لك رخصة )  ،فإذا كان األعمى كذلك ال رخصة له  :فالبصري أوىل بأن ال تكون
له رخصة  ".األوسط " ( . ) 134 / 4
 -41باب هل يصلي اإلمام ِبن حضر وهل َطب يوم اْلمعة يف املطر
ال ( َخطَبَـنَا ابْ ُن َعبَّ ٍ
ال قُل
الصالَة قَ َ
َ -668ع ْب َد هللا بْ َن ا ْحلَارث قَ َ
اس يف يَـ ْوٍم ذي َر ْد ٍغ فَأ ََم َر ال ُْم َؤذ َن لَ َّما بَـلَ َغ َح َّي َعلَى َّ
ض ُه ْم إ ََل بَـ ْع ٍ
ال َكأَنَّ ُك ْم أَنْ َك ْرُُْت َه َذا إ َّن َه َذا فَـ َعلَهُ َم ْن ُه َو َخ ْيـ ٌر من  ،يَـ ْعن
ض فَ َكأَنَّـ ُه ْم أَنْ َك ُروا فَـ َق َ
َّ
الصالَةُ يف الر َحال فَـنَظََر بَـ ْع ُ
ُحر َج ُك ْم.
َّب  ، إنَّـ َها َع ْزَمةٌ َوإين َكر ْه ُ
الن َّ
ت أَ ْن أ ْ
و َعن َمح ٍ
َّاد َع ْن َعاص ٍم َ ،ع ْن َع ْبد هللا بْن ا ْحلَارث َ ،عن ابْن َعبَّ ٍ
وسو َن
اس ََْن َوهُ غَْيـ َر أَنَّهُ قَ َ
ال َكر ْه ُ
َ ْ
ت أَ ْن أ َُؤّثَ ُك ْم فَـتَج ُيؤو َن تَ ُد ُ
ني إ ََل ُرَكب ُك ْم ) .
الط َ
[ م . ] 699 :
--------- -1احلديث تقدم شرحه (  ) 616قال ابن حجر قوله ( هل يصلي اإلمام مبن حضر وهل خيطب  ) ...أي مع  :وجود العلة
املرخصة للتخلف فلو تكلف قوم احلضور فصلى هبم اإلمام مل يكره  ،فاألمر بالصالة يف الرحال على هذا لإلباحة ال للندب
ومطابقة ذلك حلديث بن عباس من قوله فيه ( فنظر بعضهم إىل بعض ) ملا أمر املؤذن أن يقول الصالة يف الرحال فإنه دال على
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أن بعضهم حضر وبعضهم مل حيضر  ،ومع ذلك خطب وصلى مبن حضر وأما قوله وهل خيطب يوم اجلمعة يف املطر فظاهر من
حديث بن عباس وقد تقدم الكالم عليه يف األذان أيضا وفيه أن ذلك كان يوم اجلمعة وأن قوله أهنا عزمة أي اجلمعة .
ْت أَبا سع ٍ
يد ْ
ف َ ،وَكا َن م ْن َجريد
ت َح ََّّت َس َ
ي فَـ َق َ
َ -669ع ْن أَِب َسلَ َمةَ  ،قَ َ
اْلُ ْدر َّ
ال َّ
ت َس َحابَةٌ فَ َمطََر ْ
اء ْ
الس ْق ُ
ال َ :سأَل ُ َ َ
ال َج َ
ت أَثَـ َر الطني يف َج ْبـ َهته ) .
ت َر ُس َ
يمت َّ
ول هللا  يَ ْس ُج ُد يف ال َْماء َوالطني َح ََّّت َرأَيْ ُ
الصالَةُ فَـ َرأَيْ ُ
النَّ ْخل فَأُق َ
[ م . ] 1167 :
---------( َع ْن أَِب َسلَ َمةَ ) بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين  ،ثقة ثبت مكثر .

الصالَةُ ) أي  :صالة الصبح .
يمت َّ
( فَأُق َ
 -1قال احلافظ ابن حجر  :أما مطابقة حديث أيب سعيد فمن جهة أن العادة يف يوم املطر أن يتخلف بعض الناس وأما قول
بعض الشراح حيتمل أن يكون ذلك يف اجلمعة فمردود ألنه سيأيت يف االعتكاف أهنا كانت يف صالة الصبح .
 -2احلديث دليل على ترك مسح جبهة املصلي .
-3جواز السجود يف الطني  ( .وستأيت مباحث احلديث يف موضعه إن شاء هللا ) .
ول  :قَ َ
سا يَـ ُق ُ
ين قَ َ
يع َّ
ك َ ،وَكا َن َر ُجالً
الصالَ َة َم َع َ
ال ( َْس ْع ُ
صار إين الَ أ ْ
ال َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
َستَط ُ
 -670عن أَنَس بْن سري َ
ت أَنَ ً
ال َر ُج ٌل م ْن آل
صلَّى َعلَْيه َرْك َعتَـ ْني فَـ َق َ
سَ
ض َح طََر َ
ريا َونَ َ
َ
ض ْخ ًما فَ َ
ف ا ْحلَصري َ
ط لَهُ َحص ً
صنَ َع للنَّب  طَ َع ًاما فَ َد َعاهُ إ ََل َم ْنزله فَـبَ َ
ارود ألَنَ ٍ
صالَّ َها إالَّ يَـ ْوَمئ ٍذ ) .
ُّحى قَ َ
س أَ َكا َن الن ُّ
َّب  يُ َ
ال َما َرأَيْـتُهُ َ
صلي الض َ
ا ْْلَ ُ
---------صار ) قيل  :إنه عتبان بن مالك  ،وهو حمتمل لتقارب القصتني  ،مل أر لك صرحياً  ،ووقع يف رواية البن
( قَ َ
ال َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
ماجه ( أنه بعض عمومة أنس ) وليس عتبان عماً ألنس .
ك ) أي  :يف اجلماعة يف املسجد .
يع َّ
الصالَةَ َم َع َ
( إين الَ أ ْ
َستَط ُ

ض ْخ ًما ) أي  :مسيناً  ،ويف هذا الوصف إشارة إىل علة ختلفه .
( َوَكا َن َر ُجالً َ

 -1احلديث دليل على من األعذار اليت تبيح التخلف عن اجلماعة مشقة احلضور من مسن وضخامة .
 -2وجوب صالة اجلماعة ملن ليس له عذر .
 -3يسر الشريعة اإلسالمية .
 -4حسن خلق النيب . 
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شاء.
َوَكا َن ابْ ُن ُع َم َر يَـ ْب َدأُ بال َْع َ

يمت َّ
الصالَةُ
 -42باب إ َذا َح َ
ض َر الطَّ َع ُ
ام َوأُق َ

صالَته َوقَـلْبُهُ فَارغٌ.
َوقَ َ
اجته َح ََّّت يُـ ْقب َل َعلَى َ
ال أَبُو الد ْ
َّر َداء م ْن ف ْقه ال َْم ْرء إقـْبَالُهُ َعلَى َح َ
شاء ) .
شةَ َ ،عن النَّب  أَنَّهُ قَ َ
يمت َّ
الصالَةُ فَابْ َد ُؤوا بال َْع َ
ال ( إذَا ُوض َع ال َْع َ
 -671عن َعائ َ
شاءُ َوأُق َ
[ م . ] 558 :

َ -672عن أَنَس بْن مال ٍ
ك أ َّ
صالَةَ ال َْم ْغرب َ ،والَ تَـ ْع َجلُوا
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( إذَا قُد َم ال َْع َ
شاءُ فَابْ َد ُؤوا به قَـ ْب َل أَ ْن تُ َ
صلُّوا َ
ْ
َ
شائ ُك ْم ) .
َع ْن َع َ
[ م . ] 557 :

شاء َ ،والَ يَـ ْع َج ْل
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ -673عن ابْن ُع َم َر قَ َ
يمت َّ
الصالَةُ فَابْ َد ُؤوا بال َْع َ
ول هللا  ( إ َذا ُوض َع َع َ
شاءُ أ َ
َحد ُك ْم َوأُق َ
غ م ْنهُ ) .
َح ََّّت يَـ ْف ُر َ
[ م . ] 559 :

اء َة اإل َمام.
ام َّ
يها َح ََّّت يَـ ْف ُر َ
َوَكا َن ابْ ُن ُع َم َر يُ َ
الصالَةُ فَالَ يَأْت َ
ام َوتُـ َق ُ
وض ُع لَهُ الطَّ َع ُ
غ َوإنَّهُ لَيَ ْس َم ُع ق َر َ
يمت
ال  :قَ َ
 - 674و َعن ابْن ُع َم َر قَ َ
ال الن ُّ
َح ُد ُك ْم َعلَى الطَّ َعام فَالَ يَـ ْع َج ْل َح ََّّت يَـ ْقض َي َح َ
َّب  ( إذَا َكا َن أ َ
اجتَهُ م ْنهُ َوإ ْن أُق َ
الصالَةُ ) .
َّ
[ م . ] 559 :
--------- -1هذه األحاديث فيها استحباب البداءة باألكل إذا أقيمت الصالة .
ومجهور العلماء على أن األمر لالستحباب .
وذهب بعض العلماء أنه للوجوب .
قال الشوكاين  :وقد ذهب إىل األخذ بظاهر األحاديث ابن حزم الظاهري  ،فقالوا  :جيب تقدمي الطعام  ،وجزم ببطالن الصالة
إذا قدمت .
لظاهر هذه األحاديث .
وحديث عائشة ( ال صالة حبضر طعام  ) ...رواه مسلم .
ومذهب اجلمهور هو الصحيح .
 -2ليس احلديث خاصاً بصالة املغرب  ،بل عام لكل الصلوات .
أ -حلديث عائشة  .قال  :قال  ( ال صالة حبضرة طعام ) رواه مسلم .
ب-وحديث الباب ( إِ َذا أُقِيم ِ
ضَر الْ َع َشاءُ فَابْ َدءُوا بِالْ َع َش ِاء ) .
ت َّ
الصالَةُ َو َح َ
َ
ج-وللعلة يف ذلك  ،وهي اشتغال القلب بالطعام ،وذهاب كمال اخلشوع يف الصالة عند حضوره  ،والصلوات متساوية يف
هذا.
-3ظاهر احلديث أنه يقدم الطعام مطلقاً  ،لكن مجهور العلماء اشرتطوا شروطاً لذلك :
أ -أن يكون الطعام حاضراً .
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ب -وأن تكون نفسه تتوق إليه .
ج-وأن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً .

الشرعي  :كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صالة العصر والرجل جائع جداً  ،فنقول هنا  :يصلي وال يؤخر الصالة .

احلسـي  :كما لو ق ِدم له طعام حار وال يستطيع أن يتناوله  ،فهنا نقول يصلي وال تكره صالته ألن انتظاره ال فائدة فيه .
 -4اختلف العلماء هل يأكل حىت يشبع أو يأكل ما يسد رمقه ؟

قال بعض العلماء  :يأكل مقدار ما يسد رمقه  ،والصحيح أن له أن يشبع ويدل لذلك :
رواية (  ...وال تعجلوا عن عشائكم ) .
ويف رواية (  ...وال يعجل حىت يفرغ منه ) .
قال النووي  :يف هذا دليل على أنه يأكل حاجته من األكل بكماله هذا هو الصواب  ،وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه

يأكل لقماً يكسر هبا شدة اجلوع فليس بصحيح وهذا احلديث صريح يف إبطاله .
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصالة فال يأتيها حىت يفرغ وأنه ليسمع قراءة اإلمام .
-5قال ابن اجلوزي  :ظن قوم أن هذا من باب تقدمي حق العبد على حق هللا  ،وليس كذلك  ،وإمنا هو صيانة حلق احلق ،
ليدخل اخللق يف عبادته بقلوب مقبلة .
 -6احلكمة من تقدمي األكل على الصالة عند إقامة الصالة  :أن املطلوب يف الصالة هو حضور القلب  ،واحلاجة إىل الطعام
تشغل القلب وحتول دون اخلشوع يف الصالة
وعليه  :ينبغي إبعاد كل ما يشغل املصلي عن اخلشوع .
ويف هذا دليل على أمهية اخلشوع .
الصالةِ وإِنَّها لَ َكبِريةٌ إَِّال علَى ْ ِ ِ
ني ) .
استَعِينُوا بِ َّ
َ َ
اخلَاشع َ
قال تعاىل ( َو ْ
الص ِْرب َو َّ َ َ
اشعو َن  ...أُولَئِك هم الْوا ِرثُو َنالَّ ِذ ِ ِ
وقال تعاىل (قَ ْد أَفْ لَح الْم ْؤِمنُو َن  .الَّ ِذين هم ِيف ِِ ِ
س ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدون).
صالهت ْم َخ ُ
َ ُْ َ
َ ُ
َ ُُ َ
ين يَرثُو َن الْفْرَد ْو َ
َ

( الثالثاء 1434 / 12 / 17 :ه ) .

الصالَة َوبيَده َما يَأْ ُك ُل
ام إ ََل َّ
 -43باب إذَا ُدع َي اإل َم ُ
ني
ت َر ُس َ
 -675عن َع ْمرو بْن أ َُميَّةَ  .قَ َ
اعا َُْيتَـ ُّز م ْنـ َها فَ ُدع َي إ ََل َّ
ال ( َرأَيْ ُ
ول هللا  يَأْ ُك ُل ذ َر ً
ح السك َ
الصالَة فَـ َق َ
ام فَطََر َ
صلَّى َوََلْ يَـتَـ َو َّ
ضأْ ) .
فَ َ
[ م . ] 355 :
---------( َُْيتَـ ُّز ) يقطع .

 -1احلديث تقدم شرحه (  ) 208وهو دليل على أن األمر باحلديث السابق للندب ال للوجوب .
 -2احلديث دليل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار وأن األمر بذلك ( توضؤوا مما مست النار ) منسوخ  ( .وقد تقدمت
املسألة عند احلديث . ) 208
 -3احلديث دليل على جواز قطع اللحم بالسكني .
ففيه بيان ضعف احلديث الوارد يف النهي عن ذلك (ال تقطعوا اللحم بالسكني فإنه من صنيع األعاجم واهنسوه فإنه أهنأ وأمرأ
قال أبو داود وليس هو بالقوي ) رواه أبو داود .
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وقد بوب البخاري يف كتاب ( قطع اللحم بالسكني ) .
قال احلافظ ابن حجر  :قال ابن بطال هذا احلديث يرد حديث أيب معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته ( ال
تقطعوا اللحم بالسكني فإنه من صنيع األعاجم واهنشوه فإنه أهنأ وأمرأ ) قال أبو داود هو حديث ليس بالقوي  ،قلت له

شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الرتمذي بلفظ ( اهنشوا اللحم هنشاً فإنه أهنأ وأمرأ ) وقال ال نعرفه اال من حديث عبد
الكرمي اه وعبد الكرمي هو أبو أمية بن أيب املخارق ضعيف لكن أخرجه بن أيب عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو
حسن لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكني وأكثر ما يف حديث صفوان أن النهش أويل
وقد وقع يف أول حديث الشفاعة الطويل املاضي يف التفسري من طريق أيب زرعة عن أيب هريرة أتى النيب  بلحم الذراع فنهش
منها هنشة  ...احلديث .
 -3تواضع النيب . 
 -44باب من كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج

َس َود  ،قَ َ
ت َ :كا َن يَ ُكو ُن يف م ْهنَة أ َْهله  -تَـ ْعن خ ْد َمةَ
صنَ ُع يف بَـ ْيته قَالَ ْ
ْت َعائ َ
شةَ َما َكا َن الن ُّ
ال ) َسأَل ُ
َّب  يَ ْ
َ -676عن األ ْ
الصالَة ) .
الصالَةُ َخ َر َج إ ََل َّ
ض َرت َّ
أ َْهله  -فَإذَا َح َ
---------َس َود ) بن يزيد .
( َعن األ ْ

( مهنة أهله ) أي  :خدمة أهله .
 -1احلديث دليل على تواضع النيب . 
 -2أن النيب  كان يف خدمة أهل بيته  ،وقد جاء يف حديث آخر تفسري ذلك :
فقد جاء يف الشمائل للرتمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ ( ما كان إال بشراً من البشر  ،يفلي ثوبه  ،وحيلب شاته  ،وخيدم
نفسه ) وألمحد وابن حبان من رواية عروة عنها ( خييط ثوبه  ،وخيصف نعله ) وزاد ابن حبان ( ويرفع دلوه ) .
 -3فيه مدح عدم الكرب .
 -4وفيه أمهية الصالة عند النيب  ، حيث كان  يعمل يف خدمة أهله فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة والصالة من
أهم وأعظم العبادات وأجلها بعد الشهادتني :
من ناحية الكمية  :فقد فرضت أول ما فرضت سمسني صالة مث خففت إىل سمس .
من ناحية املكان  :فرضت يف أعلى مكان يف السماء .
وفرضت يف أفضل ليلة يف حق النيب  وهي ليلة اإلسراء واملعراج .
صالَ َة النَّب َ و ُسنَّتَهُ
صلَّى بالنَّاس َو ْه َو الَ يُري ُد إالَّ أَ ْن يُـ َعل َم ُه ْم َ
 -45باب َم ْن َ
ف
ك بْ ُن ا ْحلَُويْرث يف َم ْسجدنَا َه َذا فَـ َق َ
َ -677ع ْن أَِب قالَبَةَ قَ َ
ُصلي ب ُك ْم َوَما أُري ُد َّ
ُصلي َك ْي َ
اءنَا َمال ُ
الصالَ َة أ َ
ال إين أل َ
ال ( َج َ
س إذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن
ال مثْ َل َش ْيخنَا َه َذا قَ َ
صلي قَ َ
ْت ألَِب قالَبَةَ َك ْي َ
صلي فَـ ُقل ُ
ت الن َّ
َرأَيْ ُ
ف َكا َن يُ َ
َّب  يُ َ
ال َ :وَكا َن َش ْي ًخا ََْيل ُ
ُوَل ) .
الرْك َعة األ َ
ُّ
ض يف َّ
الس ُجود قَـ ْب َل أَ ْن يَـ ْنـ َه َ
----------

( َع ْن أَِب قالَبَةَ ) عبد هللا بن زيد اجلرمي البصري ثقة فاضل .
ك بْ ُن ا ْحلَُويْرث ) الصحايب اجلليل .
( قَ َ
اءنَا َمال ُ
ال َ :ج َ
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( يف َم ْسجدنَا َه َذا ) يريد مسجد قومه َجْرم بالبصرة .
ُوَل ) املقصود هبذا جلسة خفيفة قبل أن ينهض
الرْك َعة األ َ
س إ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ُّ
ض يف َّ
الس ُجود قَـ ْب َل أَ ْن يَـ ْنـ َه َ
( َوَكا َن َش ْي ًخا ََْيل ُ
للثانية ( وتسمى جلسة االسرتاحة ) .
 -1احلديث دليل على جواز الصالة من أجل التعليم .
قال احلافظ  :استشكل نفى هذه اإلرادة ملا يلزم عليها من وجود صالة غري قربة ومثلها ال يصح ،وأجيب بأنه مل يرد نفى القربة،

وإمنا أراد بيان السبب الباعث له على الصالة يف غري وقت صالة معينة مجاعة وكأنه قال ليس الباعث يل على هذا الفعل حضور
صالة معينة من أداء أو إعادة أو غري ذلك  ،وإمنا الباعث يل عليه قصد التعليم  ،وكأنه كان تعني عليه حينئذ  ،ألنه أحد من
خوطب بقوله( صلوا كما رأيتموين أصلى ) كما سيأيت ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ففيه دليل على جواز مثل ذلك
وأنه ليس من باب التشريك يف العبادة .
 -2أن التعليم بالفعل أبلغ من القول .
 -2احلديث دليل على استحباب جلسة االسرتاحة .
 -46باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة
شةُ إنَّهُ َر ُج ٌل َرقي ٌق
ضهُ فَـ َق َ
وسى قَ َ
ت َعائ َ
صل بالنَّاس قَالَ ْ
َّب  فَا ْشتَ َّد َم َر ُ
ض الن ُّ
ال ( َمر َ
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
َ -678عن أَِب ُم َ
صل بالنَّاس
ت فَـ َق َ
صل َي بالنَّاس قَ َ
اد ْ
ام َم َق َام َ
صل بالنَّاس فَـ َع َ
ال ُمري أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ك ََلْ يَ ْستَط ْع أَ ْن يُ َ
إذَا قَ َ
صلَّى بالنَّاس يف َحيَاة النَّب . ) 
الر ُسـ ـ ـ ـ ُ
ف فَأَتَاهُ َّ
وس َ
ول فَ َ
فَإنَّ ُك َّن َ
ب يُ ُ
ص َواح ُ
[ م . ] 420 :
صلي
ني َ ،رض َي َّ
ول هللا  قَ َ
ت ( إ َّن َر ُس َ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،أَنَّـ َها قَالَ ْ
َ -679ع ْن َعائ َ
شةَ  ،أُم ال ُْم ْؤمن َ
ال  :يف َم َرضه ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر يُ َ
شةُ
ت َعائ َ
صل للنَّاس فَـ َقالَ ْ
ت َعائ َ
بالنَّاس قَالَ ْ
ام يف َم َقام َ
شةُ قُـ ْل ُ
َّاس م َن الْبُ َكاء فَ ُم ْر ُع َم َر فَـلْيُ َ
ت إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر إذَا قَ َ
ك ََلْ يُ ْسمع الن َ
صةُ ،
صل للنَّاس فَـ َف َعلَ ْ
ام يف َم َقام َ
فَـ ُقل ُ
ت َح ْف َ
َّاس م َن الْبُ َكاء فَ ُم ْر ُع َم َر فَـلْيُ َ
ْت حلَْف َ
صةَ قُوِل لَهُ إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر إذَا قَ َ
ك ََلْ يُ ْسمع الن َ
يب
ال َر ُس ُ
فَـ َق َ
ول هللا َ م ْه إنَّ ُك َّن ألَنْـ ُ َّ
صةُ ل َعائ َ
صل للنَّاس فَـ َقالَ ْ
وس َ
شةَ َما ُك ْن ُ
ت َح ْف َ
ف ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ُت َ
ب يُ ُ
ت ألُص َ
ص َواح ُ
م ْنك َخ ْيـ ًرا. ) .
[ م . ] 418 :
ٍ
صحبَهُ أ َّ
صلي
الز ْهري  ،قَ َ
َ -680عن ُّ
صار ُّ
ي َ ،وَكا َن تَب َع الن َّ
َن أَبَا بَ ْك ٍر َكا َن يُ َ
س بْ ُن َمالك األَنْ َ
َّب َ و َخ َد َمهُ َو َ
ال ( أَ ْخبَـ َرين أَنَ ُ
َّ
َّب  س ْتـ َر ا ْحلُ ْج َرة يَـ ْنظُُر
وف يف َّ
ص ُف ٌ
ش َ
الصالَة فَ َك َ
ف الن ُّ
يف فيه َح ََّّت إ َذا َكا َن يَـ ْوُم االثْـنَـ ْني َو ُه ْم ُ
ََلُ ْم يف َو َجع النَّب  الذي تُـ ُو َ
صح ٍ
إلَْيـنَا َو ْه َو قَائ ٌم َكأ َّ
ص أَبُو بَ ْك ٍر َعلَى
ف ُُثَّ تَـبَ َّ
س َم يَ ْ
ض َح ُ
ك فَـ َه َم ْمنَا أَ ْن نَـ ْفتَ َ
َن َو ْج َههُ َوَرقَةُ ُم ْ َ
ُت م َن الْ َف َرح ب ُرْؤيَة النَّب  فَـنَ َك َ
ف َوظَ َّن أ َّ
الص َّ
يف م ْن
ج إ ََل َّ
َعقبَـ ْيه ليَص َل َّ
ار إلَْيـنَا الن ُّ
َن الن َّ
َّب  أَ ْن أَِتُّوا َ
َّب َ خار ٌ
الصالَة فَأَ َش َ
صالَتَ ُك ْم َوأ َْر َخى الس ْتـ َر فَـتُـ ُو َ
يَـ ْومه ) .

[ م . ] 419 :

َ -681ع ْن أَنَ ٍ
َّم فَـ َق َ
س قَ َ
يمت َّ
ال نَ ُّ
ال ( ََلْ ََُْرج الن ُّ
ب هللا  با ْحل َجاب فَـ َرفَـ َعهُ
ب أَبُو بَ ْك ٍر يَـتَـ َقد ُ
َّب  ثَالَثًا فَأُق َ
الصالَةُ فَ َذ َه َ
َّب  بيَده إ ََل أَِب
ني َو َ
فَـلَ َّما َو َ
ض َح لَنَا فَأ َْوَمأَ الن ُّ
ب إلَْيـنَا م ْن َو ْجه النَّب  ح َ
ض َح َو ْجهُ النَّب َ ما نَظَ ْرنَا َم ْنظًَرا َكا َن أَ ْع َج َ
ات ) .
اب فَـلَ ْم يُـ ْق َد ْر َعلَْيه َح ََّّت َم َ
َّم َوأ َْر َخى الن ُّ
َّب  ا ْحل َج َ
بَ ْك ٍر أَ ْن يَـتَـ َقد َ
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[ م . ] 419 :

ال ُم ُروا
الصالَة فَـ َق َ
َ -682ع ْن محَْ َزةَ بْن َع ْبد هللا أَنَّهُ أَ ْخبَـ َرهُ َ ،ع ْن أَبيه  ،قَ َ
يل لَهُ يف َّ
ال ( لَ َّما ا ْشتَ َّد ب َر ُسول هللا َ و َجعُهُ ق َ
صلي فَـ َع َاو َدتْهُ قَ َ
شةُ إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َر ُج ٌل َرقي ٌق إذَا قَـ َرأَ غَلَبَهُ الْبُ َكاءُ قَ َ
ت َعائ َ
صل بالنَّاس قَالَ ْ
ال ُم ُروهُ
ال ُم ُروهُ فَـيُ َ
أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ف).
وس َ
فَـيُ َ
صلي إنَّ ُك َّن َ
ب يُ ُ
ص َواح ُ

الز ْهري.
ْب َ ،عن ُّ
ي َ ،وابْ ُن أَخي ُّ
تَابَـ َعهُ ُّ
الزبَـ ْيد ُّ
الز ْهري َوإ ْس َحا ُق بْ ُن َُْي ََي الْ َكل ُّ

الز ْهري َع ْن محَْ َزةَ َ ،عن النَّب . 
َوقَ َ
ال ُع َق ْي ٌل َوَم ْع َم ٌر َ ،عن ُّ
---------( أ َّ
صلي ََلُ ْم ) أي  :ألجل الصحابة  ،إماماً هلم .
َن أَبَا بَ ْك ٍر َكا َن يُ َ
( يف َو َجع النَّب  ) أي  :يف أيام مرضه .

َّب  س ْتـ َر ا ْحلُ ْج َرة ) بكسر السني وسكون التاء  ،مبعىن الساتر  ،واحلجرة  :البيت .
ش َ
( فَ َك َ
ف الن ُّ
صح ٍ
( َكأ َّ
البشرة  ،وصفاء الوج ه واستنارته  .قاله النووي .
ف ) عبارة عن اجلمال البارع  ،وحسن َ
َن َو ْج َههُ َوَرقَةُ ُم ْ َ

ك ) قال النووي  :سبب تبسمه  فرحه مبا رأى من اجتماعهم على الصالة  ،واتباعهم إلمامهم  ،وإقامتهم
( ُُثَّ تَـبَ َّ
س َم يَ ْ
ض َح ُ
شريعته  ،واتفاق كلمتهم  ،واجتماع قلوهبم .

يف م ْن يَـ ْومه ) أي  :يف يومه ذلك .
َوأ َْر َخى الس ْتـ َر فَـتُـ ُو َ
ص ِِل بِالن ِ
َّاس ) .
 -1احلديث دليل على ان األوىل باإلمامة هم أهل الفضل والعلم لقوله ُ ( مُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَ ْليُ َ
 -2هذه األحاديث دليل على جواز استخالف اإلمام من يصلي بالناس إذا عرض له عذر مينعه من حضور اجلماعة من مرض
أو غريه  ،وأنه ال يستخلف إال أفضلهم .
 -3هذه األحاديث فيها بيان فضيلة أيب بكر الصديق  ،وترجيحه على مجيع الصحابة وتفضيله  ،وتنبيه على أنه أحق خبالفة
رسول هللا  من غريه .
 -4فضل أبو بكر الصديق وخشوعه وبكائه ورقة قلبه .
 -5استُدل مبا وقع على أن استخالف اإلمام الراتب إذا اشتكى أوىل من صالته هبم قاعداً  ،ألنه  استخلف أبابكر ومل يصل
هبم قاعداً .

فائدة  :وفاة النيب . 

أما يوم وفاة نبينا حممد  : فال خالف يف أهنا كانت يوم االثنني  ،وما نقل عن ابن قتيبة أنه يوم األربعاء  :فليس بصواب ،
ولعل مراده أنه صلى هللا عليه وسلم دفن يوم األربعاء  ،فهذا صحيح .
وأما سنة الوفاة  :فال خالف يف أهنا كانت يف العام احلادي عشر من اهلجرة .
وأما شهر الوفاة  :فليس مثة خالف أهنا كانت يف شهر ربيع أول .
وأما حتديد يوم الوفاة من ذلك الشهر  :ففيه خالف بني العلماء  :فاجلمهور على أهنا كانت يف الثاين عشر من شهر ربيع
أول .
وذهب اخلوازمي إىل أهنا كانت يف األول من ربيع أول .
وقال ابن الكليب وأبو خمنف إهنا كانت يف الثاين من ربيع أول  ،ومال إليه السهيلي  ،ورجحه احلافظ ابن حجر رمحه هللا .
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واملشهور هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن وفاة النيب  كانت يف الثاين عشر من ربيع أول يف العام احلادي عشر للهجرة .
ام إ ََل َج ْنب اإل َمام لعلَّ ٍة
 -47باب َم ْن قَ َ
ال ُع ْرَوةُ فَـ َو َج َد
صلي ب ْم قَ َ
ت  ( :أ ََم َر َر ُس ُ
شةَ  ،قَالَ ْ
َ -683ع ْن َعائ َ
صل َي بالنَّاس يف َم َرضه فَ َكا َن يُ َ
ول هللا  أَبَا بَ ْك ٍر أَ ْن يُ َ
ار إلَْيه أَ ْن َك َما
َر ُس ُ
استَأ َ
َّاس فَـلَ َّما َرآهُ أَبُو بَ ْك ٍر ْ
ْخ َر فَأَ َش َ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نَـ ْفسه خ َّفةً فَ َخ َر َج فَإذَا أَبُو بَ ْك ٍر يَـ ُؤُّم الن َ
صالَة أَِب
س َر ُس ُ
أَنْ َ
صلُّو َن ب َ
َّاس يُ َ
ص لي ب َ
اء أَِب بَ ْك ٍر إ ََل َجنْبه فَ َكا َن أَبُو بَ ْك ٍر يُ َ
ول هللا  ح َذ َ
صالَة َر ُسول هللا َ والن ُ
ت فَ َجلَ َ
بَ ْكر ) .
[ م . ] 418 :
---------( يف نَـ ْفسه خ َّفةً ) أي  :من املرض .
( فَ َخ َر َج ) ويف الرواية األخرى  :بني رجلني أحدمها العباس بن عبد املطلب  ،واآلخر علي بن أيب طالب .
حس ه  ،ذهب
استَأ َ
( فَـلَ َّما َرآهُ أَبُو بَ ْك ٍر ْ
ْخ َر ) أي  :علم حبضوره  ،ويف الرواية األخرى ( فلما دخ ل املسجد مسع أبو بكر ِ
يتأخر ) .
ت ) ويف الرواية األخرى ( فأومأ إليه النيب  أن ال يتأخر ) .
ار إلَْيه أَ ْن َك َما أَنْ َ
( فَأَ َش َ
صلي ) وهو قائم  ،كما يف الرواية األخرى .
( فَ َكا َن أَبُو بَ ْك ٍر يُ َ
صالَة َر ُسول هللا  ) والرسول  هو اإلمام .
(ب َ
صالَة أَِب بَ ْكر ) أي  :بتسميعه هلم التكبري  ،ويف الرواية األخرى ( والنيب قاعد ) .
صلُّو َن ب َ
َّاس يُ َ
( َوالن ُ
 -1يف هذه القصة أن النيب  هو اإلمام  ،ويدل على ذلك :
أوالً  :أن النيب  وقف عن يسار أيب بكر  ،وهذا موقف اإلمام .
ثانياً  :قوله ( يقتدي أبو بكر بصالة النيب  ، ويقتدي الناس بصالة أيب بكر ) .
-2احلديث دليل على جواز الصالة إىل جانب اإلمام إذا كان لعذر .
-3احلديث دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :جوزا إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه .
وهذا قول مجهور العلماء  ،واستدلوا :
أ -حلديث الباب .
ب -ولقوله  ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً )
ك قال ( س َق َط النَِّب  عن فَر ٍس فَج ِحش ِشقُّه األَْميَن فَ َدخْلنَا علَي ِه نَعوده فَحضر ِ
ج -عن أَنَس بن مالِ ٍ
صلَّى بِنَا
ت َّ
ُّ
الصالَةُ فَ َ
َ
َ َْ َ
َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ََ
ِ ِ
ِ
ِ
اس ُج ُدوا َوإِ َذا َرفَ َع
الصالََة قَ َ
ضى َّ
صلَّْي نَا َوَراءَهُ قُ ُعوداً فَلَ َّما قَ َ
ال « إَِّمنَا ُجع َل ا ِإل َم ُام ليُ ْؤََتَّ بِه فَِإ َذا َكبَّ َر فَ َكِِربُوا َوإِ َذا َس َج َد فَ ْ
قَاعداً فَ َ
ِ
فَارفَعوا وإِذَا قَ َ ِ
اَّلل لِمن َِ
َمجَعُون ) متفق عليه .
ك ْ
صلُّوا قُ ُعوداً أ ْ
مح َدهُ  .فَ ُقولُوا َربَّنَا َولَ َ
صلَّى قَاعداً فَ َ
احلَ ْم ُد َ .وإِذَا َ
ال َمس َع َُّ َ ْ
ُْ َ
د -ولعموم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ) رواه مسلم .
ه  -وللقاعدة  :من صحت صالته صحت إمامته .
متفق عليه .

القول الثاين  :أن الصالة ال تصح خلفه .
101

وهذا مذهب مالك .
يؤمن أحد بعدي جالساً ) رواه البيهقي .
أ-عن الشعيب قال  ( ال ِ
ب -قالوا بأنه  إمنا صلى هبم قاعداً  ،ألنه ال يصح التقدم بني يديه لنهي هللا عن ذلك  ،وألن األئمة شفعاء  ،وال يكون
أحداً شافعاً له .
والصحيح األول .
واجلواب عن أدلة أصحاب القول الثاين :

يؤمن أحد بعدي جالساً ) ال يصح  ،ألمرين :
أما أثر الشعيب ( ال ِ
أوالً  :ألنه مرسل .
ثانياً  :ألنه من رواية جابر اجلعفي ال حيتج به .

وأما قوهلم ( إمنا صلى هبم قاعداً  ،ألنه ال يصح التقدم بني يديه لنهي هللا عن ذلك  ) ..فهذا متعقب بصالته  خلف عبد
الرمحن بن عوف  ،وهو ثابت بال خالف .
وصح أيضاً أنه صلى خلف أيب بكر .
وأن املراد مبنع التقدم بني يديه يف غري اإلمامة .

فائدة  :واألفضل أن ال يتقدمهم من يعجز عن القيام ،خروجاً من خالف من يقول ببطالهنا.
قال النووي  :قال الشافعي واألصحاب :يستحب لإلمام إذا مل يستطع القيام استخالف من يصلي باجلماعة قائماً ،كما
استخلف النيب  ، وألن فيه خروجاً من خالف من منع االقتداء بالقاعد ؛ ألن القائم أكمل وأقرب إىل إكمال هيئات
الصالة  ( .اجملموع ) .
وقال ابن قدامة  :املستحب لإلمام إذا مرض ،وعجز عن القيام  ،أن يستخلف ؛ ألن الناس اختلفوا يف صحة إمامته ،
فيخرج من اخلالف  ،وألن ص الة القائ م أكمل  ،فيستحب أن يك ون اإلمام كامل الصالة  ( .املغين ) .
-4اختلف العلماء إذا صلى اإلمام جالساً  ،فكيف يصلي من خلفه على أقوال :
القول األول  :أهنم يصلون وراءه قياماً .
وهذا مذهب أيب حنيفة  ،والشافعي .
أ-حلديث الباب  ،فإن النيب  صلى قاعداً  ،وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً .

صل قائماً  ) ...فالقيام ركن على القادر عليه  ،وهؤالء قادرون على القيام  ،فيكون القيام يف حقهم ركن .
ب-ولقوله ِ ( : 
ج-قالوا  :إن حديث الباب ناسخ حلديث عائشة ( أن النيب  يف بيته وهو شاك فصلى جالساً  ،وصلى وراءه قوم قياماً ،
فأشار إليهم  :أن اجلسوا  ،فلما انصرف قال  :إمنا جعل اإلمام ليؤَت به  ...وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً )  .متفق عليه ،
فإن حديث الباب يف مرض موته  فهو ناسخ .
القول الثاين  :أهنم يصلون وراءه جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام .
وهذا مذهب الظاهرية واألوزاعي وإسحاق .

لقوله 

( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .

القول الثالث  :أن اإلمام إذا ابتدأ هبم الصالة جالساً  ،مث اعتل يف أثنائها فجلس  ،أمتوا خلفه قياماً .
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عمالً حبديث الباب  ،وإذا ابتدأ هبم الصالة قاعداً صلوا قعوداً  ،حلديث ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) .
وهذا القول هو الصحيح  ،ألن فيه مجعاً بني األدلة .
ِ
فحديث أنس ( س َق َط النَِّب  عن فَر ٍس فَج ِحش ِشقُّه األَْميَن فَ َدخْلنَا علَي ِه نَعوده فَحضر ِ
ت َّ
صلَّْي نَا َوَراءَهُ
صلَّى بِنَا قَاعداً فَ َ
الصالَةُ فَ َ
َ
ُّ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ
ِ
َمجَ ُعون ) متفق عليه .
صلُّوا قُ ُعوداً أ ْ
صلَّى قَاعداً فَ َ
قُ ُعوداً  ... ،مث قال َوإِ َذا َ
ففي هذا احلديث صلى النيب  قاعداً وصلى من خلفه قعوداً  ،وكان  قد ابتدأ الصالة قاعداً .
صلِِي بِالن ِ
َّاس َجالِ ًسا َوأَبُو بَ ْك ٍر قَائِ ًما ،يَ ْقتَ ِدي
س َع ْن يَ َسا ِر أَِيب بَ ْك ٍر ،فَ َكا َن يُ َ
وحديث عائشة – حديث الباب – ( ...فَ َجاءَ َح َّىت َجلَ َ
ِ
أَبُو بَ ْك ٍر بِ َ ِ ِ
ص َالةِ أَِيب بَ ْكر ) .
َّاس بِ َ
َّيب َ ويَ ْقتَ دي اَلن ُ
ص َالة اَلن ِِ
فيه أن أبا بكر ابتدأ هبم الصالة قائماً  ،مث جاء النيب  فصلى هبم من حيث انتهى أبو بكر  ،فصلى قاعداً والصحابة صلوا
خلفه قياماً  ،فدل على أن اإلمام إذا ابتدأ الصالة قائماً مث عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً .
وهذا قول أمحد .
قال احلافظ  :وقد قال بقول أمحد مجاعة من حمدثي الشافعية  ،كابن خزمية وابن املنذر وابن حبان .

از ْ
َّر األ ََّو ُل  ،أ َْو ََلْ يَـتَأَخ َّْر َج َ
صالَتُهُ
ت َ
اء اإل َم ُ
َّاس فَ َج َ
 -48باب َم ْن َد َخ َل ليَـ ُؤَّم الن َ
ام األ ََّو ُل فَـتَأَخ َ
شةُ َ ،عن النَّب . 
فيه َعائ َ
ٍ
الساعدي ( أ َّ
َن َر ُس َ
صل َح بَـ ْيـنَـ ُه ْم فَ َحانَت َّ
الصالَةُ
َ -684ع ْن َس ْهل بْن َس ْع ٍد َّ
ب إ ََل بَن َع ْمرو بْن َع ْوف ليُ ْ
ول هللا  ذَ َه َ
الصالَة
صلَّى أَبُو بَ ْك ٍر فَ َجاءَ َر ُس ُ
يم قَ َ
اء ال ُْم َؤذ ُن إ ََل أَِب بَ ْك ٍر فَـ َق َ
َّاس يف َّ
ال نَـ َع ْم فَ َ
ال أَتُ َ
فَ َج َ
ول هللا َ والن ُ
صلي للنَّاس فَأُق َ
ت
ف يف َّ
ص َح ََّّت َوقَ َ
يق الْتَـ َف َ
َّاس َ ،وَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر الَ يَـلْتَف ُ
َّصف َ
َّاس الت ْ
الصف فَ َ
ت يف َ
فَـتَ َخلَّ َ
صالَته  -فَـلَ َّما أَ ْكثَـ َر الن ُ
ص َّف َق الن ُ
ول
ك فَـ َرفَ َع أَبُو بَ ْك ٍر  يَ َديْه فَ َحم َد َّ
اَّللَ َعلَى َما أ ََم َرهُ به َر ُس ُ
ار إلَْيه َر ُس ُ
فَـ َرأَى َر ُس َ
ول هللا  أَن ْام ُك ْ
ث َم َكانَ َ
ول هللا  فَأَ َش َ
ال يَا أَبَا بَ ْك ٍر َما
ف قَ َ
َّم َر ُس ُ
استَـ َوى يف َّ
ص َر َ
استَأ َ
هللا  م ْن ذَل َ
ْخ َر أَبُو بَ ْك ٍر َح ََّّت ْ
ك ُُ ،ثَّ ْ
صلَّى فَـلَ َّما انْ َ
ول هللا  فَ َ
الصف َوتَـ َقد َ
ول هللا 
ال َر ُس ُ
ني يَ َد ْي َر ُسول هللا  ، فَـ َق َ
ك فَـ َق َ
ت إ ْذ أ ََم ْرتُ َ
َمنَـ َع َ
ك أَ ْن تَـثْبُ َ
صل َي بَـ ْ َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر َما َكا َن البْن أَِب قُ َحافَةَ أَ ْن يُ َ
ساء ) .
سب ْح  ،فَإنَّهُ إ َذا َسبَّ َح الْتُف َ
َّصف ُ
َّصف َ
ت إلَْيه َوإََّا الت ْ
َما ِل َرأَيْـتُ ُك ْم أَ ْكثَـ ْرُُتُ الت ْ
يق َم ْن َرابَهُ َش ْيءٌ يف َ
يق للن َ
صالَته فَـلْيُ َ
[ م . ] 421 :
----------

صل َح بَـ ْيـنَـ ُه ْم ) جاء يف رواية ( ليصلح بينهم يف أنس معه ) ويف هذا بيان سبب ذهابه إليهم وهو ألجل أن يصلح بينهم فيما
( ليُ ْ
وقع بينهم من العداوة  ،ففي رواية النسائي ( أن رسول هللا  بلغه أن بين عمرو بن عوف كان بينهم شيء ) .

الصالَةُ ) أي  :صالة العصر كما يف رواية البخاري ( فلما حضرت ص الة العصر أذن بالل  ،وأقام . ) ..
( فَ َحانَت َّ
اء ال ُْم َؤذ ُن ) وعند النسائي ( فجاء بالل ) .
( فَ َج َ
( فقال ) بالل .

يم ) طاهر هذا أن بالالً هو الذي طلب من أيب بكر  ،ويف رواية أخرى أن ذلك بأمر النيب  ، فقد جاء
( أَتُ َ
صلي للنَّاس فَأُق َ
عند النس ائي ( يا بالل ! إذا حضرت الصالة  ،ومل آت  ،فمر أبا بكر فليصل بالناس ) وال تنايف بني الروايتني  ،ألنه حيمل على
أن بالالً استفهم أبا بكر هل يبادر أول الوقت لتنفيذ أمر رسول هللا  أم أنه ينتظر قليالً جميئه  ، حىت يصلي بالناس ؟
فرتجح أليب بكر املبادرة .
الصف ) أي  :األول  ،ففي الرواية األخرى عند مسلم
اء َر ُس ُ
ف يف َّ
َّاس يف َّ
ص َح ََّّت َوقَ َ
الصالَة فَـتَ َخلَّ َ
( فَ َج َ
ول هللا َ والن ُ
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(فجاء رسول هللا  فَ َخَرق الصفوف حىت قام عند الصف املق ِدم) ويف رواية للنسائي (فجعل يشق الناس  ،حىت قام خلف أيب
بكر) ويف رواية البخاري (فجاء النيب  ميشي يف الصفوف  ،يشقها شقاً  ،حىت قام يف الصف األول) .
َّاس ) أي  :إعالماً أليب بكر حبضور النيب . 
( فَ َ
ص َّف َق الن ُ
صالَته ) ملزيد خشوعه  ،واستغراقه يف مناجات ربه .
( َوَكا َن أَبُو بَ ْك ٍر الَ يَـلْتَف ُ
ت يف َ

( فأشار إليه رسول هللا  أن امكث مكانك ) أي  :أخذ أبو بكر ليتأخر ليتقدم رسول هللا  فأشار إليه رسول هللا  بعدم
التأخر .

اَّللَ ) إمنا محد هللا ألجل إكرام النيب  إياه بالتقدم بني يديه  ،وإمنا ترك امتثال األمر  ،لكونه
(فَـ َرفَ َع أَبُو بَ ْك ٍر  يَ َديْه فَ َحم َد َّ
فه م أن األمر بذلك جمرد إكرام  ،وليس لإللزام  ،فاختار التأدب  ،وإال فال جيوز له خمالف ة األمر .
الصف ) أي  :الذي يليه  ،ويف رواية النسائي ( ورجع القهقرى على عقبيه فتأخر  ،فلما
استَـ َوى يف َّ
استَأ َ
ْخ َر أَبُو بَ ْك ٍر َح ََّّت ْ
( ُُثَّ ْ
رأى ذلك رسول هللا  تقدم ) .

( َما َكا َن البْن أَِب قُ َحافَةَ ) بضم القاف  ،والد أيب بكر الصديق  ،وامسه عثمان بن عامر القرشي  ،أسلم عام الفتح  ،وعاش إىل
خالفة عمر  ،ومات سنة 14ه  ،وإمنا مل يقل أبو بكر  :حتقرياً لنفسه  ،واستصغاراً ملرتبته عند رسول هللا . 

ني يَ َد ْي َر ُسول هللا  ) أي قُدَّامه يعين  :ما كان ينبغي البن أيب قحافة أن يؤم النيب . 
صل َي بَـ ْ َ
( أَ ْن يُ َ
يق ) أن تضرب املرأة بأحد كفيها على األخرى  ،حبيث يكون لذلك صوت .
َّصف َ
( الت ْ
( يف الصالة ) يشمل الفرض والنفل .

( نابه ) أي عرض له .
 -1احلديث دليل على استحباب التسبيح يف حق الرجال إذا ناهبم شيء يف صالهتم  ،وأن املرأة إذا ناهبا شيء وهي تصلي فإهنا
تصفق .
مثال  :كسهو اإلمام  ،أو يريد أن يأذن ألحد بالدخول  ،أو يريد أن ينبه أنه يصلي .
ول اَ ََّّللِ  ( اَلتَّسبِيح لِ ِلرج ِال  ،والت ِ
يق لِلنِِ َس ِاء ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
أ-حلديث أَِيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
َ ْ
َّصف ُ
ْ ُ َِ
لص َالةِ ) .
َز َاد ُم ْسلِ ٌم ( ِيف اَ َّ
ب -وحلديث الباب ( من نَابه شيء ِيف صالَتِِه فَ ْليسبِح فَِإنَّه إِذَا سبَّح الْت ِفت إِلَي ِه وإَِّمنَا الت ِ
يح لِلنِِ َساء ) .
ْ
َ ْ َُ َ ْ ٌ َ
َّصف ُ
ُ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ج -وحلديث أيب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح  ،وإذا استؤذن على املرأة
وهي تصلي فإذهنا التصفيق ) رواه البيهقي .
وإىل هذا احلكم ذهب مجاهري العلماء  .قالوا :التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .
واختاره ابن عبد الرب حيث قال بعد ذكره حلديث الباب  :فهذا قاطع يف موضع اخلالف برفع اإلشكال .
وقال مالك  :يسبحان مجيعاً ( يسبح الرجال  ،وتسبح املرأة ) .

وتأول حديث الباب ( التصفيق للنساء ) أي من شأن النساء خارج الصالة  ،فهو مذموم فال ينبغي للرجل وال للمرأة أن تفعله
ال يف الصالة وال يف خارجها  ،وهذا تأويل بعيد وضعيف .
والراجح مذهب اجلمهور .
 -2احلكمة من هذا التفريق :
قيل  :ألن صوت املرأة عورة .
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وقيل  :خشية االفتتان  ،ورجح هذا ابن عبد الرب .
قال ابن عبد الرب  :قال بعض أهل العلم  :إمنا كره التسبيح للنساء وأبيح هلن التصفيق من أجل أن صوت املرأة رخيم يف أكثر
النساء ورمبا شغلت بصوهتا الرجال املصلني معها .
وقال ابن حجر  :وكان منع النساء من التسبيح ألهنا مأمورة خبفض صوهتا يف الصالة مطلقاً ملا خيشى من االفتتان ومنع الرجال
من التصفيق ألنه من شأن النساء .
-3هل هذا احلكم ( التصفيق للنساء ) عام حىت لو مع جمموعة نساء  ،أو مع رجال من حمارمها ؟
قال بعض العلماء هبذا  ،وقالوا  :إن املرأة تصفق مطلقاً حىت لو كانت مع حمرمها .
وقال بعضهم  :إهنا تسبح  ،ألن قوله  ( فليسبح الرجال ولتصفق النساء ) قد يفهم منه أن املراد مع اجتماع الرجال والنساء .
قال الزركشي  :وقد أطلقوا التصفيق للمرأة  ،وال شك أن موضعه إذا كانت حبضرة رجال أجانب  ،فلو كانت حبضرة النساء أو
الرجال احملارم فإهنا تسبح كاجلهر بالقراءة حبضرهتم  ( .مغين احملتاج ( . ) 418 / 1
-4احلديث دليل على الفتح على اإلمام إذا حدث له شيء  ،والفتح على اإلمام ينقسم إىل قسمني :

القسم األول  :فتح واجب .

وهو ما يرتتب عليه بطالن الصالة  ،كأن خيطئ اإلمام بالفاحتة  ،أو نقصان ركوع .
القسم الثاين  :فتح مستحب .
وهو ما ال يرتتب عليه بطالن الصالة  ،كأن خيطئ يف السورة اليت بعد الفاحتة .
 -7فضل اإلصالح بني الناس .
الص ْل ُح َخْي ٌر ) .
كما قال تعاىل ( َو ُّ
ٍ
وقال تعاىل (الَّ خي ر ِيف َكثِ ٍري ِمن َّْجنواهم إِالَّ من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
َّاس ) .
صالَ ٍح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْعُروف أ َْو إِ ْ
ِ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
ََْ
 -8أن اإلمام الراتب إذا غاب يستخلف غريه  ،وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه يف الصالة يتخري بني أن يأَت به  ،أو يؤم هو ،
وقيل أن ذلك ال جيوز  ،ففيه جواز استخالف اإلمام الراتب من يصلي بالناس .
فإذا حضر اإلمام الراتب – وهو قد وكل نائباً – فله أحوال :

األوَل  :أن خيتار النائب التأخر حبيث يتقدم اإلمام الراتب فله ذلك كما حصل من أيب بكر .
الثانية  :أن خيتار النائب يف البقاء يف الصالة وال يتأخر  ،فله ذلك .

الثالثة  :أن خيتار النائب البقاء  ،وخيتار اإلمام الراتب الصالة  ،فهل له أن يؤخره أم ال ؟
ليس له أن يؤخره .
أ -ألن هذا النائب قد دخل يف هذه الصالة على وجه مأذون فيه شرعاً .
ب -وكونه يؤخره أمام الناس قد يكون فيه كسر لقلبه .
 -9فضل أيب بكر الصديق على مجيع الصحابة .
 -10أدب أبو بكر الصديق .
 -11جواز إمامة املفضول للفاضل .
 -12جواز العمل القليل يف الصالة .
 -13جواز االلتفات يف الصالة للحاجة  ،وااللتفات يف الصالة أنواع :
105

أن يلتفت جبميع بدنه  :وهذا يبطل الصالة إن خرج عن جهة القبلة .
أن يلتفت براسه ورقبته  :وهذا ال بأس به للحاجة .
أن يلتفت ببصره  :وهذا أيضاً ال بأس به للحاجة  ( .السبت 1434 / 12 / 21 /ه ) .

اءة فَـلْيَـ ُؤَّم ُه ْم أَ ْكبَـ ُرُه ْم
 -49باب إ َذا ْ
استَـ َوْوا يف الْق َر َ
َّب صلى
َ -685ع ْن َمالك بْن ا ْحلَُويْرث قَ َ
ين لَْيـلَةً َ ،وَكا َن الن ُّ
ال ( قَد ْمنَا َعلَى النَّب َ وََْن ُن َشبَبَةٌ فَـلَبثْـنَا ع ْن َدهُ ََْن ًوا م ْن ع ْشر َ
صالَةَ َك َذا يف حني
يما فَـ َق َ
وه ْم ُ ،م ُر ُ
ال لَ ْو َر َج ْعتُ ْم إ ََل بالَد ُك ْم فَـ َعلَّ ْمتُ ُم ُ
وه ْم فَـلْيُ َ
صالَةَ َك َذا يف حني َك َذا َو َ
صلُّوا َ
هللا عليه وسلم َرح ً

َح ُد ُك ْم َولْيَـ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَـ ُرُكم ) .
ض َرت َّ
َك َذا َ ،وإذَا َح َ
الصالَةُ فَـلْيُ ـ ـ ـ ـ َؤذ ْن لَ ُك ْم أ َ
[ م . ] 674 :
--------- -1احلديث تقدم شرحه وقد جاء ف صحيح مسلم من حديث أيب مسعود  .قال  :قال  ( ي ُؤُّم اَلْ َقوم أَقْ رُؤُهم لِ ِكتَ ِ
اب اَ ََّّللِ،
َ
َْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
لسن َِّة َس َواءً فَأَقْ َد ُم ُه ْم ِه ْجَرًة ،فَِإ ْن َكانُوا ِيف اَ ْهل ْجَرة َس َواءً فَأَقْ َد ُم ُه ْم سْل ًما -
السن َِّة ،فَِإ ْن َكانُوا ِيف اَ ُّ
فَِإ ْن َكانُوا ِيف اَلْ ِقَراءَةِ َس َواءً فَأ َْعلَ ُم ُه ْم بِ ُّ
َوِيف ِرَوايٍَةِ :سنًّاَ -وَال يَ ُؤَّم َّن اَ َّلر ُج ُل اَ َّلر ُج َل ِيف ُسْلطَانِِهَ ،وَال يَ ْق ُع ْد ِيف بَْيتِ ِه َعلَى تَ ْك ِرَمتِ ِه إَِّال بِِإ ْذنِِه ) .
فإن قيل ما اجلواب عن حديث الباب (وليؤمكم أكربكم ) حيث قدم األكرب سناً ؟
اْلواب  :ألهنم كانوا متساوين يف باقي اخلصال  ،ألهنم هاجروا مجيعاً  ،وأسلموا مجيعاً  ،وصحبوا رسول هللا  ، والزموه
عشرين ليلة  ،فاستووا يف األخذ عنه  ،ومل يبق ما تقدم به إال السن  ،وقد جاء عند أيب داود ( وكنا متقاربني ).
 -2فضل الرحلة يف طلب العلم .
-3فضل التعلم .
 -4ما كان عليه النيب  من الشفقة واالهتمام بأحوال الصالة وغريها من أمور الدين .

وما فَأ ََّم ُه ْم
 -50باب إذَا َزا َر اإل َم ُ
ام قَ ً
ٍ
ب
ت لَهُ فَـ َق َ
ي قَ َ
الربيع قَ َ
صار َّ
ال أَيْ َن ُُت ُّ
 -686عن َْحم ُمود بْن َّ
َّب  فَأَذنْ ُ
استَأْذَ َن الن ُّ
ال َْ :س ْع ُ
ال ( ْ
ت ع ْتبَا َن بْ َن َمالك األَنْ َ
ص َف ْفنَا َخ ْل َفهُ ُُثَّ َسلَّ َم َو َسلَّ ْمنَا ) .
ت لَهُ إ ََل ال َْم َكان الَّذي أُح ُّ
ك فَأَ َش ْر ُ
ُصل َي م ْن بَـ ْيت َ
ام َو َ
ب فَـ َق َ
أَ ْن أ َ

[ م . ] 33 :
---------ِ
وما فَأ ََّم ُه ْم ) .قيل  :أشار هبذه الرتمجة إىل
 -1احلديث تقدم شرحه  ،قال احلافظ ابن حجر  :قول البخاري (باب إ َذا َز َار ا ِإل َم ُام قَ ً
أن حديث مالك بن احلويرث الذي أخرجه أبو داود والرتمذي وحسنه مرفوعاً ( من زار قوماً فال يؤمهم وليؤمهم رجل منهم )
حممول على من عدا اإلمام األعظم .
وقال الزين بن املنري  :مراده أن اإلمام األعظم ومن جيري جمراه إذا حضر مبكان مملوك ال يتقدم عليه مالك الدار أو املنفعة ولكن
ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بني احلقني حق اإلمام يف التقدم وحق املالك يف منع التصرف بغري إذنه .
وحيتمل أنه أشار إىل ما يف حديث أيب مسعود املتقدم ( وال يؤم الرجل يف سلطانه وال جيلس على تكرمته إال بإذنه ) فإن مالك
الشيء سلطان عليه  ،واإلمام األعظم سلطان على املالك  ،وقوله ( إال بإذنه ) حيتمل عوده على االمرين اإلمامة واجللوس
وبذلك جزم أمحد كما حكاه الرتمذي عنه فتحصل باإلذن مراعاة اجلانبني  ( .الفتح )
ِ
احلوي ِر ِ
ث يَأْتِينَا ِيف
فائدة :حديث مالك بن احلويرث املشار إليه  ،رواه الرتمذي وأبو داود عن أَِيب َع ِطيَّةَ قَ َال َ :كا َن َمال ُ
ك بْ ُن َُْ ْ
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الصالةُ ي وما فَ ُق ْلنَا لَه  :تَ َقدَّم  .فَ َق َال  :لِيت َقدَّم ب عض ُكم ح َّىت أُح ِِدثَ ُكم ِمل ال أَتَ َقد ِ
ول
ت َر ُس َ
صالنَا يَتَ َحد ُ
ضَر ْ
َّث فَ َح َ
َّم َ ،مس ْع ُ
ْ
ُ
ُ
ُم َ
ت َّ َ ْ ً
ََ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
هللا  يقول ( من َز َار قَ ْوًما فَال يَ ُؤَّم ُه ْم َ ،ولْيَ ُؤَّم ُه ْم َر ُج ٌل ِمْن ُهم ) .

ِ
يث حسن ِ
ِ
يح َ ،والْ َع َم ُل َعلَى َه َذا ِعْن َد أَ ْكثَ ِر أ َْه ِل الْعِلْ ِم ِم ْن أ ْ ِ ِ
َّيب َ و َغ ِْريِه ْم  ،قَالُوا:
قَ َ
يسى الرتمذي َ :ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
ال أَبُو ع َ
َص َحاب الن ِِ
ِ
ِ
الزائِِر .
َح ُّق بِا ِإل َم َام ِة ِم ْن َّ
َ
ب الْ َمْن ِزل أ َ
صاح ُ
ِِ ِ ِ
صلِِ َي بِِه .
وقَ َ
ال بَ ْع ُ
س أَ ْن يُ َ
ض أ َْه ِل الْعلْم  :إذَا أَذ َن لَهُ فَال بَأْ َ
صاحب البيت  ،إذا كان ذلك بإذنه .
ائر
َ
وقد ثبت يف السنة ما يدل على جواز أن يؤم الز ُ
ول َِّ
وهو ما رواه مسلم عن أَِيب مسع ٍ
ود األَنْ َ ِ
الر ُج َل ِيف ُسلْطَانِِه َ ،وال يَ ْقعُ ْد ِيف بَْيتِ ِه
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ي  قَ َ
الر ُج ُل َّ
اَّلل َ ( وال يَ ُؤَّم َّن َّ
َْ َ ُْ
صار ِِ
َعلَى تَ ْك ِرَمتِ ِه إِال بِِإ ْذنه ) .
َن ص ِ
احب الْبَ ْيت
قال النووي رمحه هللا يف شرحه :قَ ْوله َ ( :وال يَ ُؤَّم َّن الَّر ُج ُل َّ
الر ُج َل ِيف ُسلْطَانه) َم ْعنَاهُ َما ذَ َكَرهُ أ ْ
هم :أ َّ َ
َص َحابنَا َو َغ ْري ْ
ِ
ك الْغَري أَفْ َقه وأَقْ رأ وأَورع وأَفْضل ِمنْه .و ِ
والْمجلِس وإِمام الْمس ِجد أ ِ
َّم،
َح ِق م ْن َغ ْريهَ ،وإِ ْن َكا َن ذَل َ ْ
َح ِق فَِإ ْن َشاءَ تَ َقد َ
َ َ َ َْ َ َ ُ َ َ
صاحب الْ َم َكان أ َ
َ
َ َ ْ ََ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك الَّذي ي َق ِدمهُ م ْف ُ ِ
ِ
ِ
َوإِ ْن َشاءَ قَ َّد َم َم ْن يُِريدهَُ ،وإِ ْن َكا َن َذل َ
ين؛ ألَنَّهُ ُسلْطَانه فَيَتَ َ
َ
ُ
صَّرف فيه َكْيف َشاءَ
ضوال بالنِ ْسبَة إ َىل بَاقي ا ْحلَاضر َ
ال الْعلَماء :التَّ ْك ِرمة الْ ِفراش وَْحنوه ِممَّا ي بسط لِص ِ
ِ ِِ ِِ
اح ِ
ِ
ص بِِه) انتهى باختصار .
ُْ َ َ
ب الْ َمْن ِزل َوُخيَ ِ
َ َ َ
قَ ْوله َ ( :وال يَ ْق ُعد يف بَْيته َعلَى تَ ْك ِرَمته إال بإ ْذنه) قَ َ ُ َ
وقال الشوكاين رمحه هللا يف شرح حديث مالك بن احلويرث  :وأكثر أهل العلم أنه ال بأس بإمامة الزائر بإذن رب املكان ؛ لقوله 
يف حديث أيب مسعود  ( : إال بإذنه ) .
ويدل أيضا على جواز إمامة الزائر لصاحب املنزل  :حديث الباب .
 -2جواز اختاذ املصلى يف البيوت  ( .ال تثبت له أحكام املسجد ) .
-3مشروعية املصافاة .
 -4جواز اجلماعة يف صالة النافلة أحياناً .
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به
 -51باب إ ََّا ُجع َل اإل َم ُ
َّ
يف فيه بالنَّاس َو ْه َو َجالس.
صلَّى الن ُّ
َو َ
َّب  يف َم َرضه الذي تُـ ُو َ
ال ابن مسع ٍ
ام.
ود فَـيَ ْم ُك ُ
ود إذَا َرفَ َع قَـ ْب َل اإل َمام يَـ ُع ُ
ث ب َق ْدر َما َرفَ َع ُُثَّ يَـ ْتبَ ُع اإل َم َ
َوقَ َ ْ ُ َ ْ ُ
ُوَل
َوقَ َ
الرْك َعةَ األ َ
يم ْن يَـ ْرَك ُع َم َع اإل َمام َرْك َعتَـ ْني َ ،والَ يَـ ْقد ُر َعلَى ُّ
لرْك َعة اْلخ َرة َس ْج َدتَـ ْني ُُثَّ يَـ ْقضي َّ
الس ُجود يَ ْس ُج ُد ل َّ
س ُن ف َ
ال ا ْحلَ َ

س ُجود َها.
بُ

ام يَ ْس ُج ُد.
يم ْن نَس َي َس ْج َدةً َح ََّّت قَ َ
َوف َ

ت بَـلَى
َ -687ع ْن ُعبَـ ْيد هللا بْن َع ْبد هللا بْن ُع ْتبَةَ قَ َ
ْت أَالَ ُُتَدثين َع ْن َم َرض َر ُسول هللا  قَالَ ْ
ْت َعلَى َعائ َ
شةَ فَـ ُقل ُ
ال َ :د َخل ُ
ال أ َ َّ
ب
ك قَ َ
َّب  فَـ َق َ
ضب قَالَ ْ
ض ُعوا ِل َماءً يف الْم ْخ َ
ال َ
َّاس قُـلْنَا الَ ُه ْم يَـ ْنتَظ ُرونَ َ
(ثَـ ُق َل الن ُّ
س َل فَ َذ َه َ
َصلى الن ُ
ت فَـ َف َعلْنَا فَا ْغتَ َ
ال  أ َ َّ
ت
ول هللا قَ َ
ك يَا َر ُس َ
وء فَأُ ْغم َي َعلَْيه ُُثَّ أَفَا َق فَـ َق َ
ضب قَالَ ْ
اء يف الْم ْخ َ
ال َ
َّاس قُـلْنَا الَ ُه ْم يَـ ْنتَظ ُرونَ َ
ض ُعوا ِل َم ً
ليَـنُ َ
َصلى الن ُ
ال أ َ َّ
ض ُعوا ِل
ول هللا فَـ َق َ
ك يَا َر ُس َ
وء فَأُ ْغم َي َعلَْيه ُُثَّ أَفَا َق فَـ َق َ
ال َ
َّاس قُـلْنَا الَ ُه ْم يَـ ْنتَظ ُرونَ َ
ب ليَـنُ َ
س َل ُُثَّ َذ َه َ
َصلى الن ُ
فَـ َق َع َد فَا ْغتَ َ
ال أ َ َّ
ول
ك يَا َر ُس َ
ب ليَـنُوءَ فَأُ ْغم َي َعلَْيه ُُثَّ أَفَا َق فَـ َق َ
َّاس فَـ ُقلْنَا الَ ُه ْم يَـ ْنتَظ ُرونَ َ
اء يف الْم ْخ َ
س َل ُثَّ ذَ َه َ
َم ً
َصلى الن ُ
ضب فَـ َق َع َد فَا ْغتَ َ
صل َي
َّاس ُع ُك ٌ
صالَة الْع َ
شاء اْلخ َرة  -فَأ َْر َس َل الن ُّ
وف يف ال َْم ْسجد يَـ ْنتَظ ُرو َن الن َّ
َّب  إ ََل أَِب بَ ْك ٍر بأَ ْن يُ َ
َّب  ل َ
هللا َ -والن ُ
صل
صل َي بالنَّاس فَـ َق َ
ال إ َّن َر ُس َ
ول فَـ َق َ
الر ُس ُ
بالنَّاس فَأَتَاهُ َّ
ول هللا  يَأ ُْم ُر َك أَ ْن تُ َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر َ ،وَكا َن َر ُجالً َرقي ًقا  -يَا عُ َم ُر َ
ني َر ُجلَ ْني
بالنَّاس فَـ َق َ
صلَّى أَبُو بَ ْك ٍر تل َ
َح ُّق ب َذل َ
ام ُُثَّ إ َّن الن َّ
ال لَهُ ُع َم ُر أَنْ َ
ج بَـ ْ َ
ك فَ َ
ْك األَيَّ َ
ت أَ
َّب َ و َج َد م ْن نَـ ْفسه خ َّفةً فَ َخ َر َ
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َّر
َّر فَأ َْوَمأَ إلَْيه الن ُّ
صالَة الظُّ ْهر َ ،وأَبُو بَ ْك ٍر يُ َ
اس ل َ
أَ
صلي بالنَّاس فَـلَ َّما َرآهُ أَبُو بَ ْك ٍر َذ َه َ
َح ُد ُُهَا ال َْعبَّ ُ
َّب  بأَ ْن الَ يَـتَأَخ َ
ب ليَتَأَخ َ
صالَة أَِب
ساهُ إ ََل َج ْنب أَِب بَ ْك ٍر قَ َ
قَ َ
ساين إ ََل َج ْنبه فَأ ْ
ال أ ْ
َّاس ب َ
صلي َو ْه َو يَأ َُْتُّ ب َ
ال فَ َج َع َل أَبُو بَ ْك ٍر يُ َ
صالَة النَّب َ والن ُ
َجلَ َ
َجل َ
ْت َعلَى َع ْبد هللا بْن َعبَّ ٍ
شةُ َع ْن
َّب  قَاع ٌد قَ َ
ك َما َح َّدثَـ ْتن َعائ َ
ض َعلَْي َ
اس فَـ ُقل ُ
ال ُعبَـ ْي ُد هللا فَ َد َخل ُ
بَ ْك ٍر َوالن ُّ
ْت لَهُ أَالَ أَ ْعر ُ
الر ُج َل الَّذي َكا َن َم َع ال َْعبَّاس
ت َعلَْيه َحديثَـ َها فَ َما أَنْ َك َر م ْنهُ َش ْيئًا غَْيـ َر أَنَّهُ قَ َ
َم َرض النَّب  قَ َ
ك َّ
ال أ َ
ال َ :هات فَـ َع َر ْ
َْس ْ
َّت لَ َ
ضُ
ال ُه َو َعل ٌّي ) .
ْت  :الَ قَ َ
قُـل ُ
[ م . ] 418 :
----------

( َع ْن ُعبَـ ْيد هللا بْن َع ْبد هللا بْن ُع ْتبَةَ ) بن عتبة بن مسعود اهلُذيل  ،أبو عبد هللا املدين  ،ثقة ثبت فقيه .

َّب  ) أي  :اشتد مرضه .
( ثَـ ُق َل الن ُّ
( أ َ َّ
َّاس ؟ )  :اهلمزة لالستفهام واالستخبار .
َصلى الن ُ
ض ُعوا ِل ) أي  :اتركوا يل .
( َ
ضب ) بكسر امليم وسكون اخلاء  ،هو املِْرَكن [ إناء يغسل به الثياب ] .
اء يف الْم ْخ َ
( َم ً
وء ) بضم النون أي أخذ لينهض جبهد
ب ليَـنُ َ
س َل فَ َذ َه َ
( فَا ْغتَ َ
صل بالنَّاس ) قال يف الفتح  :قول أيب بكر هذا مل يرد به ما أرادت عائشة ،
( فَـ َق َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر َ ،وَكا َن َر ُجالً َرقي ًقا  -يَا ُع َم ُر َ

قال النووي  :تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً  ،وليس كذلك  ،بل قاله للعذر املذكور  ،وهو كونه رقيق القلب كثري البكاء ،
فخشي أن ال يسمع الناس .
وحيتمل أنه  فهم من اإلمامة الصغرى اإلمامة العظمى  ،وعلم ما يف حتملها من اخلطر  ،وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره ،
ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه  ،أو يبايعوا أبا عبيدة بن اجلراح .
ام ) أي أيام مرض النيب . 
صلَّى أَبُو بَ ْك ٍر تل َ
( فَ َ
ْك األَيَّ َ
َّب َ و َج َد م ْن نَـ ْفسه خ َّفةً ) أي نشاطاً .
( ُُثَّ إ َّن الن َّ

اس ) واآلخر هو علي كما يف الرواية األخرى .
( فَ َخ َر َج بَـ ْ َ
ني َر ُجلَ ْني أ َ
َح ُد ُُهَا ال َْعبَّ ُ
َّر ) أي  :أراد  ،وقصد أبو بكر أن يتأخر عن اإلمامة  ،ظناً منه أنه  يؤم الناس .
( فَـلَ َّما َرآهُ أَبُو بَ ْك ٍر َذ َه َ
ب ليَتَأَخ َ

َّر ) أي أشار إىل أيب بكر .
( فَأ َْوَمأَ إلَْيه الن ُّ
َّب  بأَ ْن الَ يَـتَأَخ َ
 -1احلديث دليل على جواز استخالف اإلمام من يصلي بالناس إذا عرض له عذر مينعه عن حضور صالة اجلماعة من مرض أو
غريه .
-2احلديث دليل على أمهية صالة اجلماع ة .
 -3احلديث دليل على أن املرض عذر يف التخلف عن صالة اجلماعة .
-4احلديث دليل على أنه إذا تأخر اإلمام عن أول الوقت ورجىء جميئه على قرب ينتظر وال يتقدم غريه .
 -5احلديث دليل على استحباب االغتسال من اإلغم اء .
 -6احلديث دليل على جواز اإلغماء على األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم  ،وال شك يف جوازه  ،ألنه مرض  ،واملرض جيوز
عليهم خبالف اجلنون فإنه ال جيوز عليهم ألنه نقص  ،واحلكمة يف جواز املرض عليهم ومصائب الدنيا تكثري أجرهم وتسلية
الناس هبم ولئال يفتنت الناس هبم ويعبدهم ملا يظهر عليهم من املعجزات واآليات البينات .
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-7احلديث دليل على فضيلة أيب بكر الصديق وتفضيله على مجيع الصحابة .
-8احلديث دليل على أحقية أيب بكر الصديق باخلالفه بعد النيب . 
-9احلديث دليل على فضيلة عمر بعد أيب بكر الصديق  ،ألن أبا بكر مل يعدل إىل غريه .
-10أن املفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة ال يقبلها بل يدعها للفاضل إذا مل مينع مانع .
-11جواز املدح والثناء يف الوجه ملن أمن عليه اإلعجاب والفتنة لقوله  :أنت أحق بذلك .
هم ليتأخر حىت يستوي مع الصف  ،فلم يرتكه النيب  يتزحزح عن مكانه .
-12أدب أبو بكر الصديق مع النيب  ، حيث ِ
-13فضل أبو بكر الصديق ورقة قلبه وبكائه .
-14أن البكاء من خشية هللا ال يبطل الصالة .
 -15أن املفهوم من اإلشارة يقوم مقام املعلوم من العبارة .
 -16جواز خماطبة املصلي للحاج ة .
 -17جواز الصالة عن ميني اإلمام إذا دعت احلاجة لذلك .
 -18أن املأموم الواحد يكون عن ميني اإلمام .
ٍ
صلَّى َجالسا َو َ َّ
اءهُ قَـ ْوٌم قيَ ًاما
صلَّى َر ُس ُ
ني أ قَالَ ْ
َ -688عن َعائ َ
شةَ أُم ال ُْم ْؤمن َ
ول هللا  يف بَـ ْيته َو ْه َو َشاك فَ َ
ت( َ
صلى َوَر َ
ً
صلَّى
ف قَ َ
ص َر َ
ار إلَْيه ْم أَن ْ
سوا فَـلَ َّما انْ َ
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به فَإذَا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا َ ،وإذَا َرفَ َع فَ ْارفَـ ُعوا َ ،وإذَا َ
ال إ ََّا ُجع َل اإل َم ُ
فَأَ َش َ
اجل ُ
وسا ) .
سا فَ َ
صلُّوا ُجلُ ً
َجال ً
[ م . ] 412 :
---------ول هللا  يف بَـ ْيته ) أي  :يف املشربة اليت يف حجرة عائشة .
صلَّى َر ُس ُ
( َ
( و ْهو َش ٍ
اك ) من الشكاية وهو املرض  ،وكان سبب ذلك ما يف حديث أنس املذكور بعده أنه سق ط عن فرس .
َ َ
سوا ) ويف الرواية األخرى ( فجلسوا ) .
ار إلَْيه ْم أَن ْ
( فَأَ َش َ
اجل ُ
ف ) أي  :سلم من صالته .
ص َر َ
( فَـلَ َّما انْ َ
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به ) أي يقتدي به  ،كما جاء عند البخاري  ( :فال ختتلفوا عليه ) واملراد االقتداء به باألفعال
( قَ َ
ال إََّا ُجع َل اإل َم ُ
الظاهرة ال النيات ( وسيأيت شرح ذلك ) .
( فَإذَا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا ) وعند أيب داود ( َوإِذَا َرَك َع فَ ْارَك ُعواَ ،وَال تَْرَك ُعوا َح َّىت يَْرَك َع ) .
( َوإ َذا َ َّ
سا ) ملرض منعه من القيام .
صلى َجال ً
وسا ) ويف الرواية األخرى ( فصلوا قعوداً ) .
( فَ َ
صلُّوا ُجلُ ً
 -1احلديث دليل على أن احلكمة من اإلمام االقتداء به .
 -2اختلف العلماء يف املراد من قوله  ( ليؤَت به ) :

فقيل  :ليقتدى به يف األفعال والنيات .
وهذا مذهب أيب حنيفة .

وقيل  :ليقتدى به يف األفعال الظاهرة دون النية .
وهذا مذهب الشافعي .
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وهذا هو الصحيح  ،ويدل عليه أمور :
أوالً  :لقوله  ( : فإذا ركعوا فاركعوا  ) ...فهذا تفسري من النيب  لالقتداء .
ثانياً  :أنه ثبت يف قوائع عن النيب  االختالف يف النية بني اإلمام واملأموم :

منها  :حديث معاذ اآليت  ،حيث كان يصلي مع النيب  ، مث يذهب ويصلي بقومه .

تصل ،
ومنها  :يف إحدى صيغ صالة اخلوف صلى النيب  بطائفة ركعتني  ،مث ذهبت  ،مث جاءت الطائفة األخرى اليت مل ِ
فصلى هبا النيب  ، وهذا اختالف بالنية .
ِ ِ
ول اَ ََّّللِ  إِذَا ُهو بِر ُجلَ ْ ِ
صلَّى َر ُس ُ
ص َالةَ اَ ُّ
ني َملْ
لصْب ِح ،فَلَ َّما َ
صلَّى َم َع َر ُسول اَ ََّّلل َ 
ومنها  :حديث يزبد بن األاسود السابق ( أَنَّهُ َ
َ َ
ال َهلما" :ما من ع ُكما أَ ْن تُ ِ
ي ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ال" :فَ َال
صلَّْي نَا ِيف ِر َحالِنَا .قَ َ
َ
صلِيَا ،فَ َد َعا هب َما ،فَجيءَ هب َما تَ ْر َع ُد فَ َرائ ُ
َُ
صلِيَا َم َعنَا؟" قَ َاال :قَ ْد َ
ص ُه َما ،فَ َق َ َُ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلِيَا َم َعهُ ،فَإن ََّها لَ ُك ْم نَافلَة ) .
ص ِِل ،فَ َ
صلَّْيتُ َما ِيف ِر َحال ُك ْمُ ،مثَّ أ َْد َرْكتُ ْم اَِْإل َم َام َوَملْ يُ َ
تَ ْف َع َال ،إ َذا َ
ومنها  :قوله  يف أئمة اجلور الذين يؤخرون الصالة عن وفتها ( ص ِل َّ ِ ِ
ك نَافِلَةٌ )
ص ِِل فَِإن ََّها لَ َ
الصالَةَ ل َوقْت َها فَِإ ْن أ َْد َرْكتَ َها َم َع ُه ْم فَ َ
ْ
َِ
متفق عليه .
 -1احلديث على وجوب متابعة اإلمام .
واملأموم مع اإلمام له حاالت :
األوَل  :املسابقة .

وهي أن يركع قبل إمامه  ،أو يسجد قبل إمامه  ،فهذه حرام باالتفاق .
قال  ( : أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار )  .متفق عليه
قوله  ( :رأس محار )  :قيل  :يقع على احلقيقة  .وقيل  :حيتمل أمر معنوي كالبالدة  ،ورجحه ابن دقيق العيد  ،وقال  ” :ومما
يرجح هذا اجملاز بأن التحويل بالصورة مل يقع مع كثرة رفع املأمومني قبل اإلمام “ .
وقال  ( : فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود ) .
 فإن سبق إمامه إىل ركن من األركان  ،كأن ركع قبله  ،أو سجد قبله :
فالصحيح أن صالته باطلة  ،وهذا اختيار ابن تيمية .

 فإن سبق ناسياً أو جاهالً  :فصالته صحيحة  ،وعليه أن يرجع ليأيت به ومبا بعده .

الثانية  :املوافقة .
كأن يركع معه  ،أو يسجد معه  ،فإن وافقه بتكبرية اإلحرام مل تصح صالته .
ألن اإلمام ال يدخل يف الصالة إال بعد تكبرية اإلحرام  ،فإن وافقته يف التكبري  ،فإنك تكون دخلت مع إمام مل يكن إماماً حىت
اآلن  ،فتكون صالته باطلة .
أما يف غري تكبرية اإلحرام  ،كأن يركع معه  ،فهذه مكروهة عند الفقهاء .

ثالثاً  :التخلف .
أن يتأخر عن إمامه .
كأن يركع اإلمام وهو ال يزال واقف  ،حىت يرفع اإلمام من الركوع  ،مث يركع املأموم .
إن كان بعذر  :كانقطاع مكرب الصوت  ،فإنه يأيت مبا ختلف به ويتابع اإلمام  ،إال أن يصل اإلمام إىل املكان الذي هو فيه  ،فإنه
ال يأيت به  ،ويبقى مع اإلمام  ،ويصبح له ركعة ملفقة من ركعيت إمامه .
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إن كان بغري عذر  :فالراجح أهنا تبطل صالته .
رابعاً  :املتابعة .

وهي أن يأيت بأفعال الصالة بعد إمامه .
 -3قوله  ( ليؤَت به  ) ...استدل به بعض العلماء على أنه ال جيوز أن يقتدي املفرتض باملتنفل [.وسيأيت حبث املسألة قريباً إن شاء هللا ] .
 -4احلديث دليل على مشروعية تكبريات االنتقال ؟ وقد اختلف العلماء يف حكمها على قولني :
القول األول  :أهنا واجبة .

أ -لقوله  ... ( : وإذا كرب فكربوا  ) ...وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .
ب -ولفعل النيب  ، فقد كان يكرب يف كل خفض ورفع .
القول الثاين  :أهنا غري واجبة .

وهذا مذهب اجلمهور .
ألن النيب  مل يذكرها للمسيء يف صالته .
والراجح األول  ( .وقد سبقت املسألة ) .
 -5احلديث دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين  ،وقد تقدمت املسألة .
 -6استدل بعض العلماء بقوله  ( وإذا صلى قاعدا فصلى قعوداً ) على أن املأمومني يصلون قعوداً  ،وقد تقدمت املسألة .
-7قوله  ... ( : إمنا جعل اإلمام ليؤَت به  ) ...دليل على أنه جيب على اإلمام أن يرفع صوته بالتكبري
ألنه ال يتم ائتمام املأمومني باإلمام إال بذلك  ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
 -8جواز املرض على األنبياء  ،ليزدادوا يف ذلك رفعة ودرجة .
 -9أن القيام ركن يف صالة الفريضة  ،فال جيوز الصالة قاعداً إال لعذر .
 -10مشروعية عيادة املريض .
َ -689عن أَنَس بْن مال ٍ
ك ( أ َّ
الصلَ َوات
َن َر ُس َ
صالَةً م َن َّ
صر َ
ش ش ُّقهُ األ ََْيَ ُن فَ َ
ب فَـ َر ًسا فَ ُ
صلَّى َ
ع َع ْنهُ فَ ُجح َ
ْ
َ
ول هللا َ رك َ
َو ْه َو قَاع ٌد فَ َ َّ
صلُّوا قيَ ًاما فَإ َذا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا ،
ف قَ َ
ص َر َ
اءهُ قُـ ُع ً
صلَّى قَائ ًما فَ َ
ودا فَـلَ َّما انْ َ
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به فَإ َذا َ
ال إََّا ُجع َل اإل َم ُ
صل ْيـنَا َوَر َ
صلُّوا قيَ ًاما َ ،وإ َذا َ َّ
سا
ال َْس َع َّ
َوإ َذا َرفَ َع فَ ْارفَـ ُعوا َ ،وإ َذا قَ َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا َربَّـنَا َولَ َ
صلَّى قَائ ًما فَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وإ َذا َ
صلى َجال ً
ََجَ ُعو َن.
وسا أ ْ
فَ َ
صلُّوا ُجلُ ً
ي قَـ ْولُهُ إذَا َ َّ
َّب 
ال أَبُو َع ْبد هللا  ،قَ َ
قَ َ
ال  :ا ْحلُ َم ْيد ُّ
صلَّى بَـ ْع َد ذَل َ
ك الن ُّ
سا فَ َ
وسا ُه َو يف َم َرضه الْ َقدمي ُُثَّ َ
صلُّوا ُجلُ ً
صلى َجال ً
َّاس َخ ْل َفهُ قيَ ًاما ََلْ يَأ ُْم ْرُه ْم بالْ ُق ُعود َوإََّا يُـ ْؤ َخ ُذ باْلخر فَاْلخر م ْن ف ْعل النَّب . 
سا َوالن ُ
َجال ً
[ م . ] 411 :
--------( أ َّ
ش ) أي  :قُ ِشر جلده و ُخ ِدش .
َن َر ُس َ
صر َ
ب فَـ َر ًسا فَ ُ
ع َع ْنهُ فَ ُجح َ
ول هللا َ رك َ
( ش ُّقهُ األ ََْيَ ُن ) أي  :اجلانب األمين .
 -1احلديث تقدمت فوائدة يف احلديث السابق .
 -2مشروعية ركوب اخليل والتدرب عليها .
-3أن املرض جيوز على النيب كما جيوز على غريه من البشر .
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 -4جواز اإلشارة والعمل القليل يف الصالة .
 -5مشروعية عيادة املريض .

اس ُج ُدوا.
قَ َ
س فَإ َذا َس َج َد فَ ْ
ال أَنَ ٌ

( الثالثاء 1434 / 12 / 24 /ه ) .

ْف اإل َمام
 -52باب َم ََّت يَ ْس ُج ُد َم ْن َخل َ

ال ( َح َّدثَن الْبَـراءُ َ ،و ْه َو غَْيـر َك ُذ ٍ
اَّللُ ل َم ْن
ال َْس َع َّ
ول هللا  إذَا قَ َ
ال َ :كا َن َر ُس ُ
وب  ،قَ َ
 -690عن َع ْب ُد هللا بْ ُن يَزي َد  ،قَ َ
ُ
َ
ودا بَـ ْع َدهُ ) .
َح ٌد منَّا ظَ ْه َرهُ َح ََّّت يَـ َق َع الن ُّ
َّب َ ساج ًدا ُُثَّ نَـ َق ُع ُس ُج ً
َمح َدهُ ََلْ َُْين أ َ
[ م . ] 474 :
 690مَ -ح َّدثَـنَا أَبُو نُـ َع ْي ٍم َع ْن ُس ْفيَا َن َ ،ع ْن أَِب إ ْس َحا َق ََْن َوهُ بَ َذا.
----------

ال َ :ح َّدثَن الْبَـراءُ َ ،و ْه َو غَْيـر َك ُذ ٍ
ال َْحي َىي بْن َمعِني  :الْ َقائِل َ ( :وُه َو َغ ْري َك ُذوب ) ُه َو أَبُو
( عن َع ْب ُد هللا بْ ُن يَزي َد  ،قَ َ
وب ) ق َ
ُ
َ
اَّلل بْن يَِزيد َ ،غ ْري َك ُذوب َولَْيس الْ ُمَراد الْبَ َراء َغ ْري َك ُذوب ِ ،أل َّ
ال َ :وُمَراده أ َّ
ايب َال َْحيتَاج إِ َىل تَْزكِيَة ،
َن َعْبد َّ
إِ ْس َحاق قَ َ
َن الْبَ َراء َ
ص َح ِ ِ
َ
الص َواب أ َّ
اَّلل
َن الْ َقائِل ( َوُه َو َغ ْري َك ُذوب ) ُه َو َعْبد َّ
َوَال َْحي ُسن فِ ِيه َه َذا الْ َق ْول َ .وَه َذا الَّ ِذي قَالَهُ اِبْن َمعِني َخطَأ ِعْند الْ ُعلَ َماء  ،بَ ْل َّ
بْن يَِزيد َ ،وُمَراده أ َّ
احلَ ِديث َوتَ ْف ِخيمه َوالْ ُمبَالَغَة ِيف متَْ ِكينه ِم ْن النَّ ْفس َال الت َّْزكِيَة الَِّيت تَ ُكون ِيف
َن الْبَ َراء َغ ْري َك ُذوب َ ،وَم ْعنَاهُ تَ ْق ِويَة ْ
اَّلل  وهو َّ ِ
ِ
ص ِحيح
َم ْش ُكوك فِ ِيه َ ،ونَ ِظريه قَ ْول اِبْن َعبَّاس َ حدَّثَنَا َر ُسول َّ
الصادق الْ َم ْ
ص ُدوق َ ،و َع ْن أَِيب ُهَريْ َرة مثْله َ ،وِيف َ
ََُ
احلَبِيب ْاأل َِمني َع ْوف بْن َمالِك ْاألَ ْش َجعِ ِي َ ،ونَظَائِره َكثِ َرية  ،فَ َم ْع َىن الْ َك َالم َح َّدثَِين الْبَ َراء َوُه َو
اخلَْوَالِِينِ َح َّدثَِين ْ
ُم ْسلِم َع ْن أَِيب ُم ْسلِم ْ
ِ ِ ِ
ك ْم َعْنهُ  ( .شرح مسلم ) .
ُخِربُ
َّهم َك َما َعل ْمتُ ْم فَث ُقوا مبَا أ ْ
َغ ْري ُمت َ

اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ ) ويف الرواية الثانية (فإذا رفع رأسه من الركوع) ويف الرواية األخرى (فإذا
ال َْس َع َّ
ول هللا  إذَا قَ َ
ال َ :كا َن َر ُس ُ
( قَ َ
رفع رأسه من الركوع  ،فقال  :مسع هللا ملن محده  ،مل نزل قياماً) .

َح ٌد منَّا ظَ ْه َرهُ ) أي  :يثين ويعطف .
( ََلْ َُْين أ َ
 -1قال النووي  :وِيف ه َذا ْ ِ
السنَّة أََّال ي ْنح ِين الْمأْموم لِ ُّ ِ
ِ
ضع ِْ
الص َالة َوُه َو أ َّ
اإل َمام
آداب َّ
َن ُّ
لس ُجود َح َّىت يَ َ
احلَديث َه َذا ْاأل ََدب م ْن َ
َ َ
َ َ َُ
ِ
جْب َهته َعلَى ْاأل َْرض إَِّال أَ ْن ي ْعلَم من حاله أَنَّهُ لَو أ َّ ِ
احلَ ِد لَرفَ َع ِْ
الس ُجود قَْبل ُس ُجوده .
اإل َمام م ْن ُّ
َ َْ َ
َ
ْ
َخَر إ َىل َه َذا ْ َ
-2احلديث دليل على أن املأموم يتابع اإلمام  ،وتكون أفعاله بعد أفعال اإلمام  ،فإن الرباء أخرب أهنم كانوا إذا رفعوا من الركوع َملْ
حين أحد منهم ظهره َح َّىت يقع النَِّيب  ساجداً ُ ،مثَّ يسجدون بعده .

ويف ِرَوايَة ملسلم ِيف َه َذا احلَ ِديْث :أهنم كانوا يصلون َم َع َر ُسول هللا (فإذا رفع رأسه من الركوع َملْ نر أحداً حيين ظهره َح َّىت يضع َر ُسول هللا
 جبهته َعلَى األرضُ ،مثَّ خنر من ورائه سجداً) وهذه صرحية ِيف أهنم كانوا ال يشرعون ِيف السجود َح َّىت ينهيه النَّيب . 

ِ
َّيب ( إذا كرب فكربوا  ،وإذا ركع فاركعوا  ،وإذا سجد فاسجدوا ) يدل َعلَى أن تكبري املأمومني من ركوعهم وسجودهم
وقول الن ِ
يكون عقيب تكبري اإلمام وركوعه وسجوده  ،ال َم َعهُ وال قبله .
ويف َح ِديْث أَِيب موسى َ ،عن النَِّيب  ( فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم  ،فتلك بتلك ) خرجه ُم ْسلِم  ،وقد سبق ذكره .
ِ
ك  ،وكذلك َكا َن يفعل
وأكثر العلماء َعلَى أن األفضل للمأموم أن يتابع اإلمام  ،فريكع ويرفع ويسجد وجيلس بعد اإلمام ِيف َذل َ
أبو قالبة وغريه من السلف  ( .فتح الباري البن رجب ) .
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 -53باب إُث من رفع رأسه قبل اإلمام

َح ُد ُك ْم  -إ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ قَـ ْب َل اإل َمام وأَ ْن
 -691عن أ ََِب ُه َريْـ َرَة َ ،عن النَّب  قَ َ
َح ُد ُك ْم  -أ َْو الَ ََْ َ
ال ( أ ََما ََْ َ
شى أ َ
شى أ َ
ورةَ محَا ٍر ) .
س محَا ٍر  ،أ َْو ََْي َع َل َّ
ََْي َع َل َّ
ورتَهُ ُ
اَّللُ ُ
ص َ
ص َ
اَّللُ َرأْ َسهُ َرأْ َ
[ م . ] 427 :
---------( ُيول رأسه ) أي  :يصريه .
ورةَ محَا ٍر ) قيل  :يقع على احلقيقة  .وقيل  :حيتمل أمر معنوي كالبالدة  ،ورجحه ابن دقيق العيد  ،وقال  :ومما
ورتَهُ ُ
( ُ
ص َ
صَ
يرجح هذا اجملاز بأن التحويل بالصورة مل يقع مع كثرة رفع املأمومني قبل اإلمام .
قال العلماء  :وإمنا خص احلمار بالذكر دون سائر احليوان  ،ألن احلمار من أبلد احليوانات وأجهلها  ،وبه يُضرب املثل يف
اجلهل والبالدة .
 -1احلديث دليل على حترمي مسابقة اإلمام يف الركوع والسجود والرفع وغريها .
وقد اتفقت املذاهب األربعة على حترمي مسابقة اإلمام .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :أما مسابقة اإلمام فحرام باتفاق األئمة ال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه وال يرفع قبله وال يسجد
قبله .
أ -حلديث الباب ( فيه وعيد شديد ) .
ٍ
ول َِّ
وع ْن أَنَ ٍ
الصالََة أَقْ بَ َل َعلَْي نَا بَِو ْج ِه ِه فَ َق َ
صلَّى بِنَا َر ُس ُ
س قَ َ
ضى َّ
َّاس إِِِن إِ َم ُام ُك ْم فَالَ
ات يَ ْوم فَلَ َّما قَ َ
بَ -
اَّلل َ ذ َ
ال ( َ
ال ( أَيُّ َها الن ُ
صر ِ
وع والَ بِ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اف فَِإِِن أ ََرا ُك ْم أ ََم ِامى َوِم ْن َخْل ِفى ) رواه مسلم .
تَ ْسبِ ُق ِون بِ ُّ
الرُك ِ َ
الس ُجود َوالَ بالْقيَام َوالَ باالنْ َ
 -2مسابقة اإلمام إذا كانت يف تكبرية اإلحرام بأن يكرب لإلحرام قبله  ،فهذا ال خالف أن صالته ال تنعقد .
قال الشافعي  :من أحرم قبل اإلمام فصالته باطلة .
وأما إذا كانت يف غري تكبرية اإلحرام  ،كأن يسبقه إىل ركن من األركان كأن يركع قبله أو يسجد قبله عمداً .
فهذه فيها خالف :
القول األول  :صالته باطلة .
وبه صرح اإلمام أمحد يف رسالته املشهورة يف الصالة  ،ومال إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،واختاره السعدي .
أ -حلديث الباب .
ب -وعلل ذلك ابن تيمية  :بقوله  :أن هذا زاد يف الصالة عمداً فتبطل كما لو فعل قبله ركوعاً أو سجوداً عمداً فإن الصالة
تبطل بال ريب .
القول الثاين  :أن صالته صحيحة وعليه أن يرجع ليأيت به بعد اإلمام .
وبه قال احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية .
علل لك النووي بقوله  :بأهنا خمالفة يسرية فال تبطل الصالة هبا .

والراجح األول

.

( أحكام اإلمامة واالئتمام ) .

ثالثاً  :أن يسبق إمامه ناسياً أو جاهالً .

فصالته صحيحة لكن جيب عليه أن يرجع ليأيت به بعده
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 -1حاالت املأموم مع إمامه :
األوَل  :املسابقة .
وسبق أهنا حرام .
الثانية  :املتابعة .
وهي أن يشرع اإلنسان يف أفعال الصالة بعد إمامه مباشرة .
وهذه هي السنة .
الثالثة  :املوافقة :
وهي أن يركع مع إمامه أو يسجد معه .
وهذه مكروهة .
الرابعة  :التخلف .
وهو ينقسم إىل قسمني :

 -2ختلف بغري عذر  ( .وقد تقدمت املسألة ) .

 -1ختلف بعذر .

 -54باب إ َم َامة ال َْع ْبد َوال َْم ْو ََل
ص َحف َوَولَد الْبَغي َواألَ ْع َراِب َوالْغُالَم الَّذي ََلْ َُْيتَل ْم ل َق ْول النَّب  يَـ ُؤُّم ُه ْم
ت َعائ َ
َوَكانَ ْ
شةُ يَـ ُؤُّم َها َع ْب ُد َها ذَ ْك َوا ُن م َن ال ُْم ْ
أَقـ َْرُؤ ُه ْم لكتَاب هللا.
صبَةَ َ -م ْوض ٌع ب ُقبَ ٍاء  -قَـ ْب َل َم ْق َدم َر ُسول هللا َ كا َن يَـ ُؤُّم ُه ْم
َ -692عن ابْن ُع َم َر قَ َ
ال ( لَ َّما قَد َم ال ُْم َهاج ُرو َن األ ََّولُو َن ال ُْع ْ
َساَلٌ َم ْو ََل أَِب ُح َذيْـ َفةَ َ ،وَكا َن أَ ْكثَـ َرُه ْم قُـ ْرآنًا ) .
استُـ ْعم َل َحبَش ٌّي َكأ َّ
 -693و َع ْن أَنَ ٍ
َن َرأْ َسهُ َزبيبَةٌ ) .
س َ ،عن النَّب  قَ َ
ال ( ْ
يعوا َوإن ْ
اْسَ ُعوا َوأَط ُ
---------( َع ْب ُد َها ذَ ْك َوا ُن ) هو ذكوان موىل عائشة  ،أبو عمر املدين  ،وثقه أبو زرعة  ،مات ليايل احلرة سنة  63ه .
( لَ َّما قَد َم ال ُْم َهاج ُرو َن األ ََّولُو َن ) أي  :من مكة إىل املدينة .

( َساَلٌ َم ْو ََل أَِب ُح َذيْـ َفةَ ) ابن عتبة بن ربيعة  ،أحد السابقني األولني  ،وكان أبو حذيفة قد تبناه كما تبىن رسول هللا  زيد بن

حارثة  ،مث ملا هنوا عن ذلك صار موالً له  ،ألنه ال يعرف أبوه .

( َوَكا َن أَ ْكثَـ َرُه ْم قُـ ْرآنًا ) إشارة إىل سبب تقدميهم له مع كوهنم أشرف منه  ،ويف رواية ( ألنه كان أكثره م قرآناً ) .
يعوا ) أي  :فيما فيه طاعة هلل .
( ْ
اْسَ ُعوا َوأَط ُ

استُـ ْعم َل ) أي  :جعل عامالً  ،وللمصنف – رمحه هللا – يف األحكام ( وإن استعمل عليكم عبد حبشي ) وهو أصرح يف
( َوإن ْ
مقصود الرتمجة .
 -1احلديث دليل على جواز إمامة العبد .
قال ابن حجر  :وإىل صحة إمامة العبد ذهب اجلمه ور .
وقال النووي يف اجملموع  :ال تكره إمامة العبد للعبيد واألحرار ،ولكن احلر أوىل .هذا مذهبنا ومذهب اجلمهور .وقال أبو جملز
التابعي :تكره إمامته مطلقاً ،وهي رواية عن أيب حنيفة ،وقال الضحاك :تكره إمامته لألحرار وال تكره للعبيد ( .اجملموع ) .
أ -حلديث الباب يف إمامة سامل موىل أيب حذيفة .
وجه الداللة  :أن إمامة سامل موىل أيب حذيفة باملهاجرين األولني دليل على جواز إمامته .
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قال ابن حجر  :ووجه الداللة منه إمجاع كبار الصحابة القرشيني على تقدمي سامل عليهم  ،وكان سامل املذكور موىل امرأة من
األنصار فأعتقته  ،وكانت إمامته هبم قبل أن يعتق .
ِ
استُ ْع ِم َل َحبَ ِش ٌّي َكأ َّ
َن َرأْ َسهُ َزبِيبَةٌ ) .
ب -حلديث الباب يف قوله ( َوإِن ْ
وجه الداللة  :أنه  أمر بالسمع والطاعة للخليفة وإن كان عبداً حبشياً  ،فإذا كان هذا يف اإلمامة العظمى فمن باب أوىل أن
يكون يف الصغرى  ،فيجوز االئتمام به بال كراهة .
ج -أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان قبل أن يعتق  ،أخرجه البخاري كما هنا تعليقاً  ،وأخرجه البيهقي .
وقال بعض العلماء  :تكره مطلقاً .

وبه قال احلنفية .
أ -عللوا ذلك  :قلة رغبة الناس يف االقتداء هبؤالء فيؤدي إىل تقليل اجلماعة املطلوب تكثريها تكثرياً لألجر .
ب-وألن العبد ال يتفرغ للعلم .
والراجح األول .
وأما يف اجلمعة :
فذهب بعض العلماء إىل أنه ال جيوز أن يكون العبد إماماً فيها .
وهذا قول املالكية  ،واحلنابلة .
قال ابن قدامة يف املغين بعد ذكره من ال جتب اجلمعة عليهم كالعبد واملرأة واملسافر وحنوهم :وال تنعقد اجلمعة بأحد من هؤالء وال
يصح أن يكون إماماً فيها ،وقال أبو حنيفة والشافعي جيوز أن يكون العبد واملسافر إماماً فيها ،ووافقهم مالك يف املسافر إىل أن
قال :ولنا أهنم من غري أهل الفرض فال تنعقد اجلمعة هبم ،ومل جيز أن يؤموا فيها كالنساء والصبيان ،وألن اجلمعة إمنا تنعقد هبم
( املغين ) .
تبعاً ملن انعقدت به ،فلو انعقدت هبم أو كانوا أئمة صار التبع متبوعاً .
وقيل  :جيوز .
وهذا قول احلنفية  ،والشافعية .
ِ
استُ ْع ِم َل َحبَ ِش ٌّي َكأ َّ
َن َرأْ َسهُ َزبِيبَةٌ ) .
حلديث الباب (َ ...وإِن ْ
ِ -2من املعلوم  :أن ُشر ِ
وط ِْ
ني الْ ُعلَ َم ِاء .
وز أَ ْن يَ ُكو َن َعْب ًدا َ ،وَال ِخ َال َ
اإل َم ِام ْاأل َْعظَ ِم َك ْونُهُ ُحًّرا  .فَ َال َجيُ ُ
ف ِيف َه َذا بَ ْ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استُ ْعم َل َعلَْي ُك ْم َعْب ٌد َحبَش ٌّي َكأ َّ
فما اجلواب عن حديث الباب الذي يدل َعلَى َج َواز إ َم َامة الْ َعْبد ( ْ
َن َرأْ َسهُ
امسَ ُعوا َوأَط ُيعوا َ ،وإن ْ
َزبِيبَةٌ ) .
ِ
ولِمسلِ ٍم ِمن ح ِد ِ
استُ ْع ِمل َعلَْي ُكم َعْب ٌد ي ُقوُد ُكم بِ ِكتَ ِ
صْ ِ
ِ
اَّللِ ) .
يث أُِِم ْ
اب َّ
ني ( ْ
احلُ َ
َُْ ْ َ
َ ْ
ْ
امسَ ُعوا َوأَط ُيعوا َ ،ولَو ْ َ
ِِ
َمسع  ،وإِ ْن َكا َن عب ًدا حب ِشيًّا ُجمدَّع ْاألَطْر ِ
ِ
ولِمسلِ ٍم أَي ً ِ ِ ِ
اف ) .
َُْ ْ
ضا م ْن َحديث أَِيب ذَ ٍِر  ( أ َْو َ
ص ِاين َخليلي أَ ْن أُط َ
يع َوأ َْ َ َ
َْ َ َ َ َ َ
ٍ
اب ِم ْن أَْو ُجه :
فَ ْ
اجلََو ُ
ضرب الْمثل ِمبا َال ي َقع ِيف الْوج ِ
ِ
ود  ،فَِإطْ َال ُق الْعب ِد ْ ِ ِ
اع ِة َ ،وإِ ْن َكا َن َال
َج ِل الْ ُمبَالَغَة ِيف ْاأل َْم ِر بِالطَّ َ
َْ
احلَبَش ِِي أل ْ
ُُ
ْاأل ََّو ُل  :أَنَّهُ قَ ْد يُ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
ِ ِ
ك.
ص َّوُر َشْر ًعا أَ ْن يَل َي ذَل َ
يُتَ َ
ِِ
ِ
ِ
اب َع ِن ْ َّ
َح ِد
ذَ َكَر ابْ ُن َح َج ٍر َه َذا ْ
ايب َ ،ويُ ْشبِهُ َه َذا الْ َو ْجهُ قَ ْولَهُ تَ َع َ
اجلََو َ
ين) َعلَى أ َ
اىل (قُ ْل إ ْن َكا َن ل َّلر ْمحَ ِن َولَ ٌد فَأَنَا أ ََّوُل الْ َعابد َ
اخلَط ِِِ
التَّ ْف ِسري ِ
ات .
َ
ِ ِ ِ
َن الْمراد بِاستِعم ِال الْعب ِد ْ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
س
ال َْو ْجهُ الثَّاين  :أ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َْ
احلَبَش ِِي أَ ْن يَ ُكو َن ُم َؤَّمًرا م ْن ج َهة ْاإل َمام ْاأل َْعظَم َعلَى بَ ْعض الْب َالد َوُه َو أَظْ َهُرَها  ،فَلَْي َ
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ُهو ِْ
اإل َم ُام ْاأل َْعظَ ُم .
َ

ث  :أَ ْن ي ُكو َن أُطْلِق علَي ِه اسم الْعب ِد ؛ نَظَرا ِالتِِ ِ ِ
ت الت َّْولِيَ ِة ُحٌّر َ ،ونَ ِظ ُريهُ إِطْ َال ُق الْيُْت ِم َعلَى
ال َْو ْجهُ الثَّال ُ
صاف ِه بِ َذل َ
ك َسابًِقا َم َع أَنَّهُ َوقْ َ
َ َ ْ ْ ُ َْ
ً َ
َ
ِ
الْبالِ ِغ بِ ْ ِ ِ
يما يَ ُكو ُن بِطَ ِر ِيق ِاال ْختِيَا ِر .
صافِ ِه بِِه َسابًِقا ِيف قَ ْولِِه تَ َع َ
اعتبَا ِر اتِ َ
َ
(وآتُوا الْيَتَ َامى أ َْم َوا َهلُ ْم) َوَه َذا ُكلُّهُ ف َ
اىل َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّمت ِْ
اإل َش َارةُ إِلَْيه .
ب َعْب ٌد َحقي َقةً بِالْ ُق َّوة فَِإ َّن طَ َ
ب ؛ إِ ْسمَ ًادا لْلفْت نَة َ ،و َ
ص ْونًا لل ِد َماء َما َملْ يَأْ ُمْر مبَْعصيَة َك َما تَ َقد َ
اعتَهُ َجت ُ
أََّما لَْو تَغَل َ
ف  ،والْم ْقصود ِمن التَّ ْشبِ ِيه  :الت ِ
ِ
يث و ِ
الزبِيب ِة ِيف ه َذا ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اح َدةُ َِّ ِ
َوالْ ُمَر ُاد بِ َّ َ َ
ْ
الزبيب الْ َمأْ ُكول الْ َم ْعُروف الْ َكائ ِن م َن الْعنَب إذَا َج َّ َ َ ُ ُ َ
احلَد َ
َّحقريُ
ِ
ِ
ِ
وب علَى ُك ِل ح ٍال إَِّال ِيف الْمع ِ
ِ
ورةِ ؛ ِأل َّ
صيَ ِة .
يح ُّ
َن َّ
ك َد َّل ذَل َ
اعةَ إِذَا َو َجبَا ل َم ْن َكا َن َك َذل َ
ك َعلَى الْ ُو ُج ِ َ
الس ْم َع َوالطَّ َ
َْ
ِ َ
الص َ
َوتَ ْقب ُ
( أضواء البيان ) .
والراجح من هذه اإلجابات يف نظري هو اجلواب الثاين ،وهو الذي رجحه الشنقيطي رمحه هللا ،وسبب الرتجيح هو ورود بعض
األحاديث الدالة على ذلك ،منها ما أخرجه احلاكم من حديث علي رضي هللا عنه عن النيب  قال ( األئمة من قريش ،أبرارها
جمدعا فامسعوا له
أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها ،ولكل حق ،فآتوا كل ذي حق حقه ،وإن أمرت قريش فيكم ً
عبدا حبشيًا ً
وأطيعوا ) .
أيضا ألفاظ احلديث ( وإن استعمل ) ( وإن أُمر ) وحنوها ...وهللا أعلم.
ويعضد هذا الرأي ً
 -3حكم إمامة ولد الزنا .

ال بأس هبا  ،وال دليل يف الشرع على عدم صحة إمامة ولد الزنا  ،بل اتفق الفقهاء على صحة الصالة خلفه وإمنا تنازعوا يف
كراهتها .
ف الْ ُف َق َهاء ِيف ُح ْك ِم إِ َم َام ِة َولَ ِد ِِ
الزنَا :
فقد جاء يف "املوسوعة الفقهية" (ْ : )218-217/ 45
اختَلَ َ
ُ
اجلمهور إِ َىل َكراهتِها وَهلم ِيف ذَلِ َ ِ
يل :
َ َ َ َ ُْ
ب ُْ ْ ُ ُ
فَ َذ َه َ
ك تَ ْفص ٌ
ِ
قَال ْ ِ
الزنَا إِ ْن وِج َد َغي ره ِممَّن هو أ ِ ِ ِ ِ
ِ
َب يُ َعلِِ ُمهُ ،
س لَهُ أ ٌ
احلَنَفيَّةُ  :تُكَْرهُ إ َم َامةُ َولَد ِِ ُ ْ ُُ ْ ُ َ َ
َح ُّق باإل َم َامة مْنهُ  ،ألَنَّهُ لَْي َ
ِ
َّم َج َاز .
ب َعلَْي ِه ْ
اجلَ ْهل َ ،وإِ ْن تَ َقد َ
فَيَ ْغل ُ
وقَال الْمالِ ِكيَّةُ  :يكْره أَ ْن ُجيعل إِماما راتِبا ُكلٌّ ِمن ْ ِ
ص ِي أَ ِو الْمأْب ِ
ون أَ ِو األَقْ لَ ِ
ف أ َْو َولَ ِد ِِ
احلَال .
الزنَا أ َْو َْجم ُهول ْ
َُ
ُ َُ ْ َ َ ً َ ً
َ
َ
َ
اخلَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صبيًّا أ َْو ُمسافرا قَاصرا أ َْو فَاس ًقا أ َْو َولَ َد ِِ
الزنَا أ َْو َْجم ُهول األب فَضدُّهُ أ َْوَىل
َوقَال الشَّافعيَّةُ  :لَ ْو َكا َن األْفْ َقهُ أَ ِو األقْ َرأُ أَ ِو األ ْْوَر ُ
ع َ
َ ً ً
َن إِ َم َامةَ َولَ ِد ِِ
اعةٌ أ َّ
وهةٌ .
الزنَا َوَم ْن الَ يُ ْعَر ُ
َ ...وأَطْلَ َق َمجَ َ
ف أَبُوهُ َمك ُْر َ
احلَنَابِلَةُ إِ َىل أَنَّهُ الَ تُكْرهُ إِ َم َامةُ َولَ ِد ِِ
الزنَا إِذَا َسلِ َم ِدينُهُ .
ب ْ
َوذَ َه َ
َ
ِ ِ
ِ
اق .
وسى َو ْ
َّخعِ ُّي َو ُّ
الزْه ِر ُّ
ي َو َع ْم ُرو بْ ُن ِدينَا ٍر َوإِ ْس َح ُ
احلَ َس ُن َوالن َ
قَال َعطَاءٌ  :لَهُ أَ ْن يَ ُؤَّم إ َذا َكا َن َم ْرضيًّا َوبِه قَال ُسلَْي َما ُن بْ ُن ُم َ
ِ
اب َِّ
ك لَِقولِِه  ( ي ُؤُّم الْ َقوم أَقْ رُؤُهم لِ ِكتَ ِ
اَّلل ) رواه مسلم .
َ َْ َ ْ
َو َذل َ ْ
س َعلَْي ِه ِم ْن ِوْزِر أَبَ َويِْه َش ْيءٌ ) رواه البيهقي .
ت َعائِ َشةُ َر ِض َي َّ
َوقَالَ ْ
اَّللُ َعْن َها ( لَْي َ
ُخَرى ) .
َوقَ ْد قَال َّ
اَّللُ تَ َع َاىل ( َوالَ تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
وقَال تَع َاىل ( إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعْند َِّ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم ) .
ََ ْ َ
َ َ
والراجح أنه ال دليل على جمرد كراهة إمامة ولد الزنا :
ِ ِ ِ
ك الْ َع َم ِل  ،يَ ْع ِين أ َْوالَ ِد ِِ
الزنَا .
روى ابن أيب شيبة يف ( املصنف ) َع ِن ُّ
ي  ،قَ َال َ :كا َن أَئ َّمةٌ م ْن َذل َ
الزْه ِر ِِ
َّعِ ِيب ؛ أَنَّهُ ُسئِل َع ْن إِ َم َام ِة َولَ ِد ِِ
َِ
َب .
الزنَا ؟ فَ َق َال  :إِ َّن لَنَا إِ َم ًاما َما يُ ْعَر ُ
ف لَهُ أ ٌ
َ
وعن الش ْ ِ
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وقال حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم  :ال أكره إمامة ولد الزنا إذا كان يف نفسه أهال لإلمامة .
قال ابن عبد الرب  :ليس يف شيء من اآلث ار الواردة يف شرط اإلمامة يف الصالة ما يدل على مراعاة نسب  ،وإمنا فيه الداللة
على الفقه والقراءة والصالح يف الدين " انتهى من "االستذكار" (. )168/ 2
وسئلت اللجنة الدائمة  :هل يكون ابن الزنا إماما للناس ؟
فأجابت اللجنة  :األصل أن ولد الزنا يف اإلمامة كغريه لعموم قوله سبحانه ( إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعْند َِّ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم ) وقوله عليه
ََ ْ َ
الصالة والسالم ( يؤم ا لقوم أقرؤهم لكتاب هللا ) احلديث ،وال تأثري لوزر أمه ،ومن زنا هبا عليه؛ لقوله سبحانه وتعاىل ( َوَال
( اإلسالم سؤال وجواب ) .
ُخَرى ) .
تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
ام َوأ ََُتَّ َم ْن َخ ْل َفهُ
 -55باب إذَا ََلْ يُت َّم اإل َم ُ
َ -694ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  ،أ َّ
َصابُوا فَـلَ ُك ْم َوإ ْن أَ ْخطَ ُؤوا فَـلَ ُك ْم َو َعلَْيه ْم ) .
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ( يُ َ
صلُّو َن لَ ُك ْم فَإ ْن أ َ
---------صلُّو َن لَ ُك ْم ) أي  :األئم ة .
( يُ َ
َصابُوا فَـلَ ُك ْم ) أي  :ثواب صالتكم  ،زاد أمحد ( وهلم ) أي  :ثواب صالهتم .
( فَإ ْن أ َ
( َوإ ْن أَ ْخطَُؤوا فَـلَ ُك ْم ) أي  :ارتكبوا اخلطيئة  ،ومل يرد به اخلطأ املقابل للعمد  ،ألنه ال إمث فيه .
 -1احلديث دليل على أن اإلمام إذا أخطأ فصالة املأمومني صحيحة .
-2احلديث دليل على أن صالة املأموم غري مرتبطة بصالة اإلمام  ،فلو أحدث اإلمام بطلت صالة اإلمام دون صالة املأمومني .
 -3احلديث دليل على جواز إمامة الفاسق  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :ال تصح إمامته .
وهذا مذهب أمحد .
أ-حلديث جابِ ٍر َِال تَؤمرفوعاً (ُ َّم َّن اِمرأَةٌ رج ًال ،وَال أَعرِ ٌّ ِ
ِ ِ
ادهُ َواهٍ .
ايب ُم َهاجًراَ ،وَال فَاجٌر ُم ْؤمناً ) رواه ابن ماجه َوإِ ْسنَ ُ
َ َ
ْ َ َ ُ َ َْ
ب-وعللوا :بأن اإلمامة تتضمن محل القراءة وال يؤمن تركه هلا ،وال يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة وليس َمث أمارة يستدل هبا.
القول الثاين  :أهنا تصح .
وهو مذهب أيب حنيفة  ،والشافعي  ،واختاره الشيخ ابن باز .
أ-حلديث أيب ذر قال  :قال رسول هللا  ( : كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها ؟ قال  :قلت  :فما
فصل فإهنا لك نافلة ) متفق عليه .
صل الصالة لوقتها  ،فإن أدركتها معهم ِ
تأمرين ؟ قال ِ :
ب -وحلديث الباب ( يصلون لكم  ،فإن أصابوا فلكم  ،وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه البخاري .
اجلور  ،فدل على جواز الصالة خلف الفاسق .
فالرسول  أذن بالصالة خلف أمراء ْ
ج -أن الصحابة ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف احلجاج  ،وابن عمر من أشد الناس حترياً التباع السنة  ،واحلجاج من
الفساق .
د-واحلسن واحلسني وغريمها من الصحابة كانوا يصلون مع مروان .
ه -عموم قوله  ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ) .
وهذا القول هو الصحيح .
117

 -56باب إ َم َامة ال َْم ْفتُون َوال ُْم ْبتَدع

صل َ ،و َعلَْيه ب ْد َعتُهُ.
َوقَ َ
س ُن َ
ال ا ْحلَ َ
ك َما
ور فَـ َق َ
ام َع َّام ٍة َونَـ َز َل ب َ
ال إنَّ َ
َ -695ع ْن ُعبَـ ْيد هللا بْن َعدي بْن خيَا ٍر أَنَّهُ َد َخ َل َعلَى ُعثْ َما َن بْن َع َّفا َن َ و ْه َو َْحم ُ
ك إ َم ُ
صٌ
ٍ
َسا ُؤوا
ج فَـ َق َ
ال َّ
َّاس فَأ ْ
َّاس فَإذَا أ ْ
الصالَةُ أ ْ
تَـ َرى َويُ َ
صلي لَنَا إ َم ُ
َحس ْن َم َع ُه ْم َ ،وإذَا أ َ
ام ف ْتـنَة َونَـتَ َح َّر ُ
س َن الن ُ
س ُن َما يَـ ْع َم ُل الن ُ
َح َ
َح َ
اءتَـ ُه ْم.
فَ ْ
اجتَن ْ
ب إ َس َ
ورةٍ الَبُ َّد م ْنـ َها.
ي قَ َ
َوقَ َ
ال ُّ
ال ُّ
الز ْهر ُّ
الزبَـ ْيد ُّ
صلَّى َخل َ
ْف ال ُْم َخنَّث إالَّ م ْن َ
ي الَ نَـ َرى أَ ْن يُ َ
ض ُر َ
 -696عن أَنَس بْن مال ٍ
اْسَ ْع َوأَط ْع َولَ ْو حلَبَش ٍي َكأ َّ
َن َرأْ َسهُ َزبيبَةٌ ) .
ك قَ َ
َّب  ألَِب ذَ ٍر ( ْ
ال الن ُّ
َ ََ
---------( باب إ َم َامة ال َْم ْفتُون ) أي  :الذي دخل يف يف الفتنة فخرج على اإلمام  ،ومنهم من فسره مبا هو أعم من ذلك  ( .الفتح ) .
( َوال ُْم ْبتَدع ) أي  :من اعتقد شيئاً مما خيالف أهل السنة واجلماعة .
( َع ْن ُعبَـ ْيد هللا بْن َعدي بْن خيَا ٍر ) تابعي كبري  ،وكان عثمان من أقارب أمه .

( أَنَّهُ َد َخ َل َعلَى عُثْ َما َن بْن َع َّفا َن  ) الصحايب اجلليل  ،وثالث اخللفاء الراشدين .
ور ) أي  :حماصر من قِبل من خرج عليه .
( َو ْه َو َْحم ُ
صٌ
ام َع َّام ٍة ) أي  :مجاعة  ،ويف رواية يونس ( وأنت اإلمام ) أي  :األعظم .
( فَـ َق َ
ال إنَّ َ
ك إ َم ُ
ك َما تَـ َرى ) أي  :من احلصار .
( َونَـ َز َل ب َ

صلي لَنَا ) أي  :يؤمنا .
( َويُ َ
ام ف ْتـنَ ٍة ) أي  :رئيس فتنة  ،واختلف يف املشار إليه  ،ورجح احلافظ ابن حجر أنه عبد الرمحن بن عديس البلوي أحد رؤوس
( إ َم ُ
املصريني الذين حاصروا عثمان .
ج ) ويف رواية ابن املبارك ( وإنا لنتحرج من الصالة معه ) والتحرج التأمث  ،أي  :خناف الوقوع يف اإلمث .
( َونَـتَ َح َّر ُ

َحس ْن َم َع ُه ْم ) ظاهره أنه رخص له يف الصالة معهم ،كأنه يقول:
( فَـ َق َ
ال َّ
َّاس فَأ ْ
َّاس فَإ َذا أ ْ
الصالَةُ أ ْ
س َن الن ُ
س ُن َما يَـ ْع َم ُل الن ُ
َح َ
َح َ
ال يضرك كونه مفتوناً  ،بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه ،واترك ما افتنت به  ،وهو املطابق لسياق الباب .

اءتَـ ُه ْم ) فيه التحذير من الفتنة والدخول فيها .
َسا ُؤوا فَ ْ
اجتَن ْ
( َوإذَا أ َ
ب إ َس َ
ي الَ نَرى أَ ْن يصلَّى خْلف الْمخن ِ ِ
ال ُّ ِ
ورةٍ الَبُ َّد ِمْن َها.
َوقَ َ
ال ُّ
ي :قَ َ
الزبَـ ْيد ُّ
َّث إِالَّ م ْن َ
َُ َ َ َُ
ضُر َ
الزْهر ُّ َ
 -696عن أَنَس بْن مال ٍ
اْسَ ْع َوأَط ْع َولَ ْو حلَبَش ٍي َكأ َّ
َن َرأْ َسهُ َزبيبَةٌ ) .
ك قَ َ
َّب  ألَِب َذ ٍر ( ْ
ال الن ُّ
َ ََ
--------- -1احلديث دليل على جواز الصالة خلف املبتدع .

جاء يف املوسوعة الفقهية :
الصالَِة خ ْلف الْمبت ِد ِع  .فَ َذهب ْ ِ
ِِ
الصالَِة
ي لِْل َمالِ ِكيَّ ِة إِ َىل َج َوا ِز َّ
ف الْ ُعلَ َماءُ ِيف ُح ْك ِم َّ َ َ ُ َْ
وقد ْ
اختَ لَ َ
احلَنَفيَّةُ َ ،والشَّافعيَّةُ َ ،وُه َو َرأْ ٌ
َ َ
ِ
الصالَةُ خ ْل َفه  .واست َدلُّوا لِ َذلِ ِ ٍ ِ
ِِ
ِِ
ِ
َ
وز َّ َ ُ َ ْ َ
ف الْ ُمْبتَد ِع َم َع الْ َكَر َاهة َما َملْ يَ ْك ُف ْر بِبِ ْد َعته  ،فَِإ ْن َك َفَر بِبِ ْد َعته فَالَ َجتُ ُ
َخ ْل َ
ك بِأَدلَّة مْن َها  :قَ ْولُهُ
اَّلل وقَولُه  :صلُّوا خ ْلف ُكل ب ٍر وفَ ِ
ِ ِ
اج ٍر .
صلُّوا َخ ْل َ
َ 
ف َم ْن قَال الَ إلَهَ إالَّ َُّ َ ْ ُ َ َ َ َِ َ
اَّلل عْن هما َكا َن ي ِ
اخلوارِِج و َغ ِريِهم زمن عب ِد َِّ
ِ
َوَما ُرِو َي ِم ْن أ َّ
اَّلل بْ ِن ا ُّلزبَ ِْري َوُه ْم يَ ْقتَتِلُو َن  ،فَِقيل لَهُ :
صلِي َم َع ََْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ
َُ
َن ابْ َن ُع َمَر َرض َي َُّ َ ُ َ
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أَتُصلِِي مع هؤالَ ِء ومع هؤالَ ِء  ،وب عضهم ي ْقتل ب عضا ؟ فَ َقال  :من قَال حي علَى َّ ِ
َجْبتُهُ َ ،وَم ْن قَال َ :ح َّي َعلَى
ََْ ُ ُ ْ َ ُ َْ ً
َ َّ َ
َ َ َ َ ُ ََ َ َُ
الصالَة أ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت  :الَ .
َجْبتُهُ َ .وَم ْن قَال َ :ح َّي َعلَى قَ ْتل أَخ َ
يك الْ ُم ْسل ِم َوأ ْ
َخذ َماله قُ ْل ُ
الْ َفالَ ِح أ َ
و ِأل َّن الْمبتَ ِدع الْم ْذ ُكور تَ ِ
ص ُّح صالَتُه  ،فَص َّح ِ
االئْتِ َم ُام بِِه َكغَ ِْريِه .
َ ُ َ
ُْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
احلَنَابلَةُ إ َىل أ َّ
صلى
ب الْ َمالكيَّةُ َو ْ
صلى َخ ْل َ
ف الْ ُمْبتَد ِع الذي يُ ْعل ُن ب ْد َعتَهُ َويَ ْد ُعو إلَْي َها أ َ
صالَتَهُ نَ ْدبًا َ ،وأ ََّما َم ْن َ
َع َاد َ
َن َم ْن َ
َوذَ َه َ
ف ُمْبتَ ِد ٍع يَ ْستَِرتُ بِبِ ْد َعتِ ِه فَالَ إِ َع َادةَ َعلَْي ِه .
َخ ْل َ
ِ
ِ ِِ
اجر م ْؤِمنًا إِالَّ أَ ْن ي ْقهره بِس ْلطَ ٍ
اف َس ْوطَهُ أ َْو َسْي َفهُ .
ان  ،أ َْو َخيَ َ
َو ْ
استَ َدلُّوا ب َق ْوله  : الَ تَ ُؤَّم َّن ْامَرأَةٌ َر ُجالً َ ،والَ فَ ٌ ُ
َ َ َُ ُ
( املوسوعة الفقهية ) .

قال شيخ اإلسالم كما يف " جمموع الفتاوى " (: )355/23
وأما الصالة خلف املبتدع فهذه املسألة فيها نزاع وتفصيل  ،فإذا مل جتد إماماً غريه كاجلمعة اليت ال تقام إال مبكان واحد ،
وكالعيدين  ،وكصلوات احلج خلف إمام املوسم  ،فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة واجلماعة  ،وإمنا تدع
مثل هذه الصلوات خلف األئمة أهل البدع كالرافضة وحنوهم ممن ال يرى اجلمعة واجلماعة  ،إذا مل يكن يف القرية إال مسجد
واحد فصالته يف اجلماعة خلف الفاجر خري من صالته يف بيته منفرداً ؛ لئال يفضي إىل ترك اجلماعة مطلقاً  ،وأما إذا أمكنه
أن يصلي خلف غري املبتدع فهو أحسن وأفضل بال ريب  ،لكن إن صلى خلفه ففي صالته نزاع بني العلماء  ،ومذهب
الشافعي وأيب حنيفة تصح صالته  .وأما مالك وأمحد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل .
وهذا إمنا هو يف البدعة اليت يعلم أهنا ختالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة واجلهمية وحنوهم  ،فأما مسائل الدين اليت
يتنازع فيها كثري من الناس يف هذه البالد مثل " مسألة احلرف والصوت " وحنوها فقد يكون كل من املتنازعني مبتدعاً ،
وكالمها جاهل متأول  ،فل يس امتناع هذا من الصالة خلف هذا بأوىل من العكس  ،فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها
واحد فهذا هو الذي فيه النزاع وهللا أعلم " انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة ( )364/7السؤال التايل :هل جتوز الصالة خلف اإلمام املبتدع ؟
فأجابت  :من وجد إماما غري مبتدع فليصل وراءه دون املبتدع ،ومن مل جيد سوى املبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته،
فإن مل يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث باألموات أو يدعوهم من دون هللا أو يذبح هلم فال يصلى وراءه ،ألنه كافر،
وصالته باطلة ،وال يصح أن جيعل إماماً ،وإن كانت بدعته غري مكفرة كالتلفظ بالنية ،صحت صالته وصالة من خلفه .

اء إذَا َكانَا اثْـنَـ ْني
 -57باب يَـ ُق ُ
وم َع ْن ََيني اإل َمام ِب َذائه َس َو ً
َ -697عن ابْن َعبَّ ٍ
ال ( ب ُّ
صلَّى
اس َرض َي َّ
صلَّى َر ُس ُ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما قَ َ
ول هللا  الْع َ
اء ُُثَّ َجا َء فَ َ
ت يف بَـ ْيت َخالَِت َم ْي ُمونَةَ فَ َ
شَ
ٍ
ٍ
ت َع ْن يَساره فَ َج َعلَن َع ْن ََيينه فَ َ َّ
ام َح ََّّت
ت فَـ ُق ْم ُ
ام فَج ْئ ُ
صلَّى َرْك َعتَـ ْني ُُثَّ نَ َ
س َرَك َعات ُُثَّ َ
ام ُُثَّ قَ َ
أ َْربَ َع َرَك َعات ُُثَّ نَ َ
َ
صلى ََخْ َ
الصالَة ) .
ت غَطيطَهُ  ،أ َْو قَ َ
ج إ ََل َّ
َْس ْع ُ
ال َخطيطَهُ ُُ ،ثَّ َخ َر َ
[ م . ] 764 :
--------- -1احلديث تقدم شرحه (  ) 764وهو دليل على أنه إذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون حماذياً للمأموم  ،وال يتقدم عليه .
أخره قليالً ) .
أ-فإن ابن عباس رضي هللا عنهما ( أخذ النيب  رأسه من ورائه وجعله عن ميينه  ،ومل ينقل أنه ِ
ب -مث إن اإلمام واملأموم يعتربان صفاً  ،فإذا اعتربنامها صفاً كان املشروع تسوية الصف  ،وتسوية الصف تكون بالتساوي حبيث
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ال يتقدم أحد على أحد .
ول َِّ ِ ِ
وروى اإلمام أمحد يف مسنده عن ابْ َن َعبَّ ٍ
َخ َذ بِيَ ِدي فَ َجَّرِين
ت َر ُس َ
اس قَ َ
صلَّْي ُ
ال ( أَتَْي ُ
ت َخْل َفهُ  ،فَأ َ
اَّلل  م ْن آخ ِر اللَّْي ِل فَ َ
ول َِّ
اَّللِ  علَى ِِ
ال ِيل َ ( :ما َشأِْين
ف قَ َ
صلَّى َر ُس ُ
ول َّ
فَ َج َعلَِين ِح َذاءَهُ  ،فَلَ َّما أَقْ بَ َل َر ُس ُ
صَر َ
صالته َخنَ ْس ُ
اَّلل  فَلَ َّما انْ َ
ت  ،فَ َ
َ َ
اَّللِ  :أَو ي ْنبغِي ألَح ٍد أَ ْن ي ِ ِ
ِ
أَجعلُ َ ِ ِ
اَّللُ ؟ .
اك َّ
ول َّ
ت َر ُس ُ
ت يَا َر ُس َ
اَّللِ الَّ ِذي أ َْعطَ َ
صلِ َي ح َذاءَ َك َوأَنْ َ
س ؟) فَ ُقلْ ُ
َُ
َْ
ول َّ َ َ َ
َ
ك ح َذائي فَتَ ْخن ُ
قال األلباين رمحه هللا  :وفيه فائدة فقهية هامة ...وهي  :أن السنة أن يقتدي املصلِِي مع اإلمام عن ميينه وحذاءه غري متق ِِدم عليه
ِ
َخر عن اإلمام قليالً  ،حبيث جيعل أصابع رجليه حذاء عقيب اإلمام
متأخر عنه  ،خالفاً ملا يف بعض املذاهب  ،أنه ينبغي أن يَأ َّ
وال ِ
أو حنوه  ،وهذا كما ترى خالف هذا احلديث الصحيح .
 -2احلديث دليل على مشروعية قيام الليل .
 -3أن املأموم الواحد يقف عن ميني اإلمام .
 -4جواز احلركة اليسرية ملصلحة الصالة .
-5جواز نوم اإلنسان عند أحد حمارمه .
 -6حرص ابن عباس على االقتداء بالنيب . 
( انظر الشرح املمتع البن عثيمني ج. ) 3/

صالَتُـ ُه َما
ام َّ
س ْد َ
سار اإل َمام فَ َح َّولَهُ اإل َم ُ
 -58باب إذَا قَ َ
ام إ ََل ََيينه ََلْ تَـ ْف ُ
الر ُج ُل َع ْن يَ َ
َ -698عن ابْن َعبَّ ٍ
ْك اللَّْيـلَةَ فَـتَـ َو َّ
صلي
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
َّب  ع ْن َد َها تل َ
ت عنْ َد َم ْي ُمونَةَ َوالن ُّ
ال ( َّْ ُ
ام يُ َ
ضأَ ُُثَّ قَ َ
ام نَـ َف َخ ُُ ،ثَّ أَتَاهُ ال ُْم َؤذ ُن
صلَّى ثَالَ َ
ساره فَأ َ
فَـ ُق ْم ُ
َخ َذين فَ َج َعلَن َع ْن ََيينه فَ َ
ام َح ََّّت نَـ َف َخ َ ،وَكا َن إ َذا نَ َ
ث َع ْش َرَة َرْك َعةً ُُثَّ نَ َ
ت َعلَى يَ َ
صلَّى َوََلْ يَـتَـ َو َّ
ضأْ ) .
فَ َخ َر َج فَ َ
ك.
ت به بُ َك ْيـ ًرا فَـ َق َ
قَ َ
ب ب َذل َ
ال َع ْم ٌرو فَ َح َّدثْ ُ
ال َ :ح َّدثَن ُك َريْ ٌ
[ م . ] 746 :
--------- -1احلديث تقدم شرحه  ،وهو دليل على أن املأموم الواحد إذا قام عن يسار اإلمام مل تبطل الصالة ،حيث أن النيب  مل
يبطل صالة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أوالً  ،وهذا قول اجلمهور .
وقد اختلف العلماء لو وقف املأموم الواحد عن يسار اإلمام على قولني :
القول األول  :ال تصح صالته .
وهذا مذهب احلنابلة .
حلديث الباب قالوا ( إن النيب  أدار ابن عباس من يساره إىل ميينه )  ،فدل على أن اليسار غري موقف للمأموم الواحد .
القول الثاين  :صالته صحيحة مع الكراهة .
وهذا مذهب احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية  ،واختار هذا القول الشيخ السعدي .
أ -حلديث الباب .
ب-وحلديث جابر قال ( قام رسول هللا  ليصلي فجئت فقمت عن يس اره فأخذ بيدي ف أدارين حىت أقامين عن ميينه ) رواه
مسلم .

وجه الداللة  :أن الرسول  مل يأمرمها باستئناف الصالة  ،ولو مل يكن موقفاً ألمرمها الرسول  باستئناف الصالة .
وهذا القول هو الراجح .

120

اء قَـ ْوٌم فَأ ََّم ُه ْم
 -59باب إ َذا ََلْ يَـ ْنو اإل َم ُ
ام أَ ْن يَـ ُؤَّم ُُثَّ َج َ
َ -699عن ابْن َعبَّ ٍ
ال ( ب ُّ
َخ َذ
اس قَ َ
ساره فَأ َ
ُصلي َم َعهُ فَـ ُق ْم ُ
صلي م َن اللَّْيل فَـ ُق ْم ُ
ام الن ُّ
َّب  يُ َ
تأ َ
ت ع ْن َد َخالَِت فَـ َق َ
ت َع ْن يَ َ
ب َرأْسي فَأَقَ َامن َع ْن ََيينه ) .
[ م . ] 746 :
---------احلديث تقدم شرحه وقد اختلف العلماء  :هل يشرتط لصحة اإلمامة أن ينوي اإلمام قبل الدخول يف الصالة أنه إمام أم ال على
قولني :
القول األول  :أنه ال يشرتط ذلك .
وهذا مذهب الشافعي .
ِ
ول هللاِ  يصلِِي ِمن اللَّي ِل ِيف حجرتِِه وِج َدار ْ ِ ِ
َّاس َش ْخ َ ِ
َّيب 
ت ( َكا َن َر ُس ُ
أ -حلديث َعائ َشةَ  ،قَالَ ْ
َُ َ ْ
ُ َْ َ ُ
احلُ ْجَرة قَص ٌري فَ َرأَى الن ُ
ص الن ِِ
ِ
ِ
ك فَ َقام لَي لَةَ الثَّانِي ِة فَ َقام معه أُنَاس يصلُّو َن بِ ِِ
فَ َقام أُنَاس يصلُّو َن بِ ِِ
ك لَْي لَتَ ْ ِ
ني  ،أ َْو
صنَ ُعوا َذل َ
صالَته فَأ ْ
َصبَ ُحوا فَتَ َح َّدثُوا بِ َذل َ َ ْ
َ
َ َ َ َُ ٌ ُ َ
َ
َ ٌ َُ
صالَته َ
ِ
ثَالَثَةً ح َّىت إِذَا َكا َن ب عد ذَلِك جلَس رس ُ ِ
ِ
ب َعلَْي ُك ْم
َّاس فَ َق َ
َصبَ َح ذَ َكَر ذَل َ
ال إِِِين َخش ُ
ول هللا  فَلَ ْم خيَُْر ْج فَلَ َّما أ ْ
َْ َ َ َ َ َ ُ
َ
يت أَ ْن تُكْتَ َ
ك الن ُ
صالَةُ اللَّْيل ) رواه البخاري.
َ
ب -وحلديث الباب .
ج-وحلديث أيب سعيد اخلدري ( أن رسول هللا  أبصر رجالً يصلي وحده فقال :أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ،
فقام رجل فصلى معه ) رواه أبو داود .
ووجه االستدالل يف احلديث األول :أن الصحابة صلوا مع رسول هللا  ومل ين ِو إمامتهم ،ومل ينكر عليهم .
واحلديث الثاين  :أن ابن عباس قام يصلي مع النيب  أثناء الصالة بعدما أحرم ،ومل ينكر عليه ،فدل ذلك على أن نية اإلمام
اإلمامة غري مشروطة.
وأما احلديث الثالث  :فهو واضح يف الداللة حيث أن الرجل مل ين ِو اإلمامة  ،ألن الذي قام معه قام بعد أن أحرم بالصالة،
والنية ال تكون إال قبل تكبرية اإلحرام.
القول الثاين  :أهنا تشرتط .
وهذا مذهب احلنابلة .

فائدة :قال النووي يف روضة الطالبني  :لكن هل تكون صالته صالة مجاعة إذا مل ينوها ؟ وجهان :أصحهما :ال يناهلا ،ألنه مل
ينوها ،وقال القاضي حسني :فيمن صلى منفرداً ،فاقتدى به مجع ومل يعلم هبم ،ينال فضيلة اجلماعة ،ألهنم نالوها بسببه ،وهذا
كالتوسط بني الوجهني .
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صلَّى
ام َ ،وَكا َن ل َّ
اجةٌ فَ َخ َر َج فَ َ
 -60باب إ َذا طََّو َل اإل َم ُ
لر ُجل َح َ
َ -700ع ْن َجابر بْن َع ْبد هللا ( أ َّ
صلي َم َع النَّب ُُ ثَّ يَـ ْرج ُع فَـيَـ ُؤُّم قَـ ْوَمهُ ) .
َن ُم َعا َذ بْ َن َجبَ ٍل َكا َن يُ َ
[ م . ] 465 :

اء
 - 701عن َجابر بْن َع ْبد هللا  ،قَ َ
صلَّى الْع َ
صلي َم َع النَّب ُُ ثَّ يَـ ْرج ُع فَـيَـ ُؤُّم قَـ ْوَمهُ فَ َ
ال ( َكا َن ُم َعاذُ بْ ُن َجبَ ٍل يُ َ
شَ
الر ُج ُل فَ َكأ َّ
ال فَاتنًا
ث م َرا ٍر  ،أ َْو قَ َ
ص َر َ
ف َّ
َّب  فَـ َقال ََ فَـتَّا ٌن فَـتَّا ٌن فَـتَّا ٌن ثَالَ َ
َن ُم َعا ًذا تَـنَ َاو َل م ْنهُ فَـبَـلَ َغ الن َّ
بالْبَـ َق َرة فَانْ َ
َح َفظُ ُه َما ) .
صل قَ َ
ورتَـ ْني م ْن أ َْو َسط ال ُْم َف َّ
ال َع ْم ٌرو الَ أ ْ
سـ ـ َ
فَات ٌن َوأ ََم َرهُ ب ُ
[ م . ] 465 :
---------( أ َّ
صلي َم َع النَّب  ) زاد مسلم ( عشاء اآلخرة ) فكأن العشاء هي اليت كان يواظب فيها على الصالة
َن ُم َعاذَ بْ َن َجبَ ٍل َكا َن يُ َ

فَـ َق َرأَ
فَاتنًا

مرتني .

( فَـيَـ ُؤُّم قَـ ْوَمهُ ) يف رواية ( فيصلي هبم تلك الصالة ) .
شاءَ فَـ َق َرأَ بالْبَـ َق َرة ) ويف رواية ( فافتتح بسورة البقرة ) .
صلَّى الْع َ
( فَ َ
الر ُج ُل ) ووقع يف رواية اإلمساعيلي ( فقام رجل فانصرف ) ويف رواية سليم بن حيان ( فتجوز رجل فصلى صالة
ص َر َ
ف َّ
( فَانْ َ
خفيفة ) والبن عيينة عند مسلم ( فاحنرف رجل فسلم مث صلى وحده ) وهو ظاهر يف أنه قطع الصالة  ،لكن ذكر البيهقي أن
حممد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن بن عيينة بقوله ( مث سلم ) وأن احلفاظ من أصحاب بن عيينة وكذا من أصحاب شيخه
عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر مل يذكروا السالم  ،وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصالة  ،ألن
السالم يتحلل به من الصالة  ،وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ومل خيرج من الصالة بل استمر فيها منفرداً .
ال فَاتنًا فَاتنًا فَات ٌن ) ويف الرواية األخرى ( أفتان أنت ) واهلمزة لالستفهام اإلنكاري
ث م َرا ٍر  ،أ َْو قَ َ
(فَـ َق َ
ال فَـتَّا ٌن فَـتَّا ٌن فَـتَّا ٌن ثَالَ َ
والتوبيخي  ،أي  :أنت منفر عن الدين  ،وصاد عنه  ،وعند أمحد من حديث معاذ بن رفاعة ( يا معاذ ال تكن فتاناً ) وزاد يف
حديث أنس ( ال تطول هبم ) .
ك
صل قَ َ
ورتَـ ْني م ْن أ َْو َسط ال ُْم َف َّ
اس َم َربِِ َ
ال َع ْم ٌرو الَ أ ْ
صلَّْي َ
ت بِ َسبِِ ِح ْ
سـ ـ َ
َح َفظُ ُه َما ) جاء يف الرواية األخرى ( ...فَلَ ْوالَ َ
( َوأ ََم َرهُ ب ُ
اها َواللَّْي ِل إِذَا يَ ْغ َشى . ) ...
َّمس َو ُ
ض َح َ
َوالش ْ
 -1احلديث دليل على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

القول األول  :أنه ال جيوز .
وبه قال احلسن البصري والزهري .
وهو مذهب احلنفية  ،واملالكية  ،واحلنابلة .
لقوله  ( إمنا جعل اإلمام ليؤَت به فال ختتلفوا عليه ) .
وجه االستدالل  :أن النيب  هنى عن االختالف على اإلمام  ،وكون املأموم مفرتض  ،واإلمام متنفل  ،اختالف بينهما فال
جيوز .

القول الثاين  :أنه جيوز .
وبه قال طاووس  ،وعطاء  ،واألوزاعي .
وهو مذهب الشافعي  ،واختاره ابن قدامة  ،وابن تيمية .
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أ-حلديث الباب  ،فإن معاذاً كان يصلي مع النيب  العشاء  ،مث يرجع إىل قومه فيصلي هبم تلك الصالة .
وقد جاء يف رواية عند الدار قطين ( هي له نافلة  ،وهلم فريضة ) .
ب-وألنه ثبت (أن النيب  صلى يف بعض أنواع صالة اخلوف  ،أنه كان يصلي بطائفة صالة تامة ويسلم هبم  ،مث تأيت الطائفة
الثانية فيصلي هبم ) رواه النسائي .
وهنا تكون الصالة األوىل للرسول  فرضاً  ،والثانية نفالً .
ج-وحلديث عمرو بن سلِمة  .أن النيب  قال ألبيه ( وليؤمكم أكثركم قرآناً  ،قال  :فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنني أو
سبع سنني ) رواه البخاري .
وجه الداللة  :أن احلديث يدل على جواز إمامة الصيب بالبالغني  ،ومن املعلوم أن الصيب غري مكلف فتكون صالته نفالً  ،فدل
على جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .
وعليه  :لو أن رجالً يريد أن يصلي السنة ركعتني  ،فجاء آخر وقال  :أصلي معك الفجر  ،فصلى اإلمام السنة  ،وصلى املأموم
الفجر  ،فإن هذا يصح .

قال السعدي  :والصحيح أنه جيوز ائتمام املفرتض خلف املتنفل لقصة معاذ  ،وذلك صريح يف املسألة  ،وكذلك قصة عمرو بن
سلِ َمة اجلَرمي أنه كان إماماً لقومه وهو صيب  ،دليل على صحة ائتمام املفرتض باملتنفل  ،ودليل أيضاً على صحة إمامة الصيب يف
الفرض والنفل .
ِ باذا أجاب أصحاب القول الثاين عن حديث ( فال َّتتلفوا عليه ) ؟
أجابوا  :املقصود ال ختتلفوا عليه يف األفعال الظاهرة ال النيات  ،كما سبق شرحه يف حديث سبق .
قال السعدي  :وأما تعليل املانعني بأن املأموم إذا نوى صالته فرض واإلمام نواها نفالً  ،أن ذلك اختالف يدخل حتت قوله 
( إمنا جعل اإلمام ليؤَت به فال ختتلفوا ) فليس األمر كما ذكروا لوجهني :
أحدُها  :أن مراده  باالختالف املذكور خمالفةٌ باألفعال  ،كمسابقة اإلمام  ،أو التخلف عنه  ،وليس مراده بذلك خمالفته
النية  ،وبقية احلديث يوضحه جداً  ،فإنه قال فيه بعد قوله ( فال ختتلفوا علي  ،فإذا ركع فاركعوا  ،وإذا رفع فارفعوا  ،وإذا سجد
فاسجدوا  )...وهذا ظاهر .
الوجه الثاين  :أهنم أجازوا النفل خلف الفرض  ،وهذا خمالفة يف النية  ،فدل على أن هذا املعىن غري معترب .
ِ باذا أجاب أصحاب القول األول عن حديث معاذ ؟
أجابوا بأجوبة ضعيفة :
منها  :أن النيب  مل يعلم بذلك .
واجلواب على هذا من وجهني :
أوالً  :إن كان قد علم فهو املطلوب .

ثانياً  :وإن مل يعلم فإن هللا تعاىل قد ع لم فأق ره  ،ولو كان ه ذا أمراً ال يرضاه هللا مل يق ره على فعله .


( الشرح املمتع ) .

ومنها  :أنه حيتمل أن معاذاً كان يصلي مع النيب  فريضة وحيتمل أنه يصلي نافلة  ،وليس أحد االحتمالني أوىل من اآلخر .
واجلواب على هذا :
أوالً  :أن هذا خمالف لصريح الرواية ( هي له تطوع وهلم مكتوبة ) .
يظن مبعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يرتك فعل فريضة مع رسول هللا  ويف مسجده  ،واجلمع الكثري
ثانياً  :أنه ال جيوز أن ِ
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املشتمل على رسول هللا  وعلى كبار املهاجرين واألنصار ويؤديها يف موضع آخر  ،ويستبدل هبا نافلة .
وهذه أجوبة ضعيفة غري ناهضة .
قال النووي  :وكل هذه التأويالت دعاوى ال أصل هلا  ،فال يُرتك ظاهر احلديث هبا .
وقال ابن رجب  :ومل يظهر عنه ( يعين حديث معاذ ) جواب قوي  ،فاألقوى جواز اقتداء املفرتض باملتنفل .
فائدة  :وأما اقتداء متنفل مبفرتض فهي جائزة عند عامة أهل العلم .
للحديث الذي سبق  ،حديث يزيد بن األسود (  ...إذا صليتما يف رحالكما  ،مث أدركتما مسجد مجاعة . ) ...
وحلديث ( أال رجل يتصدق على هذا ) .
 -2احلديث دليل على جواز خروج املأموم عن صالة اإلمام  ،وصالته منفرداً لعذر وإال فال .
لت ) وهذا يُ َع َّرب عنه باالنتقال من ائتمام إىل انفراد،
قال الشيخ ابن عثيمني يف الشرح املمتع  :قوله ( َوإِ ْن انْ َفَرَد ُم ْؤََتٌّ بال ُع ْذ ٍر بَطَ ْ
ويف هذا تفصيل :إن كان هناك ُع ْذر جاز ،وإن مل يكن ُع ْذر مل َجيُْز.
الصالة؛ مث طرأ عليه أن ينفرد  ،فانفرد وأَتَّ صالته منفرداً  ،فنقول :إذا كان ُلعذر
مثال ذلك  :دخل املأموم مع اإلمام يف َّ
فصحيح ،وإن كان لغري ُع ْذ ٍر فغري صحيح .
السنَّة ،فإنه جيوز للمأموم أن ينفرد .
الع ْذر :تطويل اإلمام تطويالً زائداً على ُّ
مثال ُ
ِ
الر ُجل الذي َ َّ
النيب  العشاءَ ،مث يرجع إىل قومه فيُصلِِي هبم تلك
ودليل ذلكَّ :
قصة َّ
صلى مع معاذ  وكان معاذ يُصلِي مع ِِ
وصلَّى وحده ،فلما َعلِ َم به معاذ  قال :إنه قد
الصالة ،فدخل ذات ليلة يف َّ
َّ
الصالة فابتدأ ُسورًة طويلة «البقرة» فانفرد َر ُج ٌل َ
يد أ ْن تكون فتَّاناً
نافق ،يعين :حيث خرج عن مجاعة املسلمني ،ولكن َّ
النيب  ملعاذ ( أتر ُ
النيب  فقال ُّ
الر ُجل شكا ذلك إىل ِِ
ِ
الر ُجل  ،فَ َّ
السنَّة؛ ال
دل هذا على جواز انفراد املأموم؛ لتطويل اإلمام ،لكن بشرط أن يكون تطويالً خارجاً عن ُّ
يا ُم َعاذُ ) ومل يوبِ ِخ َّ َ
خارجاً عن العادة.
الصالة
الصالة؛ ال يستطيع أن يبقى حىت يكمل اإلمام؛ فيخ ِِفف يف َّ
ومن األعذار أيضاً :أن يطرأ على اإلنسان قَْي ٌئ يف أثناء َّ
وينصرف.
ات «رياح يف بطنه» يَ ُش ُّق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد وخي ِِفف وينصرف.
ومن األعذار أيضاً :أن يطرأ على اإلنسان غاز ٌ
احتباس البول أو الغائط فيُحصر ببول أو غائط.
ومن األعذار أيضاً :أن يطرأ عليه
ُ
أقل من صالة اإلمام ،مثل :أن يُصلِِي املغرب خلف من يصلِِي العشاء على القول
ومن األعذار أيضاً :أن تكون صالة املأموم َّ
باجلواز؛ فإنه يف هذه احلال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويُ َسلِِ َم وينصرف ،أو يدخل مع اإلمام إذا كان يريد أن جيمع مع اإلمام فيما
القول رواية عن اإلمام أمحد رمحه هللا.
تم بعد سالمه .وهذا ُ
بقي من صالة العشاء ،مث يُ ُّ
 -3احلديث دليل ختفيف الصالة وحترمي التطويل  ،وسيأيت ما يتعلق هبا إن شاء هللا .
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 -61باب َّتفيف اإلمام يف القيام وإِتام الركوع والسجود

 -702عن أِب مسع ٍ
ٍ
ود ( أ َّ
ت
ال َو َّ
اَّلل يَا َر ُس َ
َن َر ُجالً قَ َ
يل بنَا فَ َما َرأْيَ ُ
صالَة الْغَ َداة م ْن أ ْ
َّر َع ْن َ
َ ُْ
ول هللا إين ألَتَأَخ ُ
َجل فُالَن َمَّا يُط ُ
يف
ضبًا م ْنهُ يَـ ْوَمئ ٍذ ُُثَّ قَ َ
َر ُس َ
صلَّى بالنَّاس فَـلْيَتَ َج َّو ْز فَإ َّن فيه ُم الضَّع َ
ول هللا  يف َم ْوعظَ ٍة أَ َش َّد غَ َ
ين فَأَيُّ ُك ْم َما َ
ال إ َّن م ْن ُك ْم ُمنَـفر َ
اجة ) .
ري َوذَا ا ْحلَ َ
َوالْ َكب َ
[ م . ] 466 :

 -62باب إذَا َ َّ
صلى لنَـ ْفسه فَـلْيُطَو ْل َما َشاءَ
َ -703ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  ،أ َّ
ري ،
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
َح ُد ُك ْم للنَّاس فَـلْيُ َخف ْ
يف َو َّ
ف فَإ َّن م ْنـ ُه ُم الضَّع َ
ال ( إذَا َ
صلَّى أ َ
يم َوالْ َكب َ
السق َ
صلَّى أَ َح ُد ُك ْم لنَـ ْفسه فَـلْيُطَو ْل َما َشاءَ ) .
َوإذَا َ
[ م . ] 467 :
 -63باب َم ْن َش َكا إ َم َامهُ إذَا طََّو َل

ن.
َوقَ َ
ْت بنَا يَا بُـ ََّ
ُس ْي ٍد طََّول َ
ال أَبُو أ َ
َ -704عن أَِب مسع ٍ
ب
ال َر ُج ٌل يَا َر ُس َ
ال ( قَ َ
ود قَ َ
َّر َ ،عن َّ
يل بنَا فُالَ ٌن ف َ
ْ َ ُْ
يها فَـغَض َ
ول هللا إين ألَتَأَخ ُ
الصالَة يف الْ َف ْجر َمَّا يُط ُ
َّاس
ضبًا م ْنهُ يَـ ْوَمئ ٍذ ُُثَّ قَ َ
َر ُس ُ
ب يف َم ْوض ٍع َكا َن أَ َش َّد غَ َ
َّاس إ َّن م ْن ُك ـ ـ ـ ْم ُمنَـفر َ
ول هللا َ ما َرأَيْـتُهُ غَض َ
ين فَ َم ْن أ ََّم الن َ
ال يَا أَيُّـ َها الن ُ
اجة ) .
فَـلْيَتَ َجـ ـ ـ ـ َّو ْز فَإ َّن َخ ْل َفهُ الضَّع َ
ري َوذَا ا ْحلـ ـ ـَ َ
يف َوالْ َكب َ
[ م . ] 466 :
ي قَ َ
صار َّ
صلي فَـتَـ َر َك نَاض َحهُ
ال ( أَقـْبَ َل َر ُج ٌل بنَاض َح ْني َوقَ ْد َجنَ َح اللَّْي ُل فَـ َوافَ َق ُم َعا ًذا يُ َ
 -705عن َجاب َر بْ َن َع ْبد هللا األَنْ َ
ٍ
الر ُج ُل َوبَـلَغَهُ أ َّ
ال
ش َكا إلَْيه ُم َعاذًا فَـ َق َ
َن ُم َعاذًا نَ َ
ساء فَانْطَلَ َق َّ
َّب  فَ َ
ال م ْنهُ فَأَتَى الن َّ
س َ
ورة الْبَـ َق َرة  ،أَو الن َ
َوأَقـْبَ َل إ ََل ُم َعاذ فَـ َق َرأَ ب ُ
ك َو َّ
شى ،
ت  ،أ َْو فَات ٌن ثَالَ َ
اها َواللَّْيل إذَا يَـغْ َ
الش ْمس َو ُ
اس َم َرب َ
صلَّْي َ
َّب  يَا ُم َعاذُ أَفَـتَّا ٌن أَنْ َ
الن ُّ
ض َح َ
سبح ْ
ث م َرا ٍر  -فَـلَ ْوالَ َ
تبَ
ب َه َذا يف ا ْحلَديث.
ري َوالضَّع ُ
اجة أ ْ
فَإنَّهُ يُ َ
يف َوذُو ا ْحلَ َ
َحس ُ
صلي َوَر َ
اء َك الْ َكب ُ
ال أَبو َع ْبد هللا وتَابـعهُ سعي ُد بْن مسر ٍ
وق َوم ْس َع ٌر َو َّ
الش ْيبَاينُّ.
َ ََ َ
قَ َ ُ
ُ َ ُْ
ش َع ْن ُحمَار ٍ
ب.
قَ َ
س ٍم َ ،وأَبُو ُّ
الزبَـ ْري َع ْن َجاب ٍر قَـ َرأَ ُم َعاذٌ يف الْع َ
شاء بالْبَـ َق َرة َوتَابَـ َعهُ األَ ْع َم ُ
ال َع ْم ٌرو َو ُعبَـ ْي ُد هللا بْ ُن م ْق َ
[ م . ] 465 :

الصالَة َوإ ْك َماَلَا
 -64باب اإل ََياز يف َّ
َ -706ع ْن أَنَ ٍ
الصالَ َة َويُكْملُ َها.
س قَ َ
َّب  يُوج ُز َّ
ال َكا َن الن ُّ
[ م . ] 469 :

 -65باب من أخف الصالة عند بكاء الصب

صالَِت
اد َة َ ،عن النَّب  قَ َ
اء َّ
وم يف َّ
يها فَأ ْ
 -707عن أَِب قَـتَ َ
الصالَة أُري ُد أَ ْن أُطَو َل ف َ
الصب فَأ َََتََّوُز يف َ
ال ( إين ألَقُ ُ
َْسَ ُع بُ َك َ
َك َراهيَةَ أَ ْن أَ ُش َّق َعلَى أُمه ) .
ارك َوبَقيَّةُ َ ،عن األ َْوَزاعي.
تَابَـ َعهُ ب ْش ُر بْ ُن بَ ْك ٍر َ ،وابْ ُن ال ُْمبَ َ
[ م . ] 470 :

ت َوَراء إ َم ٍام قَ ُّ
-708عن أَنَس بْ َن َمالك قال ( َما َ َّ
َخ َّ
الصب
اء َّ
طأَ
ف َ
صالَةً َ ،والَ أ ََُتَّ م َن النَّب َ وإ ْن َكا َن لَيَ ْس َم ُع بُ َك َ
صل ْي ُ َ
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ُت أ ُُّمهُ ) .
فَـيُ َخف ُ
ف ََمَافَةَ أَ ْن تُـ ْف ََ
[ م . ] 469 :

 -709عن أَنَس بْن مال ٍ
ك أ َّ
صالَِت
َّب  قَ َ
اء َّ
ال ( إين ألَ ْد ُخ ُل يف َّ
الصالَة َوأَنَا أُري ُد إطَالَتَـ َها فَأ ْ
َن الن َّ
الصب فَأ َََتََّوُز يف َ
َ َ
َْسَ ُع بُ َك َ
َمَّا أَ ْعلَ ُم م ْن شدَّة َو ْجد أُمه م ْن بُ َكائه ) .
[ م . ] 470 :
َ -710عن أَنَس بْن مال ٍ
الصب فَأ َََتََّوُز َمَّا أَ ْعلَ ُم
ك َ ،عن النَّب  قَ َ
اء َّ
ال ( إين ألَ ْد ُخ ُل يف َّ
الصالَة فَأُري ُد إطَالَتَـ َها فَأ ْ
ْ
َ
َْسَ ُع بُ َك َ
م ْن شدَّة َو ْجد أُمه م ْن بُ َكائه ) .
[ م . ] 470 :
---------ِ
( أ َّ
أيب بن كعب  ،ألن قصته كانت مع معاذ ال مع أيب
َن َر ُجالً ) قال احلافظ  :مل أقف على امسه  ،ووهم من زعم أنه ْ
حزم بن ِ

بن كعب .

صالَة الْغَ َداة ) أي  :فال أحضرها مع اجلماعة .
َّر َع ْن َ
( إين ألَتَأَخ ُ
( من أَجل فُالَ ٍن) هو كناية عن اسم مسي به احملدث عنه  ،واملراد بفالن هنا هو  :أيب بن كعب ِ ،
ووهم من فسر اإلمام املبهم
ْ ْ
ِ
أيب بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن .
هنا مبعاذ  ،بل املراد به ِ
يل بنَا ) ( من ) هنا للتعليل  ،أي  :من أجل إطالته القراءة يف الصالة علينا .
( َمَّا يُط ُ

ين ) التنفري التفريق  ،قال احلافظ  :قوله ( إن منكم منفرين ) فيه تفسري للمراد بالفتنة يف قوله يف حديث معاذ ( أفتان
( ُمنَـفر َ
أنت ) .
( فَـلْيتج َّو ْز ) ويف رواية ( فلي ِ
وجز ) من اإلجياز وهو االختصار
ََ َ
ُ
( فَإ َّن فيه ُم ) ويف رواية ( فإن خلفه ) .

اجة ) وجاء يف رواية الطرباين من حديث عثمان ( واحلامل  ،واملرضع ) وله من حديث عدي بن
( الضَّع َ
ري َوذَا ا ْحلَ َ
يف َوالْ َكب َ
حاَت ( والعابر السبيل ) .
ف ) أي القراءة والركوع والسجود وغري ذلك مما ال يصل إىل حد اإلخالل بالصالة .
( فَـلْيُ َخف ْ
يف ) ويف رواية مسلم ( واملريض )  ،فيكون معىن الضعيف  ،أي  :الضعيف يف خلقتِه كالنحيف والسمني .
( َوالضَّع َ
اجة ) وهذا من عطف العام على اخلاص  ،ألن ذا احلاجة يعم الكبري والضعيف وغريمها .
( َوذَا اَ ْحلَ َ
ال اخلطايب  :جنح الليل  :أقبل بظلمته  ،وقد جنح جنوحاً  ،ومنه جنح الليل :
( أَقـْبَ َل َر ُج ٌل بنَاض َح ْني َوقَ ْد َجنَ َح اللَّْي ُل ) قَ َ
إقبال ظلمته  ،والناضح  :البعري يسقى َعلِ ِيه  ( .الفتح البن رجب ) .
( َمَّا أَ ْعلَ ُم م ْن شدَّة َو ْجد أُمه م ْن بُ َكائه ) ( من ) للتعليل  ،أي  :من أجل شدة حزهنا  ،وشفقتها عليه .
 -1هذه األحاديث موضوعها يتعلق بالتخفيف يف الصالة .
ففيها مشروعية التخفيف من اإلمام  ،لكن اختلف العلماء هل األمر يف قوله  قوله ( فليخفف ) هل هو للوجوب أم
لالستحباب على قولني :
القول األول  :أنه للوجوب والتطويل حرام .
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وهذا مذهب ابن حزم .
قال رمحه هللا  :جيب على اإلمام التخفيف إذا ِأم مجاعة ال يدري كيف طاقتهم .
أ -لقوله  ( فليخفف ) وهذا أمر وهو يقتض الوجوب .
ِِ ِ
َخر َ ،ع ِن َّ ِ ِ
ال َر ُجل يَا َر ُس َ ِ ِِ
يل بِنَا فُالَ ٌن فِ َيها
ول هللا إ ِين ألَتَأ َّ ُ
ب -وحلديث الباب  -أيب مسعود  ...( -قَ َ ٌ
الصالَة يف الْ َف ْجر ممَّا يُط ُ
ِ
ب . ) ...
فَغَض َ
القول الثاين  :أنه مستحب .
وهذا مذهب الشافعي .

والراجح األول .
 -2املراد بالتخفيف أن يكون حبيث ال خيل بسننها ومقاصدها ..
ِ
الصالَةَ ويك ِ
أ -حلديث أَنَ ٍ
ْملُ َها ) .
س قَ َ
ال ( َكا َن النِ ُّ
َّيب  يُوجُز َّ َ ُ
ب -وحلديثه اآلخر ( كان رسول هللا  يأمرنا بالتخفيف  ،ويؤمنا بالصافات ) .
 -3اختلف العلماء يف ضابط التخفيف املأمور به ؟
فقيل  :أن ال يزيد عن أدن الكمال ( وهو ثالث تسبيحات ) .

وقيل  :أن يراعي أضعفهم  ،ورجحه ابن حزم  ،وابن حجر .
لقوله  لعثمان بن أيب العاص (  ...أنت إمامهم  ،و ِ
اقتد بأضعفهم ) رواه أبو داود .

قال ابن حجر  :وأوىل ما ِأخ َذ حد التخفيف من احلديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أيب العاص أن النيب 

قال له ( أنت إمامهم  ،واقتد بأضعفهم ) .

وهذا هو الصحيح  ،لكن عليه أن يراعي أن ال يصل التخفيف إىل حد اإلخالل بالصالة  ،أو أن يسرع سرعة زائدة .
 -4هذه األحاديث فيها أنه يلزم اإلمام التخفيف مع اإلمتام .
ِ
الصالَةَ ويك ِ
أ-حلديث – الباب  -أَنَ ٍ
ْملُ َها ) .
س قَ َ
ال ( َكا َن النِ ُّ
َّيب  يُوجُز َّ َ ُ
ب-قال أنس ( ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أَت من النيب . ) 
ج-وعنه قال ( كان رسول هللا  يأمرنا بالتخفيف  ،ويؤمنا بالصافات ) متفق عليه .
د  -ويف رواية عنه قال ( أن النيب  كان ي ِ
وجز يف الصالة ويُتِم ) رواه مسلم .
ُ
قال ابن رجب ... :فأما إكمال الصالة وإمتام أركاهنا  ،فليس بتطويل منهي َعْنهُ .
ِ
الصالَةَ ويك ِ
ْملُ َها ) املراد باإلجي از مع اإلكمال  ،واإلتيان بأقل ما ميكن من األركان
وقال ابن حجر يف قوله ( َكا َن النِ ُّ
َّيب  يُوجُز َّ َ ُ
واألبعاض .
 -5قوله ( أفتان  ) ...قال ابن رجب  :قال اخلطايب  ،والفتنة َعلَى وجوه  ،ومعناها هاهنا  :صرف النَّاس َعن الدين  ،ومحلهم
ِ ِِ
ني ) أي  :مضلني .
َعلَى الضالل  .قَ َ
ال تعاىل ( َما أَنْتُ ْم َعلَْيه بَِفاتن َ
وتفسريه الفتنة  -هاهنا  -باإلضالل بعيد  ،واألظهر  :أن املراد بالفتنة هاهنا  :الشغل َعن الصالة ؛ فإن من طول َعلَى من شق
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّيب  ملا نظر إىل أعالم اخلميصة الَِّ ْيت
َعليه التطويل يف صالته  ،فإنه يشغله َعن اخلشوع يف صالته  ،ويلهيه َعْن َها  ،كما أن الن ِ
ال ( كادت تفتنين ) .
ت َعلِ ِيه ِيف الصالة نزعها َ ،وقَ َ
َكانَ ْ
ال ( ال يزال تصاويره تعرض ِيل ِيف صاليت ) .
وأمر َعائِ َشة أن متيط قرامها الَّ ِذي فِ ِيه تصاوير َ ،وقَ َ
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ومنه  :ختفيفه ( الصالة ملا َِمس َع بكاء الصيب خمافة أن تفتنت أمه ) .
ومنه  :قَ ْوِل أَِيب طلحة  ،ملا نظر إىل الطائر ِيف صالته َوُه َو يصلي ِيف حائطه َح َّىت اشتغل بِِه َعن صالته  :لََق ْد أصابين ِيف مايل َه َذا
فتنة .
ِ
ك كله  ،سوى َح ِديْث بكاء الصيب ؛ فإنه سيأيت قريباً  -إن شاء هللا تعاىل .
وقد سبق ذكر َذل َ
وسبق َح ِديْث آخر ِيف الصالة َعلَى اخلمرة ِيف َه َذا املعىن .
عْن َها  ( .الفتح البن رجب ) .
والفتنة ِيف هذه املواضع كلها ُ ،ه َو  :االشتغال َعن الصالة  ،وااللتهاء َ
 -6التخفيف ينقسم إىل قسمني :
األول  :التخفيف الالزم الدائم .
وهو غالب فعل النيب . 
ِ
َح ُد ُك ْم لِلن ِ
ف . ) ...
َّاس فَ ْليُ َخ ِف ْ
حلديث الباب ( إِ َذا َ
صلَّى أ َ
الثاين  :ختفيف عارض :
وهو أن يكون هناك سبب يقتضي اإلجياز عما جاءت به السنة  ،يعين خيفف أكثر مما جاءت به السنة .
فعن أنس  أن النيب  قال ( إين ألدخل يف الصالة وأنا أريد أن أطيل فيها  ،فأمسع بكاء الصيب  ،فأجتوز يف صاليت مما أعلم
من شدة وجد أمه من بكائه ) متفق عليه .
قال ابن رجب  :قوله (  ...أريد أن أطول فيها ) فاملعىن  :أَنَّهُ يريد إمتامها وإكماهلا َعلَى الوجه املعتاد  ،وليس املراد  :اإلطالة الَِّ ْيت
هنى َعْن َها األئمة .
الصالَةِ َوأَنَا أُِر ُيد إِطَالَتَ َها ) َعلَى جواز انتظار اإلمام للداخل ِيف الركوع قدراً ال يشق
 -7استدل اخلطايب وغريه هبذا احلَ ِديْث (إِِِين أل َْد ُخ ُل ِيف َّ
َعلَى بقية املأمومني ؛ ألنه مراعاة حلال أحد املأمومني .
وفيه نظر  ،فإن الداخل َملْ يدخل بعد ِيف االئتمام باإلمام  ،ويف االنتظار تطويل َعلَى املأمومني ملراعاة من ليس مبؤَت  ،فهذا ال
يشبه ختفيف الصالة ألجل أم الصيب  ،بل ُهو عكسه ِيف املعىن  ( .فتح الباري البن رجب ) .
َ
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
فقيل  :مكروه وقيل  :مستحب  ،وقيل  :مستحب مامل يشق على املأمومني  ،واختاره الشيخ ابن عثيمني .
قال اإلمام اخلطايب يف املعامل :فيه دليل على أن اإلمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصالة معه  ،كان له أن ينتظره راكعاً
ليدرك فضيلة الركعة يف مجاعة  ،ألنه إذا كان له أن حيذف من طول الصالة حلاجة النساء يف بعض أمور الدنيا ،كان له أن يزيد
فيها لعبادة هللا تعاىل ،بل هو أحق بذلك وأوىل.
وقال يف فيض القدير :وفيه أن اإلمام إذا أحس بداخل وهو يف ركوعه أو تشهده األخري  ،له انتظار حلوقه راكعاً ليدرك الركعة ،أو
قاعدا ليدرك اجلماعة.
وقال اإلمام الشوكاين  :وقد حكى استحباب ذلك (انتظار الداخل ليدرك اجلماعة) ابن املنذر  ،والشعيب  ،والنخعي ونقل
االستحباب أبو الطيب الطربي عن الشافعي يف اجلديد.
وذهب أبو حنيفة  ،ومالك  ،واألوزاعي إىل كراهة االنتظار ،واستحسنه ابن املنذر  ،وشدد يف ذلك بعضهم وقال :أخاف أن
يكون شركاً وهو قول حممد بن احلسن .
وقال أمحد  ،وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان االنتظار ال يضر باملأمومني ،جاز ،وإن كان مما يضر ،ففيه اخلالف.
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( نيل األوطار ) .
وقال ابن قدامة  :إذا أحس بداخل  ،وهو يف الركوع  ،يريد الصالة معه  ،وكانت اجلماعة كثرية  ،كره انتظاره ؛ ألنه يبعد أن
يكون فيهم من ال يشق عليه  ،وإن كانت اجلماعة يسرية  ،وكان انتظاره يشق عليهم  ،كره أيضاً ؛ ألن الذين معه أعظم حرمة
من الداخل  ،فال يشق عليهم لنفعه  ،وإن مل يشق لكونه يسرياً  ،فقد قال أمحد  :ينتظره ما مل يشق على من خلفه.
وهذا مذهب أيب جملز  ،والشعيب  ،والنخعي  ،وعبد الرمحن بن أيب ليلى  ،وإسحاق  ،وأيب ثور.
وقال األوزاعي  ،والشافعي  ،وأبو حنيفة  :ال ينتظره ؛ ألن انتظاره تشريك يف العبادة  ،فال يشرع  ،كالرياء.
ولنا  ،أنه انتظار ينفع وال يشق  ،فشرع  ،كتطويل الركعة وختفيف الصالة  ،وقد ثبت أن النيب  كان يطيل الركعة األوىل حىت
ال يسمع وقع قدم.
وأطال السجود حني ركب احلسن على ظهره  ،وقال ( إن ابين هذا ارحتلين فكرهت أن أعجله ) .
وقال ( إين ألمسع بكاء الصيب وأنا يف الصالة فأخففها كراهة أن أشق على أمه ) .
وقال ( من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبري والضعيف وذا احلاجة ) .
وشرع االنتظار يف صالة اخلوف لتدركه الطائفة الثانية  ،وألن منتظر الصالة يف صالة  ،وقد كان النيب  ينتظر اجلماعة  ،فقال
جابر ( كان النيب  يصلي العشاء أحياناً  ،وأحياناً إذا رآهم قد اجتمعوا عجل  ،وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ) وهبذا كله يبطل ما
( املغين ) .
ذكروه من التشريك .
 -8احلديث دليل على أنه جيوز لإلنسان إذا صلى لوحده أن يطول ؟ ألنه ال يشق على أحد  ،لكن بشرط أن ال خيرج الوقت .
فائدة :
ما احلكم لو كان اْلماعة حمصورين وآثروا التطويل ؟
يطول هلم  ،النتفاء العلة اليت من أجلها أمر بالتخفيف .
ال بأس أن ِ
قال العراقي  :هذا احلكم  ،وهو األمر بالتخفيف مذكور مع علته  ،وهو كون املأمومني فيهم السقيم والضعيف والكبري  ،فإن
طول .
انتفت هذه العلة  ،فلم يكن يف املأمومني أحد من هؤالء  ،وكانوا حمصورين ُ ،
ورضوا بالتطويل ِ
 -9يف قوله  ( : فإن هبم الضعيف  ) ...أن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
 -10وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب احلاجات .
 -11ينبغي على اإلنسان أن يسهل على الناس طريق اخلري وحيببه إليهم .
 -12جواز ال تأخر عن صالة اجلماعة إذا علم من عادة اإلمام التطويل الكثري .
 -13جواز الغضب ملا يُنكر من أمور الدين  ،والغضب يف املوعظ ة .
 -14اإلنكار على من ارتكب ما يُنهى عنه .
-15أن من قصد يف الصالة اإلتيان بشيء مستحب ال جيب عليه الوفاء به  ( .الفتح ) .
صلَّى ُُثَّ أ ََّم قَـ ْوًما
 -66باب إذَا َ

صلي ب ْم ) .
َ -711ع ْن َجاب ٍر قَ َ
صلي َم َع النَّب ُُ ثَّ يَأِْت قَـ ْوَمهُ فَـيُ َ
ال ( َكا َن ُم َعاذٌ يُ َ
[ م . ] 465 :
---------احلديث تقدم شرحه ( . ) 700
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ري اإل َمام
 -67باب َم ْن أ ْ
َّاس تَ ْكب َ
َْسَ َع الن َ
ال
شةَ َ ،رض َي َّ
الصالَة فَـ َق َ
ات فيه أَتَاهُ بالَ ٌل يُـ ْؤذنُهُ ب َّ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،قَالَ ْ
َ -712ع ْن َعائ َ
ضهُ الَّذي َم َ
َّب َ م َر َ
ض الن ُّ
ت ( لَ َّما َمر َ
صل
اءة قَ َ
ْت إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َر ُج ٌل أَس ٌ
يف إ ْن يَـ ُق ْم َم َق َام َ
صل قُـل ُ
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ك يَـ ْبكي فَالَ يَـ ْقد ُر َعلَى الْق َر َ
ني
ْت مثْـلَهُ فَـ َق َ
ال يف الثَّالثَة  ،أَو َّ
وس َ
صلَّى َو َخ َر َج الن ُّ
فَـ ُقل ُ
َّب  يُـ َه َ
ادى بَـ ْ َ
صل فَ َ
ف ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
الراب َعة إنَّ ُك َّن َ
ب يُ ُ
ص َواح ُ
َر ُجلَ ْني َكأَين أَنْظُر إلَْيه ََُ ُّ
َّب
َّر أَبُو بَ ْك ٍر َ وقَـ َع َد الن ُّ
ط بر ْجلَْيه األ َْر َ
ار إلَْيه أَ ْن َ
َّر فَأَ َش َ
ض فَـلَ َّما َرآهُ أَبُو بَ ْك ٍر ذَ َه َ
صل فَـتَأَخ َ
ب يَـتَأَخ ُ
ُ
ري ) .
َّاس التَّكْب َ
 إ ََل َج ْنبه َ ،وأَبُو بَ ْك ٍر يُ ْسم ُع الن َ
تَابَـ َعهُ ُحمَاض ٌر َ ،عن األَ ْع َمش.
[ م . ] 418 :
--------- -1احلديث تقدم شرحه .

َّاس بال َْمأ ُْموم
 -68باب َّ
الر ُج ُل يَأ َُْتُّ باإل َمام َويَأ َُْتُّ الن ُ

َويُ ْذ َك ُر َ ،عن النَّب  ائْـتَ ُّموا ِب َولْيَأ َُْتَّ ب ُك ْم َم ْن بَـ ْع َد ُكم.

صل َي بالنَّاس ،
الصالَة فَـ َق َ
ت ( لَ َّما ثَـ ُق َل َر ُس ُ
اء بالَ ٌل يُـ ْؤذنُهُ ب َّ
شةَ  ،قَالَ ْ
َ -713ع ْن َعائ َ
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر أَ ْن يُ َ
ول هللا َ ج َ
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر
ت ُع َم َر فَـ َق َ
ْت  :يَا َر ُس َ
ول هللا إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َر ُج ٌل أَس ٌ
َّاس فَـلَ ْو أ ََم ْر َ
يف َوإنَّهُ َم ََّت َما يَـ ُق ْم َم َق َام َ
فَـ ُقل ُ
ك الَ يُ ْسم ُع الن َ
ال
ت عُ َم َر قَ َ
صةَ قُوِل لَهُ إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َر ُج ٌل أَس ٌ
َّاس فَـلَ ْو أ ََم ْر َ
يف َوإنَّهُ َم ََّت يَـ ُق ْم َم َق َام َ
صلي بالنَّاس فَـ ُقل ُ
ْت حلَْف َ
يُ َ
ك الَ يُ ْسمع الن َ
ام
الصالَة َو َج َد َر ُس ُ
إنَّ ُك َّن ألَنْـ ُ َّ
صل َي بالنَّاس فَـلَ َّما َد َخ َل يف َّ
وس َ
ف ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر أَ ْن يُ َ
ول هللا  يف نَـ ْفسه خ َّفةً فَـ َق َ
ُت َ
ب يُ ُ
ص َواح ُ
َّر فَأ َْوَمأَ إلَْيه
ني َر ُجلَ ْني َور ْجالَهُ ََُطَّان يف األ َْرض َح ََّّت َد َخ َل ال َْم ْسج َد فَـلَ َّما َْس َع أَبُو بَ ْك ٍر ح َّ
يُـ َه َ
ادى بَـ ْ َ
سهُ ذَ َه َ
ب أَبُو بَ ْك ٍر يَـتَأَخ ُ
صلي
صلي قَائ ًما َ ،وَكا َن َر ُس ُ
اء َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول هللا  يُ َ
سار أَِب بَ ْك ٍر فَ َكا َن أَبُو بَ ْك ٍر يُ َ
ول هللا  فَ َج َ
س َع ْن يَ َ
ول هللا َ ح ََّّت َجلَ َ
صالَة أَِب بَ ْك ٍر . ) 
َّاس ُم ْقتَ ُدو َن ب َ
قَاع ًدا يَـ ْقتَدي أَبُو بَ ْك ٍر ب َ
صالَة َر ُسول هللا َ والن ُ

[ م . ] 418 :
--------- -1احلديث تقدم شرحه واحلديث الذي ذكره معلقاً  ،رواه مسلم يف صحيحه بلفظ :
ول َِّ
عن أَِِب سعِ ٍ
يد ْ ِ
ى أ َّ
َّموا فَائْ تَ ُّموا ِِب َولْيَأْ ََتَّ بِ ُك ْم َم ْن بَ ْع َد ُك ْم الَ يََز ُال قَ ْوٌم
َخراً فَ َق َ
َص َحابِِه تَأ ُّ
َن َر ُس َ
اَّلل َ رأَى ِِف أ ْ
َْ
ال َهلُ ْم ( تَ َقد ُ
َ
اخلُ ْد ِر ِ
اَّللُ ) .
َخُرو َن َح َّىت يُ َؤ ِِخَرُه ُم َّ
يَتَأ َّ
وقد تقدم شرحه .
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ام إذَا َش َّ
ك ب َق ْول النَّاس
 -69باب َه ْل يَأ ُ
ْخ ُذ اإل َم ُ

َ -714ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة  ( ،أ َّ
ول هللا ،
يت يَا َر ُس َ
ف م َن اثْـنَتَـ ْني فَـ َق َ
َن َر ُس َ
ص َرت َّ
ص َر َ
الصالَةُ أ َْم نَس َ
ال لَهُ ذُو الْيَ َديْن أَقَ ُ
ول هللا  انْ َ
صلَّى اثْـنَتَـ ْني أُ ْخ َريَـ ْني ُُثَّ َسلَّ َم
ام َر ُس ُ
َص َد َق ذُو الْيَ َديْن فَـ َق َ
ال َر ُس ُ
فَـ َق َ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم فَ َ
َّاس نَـ َع ْم فَـ َق َ
ول هللا  أ َ
ال الن ُ
س َج َد مثْ َل ُس ُجوده  ،أ َْو أَط َْول ) .
ُُثَّ َكبَّـ َر فَ َ
[ م . ] 573 :
ُّ
صلَّى َرْك َعتَـ ْني ُُثَّ َسلَّ َم ُُثَّ َس َج َد َس ْج َدتَـ ْني).
َ -715ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
صلَّْي َ
صلَّى الن ُّ
ت َرْك َعتَـ ْني فَ َ
يل َ
ال ( َ
َّب  الظ ْه َر َرْك َعتَـ ْني فَق َ
[ م . ] 573 :
--------- -1احلديث دليل على أن اإلمام إذا شك يف صالته  ،مث نبهه املأمومون فإنه يرجع إىل قوهلم .
ان فَأَصَّر ،وَمل َجي ِزم بِصو ِ ِ ِ
قال الشيخ ابن عثيمني  :قال املؤلف – يعين صاحب الزاد ( وإِ ْن سبَّح بِِه ثَِقتَ ِ
ت
اب نَ ْفسه بَطُلَ ْ
َ َ َ
َ َ ْ ْ ْ ََ
صالَتُهُ. )...،
فأصَّر ،ومل َْجي ِزْم بصواب نفسه
بطلت صالتُهُ» ( َسبَّ َح به ) أي قال ( :سبحان هللا ) تنبيهاً
ْ
الشرح  :قوله« :وإن َسبَّ َح به ثقتان َ
ِ
ِ
النيب  ( إذا نابكم شيءٌ يف صالتكم فليسبِِ ِح
له؛ ألن املشروع يف تنبيه اإلمام إذا زاد أو نقص أن يُسبِ َح َم ْن وراءه؛ لقول ِِ
ِِ
الرجوع؛ إال أن جيزم بصواب نفسه ،فإن مل
الر َجال ولتُصفق النساء )  .فإذا قام إىل اخلامسة مثالً فسبَّح به ثقتان وجب عليه ُّ
يرجع ،وهو مل جيزم بصواب نفسه بطلت صالته؛ ألنه تَ َرَك الواجب عمداً ،وإ ْن جزم بصواب نفسه مل يرجع.
وفُ ِه َم ِمن كالم املؤلِِف :أنه إذا َسبَّ َح ثقتان فال خيلو من سمس حاالت:
األوىل :أن جيزم بصواب نفسه ،فيأخذ به وال يرجع إىل قوهلما.
الثانية :أن جيزم بصواهبما.
الثالثة :أن يغلب على ظَنِِه صواهبما.
الرابعة :أن يغلب على ظَنِِه خطؤمها.
اخلامسة :أن يتساوى عنده األمران.
ففي هذه األحوال األربع يأخذ بقوهلما على كالم املؤلِِف ،والصحيح أنه ال يأخذ بقوهلما إذا ظَ َّن خطأمها.
النيب  ملا َّ
أحق ما يقول ذو
صلَّى ركعتني مل يرجع إىل قوله حىت سأل الصحابة فقالٌّ « :
ودليل ذلك :أن َّ
ذكَره ذو اليدين أنه َ
اليدين ؟ قالوا :نعم ) .
غلب على ظَنِِه
ولو َسبَّ َح به َر ُج ٌل واحد فقط فال يلزمه ُّ
الرجوع ،ودليل ذلك :أن َّ
النيب  مل يرجع إىل قول ذي اليدين .لكن إن َ
الصحيح ( .الشرح املمتع ) .
ِص ْدقُهُ أخذ بقوله على القول جبواز البناء على غلبة الظَّ ِِن ،وهو َّ
قال ابن حجر  :قال الزين بن املنري أراد أن حمل اخلالف يف هذه املسألة هو ما إذا كان اإلمام شاكا أما إذا كان على يقني من
فعل نفسه فال خالف أنه ال يرجع إىل أحد .
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الصالَة
ام يف َّ
 -70باب إ َذا بَ َكى اإل َم ُ
ال َعب ُد هللا بن َشد ٍ
الص ُفوف يَـ ْق َرأُ {إََّا أَ ْش ُكو بَـثي َو ُح ْزين إ ََل هللا}.
يج ُع َم َر َوأَنَا يف آخر ُّ
َّاد َْس ْع ُ
َوقَ َ ْ
ت نَش َ
ُْ
ني ( أ َّ
ْت إ َّن أَبَا
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ت َعائ َ
صلي بالنَّاس قَالَ ْ
َ -716ع ْن َعائ َ
شةُ قُـل ُ
شةَ  ،أُم ال ُْم ْؤمن َ
ال  :يف َم َرضه ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر يُ َ
صل فَـ َق َ
صةَ
ت َعائ َ
صل للنَّاس قَالَ ْ
ام يف َم َقام َ
شةُ حلَْف َ
ال ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
س م َن الْبُ َكاء فَ ُم ْر ُع َم َر فَـلْيُ َ
بَ ْك ٍر إذَا قَ َ
ك ََلْ يُ ْسمع النَّا َ
ول هللا
ال َر ُس ُ
صةُ  ،فَـ َق َ
صل للنَّاس فَـ َف َعلَ ْ
ام يف َم َقام َ
ت َح ْف َ
َّاس م َن الْبُ َكاء فَ ُم ْر ُع َم َر فَـلْيُ َ
قُوِل لَهُ إ َّن أَبَا بَ ْك ٍر إ َذا قَ َ
ك ََلْ يُ ْسمع الن َ
يب م ْنك َخ ْيـ ًرا ) .
َ م ْه إنَّ ُك َّن ألَنْـ ُ َّ
صةُ ل َعائ َ
صل للنَّاس قَالَ ْ
وس َ
شةَ َما ُك ْن ُ
ت َح ْف َ
ف ُم ُروا أَبَا بَ ْك ٍر فَـلْيُ َ
ُت َ
ب يُ ُ
ت ألُص َ
ص َواح ُ

[ م . ] 418 :
-------- -1احلديث دليل على مشروعية الكاء من خشية هللا تعاىل .
والبكاء يف الصالة إذا كان من خشية هللا تعاىل فمستحب مشروع  ،وهو من صفات اخلاشعني القانتني .
صلِِي َو ِجلَْوفِ ِه أَ ِز ٌيز َكأَ ِزي ِز الْ ِمْر َج ِل
الش ِخري  قَ َ
روى أبو داود والنسائي واللفظ له  -عن عبد هللا بن ِ
ت النِ َّ
ال ( أَتَْي ُ
َّيب َ وُه َو يُ َ
ِ
[الق ْدر]  -يَ ْع ِين يَْب ِكي )  .قال ابن حجر  :إسناده قوي .
وقال  :املرجل بكسر امليم وفتح اجليم القدر إذا غلت  ،واألزيز  :هو صوت القدر إذا غلت .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :البكاء عند قراءة القرآن  ،وعند السجود  ،وعند الدعاء من صفات الصاحلني  ،واإلنسان
حيمد عليه  .انتهى .
وأما البكاء يف الصالة ملصاب دنيوي  :فإن كان مغلوباً عليه  ،وال ميكن دفعه فال حرج عليه  ،وال تبطل صالته بذلك  ،أما إن
كان يقدر على دفعه فلم يدفعه واسرتسل معه وكان بكاؤه بصوت فهو مبطل للصالة عند األئمة األربعة رمحهم هللا  ،واشرتط
بعضهم كالشافعي وأمحد لبطالن الصالة أن يظهر منه حرفان  ( .املوسوعة الفقهية ) .
قال ابن قدامة رمحه هللا  :أ ََّما الْب َكاء والتَّأ َُّوه و ْاألَنِني الَّ ِذي ي ْنتَ ِظم ِمْنه حرفَ ِ
ان فَ َما َكا َن َم ْغلُوبًا َعلَْي ِه َملْ يُ َؤثِِْر َ ،وَما َكا َن ِم ْن َغ ِْري َغلَبَ ٍة
ُ َُ َُ ُ
َ ُ ُ َْ
فَِإ ْن َكا َن لِغَ ِري خو ِ
الص َالةَ .
ف َّ
اَّللِ أَفْ َس َد َّ
ْ َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس وب َكاء وتَثَ ُاؤ ٍ
اجلُ ْم ُهوِر أَنَّهُ َال يُْبط ُل َوُه َو
يح عْن َد ْ
ب فَ َّ
ب َعلَْيه الْ ُم َ
وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا َ
الصح ُ
صلِي م ْن عُطَ ٍ َ ُ َ
:ما يُ ْغلَ ُ
َمحَد َو َغ ِْريهِ" انتهى .
وص أ ْ
َمْن ُ
ص ُ
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :البكاء يف الصالة إذا كان من خشية هللا عز وجل واخلوف منه وتذكر اإلنسان أمور اآلخرة وما
مير به يف القرآن الكرمي من آيات الوعد والوعيد فإنه ال يبطل الصالة  .وأما إذا كان البكاء لتذكر مصيبة نزلت به أو ما أشبه
ذلك فإنه يبطل الصالة ؛ ألنه حدث ألمر خارج عن الصالة  ،وعليه أن حياول عالج نفسه من هذا البكاء حىت ال يتعرض
لبطالن صالته  ،ويشرع له أن ال يكون يف صالته مهتماً بغري ما يتعلق هبا فال يفكر يف األمور األخرى ؛ ألن التفكري يف غري ما
يتعلق بالصالة يف حال الصالة ينقصها كثرياً  ( .فتاوى نور على الدرب ) .
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 -71باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها
ني ُو ُجوه ُك ْم.
ص ُفوفَ ُك ْم  ،أ َْو لَيُ َخال َف َّن َّ
ول  :قَ َ
ُّع َما َن بْ َن بَش ٍري يَـ ُق ُ
ال الن ُّ
 -717عن النـ ْ
اَّللُ بَـ ْ َ
س ُّو َّن ُ
َّب  ( لَتُ َ
[ م . ] 436 :

س أ َّ
 -718و َع ْن أَنَ ٍ
ْف ظَ ْهري ) .
َّب  قَ َ
يموا ُّ
الص ُف َ
وف فَإين أ ََرا ُك ْم َخل َ
َن الن َّ
ال ( أَق ُ
[ م . ] 434 :
الص ُفوف
 -72باب إقـْبَال اإل َمام َعلَى النَّاس ع ْن َد تَ ْسويَة ُّ

اصوا فَإين أ ََرا ُك ْم م ْن
ول هللا  ب َو ْجهه فَـ َق َ
الصالَةُ فَأَقـْبَ َل َعلَْيـنَا َر ُس ُ
 -719عن أَنَس قَ َ
يمت َّ
ص ُفوفَ ُك ْم َوتَـ َر ُّ
يموا ُ
ال أَق ُ
ال ( أُق َ
َوَراء ظَ ْهري ) .
[ م . ] 434 :
 -74باب الصف األول

َّب ُّ 
الش َه َداءُ الْغَر ُق َوال َْمط ُْعو ُن َوال َْم ْبطُو ُن َوا َْلَ ْد ُم.
ال  :قَ َ
َ -720ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
ال الن ُّ

الص ْبح ألَتَـ ْو ُُهَا َولَ ْو َح ْبـ ًوا َولَ ْو
َ - 721وقَ َ
َّهجري الَ ْستَبَـ ُقوا { إلَْيه } َولَ ْو يَـ ْعلَ ُمو َن َما يف ال َْعتَ َمة َو ُّ
ال َولَ ْو يَـ ْعلَ ُمو َن َما يف التـ ْ
الصف ال ُْم َقدَّم الَ ْستَـ َه ُموا.
يَـ ْعلَ ُمو َن َما يف َّ
[ م . ] 437 :

 -74باب إقامة الصف من ِتام الصالة
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به فَالَ ََّتْتَل ُفوا َعلَْيه فَإذَا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا َ ،وإذَا قَا َل َْس َع
َ -722ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة َ ،عن النَّب  ( أَنَّهُ قَ َ
ال إََّا ُجع َل اإل َم ُ
اس ُج ُدوا َ ،وإذَا َ َّ
الص َّ
ف يف
َّ
يموا َّ
وسا أ ْ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا َربَّـنَا لَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وإذَا َس َج َد فَ ْ
سا فَ َ
صلُّوا ُجلُ ً
ََجَ ُعو َن َوأَق ُ
صلى َجال ً
الصالَة ) .
الصف م ْن ُح ْسن َّ
الصالَة فَإ َّن إقَ َامةَ َّ
َّ
[ م . ] 414 :
َ -723ع ْن أَنَ ٍ
الصالَة ) .
س َ ،عن النَّب  قَ َ
الص ُفوف م ْن إقَ َامة َّ
ص ُفوفَ ُك ْم فَإ َّن تَ ْسويَةَ ُّ
ال ( َس ُّووا ُ
[ م . ] 433 :

 -75باب إُث من َل يتم الصفوف

ٍ
ت َش ْيئًا
ول هللا  قَ َ
ت َر ُس َ
ال َ :ما أَنْ َك ْر ُ
ت منَّا ُم ْن ُذ يَـ ْوم َعه ْد َ
يل لَهُ َما أَنْ َك ْر َ
َ -724ع ْن أَنَس بْن َمالك ( أَنَّهُ قَد َم ال َْمدينَةَ فَق َ
وف ) .
يمو َن ُّ
الص ُف َ
إالَّ أَنَّ ُك ْم الَ تُق ُ
ش ْري بْن يسا ٍر قَدم َعلَْيـنَا أَنَس بْن مال ٍ
ك ال َْمدينَةَ بَ َذا.
َوقَ َ
ال عُ ْقبَةُ بْ ُن عُبَـ ْي ٍد َع ْن بُ َ
َ
ُ َُ
ََ
الصف
 -76باب إل َْزاق ال َْم ْنكب بال َْم ْنكب َوالْ َق َدم بالْ َق َدم يف َّ
صاحبه.
َوقَ َ
ت َّ
ُّع َما ُن بْ ُن بَش ٍري َرأَيْ ُ
ال النـ ْ
الر ُج َل منَّا يُـلْز ُق َك ْعبَهُ ب َك ْعب َ
َ -725ع ْن أَنَ ٍ
َح ُدنَا يُـلْز ُق َم ْنكبَهُ ِبَْنكب
س َ ،عن النَّب  قَ َ
يموا ُ
ص ُفوفَ ُك ْم فَإين أ ََرا ُك ْم م ْن َوَراء ظَ ْهري َ ،وَكا َن أ َ
ال ( أَق ُ
صاحبه َوقَ َد َمهُ ب َق َدمه ) .
َ
[ م . ] 434 :
----------
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سووه  ،وع ِدلوه  ،وتراصوا فيه .
س ُّو َّن ُ
( لَتُ َ
ص ُفوفَ ُك ْم ) ويف احلديث اآلخر ( أقيموا صفوفكم ) أي ِ :

قال ابن عالن  :املراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمني هبا على مست واحد  ،أو يراد هبا سد اخللل الذي يف الصف .
ِ
ِ
وعند مسلم  :عن أَِِب مسع ٍ
ف قُلُوبُ ُك ْم
الصالَةِ َويَ ُق ُ
ول َّ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
ود قَ َ
اَّلل  ميَْ َس ُح َمنَاكِبَ نَا ِِف َّ
استَ ُووا َوالَ َختْتَل ُفوا فَتَ ْختَل َ
ول ْ :
َْ َ ُْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لِيلِِىن ِمْن ُكم أُولُو األ ْ ِ
َّ
َّ
اختالَفاً ) .
ين يَلُونَ ُه ْم »  .قَ َ
ال أَبُو َم ْس ُعود فَأَنْتُ ُم الْيَ ْوَم أ َ
َش ُّد ْ
َحالَم َوالن َ
َ
ْ
ين يَلُونَ ُه ْم ُمثَّ الذ َ
ُّهى ُمثَّ الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ،وهو ما بني الكتف
قول ابن مسعود ( :ميَْ َس ُح َمنَاكبَ نَا ِف َّ
مجع َمْنك ْ
بُ :
الصالَة) أي :يسوي الصفوف بيده الشريفة  ،والْ َمنَاك ُ
والعنق .أراد لزوم السكينة يف الصالة ،وقيل :أراد أال ميتنع على من جييء ليدخل يف الصف لضيق املكان ،بل ميكنه من ذلك .
وقال النووي  :قوله (ميسح مناكبنا) أي يسوي مناكبنا يف الصفوف ويعدلنا فيها.
قال ابن عالن  ( :ميسح مناكبنا يف الصالة) أي يسويِها بيده الكرمية حىت ال خيرج بعضها عن بعض .
ِ
الص َّ
الص ُفوف م ْن إقَ َامة َّ
(  ...فَإ َّن تَ ْسويَةَ ُّ
ف ِِف َّ
يموا َّ
الصالَةِ فَِإ َّن إِقَ َامةَ
الصالَة ) وعند مسلم من حديث أيب هريرة بلفظ ( أَق ُ
ِ
ف ِمن حس ِن َّ ِ
ال َّ ِ
الصف ) .
لصالَةِ إِقَ َامةَ َّ
ص ُفوفَ ُك ْم فَِإ َّن ِم ْن ُح ْس ِن ا َّ
يموا ُ
ص ِ ْ ُْ
الصالَة )  ،وعند أمحد من حديث أنس بلفظ ( أَق ُ
( فَإين أ ََرا ُك ْم م ْن َوَراء ظَ ْهري ) تقدم أن املراد من هذه الرؤية  ،وأهنا رؤية حقيقية .
الصالَة ) أي  :من مجلة إقامة الصالة املأمور هبا املمدوح فاعلها يف اآليات الكثرية .
( م ْن إقَ َامة َّ

-1هذه األحاديث تتكلم عن تسوية الصفوف  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

القول األول  :أهنا واجبة .
وهذا مذهب ابن حزم  ،واختاره ابن تيمية  ،والشيخ ابن عثيمني .
الص ُف ِ
الصالَةِ ) .
وف ِم ْن إِقَ َام ِة َّ
أ -حلديث الباب ( ...فَِإ َّن تَ ْس ِويَةَ ُّ
قال ابن حزم  :تسوية الصف إذا كان من إقامة الصالة ،فهو فرض  ،ألن إقامة الصالة فرض وما كان من الفرض  ،فهو فرض .
ب -حلديث أنس  .قال  :قال  ( رصوا صفوفكم  ،وقاربوا بينها ) وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .
اَّلل ب ني وج ِ
ِ
وه ُك ْم) .
ج -وحلديث الباب  -النعمان  -قال  :قال ( لَتُ َس ُّو َّن ُ
ص ُفوفَ ُك ْم  ،أ َْو لَيُ َخال َف َّن َُّ َ ْ َ ُ ُ
قال األلباين  :فإن هذا التهديد ال يقال فيما ليس بواجب كما ال خيفى .
استَ ُووا . ) ..
الصالَةِ َويَ ُق ُ
ول َّ
د -وحلديث أيب مسعود السابق قال ( َكا َن َر ُس ُ
اَّلل  ميَْ َس ُح َمنَاكِبَ نَا ِِف َّ
ول ْ :
قال ابن حجر يف ترمجة البخاري  ( :باب إمث من مل يتم الصفوف ) .

وحيتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة األمر يف قوله ( سووا صفوفكم )  ،ومن عموم قوله  ( صلوا كما رأيتموين
أصلي )  ،ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده هبذه القرائن أن إنكار أنس إمنا وقع على ترك الواجب  ،وإن كان اإلنكار قد
يقع على ترك السنن  ،ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسو صحيحة الختالف اجلهتني  ،ويؤيد ذلك أن
أنسا مع إنكاره عليهم مل يأمرهم بإعادة الصالة .
القول الثاين  :أنه سنة مؤكدة غري واجب .
وهذا مذهب مجهور العلماء .
لقوله  ... ( : فإن تسوية الصفوف من متام الصالة ) ويف رواية  ( :من كمال الصالة ) .
وجه الداللة  :حيث مل يذكر احلديث أن تسوية الصفوف من أركان الصالة  ،وال من واجباهتا  ،وإمنا من متامها وحسنها  ،وهذا
غايته االستحباب ليس إال .
وقد ع ِقب احلافظ يف الفتح على كالم ابن حزم السابق  ،بقوله  :وال خيفى ما فيه وال سيما وقد بينا أن الرواة مل يتفقوا على هذه
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العبارة  ،ومتسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أيب هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال ألن حسن الشيء زيادة على متامه
وأورد عليه رواية من متام الصالة.
ورد البدر العيين  -رمحه هللا  -دعوى ابن حزم  ،فقال :قوله ( فإنه من ُحسن الصالة ) يدل على أهنا ْليست ِ
بفرض،ألن ذلك
َّ
أمر رائد على نفس الصالة ،ومعىن قوله ( من متام الصالة ) من متام كمال الصالة ،وهو -أيضاً -أمر زائد ،فافهم .

والراجح  :هللا أعلم .

استَ ُووا ) .
الصالَةِ َويَ ُق ُ
ول َّ
 -2قوله  ( سووا صفوفكم ) ويف حديث ابن مسعود ( َكا َن َر ُس ُ
اَّلل  ميَْ َس ُح َمنَاكِبَ نَا ِِف َّ
ول ْ :

قال ابن عالن  :قوله ( ميسح مناكبنا يف الصالة) أي يسويِها بيده الكرمية حىت ال خيرج بعضها عن بعض (ويقول) حال التسوية
سوى
كما هو ظاهر السياق (استووا وال ختتلفوا) بأن يتقدم منكب بعضكم على منكب بعض  ،يؤخذ منه أن اإلمام إذا ِ
الصفوف باليد يسن له أن يقول ما ذكر ،ومجعه بني الفعل والقول كما هنا ،واقتصاره على القول فقط كما يف أحاديث أخر
خمتلف باعتبار حال املخاطبني ،فإذا علم اكتفاءهم بالقول لفقههم وسرعة امتثاهلم اقتصر عليه ،وإال لكثرهتم أو الختالطهم
حبديثي اإلسالم حمتاجني ملزيد العلم مجع بينهما .
ص ُفوفَ ُك ْم  ) ...أي  :اعتدلوا يف الصالة بأن تقوموا على مست واحد  ،ألن التسوية للصفوف من شأن
 -3قوله َ ( س ُّووا ُ
املالئكة  ،وألن تقدم البعض رمبا أوغر صدور الباقني وشوش خشوعهم كما أشار إليه بقوله ( وال ختتلفوا ) أي ال يتقدم بعضكم
( فيض القدير ) .
على بعض يف الصفوف .
اَّلل ب ني وج ِ
ِ
وه ُك ْم ) اختلف يف معناها .
 -4قوله  ...( أ َْو لَيُ َخال َف َّن َُّ َ ْ َ ُ ُ
فقيل  :معناه ميسخها وحيوهلا عن صورها .

وقيل  :معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب  ،وهذا هو الصحيح .
ويؤيده رواية أيب داود ( أو ليخالفن هللا بني قلوبكم ) .
قال النووي  :معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب  ،كما يقال تغري وجه فالن على أي ظهر يل من وجهه كراهة
يل ،وتغري قلبه علي ألن خمالفتهم يف الصفوف خمالفة يف ظواهرهم ،واختالف الظواهر سبب الختالف البواطن .
وف ِمن إِقَام ِة َّ ِ
الص ُف ِ
أمورا:
 -5قوله ( فَِإ َّن تَ ْس ِويَةَ ُّ
ْ َ
الصالَة ) .قال العراقي  :وقد ذكر العلماء يف معىن إقامة الصالة ً
ظاهرا كما هو املطلوب باطنًا .
أحدها  :حصول االستقامة واالعتدال ً
ثانيها  :لئال يتخللهم الشيطان  ،فيفسد صالهتم بالوسوسة كما جاء يف ذلك احلديث.
ثالثها  :ما يف ذلك من حسن اهليئة .

رابعها  :أن يف ذلك متكنهم من صالهتم مع كثرة مجعهم  ،فإذا تراصوا وسع مجيعهم املسجد  ،وإذا مل يفعلوا ذلك ضاق عنهم .

بعضا بالنظر إىل ما يشغله منه إذا كانوا خمتلفني ،وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض
خامسها  :أن ال يشغل بعضهم ً

وكثري من حركاهتم وإمنا يلي بعضهم من بعض ظهورهم  .انتهى
 -6مبا تكون تسوية الصفوف ؟
ف تكون بالتساوي  ،حبيث ال يتقدَّم أح ٌد على أحد  ،وهل املعترب ُمقدَّم ِِ
الر ْج ِل ؟
تسوية َّ
الص ِِ
اجلواب  :املعترب املناكب يف أعلى البَ َدن  ،واألك ُعب يف أسفل البَ َدن  ،وإمنا اعتُربت األكعب ؛ ألهنا يف العمود الذي يَعتمد
األرجل فليست
الس ُ
الساق  ،و َّ
عليه البد ُن  ،فإن الكعب يف أسفل َّ
اق هو ُ
عمود البَ َدن  ،فكان هذا هو املُعترب  .وأما أطراف ُ
األرج ِل ختتلف  ،فبعض الناس تكون ِر ْجلُه طويلة  ،وبعضهم قصرية  ،فلهذا كان املعترب الكعب .
مبعتربة ؛ وذلك ألن أطراف ُ
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استَ َوى ) أي َ :ك ُم َل ،
وهناك تسوية أخرى مبعىن الكمال؛ يعين :االستواء مبعىن الكمال ،كما قال هللا تعاىلَ ( :ولَ َّما بَلَ َغ أ ُ
َشدَّهُ َو ْ
يشمل عِدَّة أشياء :
فإذا قلنا  :استواءُ َّ
الص ِِ
ف مبعىن كماله ؛ مل يكن ذلك مقتصراً على تسوية احملاذاة  ،بل َ

الراجح واجبة  ،وقد سبقت.
أوالً  :تسويةَ احملاذاة  ،وهذه على القول َّ
ِ
فَّ ،
ب َّأمتَهُ أن ُّ
تصف املالئكةُ عند رِِهبا،
ثانياً َّ :
يصفوا كما ُّ
اص يف َّ
الرت َّ
الص ِِ
فإن هذا من كماله ،وكان النيب  يأمر بذلك ،ونَ َد َ
اصون ويكملون األول فاألول .
يرت ُّ
ِِ ِ
اب َخْي ٍل ُِشُ ٍ
الصالَةِ » .
اَّللِ فَ َق َ
ول َّ
ال َخَر َج َعلَْي نَا َر ُس ُ
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َمسَُرةَ قَ َ
اس ُكنُوا ِِف َّ
س ْ
ال « َما ِىل أ ََرا ُك ْم َرافعى أَيْدي ُك ْم َكأَن ََّها أَ ْذنَ ُ
ِ
ِ
ف الْ َمالَئِ َكةُ ِعْن َد
ص ُّ
ال ُمثَّ َخَر َج َعلَْي نَا فَ َق َ
ين »  .قَ َ
ال ُمثَّ َخَر َج َعلَْي نَا فَ َرآنَا َحلَقاً فَ َق َ
قَ َ
صفُّو َن َك َما تَ ُ
ال « أَالَ تَ ُ
ال « َما ىل أ ََرا ُك ْم ع ِز َ
ول َِّ
الصف ) رواه مسلم .
ص ُّ
ف الْ َمالَئِ َكةُ ِعْن َد َرِِهبَا قَ َ
َرِِهبَا »  .فَ ُقْلنَا يَا َر ُس َ
اصو َن ِِف َّ
ال « يُتِ ُّمو َن ُّ
وف األ َُوَل َويَتَ َر ُّ
الص ُف َ
اَّلل َوَكْي َ
ف تَ ُ
قال الكسائي كما يف غريب احلديث ( : )161/1الرتاص أن يلصق بعضهم ببعض حىت ال يكون بينهم خلل ،ومنه قوله تعاىل
اَّلل ُِحي ُّ َّ ِ
ِِ
ِ
صوص) .
َّهم بُنيَا ٌن َّمْر ُ
ص ِفاً َكأَن ُ
ين يُ َقاتلُو َن ِيف َسبِيله َ
(إِ َّن ََّ
ب الذ َ
اعلم َّ
اَّللُ به
أن
خص َّ
قال ابن رجب  -رمحه هللا تعاىل  -يف تفسري قوله تعاىل ( َوإِنَّا لَنَ ْح ُن َّ
الصفوف يف الصالةِ ممَّا َّ
َ
الصافُّون ) و ْ
املالئكة يف َّ ِ
ِ
الصافُو َن) ،
فوف
(وإِنَّا لَنَ ْح ُن َّ
هذه األمةَ َّ
ص َ
وشرفها به  ،فإهنم َ
أشْبهوا بذلك ُ
السماء ،كما أخرب اَّللَُ عنهم أنَّه قالواَ :
ِ
وهم املالئكة.
وأقْ َس َم بالصافِات صفًّاُ ،
ِ
ٍ
النيب  قال ( فُضلنا على ِ
ِ
كصفوف املالئكة . ) ...
صفوفُنا
الناس بثالثُ :جعلت ُ
ويف "صحيح مسلم عن حذيفةَ عن ِِ
ِ
ند رِِهبا؟ فقلنا :يا
اَّللِ  فقال ( أال تصفون كما ُّ
خر َج علينا رسول َّ
تصف املالئكةُ ِع َ
وفيه ً -
أيضا  -عن جابر ب ِن َمسُرَة ،قالَ :
اصون يف الصف ) .
تمون
اَّلل ،وكيف ُّ
رسول َّ
األوىل ،ويرت ُّ
الصفوف َ
ند رِِهبا؟ قال :يُ ُّ
َ
تصف املالئكةُ ِع َ
اص والتَّزاحم ؛ وهلذا كان
بالرتاص التَّزاحم ؛ ألن هناك فَ ْرقاً بني َّ
اص أن ال يَ َد ُعوا فَُرجاً للشياطني  ،وليس املراد َّ
ولكن املراد َّ
الرت ِِ
بالرت ِِ
النيب  يقول  :أقيموا الصفوف  ،وحاذوا بني املناكب  ...وال تذروا فُ ُر َجات للشيطان  ،أي  :ال يكون بينكم فَُرج تدخل منها
الشياطني يدخلون بني ُّ ِ
ِ
ِ
الصغا ِر ؛ من أجل أن يُ ِِ
صالهتم .
الشياطني ؛ ألن
شوشوا على املصلني َ
الصفوف كأوالد الضأن ِ
إكمال األول فاألول َّ ،
ف األول  ،وال يُشرع
ثالثاً :
الص ُّ
َ
كم َل َّ
الصفوف  ،فال يُشرع يف َّ
فإن هذا ِمن استو ِاء ُّ
الص ِِ
ف الثاين حىت يَ ُ
كم َل الثاين وهكذا .
يف الثالث حىت يَ ُ
س ب ِن مالِ ٍ
َّم ُمثَّ الَّ ِذى يَلِ ِيه فَ َما َكا َن ِم ْن نَ ْق ٍ
ك أ َّ
ف الْ ُم َؤ َّخر ) .
الص َّ
اَّلل  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ص فَ ْليَ ُك ْن ِِف َّ
ال ( أَِمتُّوا َّ
الص ِِ
ف الْ ُم َقد َ
َع ْن أَنَ ِ ْ َ
فَيكَْره الشُُّروع ِيف صف قبل ْإمتَام َما قبله  ،فالذي كان من الصف من ِ
القصد من
نقص فليكن ذلك النقص يف الصف األخري ،و ُ
جرا إىل أن ينتهي وتكتمل الصفوف.
ذلك :أن ال خيلى موضع من الصف األول مهما أمكن ،وكذلك من الثاين والثالث وهلم ِ
قال النووي – رمحه هللا – وفيه األمر بإمتام الصفوف األول والرتاص يف الصفوف ،ومعىن إمتام الصفوف األول أن يتم األول وال
يشرع يف الثاين حىت يتم األول ،وال يف الثالث حىت يتم الثاين ،وال يف الرابع حىت يتم الثالث ،وهكذا إىل آخرها.انتهى
ولذلك قال الصنعاين– رمحه هللا -فإنك ترى الناس يف املسجد يقومون للجماعة وهم ال ميلؤن الصف األول لو قاموا فيه  ،فإذا
أُقيمت الصالة يتفرقون صفوفًا على اثنني وعلى ثالثة وحنوه .
رابعاً ِ :
التقارب فيما بينها  ،وفيما بينها وبني ا ِإلمام ؛ ألهنم مجاعةٌ  ،واجلماعةُ مأخوذةٌ ِمن االجتماع :
الصفوف :
ومن تسوية ُّ
ُ
فوف بعضها إىل بعض  ،وقَ ُربَت إىل ا ِإلمام كان أفضل وأمجل  ،وحنن نرى يف
وال اجتماع كامل مع التباعد  ،فكلما قَ ُربَت ُّ
الص ُ
لصف أو صفَّني  ،أي َّ :
بعض املساجد َّ
أظن صادر
أن بني ا ِإلمام وبني َّ
أن ا ِإلمام يتقدَّم كثرياً  ،وهذا فيما ُّ
ف األول ما يتَّسع ٍِ
الص ِِ
صف قريباً ِمن
عن اجلهل ُّ ،
فالسنَّةُ لإلمام أن يكون قريباً ِمن املأمومني  ،وللمأمومني أن يكونوا قريبني ِمن ا ِإلمام  ،وأن يكون ُّ
كل ٍِ
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ف اآلخر .
َّ
الص ِِ
للس ِ
جود وزيادة يسرية .
وح ُّد ال ُقرب  :أن يكون بينهما مقدار ما يَ َس ُع ُّ
َ
الص ِ
خامساً ِ :
مام ؛ لقول النيب  : لِيلِِين منكم أولُو ْ ِ
فوف وكماهلا  :أن يدنو ا ِإلنسا ُن ِمن ا ِإل ِ
ُّهى ،
ومن تسوية ُّ
األحالم والن َ
َ
َ
احلث على الد ِِ
ُّنو ِمن ا ِإلمام يف صالة اجلُمعة
أقرب كان أَوىل  ،وهلذا جاء ُّ
ُّنو ِمن ا ِإلمام يف صالة اجلُمعة  ،ألن الد َّ
وكلَّما كان َ
الصالةِ  ،ويف اخلطبة ِ ُّ ،
حيصل به ُّ
ص عليه .
أمر مطلوب ،
الدنُو إليه يف َّ
ُ
ُ
وبعض الناس يتهاون هبذا ؛ وال حي ِر ُ
فالدنُو من ا ِإلمام ٌ
سادساً ِ :
ف أفضل ِمن أيسره  ،ولكن ليس على
الصفوف  :تفضيل ميني
الصف على ِشاله  ،يعين  :أن أمين َّ
ومن تسوية ُّ
الص ِِ
ِِ
الر ُ
سول عليه َّ
سبيل ا ِإلطالق ؛ كما يف َّ
الصالةُ
ف األول ؛ ألنه لو كان على سبيل ا ِإلطالق  ،كما يف الصف األول ؛ لقال َّ
الص ِِ
ف األول  ،مث الذي يليه )  .وإمنا يكون ميني الصف أفضل من يساره إذا
الص َّ
السالم  ( :أمتُّوا األمين فاألمين ) كما قال  ( :أمتُّوا َّ
و َّ
اذهب إىل اليمني ؛
اليمني واليسار أو تقاربا  ،كما لو كان اليسار سمسة واليمني سمسة ؛ وجاء احلادي عشر ؛ نقول :
تساوى
ُ
ْ
َّ
شك
أفضل مع التَّساوي  ،أو التقارب أيضاً ؛ حبيث ال يظهر
ف ويسا ِره  ،أما مع التَّباعد فال َّ
التفاوت بني ميني َّ
الص ِِ
ُ
ألن اليمني ُ
أن اليسار القريب أفضل من اليمني البعيد ُّ .
ويدل لذلك َّ :
َّ
أن املشروع يف أول األمر للجماعة إذا كانوا ثالثة أن يقف ا ِإلمام
َ
بينهما  ،أي  :بني االثنني  .وهذا ُّ
أفضل مطلقاً ؛ لكان األفضل أن يكون
يدل على أن َ
أفضل مطلقاً ؛ ألنه لو كان َ
اليمني ليس َ
ني ا ِإل ِ
املأمومان عن مي ِ
حيصل
مام  ،ولكن كان
املشروع أن يكون واحداً عن اليمني وواحداً عن اليسار حىت َّ
ُ
يتوسط ا ِإلمام  ،وال ُ
ف يف أحد الطرفني .
وجنَ ٌ
َحْي ٌ
ف َ
الص ِ
سابعاً ِ :
الرجال  ،ال خيتلط النِِساء ِِ
وحدهن ؛ مبعىن  :أن يكون النِِساء خلف ِِ
بالرجال ،
ومن تسوية ُّ
فوف  :أن تُفرد النِِساءُ َ
ُ
لقول النيب  ( خري فوف الرجال أوهلا وشرها آخرها  ،وخري صفوف النساء آخرها . ) ...
أوالً  :إمتام الصف األول فاألول  ،وسد الفرج .
ِ
ِ
ف).
يمو َن ُّ
الص ُفو َ
 قول أنس ( َ ...ما أَنْ َكْر ُ
ت َشْيئًا إالَّ أَنَّ ُك ْم الَ تُق ُ
غريوا ذلك بعده  .انتهى
قال ابن رجب  :ويف هذا احلديث دليل على أن تسوية الصفوف كان معروفًا يف عهد النيب وأن الناس َّ
هو يف ظهر القدم ،كما قاله قوم .
هو العظم النايتء يف أسفل الساق ،ليس َ
وقال  :ويف هذا احلديث :داللة على أن الكعب َ

وقال العين  :مطابقة هذا األثر للرتمجة من حيث إن أنساً حصل منه اإلنكار على عدم إقامتهم الصفوف  ،وإنكاره يدل على
أنه يرى تسوية الصفوف واجبة  ،فتارك الواجب آمث .
وظاهر ترمجة البخاري يدل على أنه أيضا يرى وجوب التسوية  ،والصواب هذا لورود الوعيد الشديد يف ذلك .
-7فضل تسوية الصفوف :

أوالً  :أهنا من تسوية الصالة وكماهلا .

قال  ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة ) .

ثالثاً  :يصله هللا .
كما قال  ( من وصل صفاً وصله هللا ) رواه أبو داود .

ف األ ََّوِل ُ ،مثَّ َملْ َِجي ُدوا إِالَّ أَ ْن
َّاس َما ِِف النِِ َد ِاء َو َّ
الص ِِ
 قول البخاري  :فضل الصف األول  ،مث ذكر حديث ( لَْو يَ ْعلَ ُم الن ُ
يَ ْستَ ِه ُموا َعلَْي ِه. ) ..

قال البدر العين  :قوله (عليه) أي :على كل واحد من األذان والصف األول  ،وقد نازع ابن عبد الرب والقرطيب يف مرجع

الضمري فقال ابن عبد الرب يرجع إىل الصف األول ألنه أقرب املذكورين وقال القرطيب يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً ال فائدة له
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ِ
ك يَْل َق أَثَاماً ( أي  :مجيع ما ذكر .قلت الصواب مع
بل الضمري يعود على معىن الكالم املتقدم مثل قوله تعاىل ( ة َمن يَ ْف َع ْل َذل َ
القرطيب ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ ( الستهموا عليهما ) فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه  .انتهى
قال ابن عبد الِب يف متهيده  :وال أعلم خالفًا بني العلماء أن من ب ِكر وانتظر الصالة وإن مل يصل يف الصف األول أفضل ممن

تأخر مث ختطى إىل الصف األول  ،ويف هذا ما يوضح لك معىن فضل الصف األول أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم  ،وهللا
أعلم .
 -8قال احلافظ يف الفتح  :قال العلماء يف احلض على الصف األول  :املسارعة إىل خالص الذمة  ،والسبق لدخول املسجد ،
والقرب من اإلمام  ،واستماع قراءته والتعلم منه  ،والفتح عليه  ،والتبليغ عنه  ،والسالمة من اخرتاق املارة بني يديه  ،وسالمة

البال من رؤية من يكون قدامه  ،وسالمة موضع سجوده من أذيال املصلني .

 -9اختلف العلماء اختلفوا يف املراد من الصف األول  ،وقد تقدمت املسألة .
فائدة  :قوله  ( :فإين أراكم من ورائي ظهري ) .
جاء يف رواية  ( :أقبل رسول هللا  على الناس بوجهه فقال  :أمتوا صفوفكم . ) ...
دليل على أن شروع اإلمام يف تكبرية اإلحرام عند قول املؤذن  :قد قامت الصالة بدعة  ،ملخالفتها للسنة الصحيحة  ،ألن
احلديث يدل على أن اإلمام بعد إقامة الصالة أمر الناس بتسوية الصف

 قوله ( أو ليخالفن هللا بني وجوهكم ) قال النووي  :فيه احلث على تسويتها وفيه جواز الكالم بني اإلقامة والدخول يف
الصالة وهذا مذهبنا ومذهب مجاهري العلماء ومنعه بعض العلماء والصواب اجلواز وسواء كان الكالم ملصلحة الصالة أو
لغريها أوال ملصلحة .
 قال األلباين  :قوله ( أراكم من وراء ظهري ) يف احلديث معجزة ظاهرة للنيب  ، و هي رؤيته  من ورائه  ،و لكن ينبغي
أن يعلم أهنا خاصة يف حالة كونه  يف الصالة  ،إذ مل يرد يف شيء من السنة  ،أنه كان يرى كذلك خارج الصالة أيضاً .

وقال  :يف احلديثني دليل واضح على أمر ال يعلمه كثري من الناس  ،و إن كان صار معروفاً يف علم النفس  ،و هو أن فساد
الظاهر يؤثر يف فساد الباطن  ،و العكس بالعكس  ،ويف هذا املعىن أحاديث كثرية  ،لعلنا نتعرض جلمعها و خترجيها يف مناسبة
أخرى إن شاء هللا تعايل .

وقال  :أن شروع اإلمام يف تكبرية اإلحرام عند قول املؤذن " قد قامت الصالة"بدعة  ،ملخالفتها للسنة الصحيحة كما يدل على
ذلك هذان احلديثان  ،السيما األول منهما  ،فإهنما يفيدان أن على اإلمام بعد إقامة الصالة واجباً ينبغي عليه القيام به  ،وهو
أمر الناس بالتسوية مذكرا هلم هبا  ،فإنه مسؤول عنهم  " :كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته . " ...انتهى
ام َّ
ام َخ ْل َفهُ إ ََل ََيينه َِتَّ ْ
صالَتُهُ
ت َ
سار اإل َمام َو َح َّولَهُ اإل َم ُ
 -77باب إذَا قَ َ
الر ُج ُل َع ْن يَ َ
َ -726عن ابْن َعبَّ ٍ
ول هللا 
اس َ ،رض َي َّ
َخ َذ َر ُس ُ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
ساره فَأ َ
ت َم َع النَّب  ذَ َ
ات لَْيـلَ ٍة فَـ ُق ْم ُ
صلَّْي ُ
ال ( َ
ت َع ْن يَ َ
برأْسي م ْن َوَرائي فَ َج َعلَن َع ْن ََيينه فَ َ َّ
صلَّى َوََلْ يَـتَـ َو َّ
ضأْ ) .
ام َو َ
اءهُ ال ُْم َؤذ ُن فَـ َق َ
صلى َوَرقَ َد فَ َج َ
َ
[ م . ] 763 :
---------احلديث تقدم شرحه وهو دليل على أن صالة املأموم الواحد عن يسار اإلمام ال تفسد صالهتما  ،وأن السنة أن يقف املأموم
الواحد عن ميني اإلمام .
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 -78باب املرأة وحدها تكون صفاً
َ -727عن أَنَس بْن مال ٍ
ْف النَّب َ وأُمي أ ُُّم ُسلَْي ٍم َخ ْل َفنَا ) .
ك قَ َ
يم يف بَـ ْيتنَا َخل َ
صلَّْي ُ
ال ( َ
ْ
َ
ت أَنَا َويَت ٌ
[ م . ] 658 :
---------- -1احلديث تقدم شرحه (  ) 380وهو دليل على أن املرأة تصلي خلف الرجال ولو كانت لوحدها .
 -2استدل باحلديث من قال جبواز صالة املنفرد خلف الصف  ،وقد تقدمت املسألة .
-3أن السنة أن يقف اإلمام مقابل وسط الصف  ،فيبدأ الصف من وراء اإلمام مباشرة  ،مث يتم الصف مييناً ويساراً  ،وال بأس
أن يكون اليمني أكثر من اليسار قليالً .
ول َِّ
اخلَلَ َل(
اَّلل َ (و ِِسطُوا ا ِإل َم َام َ ،و ُس ُّدوا ْ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
روى أبو داود عن أَيب ُهَريْ َرَة  قَ َ
قال املناوي يف فيض القدير " :أي  :اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد عن ميينه وِشاله حظه من حنو مساع وقرب "انتهى .
غري أن هذا احلديث ضعيف  ،ضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود .
وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة ظاهرها يدل على ما دل عليه هذا احلديث الضعيف من أن اإلمام يقف مقابل وسط
الصف .
ب أَ ْن أ ِ
روى البخاري ومسلم َعن ِعْتبا َن ب ِن مالِ ٍ
ك  ( أ َّ
ال :
ك ؟ قَ َ
َّيب  أَتَاهُ ِيف َمْن ِزلِِه فَ َق َ
ال  :أَيْ َن ُِحت ُّ
ك ِم ْن بَْيتِ َ
ُصلِ َي لَ َ
َن النِ َّ
َ
ْ َ ْ َ
ٍ
صلَّى رْك َعتَ ْ ِ
ني .
فَأ َ
ت لَهُ إِ َىل َم َكان  ،فَ َكبَّ َر النِ ُّ
َش ْر ُ
َّيب َ و َ
ص َف ْفنَا َخْل َفهُ  ،فَ َ َ
س ب ِن مالِ ٍ
ول َِّ ِ ٍ
ك أ َّ
وموا
صنَ َعْتهُ لَهُ  ،فَأَ َك َل ِمْنهُ ُ ،مثَّ قَ َ
ت َر ُس َ
َن َجدَّتَهُ ُملَْي َكةَ َد َع ْ
اَّلل  لطَ َعام َ
ال  :قُ ُ
وروى البخاري ومسلم َع ْن أَنَ ِ ْ َ
اَّللِ  وص َف ْفت والْيتِيم وراءه  ،والْعج ِ ِ
اَّللِ  رْك َعتَ ْ ِ
ني ُمثَّ
ول َّ
صلَّى لَنَا َر ُس ُ
ول َّ
س  :فَ َق َام َر ُس ُ
ُص ِِل لَ ُك ْم  .قَ َ
َ َ ُ َ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ
وز م ْن َوَرائنَا  ،فَ َ
فَأل َ
ال أَنَ ٌ
َ
ف.
صَر َ
انْ َ
وروى مسلم عن جابر أنه قال  :صليت مع النيب  ف ُقمت عن يسا ِره  ،فَأ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
َ
َخ َذ بيَدي فَأ ََد َارين َح َّىت أَقَ َام ِين َع ْن َميينه ُ ،مثَّ َجاءَ
ْ ُ َْ ََ
ول َِّ
اَّللِ  بِي َدي نَا َِ
ضأَ ُمثَّ جاء فَ َقام َعن يسا ِر رس ِ
مج ًيعا فَ َدفَ َعنَا َح َّىت أَقَ َامنَا َخْل َفهُ .
ول َّ
َخ َذ َر ُس ُ
اَّلل  فَأ َ
َ ْ
َجبَّ ُار بْ ُن َ
ص ْخ ٍر فَتَ َو َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ِ
(ح َّىت أَقَ َامنَا َخْل َفهُ) أهنم كانوا خلف النيب  مباشرة ،
ص َف ْف ُ
(و َ
(و َ
يم َوَراءَهُ) وقوله َ :
ص َف ْفنَا َخْل َفهُ) وقوله َ :
فظاهر قوله َ :
ت َوالْيَت َ
أي كان النيب  مقابل وسط الصف .
قال الشوكاين يف ( السيل اجلرار ) واالثنان فصاعداً خلفه يف مسَْته .
وأما اعتبار أن يكونا يف مسَْته فهو معىن كوهنما خلفه  ،وأهنما لو وقفا يف ٍ
جانب خارٍج عن مسَْته مل يكونا خلفه " انتهى .
وقال ابن قدامة يف املغين  :ويستح ُّ ِ
الص ِِ ِ ِ ِ
اخلَلَل ).
َّيب َ ( و ِِسطُوا ا ِإل َم َام َ ,و ُس ُّدوا ْ
ف ا ِإل َم ُام ِيف ُم َقابَلَ ِة َو َس ِط َّ
ب أَ ْن يَق َ
َُ َْ َ
ف ؛ ل َق ْول الن ِِ
ث علَي ِه ؛ وجاءت فِ ِيه أ ِ
استِ ْحب ِ
يح ،
الص ِح ِ
ف األ ََّوِل َو ْ
يث َكثِ َريةٌ ِيف َّ
اب َّ
َحاد ُ
احلَ ِِ َ ْ َ َ َ ْ
الص ِِ
وقال النووي َ :واتَّ َف َق أ ْ
َص َحابُنَا َو َغْي ُرُه ْم َعلَى ْ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
الص ُف ِ
ِ
استِ ْحب ِ
اب َميِ ِ
ع
وف َ ،وإِْمتَ ِام َّ
ني ا ِإل َم ِام َ ،و َس ِِد الْ ُفَرِج ِيف ُّ
الص ِِ
ف األ ََّوِل ُمثَّ الَّذي يَليه ُمثَّ الَّذي يَليه َإىل آخ ِرَها َ ،وال ي ْشَر ُ
َو َعلَى ْ َ
ف ال ي ت َقدَّم ب عضهم بِص ْد ِرهِ أَو َغ ِريهِ
الص ُف ِ
وف  .فَِإ َذا َوقَ ُفوا ِيف َّ
االعتِ َد ُال ِيف ُّ
ف َح َّىت يَتِ َّم َما قَْب لَهُ َ ,و َعلَى أَنَّهُ يُ ْستَ َح ُّ
ب ْ
ص ٍِ
الص ِِ ََ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ
ِيف َ
ِ
ب أَ ْن يُ َو ِِسطُوا ا ِإل َم َام ويكتنفوه ِم ْن َجانِبَ ْي ِه " انتهى .
َوال يَتَأ َّ
ني َ ،ويُ ْستَ َح ُّ
َخُر َع ْن الْبَاق َ
وجاء يف " املوسوعة الفقهية  :وِمن أ ََد ِ
ف َح َّىت يَتِ َّم األ ََّوُل َ ،وأَ ْن يُ ْف َس َح لِ َم ْن
ف أَ ْن تُ َس َّد الْ ُفَر ُج َو ْ
ب َّ
ص ٍِ
الص ِِ
اخلَلَ ُل َ ,وأَ ْن ال ي ْشَر َ
ع ِيف َ
َ ْ
ِ
ِ
صلُّو َن َخْل َفه .
يد ُد ُخ َ
ف ا ِإل َم ُام َو َس َط َّ
ول َّ
ت ُهنَ َ
يُِر ُ
الص ِِ
الص ِِ
ف إ َذا َكانَ ْ
اك س َعةٌ َ ،ويَق ُ
ف َوالْ ُم َ
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َ -728عن ابْن َعبَّ ٍ
ضدي َح ََّّت
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
َخ َذ بيَدي  ،أ َْو ب َع ُ
سار النَّب  فَأ َ
ال ( قُ ْم ُ
ت لَْيـلَةً أ َ
ُصلي َع ْن يَ َ
ال بيَده م ْن َوَرائي ) .
أَقَ َامن َع ْن ََيينه َوقَ َ
[ م . ] 763 :
---------احلديث تقدم شرحه  ،وقد جاءت أحاديث يف فضل الوقوف عن ميني اإلمام .
ورد يف تفضيل ميمنة الصف على ميسرته أحاديث ؛ منها
أ-حديث عائشة أن النيب  قال ( إن هللا ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف ) أخرجه أبوداود وغريه ؛ وهو حديث شاذٌ
هبذا اللفظ  ،أخطأ فيه معاوية بن هشام.
قال ابن حجر  :إسناده حسن .
ضعيف جداً.
ب -حديث ابن عباس مرفوعاً مبثل اللفظ السابق أخرجه ابن عدي يف الكامل ؛ وهو
ٌ
خلف اإلمام وإال فعن ميينه ) وقال  :هكذا
ج-حديث أيب برزة األسلمي قال  :قال يل رسول هللا  ( إن
استطعت أن تكون َ
َ
كان أبوبكر وعمر خلف النيب  ، أخرجه الطرباين والبيهقي بسند ضعيف جداً.
وهذه األحاديث كلها صرحيةٌ يف داللتها ؛ لكنها التصح
وقد جاء حديث يف صحيح مسلم الرباء بن عازب قال )كنا إذا صلينا خلف النيب  أحببنا أن نكون عن ميينه يُق بِل علينا
رب قين عذابك يوم تبعث عبادك ) .
بوجهه ؛ قال  :فسمعته يقول ِِ :
فهذا احلديث حيتم ل .
أن يكون دليالً على تفضيل ميمنة املسجد ؛ وقد بوب عليه بذلك النسائي وغريه.
وحيتمل أن يكون الرباء  وغريه إمنا استحبوا الصالة يف امليمنة رغبةً يف إقبال النيب بوجهه عليهم بعد السالم من الصالة
باب ؛ اإلمام
ويؤيد هذا االحتمال أنه جاء يف رواية البيهقي للحديث ( ليُ ْق بِل علينا بوجهه ) وبوب على ذلك البيهقي بقوله ٌ :
ينحرف بعد السالم .
وللفائدة :
فقد نص الشافعية  ،واحلنابلة على تفضيل ميمنة الصف ولو كانت متأخرة على ميسرته وإن كانت متقدمة ؛ ورواه ابن أيب شيبة
عن عبدهللا بن عمرو  ،وابن عباس  ،وإبراهيم النخعي  ،وب وب على ذلك النسائي وابن حبان وغريمها
.وأنكر التفضيل اإلمام مالك "رمحه هللا" كما قال احلافظ ابن رجب.
وذهب بعض العلماء إىل الدنو من اإلمام أفضل .
قال الشيخ ابن عثيمني  :واخلالصة :أن اليمني أفضل إذا كانا متساويني أو متقاربني ،وأما مع بعد اليمني فاليسار أفضل ،ألنه
أقرب إىل اإلمام .
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ني الْ َق ْوم َحائ ٌ
ط  ،أ َْو ُس ْتـ َرةٌ
ني اإل َمام َوبَـ ْ َ
 -80باب إ َذا َكا َن بَـ ْ َ
ك َوبَـ ْيـنَهُ نَـ ْه ٌر.
َوقَ َ
صل َي َوبَـ ْيـنَ َ
ْس أَ ْن تُ َ
س ُن الَ بَأ َ
ال ا ْحلَ َ
ري اإل َمام.
َوقَ َ
ال أَبُو جمْلَ ٍز يَأ َُْتُّ باإل َمام َوإ ْن َكا َن بَـ ْيـنَـ ُه َما طَري ٌق  ،أ َْو ج َد ٌار إذَا َْس َع تَكْب َ
ص النَّب
ت ( َكا َن َر ُس ُ
شةَ  ،قَالَ ْ
َ -729ع ْن َعائ َ
ول هللا  يُ َ
َّاس َش ْخ َ
صلي م َن اللَّْيل يف ُح ْج َرته َوج َد ُار ا ْحلُ ْج َرة قَص ٌ
ري فَـ َرأَى الن ُ
ك
صنَـ ُعوا َذل َ
َصبَ ُحوا فَـتَ َح َّدثُوا ب َذل َ
صالَته فَأ ْ
صلُّو َن ب َ
اس يُ َ
صلُّو َن ب َ
اس يُ َ
صالَته َ
ام لَْيـلَةَ الثَّانيَة فَـ َق َ
ك فَـ َق َ
 فَـ َق َ
ام َم َعهُ أُنَ ٌ
ام أُنَ ٌ
يت أَ ْن
َّاس فَـ َق َ
س َر ُس ُ
َصبَ َح ذَ َك َر َذل َ
لَْيـلَتَـ ْني  ،أ َْو ثَالَثَةً َح ََّّت إ َذا َكا َن بَـ ْع َد َذل َ
ال إين َخش ُ
ول هللا  فَـلَ ْم ََُْر ْج فَـلَ َّما أ ْ
ك الن ُ
ك َجلَ َ
صالَةُ اللَّْيل ) .
ب َعلَْي ُك ْم َ
تُكْتَ َ
[ م . ] 761 :
----------

صلي م َن اللَّْيل ) ويف الرواية الثانية ( أن رسول هللا  صلى يف املسجد ذات ليلة ) .
( َكا َن َر ُس ُ
ول هللا  يُ َ

( يف ُح ْج َرته ) قال يف الفتح  :وليس املراد هبا بيته  ،وإمنا املراد احلصري اليت كان حيتجرها بالليل يف املسجد  ،فيجعلها على باب
عائشة فيصلي فيه  ،وقد ورد مبيناً عند البخاري يف كتاب اللباس ( كان حيتجر حصرياً بالليل  ،فيصلي عليه  ،ويبسطه بالنهار ،
فيجلس عليه ) .
صالَته ) أي  :مقتدين بالنيب . 
صلُّو َن ب َ
اس يُ َ
ص النَّب  فَـ َق َ
َّاس َش ْخ َ
ام أُنَ ٌ
( َوج َد ُار ا ْحلُ ْج َرة قَصريٌ فَـ َرأَى الن ُ
ام لَْيـلَةَ الثَّانيَة ) ويف الرواية الثانية ( مث صلى من القابلة ) .
(فَـ َق َ
ك لَْيـلَتَـ ْني  ،أ َْو ثَالَثَةً ) ويف الرواية الثانية ( فكثر الناس  ،مث اجتمعوا من الليلة
صنَـ ُعوا ذَل َ
صلُّو َن ب َ
اس يُ َ
صالَته َ
( فَـ َق َ
ام َم َعهُ أُنَ ٌ
الثالثة أو الرابعة ) .

َّاس ) ويف الرواية الثانية ( فلما أصبح قال  :قد رأيت الذي صنعتم ) ويف رواية أخرى ( ...فَلَ ْم
َصبَ َح ذَ َك َر َذل َ
( فَـلَ َّما أ ْ
ك الن ُ
اَّللِ  ح َّىت خرج لِ ِ
ضى الْ َف ْجَر أَقْ بَل َعلَى الن ِ
ف
َّاس ُمثَّ تَ َش َّه َد فَ َق َ
ول َّ
خيَُْر ْج إِلَْي ِه ْم َر ُس ُ
صالَة الْ َف ْج ِر فَلَ َّما قَ َ
ال « أ ََّما بَ ْع ُد فَِإنَّهُ َملْ خيَْ َ
َ ََ َ َ
َ
ِ ِ
صالَةُ اللَّْي ِل فَتَ ْع ِجُزوا َعْن َها ) .
َعلَ َّى َشأْنُ ُك ُم اللَّْي لَةَ َولَك ِِىن َخش ُ
يت أَ ْن تُ ْفَر َ
ض َعلَْي ُك ْم َ
صالَةُ اللَّْيل ) هذا ظاهر يف أن عدم خروجه إليهم كان هلذه اخلشية  ،ال لكون املسجد
( فَـ َق َ
ال إين َخش ُ
ب َعلَْي ُك ْم َ
يت أَ ْن تُكْتَ َ
امتأل  ،وضاق عن املصلني .
ويف الرواية السابقة (فَتَ ْع ِجُزوا َعْن َها ) أي  :تشق عليكم  ،فترتكوها مع القدرة عليها .
أمن
-1استشكل أصل هذه اخلشية مع ما ثبت يف حديث اإلسراء قال ( هن سمس وهن سمسون  ،ال يبدل القول ) فإذا َ
التبديل  ،فكيف يقع اخلوف من الزيادة ؟
قال ابن حجر  :وقد فتح الباري بثالثة أجوبه أخرى :
أحدها  :حيتمل أن يكون املخوف إفرتاض قيام الليل مبعىن جعل التهجد يف املسجد مجاعة شرطاً يف صحة التنفل بالليل  ،ويومئ

إليه قوله يف حديث زيد بن ثابت ( حىت خشيت أن يكتب عليكم  ،ولو كتب عليكم ما قمتم به  ،فص لوا أيها الناس يف
بيوتكم ) فمنعهم من التجميع يف املسجد اشفاقاً عليهم من اشرتاطه  ،وامن مع إذنه يف املواظبه على ذلك يف بيوهتم من افرتاضه
عليهم .
ثانيها  :حيتمل أن يكون املخوف افرتاض قيام الليل على الكفايه ال على األعيان  ،فال يكون ذلك زائداً على اخلمس بل هو
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نظري ما ذهب إليه قوم يف العيد وحنوها .
ثالثها  :حيتمل أن يكون املخوف افرتاض قيام رمضان خاصه  ،فقد وقع يف حديث الباب أن ذلك كان يف رمضان  ،ويف رواية
سفيان بن حسني ( خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر ) فعلى هذا يرتفع اإلشكال  ،ألن قيام رمضان ال يتكرر كل يوم
يف السنة فال يكون ذلك قدراً زائداً على اخلمس .
وأقوى هذه األجوبه الثالثه يف نظري األول  ،وهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب .
 -2يف احلديث  :ندب قيام الليل وال سيما يف رمضان مجاعة ألن اخلشيه املذكورة أمنت بعد النيب  ولذلك مجعهم عمر بن
اخلطاب على أيب بن كعب .
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
وصة َوِه َي  :الْعِيد َوالْ ُك ُسوف َو ِاال ْستِ ْس َقاء َوَك َذا
-3وفيه َ :ج َواز النَّافلَة َمجَ َ
اعة َ ،ولَك َّن اال ْختيَار ف َيها االنْفَراد إَِّال ِيف نَ َوافل خمَْ ُ
ص َ
اجلُ ْم ُهور َك َما َسبَ َق .
الت ََّرا ِويح ِعْند ْ
ِِ
ضل  ،ولَع َّل النَِّيب  إَِّمنَا فَعلَها ِيف الْمس ِجد لِب ي ِ
ِ ِ
ِ ِ
اجلََواز َ ،وأَنَّهُ َكا َن ُم ْعتَ ِك ًفا .
ان ْ
ََ
َ ْ ََ
َوفيه َ :ج َواز النَّافلَة يف الْ َم ْسجد َوإ ْن َكا َن الْبَ ْيت أَفْ َ َ َ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ص ِحيح َعلَى الْ َم ْش ُهور ِم ْن َم ْذ َهبنَا َوَم ْذ َهب الْ ُعلَ َماء َ ،ولَ ِك ْن إِ ْن نَوى ِْ
اإل َمام
َوفيه َ :ج َواز االقْت َداء مبَ ْن َملْ يَْن ِو إِ َم َامته َ ،وَه َذا َ
َ
ِِ ِ
ت َهلم فَ ِ
ت فَ ِ
اعة وَال َْحي ِ ِ
ِ
َص ِح
ضيلَة ْ
ضيلَة ْ
صلَ ْ
اجلَ َم َ
ُ
اعة لَهُ َوَهلُ ْم َ ،وإِ ْن َملْ يَْن ِوَها َح َ
تهم بَ ْعد اقْت َدائ ِه ْم َح َ
صل ل ِْإل َمام َعلَى ْاأل َ
صلَ ْ ُ ْ
إ َم َام ْ
اجلَ َم َ َ
ِِ ِ
ِ
ومو َن فَ َق ْد نَ َوْوَها .
؛ ألَنَّهُ َملْ يَْن ِوَها َو ْاأل َْع َمال بالنِيَّات َ ،وأ ََّما الْ َمأْ ُم ُ
ِ
ِِ
ت مصلَحة وخوف م ْفس َدة أَو مصلَحتَ ِ
ان اُ ْعتُِ َرب أ ََمهِ َ ِ َّ ِ
صلَ َحة
َّيب َ كا َن َرأَى َّ
َوفيه  :إِ َذا تَ َع َار َ
الص َالة ِيف الْ َم ْسجد َم ْ
ض ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
هما ؛ ألَن الن ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َن ِْ
كهم لِْل َف ْر ِ
ض َ .وفِ ِيه  :أ َّ
اإل َمام
ل َما ذَ َك ْرنَاهُ  ،فَلَ َّما َع َار َ
زهم َوتَْر ْ
ضهُ َخ ْوف االفْ َرتاض َعلَْيه ْم تَ َرَكهُ لعظَ ِم الْ َم ْف َس َدة الَِّيت ُختَاف م ْن َع ْج ْ
وَكبِري الْ َقوم إِذَا فَعل َشيئا ِخ َالف ما ي تَ وقَّعه أَتْ باعه وَكا َن لَه فِ ِيه ع ْذر ي ْذ ُكره َهلم تَطْيِيبا لُِقلُوهبِِم وإِص َالحا لِ َذ ِ
ات الْبَ ْني ؛ لِئَ َّال يَظُنُّوا
َ َ ًْ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُْ ً
َْ ْ ً
ْ
َ
ِ
اَّللُ أ َْعلَم  ( .نووي ) .
السوء َ .و َّ
خ َالف َه َذا َوُرَّمبَا ظَنُّوا ظَ َّن ُّ
 -81باب صالة الليل

اَّللُ َع ْنـ َها  ،أ َّ
صلَّ ْوا
شةَ َ ،رض َي َّ
َ -730ع ْن َعائ َ
َن الن َّ
سطُهُ بالنـ َ
اس فَ َ
َّهار َوَُْيتَج ُرهُ باللَّْيل فَـثَ َ
اب إلَْيه نَ ٌ
َّب َ كا َن لَهُ َحص ٌ
ري يَـ ْب ُ
اءهُ ) .
َوَر َ
[ م . ] 761 :

َ -731عن َزيْد بْن ثَاب ٍ
ت ( أ َّ
اِل
ت أَنَّهُ قَ َ
ول هللا َّ اَّتَ َذ ُح ْج َرةً -قَ َ
َن َر ُس َ
ال  -م ْن َحص ٍري يف َرَم َ
ال َحس ْب ُ
صلَّى ف َ
ضا َن فَ َ
ْ
يها لَيَ َ
صلُّوا
َص َحابه فَـلَ َّما َعل َم ب ْم َج َع َل يَـ ْق ُع ُد فَ َخ َر َج إلَْيه ْم فَـ َق َ
ت الَّذي َرأَيْ ُ
ال  :قَ ْد َع َرفْ ُ
اس م ْن أ ْ
صنيع ُك ْم فَ َ
صلَّى ب َ
فَ َ
ت م ْن َ
صالَته نَ ٌ
صالَةُ ال َْم ْرء يف بَـ ْيته إالَّ ال َْمكْتُوبَة ) .
ض َل َّ
َّاس يف بُـيُوت ُك ْم فَإ َّن أَفْ َ
الصالَة َ
أَيُّـ َها الن ُ
[ م . ] 781 :
---------َّ
( أ َّ
حوط
َن َر ُس َ
ول هللا  اَّتَ َذ ُح ْج َرًة ) ويف رواية مسلم ( احتجر رسول هللا  ) قال النووي  :معىن احتجر حجرة  ،أي ِ :
موضعاً من املسجد حبصري ليسرته  ،ليصلي فيه .
اِل ) ويف رواية ( فخرج رسول هللا  يصلي فيها ) أي  :حال كونه مصلياً يف تلك احلُجرة  ،وكان ذلك يف
صلَّى ف َ
( فَ َ
يها لَيَ َ
رمضان .
( فَ َ ُّ
َّاس يف بُـيُوت ُك ْم ) أي  :الزموا أداء النوافل اليت ال تستحب فيها اجلماعة  ،واليت ال ختتص باملسجد .
صلوا أَيُّـ َها الن ُ
الصالَة صالَةُ الْمرء يف بـ ْيته ) قال النووي  :ه َذا عام ِيف َِ
مجيع الن ََّوافِل الْ ُمَرتَّبَة َم َع الْ َفَرائِض َوالْ ُمطْلَ َقة إَِّال ِيف الن ََّوافِل
( فَإ َّن أَفْ َ
ض َل َّ َ
َْ َ
َ َِ
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ِ ِ
ِ ِ
الَِّيت ِهي ِم ْن َش َعائِر ِْ
اعة ِيف
وعة ِيف َمجَ َ
َص ِح  ،فَِإن ََّها َم ْشُر َ
اإل ْس َالم َ ،وه َي الْعيد َوالْ ُك ُسوف َواال ْست ْس َقاء َوَك َذا الت ََّرا ِويح َعلَى ْاأل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اق الْ َم ْسجد .
الْ َم ْس ِجد َ ،واال ْست ْس َقاء يف َّ
ض َ
الص ْحَراء َ ،وَك َذا الْعيد إ َذا َ
( إالَّ ال َْمكْتُوبَة ) املراد باملكتوبة الصلوات اخلمس .
 -1مشروعية قيام الليل  ،وخاصة يف رمضان .
-2قوله ( فخرج رسول هللا  يصلي فيها ) استشكل صالته  يف املسجد  ،ألنه يلزم أن يكون تاركاً لألفضل الذي أمر الناس
به  ،حيث قال ( صلوا يف بيوتكم  ...إال املكتوبة ) وأجيب عنه بأجوبة :
منها  :أن هذه الصالة مما استثين  ،ألن األفضل عند اجلمهور يف صالة الرتاويح املسجد .
ومنها  :أنه  كان معتكفاً إذ ذاك  ،واملعتكف ال يصلي إال يف املسجد .
ومنها  :أنه إذا احتجر صار كأنه بيت خبصوصه .
ومنها  :أن السبب يف كون صالة التطوع يف البيت أفضل عدم شوبه غالباً بالرياء ،والنيب  منزه عن الرياء يف بيته ويف غري بيته.
-3احلث على صالة النافلة يف البيت  ،وقد تقدم الكالم على هذه املسألة .
-4جواز اختاذ حجرة وحنوها يف املسجد إذا مل يكن فيه تضييق على املصلني وحنوهم  ،ومل يتخذ دائماً .

الصالَة
 -82باب إَيَاب التَّكْبري َوافْتتَاح َّ
ٍ
ي ( أ َّ
صلَّى لَنَا يَـ ْوَمئ ٍذ
َن َر ُس َ
صار ُّ
س  فَ َ
 -732عن أَنَس بْن َمالك األَنْ َ
ب فَـ َر ًسا فَ ُجح َ
ول هللا َ رك َ
ش ش ُّقهُ األ ََْيَ ُن قَال أَنَ ٌ
الصلَ َوات َو ْه َو قَاع ٌد فَ َ َّ
صلُّوا
ودا ُُثَّ قَ َ
صالَ ًة م َن َّ
اءهُ قُـ ُع ً
صلَّى قَائ ًما فَ َ
ال  :لَ َّما َسلَّ َم إََّا ُجع َل اإل َما ُم ليُـ ْؤ َُتَّ به فَإ َذا َ
َ
صل ْيـنَا َوَر َ
ك ا ْحلَ ْم ُد )
ال َْس َع َّ
اس ُجـ ـ ـ ـ ـ ُدواَ ،وإ َذا قَ َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا َربَّـنَا َولَ َ
قيَ ًاماَ ،وإ َذا َرَك َع فَ ْارَك ُعواَ ،وإ َذا َرفَ َع فَ ْارفَـعُواَ ،وإ َذا َس َج َد فَ ْ
.
[ م . ] 411 :
َ -733عن أَنَس بْن مال ٍ
ول هللا َ ع ْن فَـ َر ٍ
ف
ال ( َخ َّر َر ُس ُ
ك أَنَّهُ قَ َ
ص َر َ
صلَّْيـنَا َم َعهُ قُـعُ ً
ودا ُُثَّ انْ َ
صلَّى لَنَا قَاع ًدا فَ َ
ش فَ َ
س فَ ُجح َ
ْ
َ
ال َْس َع
ِبوا َ ،وإذَا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا َ ،وإذَا َرفَ َع فَ ْارفَـ ُعوا َ ،وإذَا قَ َ
فَـ َق َ
ام  ،أ َْو إ ََّا ُجع َل اإل َم ُ
ال إ ََّا اإل َم ُ
ام  -ليُـ ْؤ َُتَّ به فَإذَا َكبَّـ َر فَ َك ُ
اس ُج ُدو ) .
َّ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا َربَّـنَا لَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وإذَا َس َج َد فَ ْ
[ م . ] 411 :
ال َْس َع
ِبوا َ ،وإذَا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا َ ،وإذَا قَ َ
ال  :قَ َ
 -734و َع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
ال الن ُّ
َّب  ( إََّا ُجع َل اإل َم ُ
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به فَإذَا َكبَّـ َر فَ َك ُ
اس ُج ُدوا َ ،وإذَا َ َّ
ََجَ ُعو َن ) .
َّ
وسا أ ْ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا َربَّـنَا َولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وإذَا َس َج َد فَ ْ
سا فَ َ
صلُّوا ُجلُ ً
صلى َجال ً
[ م . ] 414 :
--------- -1هذه األحاديث تقدم شرحها  ،وتكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة .
أ -لقوله  يف حديث املسىء يف صالته (إذا قمت إَل الصالة فَ َك ِْب ...

).

ب -ولقوله  ( وحترميها التكبري ) رواه أبو داود .
قال النووي رمحه هللا :فتكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة ال تصح إال هبا ،هذا مذهبنا ومذهب مالك وأمحد ومجهور السلف
واخللف ،وحكى ابن املنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال :تنعقد الصالة مبجرد النية بال تكبري .قال ابن املنذر :ومل يقل به غري
الزهري.
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مث قال  :قد ذكرنا أن تكبرية اإلحرام ال تصح الصالة إال هبا  ،فلو تركها اإلمام أو املأموم سهوا أو عمدا مل تنعقد صالته  ،وال جتزئ
عنها تكبرية الركوع وال غريها  ،هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأمحد وداود واجلمهور  ( .اجملموع ) .

 -2واختلف العلماء هل جيزىء أن يكرب بغري لفظ هللا أكرب على قولني :
القول األول  :ال بد من لفظ هللا أكرب .
وهذا مذهب اجلمهور .
ألن ألفاظ الذكر توقيفية ،يتوقف فيها على ما ورد به النص وال جيوز إبداهلا بغريها.
قال ابن قدامة  :ولنا أن النيب  قال  :حترميها التكبري .
وقال للمسيء يف صالته  :إذا قمت إىل الصالة فكرب .
ويف حديث رفاعة  :أن النيب  قال  :ال يقبل هللا صالة امرئ حىت يضع الوضوء مواضعه مث يستقبل القبلة فيقول  :هللا أكرب .
وكان النيب  يفتتح الصالة بقوله  :هللا أكرب .
ومل ينقل عنه عدول عن ذلك حىت فارق الدنيا  ،وهذا يدل على أنه ال جيوز العدول عنه  ( .املغين ) .
القول الثاين  :أهنا تنعقد بكل اسم هلل تعاىل على وجه التعظيم .
وهذا مذهب أيب حنيفة .

ألنه ذكر هلل تعاىل على وجه التعظيم أشبه قوله هللا أكرب  .وقول اجلمهور أصح .
-3احلكمة من افتتاح الصالة هبذا هو تعظيم هللا  ،قال القاضي عياض ( استحضار املصلي عظمة من هتيأ خلدمته والوقوف بني
يديه ،ليمتلىء هيبة فيحضر قلبه وخيشع وال يغيب ).
-4معىن هللا أكرب  :أي أن هللا أكرب من كل شيء:

قال الشيخ حممد بن عثيمني  :أي هللا أكرب من كل شيء يف ذاته وصفاته ويف كل ما حتمله هذه الكلمة من معىن ( وما قدروا هللا
حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) .
-5جيب على اإلمام أن جيهر بالتكبري .
أ-حلديث سعيد بن احلارث  .قال (صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبري حني رفع رأسه من السجود وحني سجد وحني رفع..
وقال :هكذا رأيت النيب  ) متفق عليه .
ب-ولقوله  ( وإذا كرب فكربوا ) .
ج-وألنه ال يتم اقتداء املأمومني باإلمام إال بسماع التكبري ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
 -5ورد فيمن أدرك تكبرية اإلحرام مع اإلمام فضل ؟
ول َِّ
ِِ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ُوىل،
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ك رضي هللا عنه قَ َ
اع ٍة يُ ْد ِرُك التَّ ْكبِ َريةَ ْاأل َ
ني يَ ْوًما ِيف َمجَ َ
صلَّى ََّّلل أ َْربَع َ
(م ْن َ
اَّلل َ 
ومن ذلك َ :ع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ
ان  :ب راءةٌ ِمن النَّا ِر  ،وب راءةٌ ِمن النِِ َف ِ
ِ
اق) رواه الرتمذي .
ُكتبَ ْ
َ ََ َ ْ
ت لَهُ بََراءَتَ ََ َ ْ
وهذا احلديث يروى موقوفا على أنس بن مالك رضي هللا عنه  ،ومرفوعا إىل النيب  ، وقد رجح الرتمذي والدارقطين وقفه ،
واختار الشيخ األلباين حتسينه مرفوعاً .
وسواء صح مرفوعاً أو موقوفاً فله حكم الرفع ؛ ألن مثل هذا احلكم ال يقوله أنس  اجتهاداً من عند نفسه  ،فالظاهر أنه علم
ذلك من النيب . 
وقد ورد يف فضل إدراك تكبرية اإلحرام أحاديث أخرى مرفوعة ولكنها ال ختلو من ضعف .
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ينظر" :جممع الزوائد" (" ، )123/2التلخيص احلبري" (.)27/ 2

وأما اآلثار عن السلف يف احلرص على إدراك تكبرية اإلحرام فكثرية جداً  ،ومنها :
عن جماهد قال  :مسعت رجال من أصحاب النيب  - ال أعلمه إال ممن شهد بدراً -قال البنه  :أدركت الصالة معنا ؟ قال :
نعم  ،قال  :أدركت التكبرية األوىل ؟ قال  :ال  .قال  :لَ َما فاتك منها خري من مئة ناقة كلها سود العني  ( .مصنف عبد الرزاق ) .
وقال سعيد بن املسيب  :ما فاتتين التكبرية األوىل منذ سمسني سنة  ( .حلية األولياء ) .
وقال وكيع  :كان األعمش قريباً من سبعني سنة ،مل تفته التكبرية األوىل ،واختلفت إليه قريباً من سنتني  ،فما رأيته يقضي ركعة .
( مسند ابن اجلعد ) .
وعن إبراهيم قال :إذا رأيت الرجل يتهاون يف التكبرية األوىل فاغسل يدك منه [يعين  :ال خري فيه]  (.حلية األولياء ) .
وقال حيىي بن معني  :مسعت وكيعاً  ،يقول  :من مل يدرك التكبرية األوىل فال ترج خريه  ( .شعب اإلميان ) .
السلَ ِ
ُوىل آثَ ٌار َكثِ َريةٌ "  ( .التلخيص احلبري ) .
قال ابن حجرَ :والْ َمْن ُق ُ
ض ِل التَّ ْكبِ َريةِ ْاأل َ
ول َع ْن َّ
ف ِيف فَ ْ
( اإلسالم سؤال وجواب ) .
فينبغي احلرص على إدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام .
 -6اختلف العلماء مباذا يدرك املأموم فضل تكبرية اإلحرام على أقوال :
األول :أن املأموم يدرك فضلها حبضوره تكبرية إحرام إمامه  ،وتكبريه بعده دون تأخري .
الثاين  :أنه يدركها ما مل يشرع اإلمام يف الفاحتة .

الثالث  :يدركها إذا أدرك اإلمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاحتة  ،وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبرية األوىل  ،فقال  :ما
مل خيتم اإلمام بفاحتة الكتاب  ( .طبقات احملدثني" لألصبهاين ) (. )219/3

الرابع  :أهنا تُدرك بإدرك القيام مع اإلمام ألنه حمل تكبرية اإلحرام .

اْلامس  :أهنا حتصل بإدراك الركوع األول مع اإلمام  ،وهو مذهب احلنفية .
ينظر" :رد احملتار" ( " ، )131/4الفتاوى اهلندية " ( " ، )11/ 3اجملموع " (. )206 /4

والقول األول هو األقرب  ،وهو مذهب مجهور العلماء من الشافعية واحلنابلة وغريهم .
قال النووي  :يستحب احملافظة على إدراك التكبرية األوىل مع اإلمام  ،وفيما يدركها به أوجه  :أصحها بأن يشهد تكبرية اإلمام
ويشتغل عقبها بعقد صالته  ،فإن أخر مل يدركها .
وقال ابن رجب :ونص اإلمام أمحد ِيف ِرَوايَة إِبْ َر ِاهْيم بْن احلارث َعلَى أَنَّهُ إذا َملْ يدرك التكبرية َم َع اإلمام َملْ يدرك التكبرية األوىل .
وقال أيضاً  " :وقد قال وكيع  :من أدرك آمني مع إمامه فقد أدرك معه فضلية تكبرية اإلحرام.
وأنكر اإلمام أمحد ذلك  ،وقال  :ال تُدرك فضلية تكبرية اإلحرام إال بإدراكها مع اإلمام " .
ِ ِ
ال َمجاعةٌ  :وفَ ِ
اإلم ِ
ام " .الفروع" البن مفلح (. (521/1
ضيلَةُ التَّ ْكبِ َريةِ ْاأل َ
ُوىل َال َْحت ُ
ص ُل َّإال ب ُش ُهود َْحت ِرِمي ِْ َ
وقال ابن مفلح رمحه هللا  :قَ َ َ َ َ
وقال احلجاوي  " :وإدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام فضيلة ،وإمنا حتصل باالشتغال بالتحرم عقب حترم إمامه مع حضوره تكبرية
إحرامه" " .اإلقناع " (. )151 / 1
وقال الشيخ ابن عثيمني :السنة  :إذا كرب اإلمام أن تبادر وتكرب حىت تدرك فضل تكبرية اإلحرام ،وقد ثبت عن النيب  أنه
قال( :إذا كرب فكربوا) والفاء تدل على الرتتيب والتعقيب ،يعين :من حني أن يكرب وينقطع صوته من الراء بقوله( :هللا أكرب) فكرب
أنت وال تشتغل ال بدعاء وال بتسوك وال مبخاطبة من جبانبك ،فإن هذا يفوت عليك إدراك فضل تكبرية اإلحرام( .لقاء الباب املفتوح)
ويف "امللخص الفقهي للشيخ صاحل الفوزان  :وال حتصل فضيلتها املنصوصة إال بشهود حترمي اإلمام  ( .اإلسالم سؤال وجواب ) .
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 -83باب رفع اليدين يف التكبرية األوَل مع االفتتاح سواء
َ -735ع ْن َساَل بْن َع ْبد هللا َ ،ع ْن أَبيه  ( ،أ َّ
الصالَ َة َ ،وإ َذا َكبَّـ َر
َن َر ُس َ
ول هللا َ كا َن يَـ ْرفَ ُع يَ َديْه َح ْذ َو َم ْنكبَـ ْيه إ َذا افْـتَتَ َح َّ
ك يف
ال َْس َع َّ
ضا َوقَ َ
لرُكوع َ ،وإذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ُّ
ل ُّ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وَكا َن الَ يَـ ْف َع ُل ذَل َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ َربَّـنَا َولَ َ
ك أَيْ ً
الرُكوع َرفَـ َع ُه َما َك َذل َ
الس ُجود ) .
ُّ

[ م . ] 390 :

 -84باب َرفْع الْيَ َديْن إذَا َكبَّـ َر َ ،وإذَا َرَك َع َ ،وإذَا َرفَ َع
الصالَة َرفَ َع يَ َديْه َح ََّّت يَ ُكونَا
حع ْن َع ْبد هللا بْن ُع َم َر َ ،رض َي َّ
ت َر ُس َ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
ام يف َّ
ال ( َرأَيْ ُ
ول هللا  إذَا قَ َ
َ -736
ول َْس َع َّ
الرُكوع َويَـ ُق ُ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ َ ،والَ
ك إذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ُّ
ني يُ َكِبُ ل ُّ
لرُكوع َويَـ ْف َع ُل ذَل َ
َح ْذ َو َم ْنكبَـ ْيه َ ،وَكا َن يَـ ْف َع ُل ذَل َ
كحَ
الس ُجود ) .
ك يف ُّ
يَـ ْف َع ُل َذل َ
[ م . ] 390 :
َ -737ع ْن أَِب قالَبَةَ ( أَنَّهُ َرأَى َمال َ
صلَّى َكبَّـ َر َوَرفَ َع يَ َديْه َ ،وإذَا أ ََر َ
اد أَ ْن يَـ ْرَك َع َرفَ َع يَ َديْه َ ،وإذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ
ك بْ َن ا ْحلَُويْرث إذَا َ
َّث أ َّ
صنَ َع َه َك َذا ) .
َن َر ُس َ
الرُكوع َرفَ َع يَ َديْه َو َحد َ
م َن ُّ
ول هللا َ 
[ م . ] 391 :

 -85باب إ ََل أَيْ َن يَـ ْرفَ ُع يَ َديْه
ٍ
َّب َ ح ْذ َو َم ْنكبَـ ْيه.
َوقَ َ
َص َحابه َرفَ َع الن ُّ
ال أَبُو ُمحَْيد يف أ ْ

 -738عن َع ْب َد هللا بْ َن ُع َمر َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
ري يف َّ
ت الن َّ
ال ( َرأَيْ ُ
الصالَة فَـ َرفَ َع يَ َديْه ح َ
ني يُ َكِبُ
َّب  افْـتَتَ َح التَّكْب َ
ك ا ْحلَ ْم ُد ،
ال َْس َع َّ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ َع َل مثْـلَهُ َوقَ َ
لرُكوع فَـ َع َل مثْـلَهُ َ ،وإذَا قَ َ
َح ََّّت ََْي َعلَ ُه َما َح ْذ َو َم ْنكبَـ ْيه َ ،وإذَا َكبَّـ َر ل ُّ
ال َربـَّنَا َولَ َ
الس ُجود ) .
ني يَـ ْرفَـ ـ ـ ُع َرأْ َسهُ م َن ُّ
َوالَ يَـ ْف َع ُل ذَل َ
ني يَ ْس ُج ُد َ ،والَ ح َ
كح َ
[ م . ] 390 :
--------- -1يف هذه األحاديث املواضع اليت يستحب رفع اليدين يف الصالة فيها وهي :
املوضع األول  :عند تكبرية اإلحرام .
وهذا مستحب عند اجلميع .
قال النووي  :أمجعت األمة على ذلك عند تكبرية اإلحرام .
( لكن قال بعض العلماء بالوجوب  ،كداود وابن حزم ومجاعة ) .
املوضع الثاين والثالث  :عند الركوع وعند الرفع منه .
حلديث الباب  ،فهو واضح الداللة على ذلك .
وذهب بعض العلماء  :إَل أنه ال يشرع رفع اليدين فيهما يف غري تكبرية اإلحرام .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
أ-حلديث الرباء بن عازب قال ( رأيت رس ول هللا  إذا افتتح الص الة رف ع يديه إىل قريب أذنيه مث مل يع د ) رواه أبو داود .
وهو من رواية يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  ،وقد اتفق احلفاظ أن قوله ( مل يعد ) مدرجاً يف اخلرب من قول يزيد
بن أيب زياد .
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واحلديث ضعفه  :سفيان بن عيينة  ،والشافعي  ،واحلميدي شيخ البخاري  ،وأمحد بن حنبل  ،وحيىي بن معني  ،والدارمي ،
والبخاري وغريهم .
ب -وحلديث ابن مسعود قال ( ألصلني لكم صالة رسول هللا  ... فلم يرفع يديه إال مرة واحدة ) رواه أبو داود .
وهذا احلديث حسنه الرتمذي وصححه ابن حزم .
واحلدي ث ضعفه  :عبد هللا بن املبارك  ،وأمحد بن حنبل  ،والبخاري  ،والبيهقي  ،والدارقطين وغريهم ( .اجملموع ) .
ولذلك قال الشوكاين  :لكن عارض هذا التحسني والتصحيح قول ابن املبارك  :مل يثبت عندي  ،وقول ابن أيب حاَت  :هذا
حديث خطأ  ،وتضعيف أمحد  ،وتصريح أيب داود بأنه ليس بصحيح  ،وقول الدار قطين  :أنه مل يثبت .
والقول األول هو الصحيح .
-2هناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين  ،وهو عند القيام من التشهد األول  ،حلديث ابن عمر وسيأيت إن شاء هللا .
 -3حكم رفع اليدين يف هذه املواضع سنة من سنن الصالة .
 -4اختلف العلماء هل ترفع األيدي حال السجود أم ال ؟ على قولني :
القول األول  :أهنا ترفع .
وهذا القول قول ابن حزم  ،ورجحه ابن املنذر ومجاعة  ،واختاره األلباين .
ِ
ك ب ِن ْ ِ
ِِ
وع َ ،وإِذَا َس َج َد َ ،وإِذَا َرفَ َع
الرُك ِ
صالَتِِه َ ،وإِذَا َرَك َع َ ،وإِذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ ِم َن ُّ
احلَُويْ ِرث ( أَنَّهُ َرأَى النِ َّ
َع ْن َمال ْ
َّيب َ رفَ َع يَ َديْه ِيف َ
رأْسه ِمن ُّ ِ
ود ح َّىت ُحي ِاذ ِِ
وع أُذُنَْيه ) رواه النسائي .
ي هب َما فُُر َ
َ َُ َ
الس ُج َ َ َ
القول الثاين  :ال يستحب .

وهذا مذهب اجلماهري .
حلديث ابن عمر ( وال يفعل ذلك يف السجود ) .

وهذا القول هو الصحيح .

وقد قال احلافظ ابن حجر  :ويف الباب أحاديث عن مجاعة من الصحابة وال خيلو شيء منها من مقال .
 -5إىل أين ترفع األيدي ؟
يف حديث ابن عمر ( إىل حذو منكبيه ) .
وهبذا قال مجهور العلماء .
ويف حديث مالك ( إىل فروع أذنيه ) .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
وكال الصفتني من العبادات اليت تفعل هذه مرة وهذه مرة .
 -6احلكمة من رفع اليدين ؟
قيل  :إعظام هلل  ،واتباع لرسوله .

وقيل  :استكانة وانقياد .

وقيل  :هو إشارة إىل استعظام ما دخل فيه .

وقيل  :إشارة إىل طرح أمور الدنيا واإلقبال بكليته على صالته ومناجاته ربه .
قال النووي  :ويف أكثرها نظر .
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وقال القرطيب  :قيل  :فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله ( هللا أكرب ) لفعله .
وقال ابن عبدالرب  :معىن رفع اليدين عند االفتتاح وغريه خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم هلل واتباع لسنة رسول هللا . 
 -7هذه السنة تشرتك فيها الرجال والنساء ومل يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها  ،واألصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام
إال ما دل الدليل عليه .
 -8مىت يكون الرفع  ،ورد الرفع مع التكبري  ،وورد قبله  ،وورد بعده .
ورد قبله  ،كحديث ابن عمر ( رفع يديه حىت يكونا حبذو منكبيه  ،مث كرب ) .

وورد بعد الرفع  ،كما يف حديث مالك بن احلويرث عند مسلم بلفظ  ( :كرب مث رفع يديه ) .
وورد ما يدل على املقارنة  ،كحديث ابن عمر ( كان إذا دخل يف الصالة كرب مث رفع يديه ) .
 -9جيوز للمأموم النظر إىل اإلمام إذا كان اإلمام معروفاً بعلمه ودينه وتطبيقه للسنة  ،فإنه ينظر إليه ليقتدي به  ،لكن بشرط أن
ال يؤدي ذلك إىل االلتفات  ،كأن يكون اإلمام بعيداً  ،ألن األصل يف االلتفات يف الصالة مكروه .
ومما يدل على اجلواز :
ول َِّ
اض ِطر ِ
ال ( قُ ْلنَا ِخلَبَّ ٍ
ال نَعم  .قُ ْلنَا ِِبَ ُكْنتُم تَ ْع ِرفُو َن َذ َاك قَ َ ِ
اب
اب أَ َكا َن َر ُس ُ
َع ْن أَِِب َم ْع َم ٍر قَ َ
اَّلل  يَ ْقَرأُ ِِف الظُّ ْه ِر َوالْ َع ْ
ْ
ص ِر قَ َ َ ْ
ال ب ْ َ
ِحلْيَتِ ِه ) رواه البخاري .
يد أَ ْن آخ َذ قِطْفاً ِمن ْ ِ ِ
ى
ت أُقَ ِِد ُم َ -وقَ َ
ال الْ ُمَر ِاد ُّ
وقوله  - كما يف صالة الكسوف – ( لََق ْد َرأَيْتُِىن أُ ِر ُ
اجلَنَّة ح َ
ني َرأَيْتُ ُم ِون َج َعْل ُ
ُ
َ
ِ
أَتَ َقدَّم  -ولََق ْد رأَيت جهن ِ
ت ) رواه مسلم .
ني َرأَيْتُ ُم ِون تَأ َّ
َّم َْحيط ُم بَ ْع ُ
َخْر ُ
ض َها بَ ْعضاً ح َ
ُ َ َْ ُ ََ َ
ِ
ِ
صالَِيت ) رواه مسلم ،
صنَ ْع ُ
ت َه َذا لتَأَْمتُّوا ِِب َولتَ َعلَّ ُموا َ
َّاس إِِِن َ
وقال النيب  حينما صلى على املنرب أول ما ُ
صنع قال ( يَا أُيُّ َها الن ُ
وهذا يدل على أهنم ينظرون إليه  ( .ابن عثيمني ) .
الرْك َعتَـ ْني
ام م َن َّ
 -86باب َرفْع الْيَ َديْن إ َذا قَ َ
َ -739ع ْن نَاف ٍع ( أ َّ
اَّللُ ل َم ْن
الصالَة َكبَّـ َر َوَرفَ َع يَ َديْه َ ،وإذَا َرَك َع َرفَ َع يَ َديْه َ ،وإذَا قَا َل َْس َع َّ
َن ابْ َن ُع َم َر َكا َن إذَا َد َخ َل يف َّ
ك ابْ ُن ُع َم َر إ ََل نَب هللا . ) 
ام م َن َّ
الرْك َعتَـ ْني َرفَ َع يَ َديْه َوَرفَ َع ذَل َ
َمح َدهُ َرفَ َع يَ َديْه َ ،وإذَا قَ َ
وب َ ،ع ْن نَاف ٍع َ ،عن ابْن ُع َم َر َ ،عن النَّب .
َرَواهُ َمح ُ
َّاد بْ ُن َسلَ َمةَ َع ْن أَيُّ َ

ص ًرا.
وسى بْن ُع ْقبَةَ َُمْتَ َ
َوَرَواهُ ابْ ُن طَ ْه َما َن َع ْن أَيُّ َ
وب َ ،وُم َ

--------- -1احلديث دليل على أنه يشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد األول .
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

القول األول  :يشرع ذلك .
واختار هذا القول ابن املنذر  ،والنووي  ،والبيهقي  ،ورجحه ابن تيمية  ،وهو مذهب أمري املؤمنني يف احلديث البخاري .
ِ
الرْك َعتَ ْ ِ
ِ ِِ
اَّلل . ) 
ب َّ
أ-حلديث الباب ( َ ...وإِ َذا قَ َام ِم َن َّ
ني َرفَ َع يَ َديْ ِه َ .وَرفَ َع َذل َ
ك ابْ ُن ُع َمَر إ َىل نَ ِ
ِ
ِ
ب-جاء عند أيب داود من حديث أيب محيد قال ( إِذَا قَ َام ِمن َّ ِ
ي هبِِ َما َمْن ِكبَ ْي ِه َك َما َكبَّ َر ِعْن َد
َ
الرْك َعتَ ْني َكبَّ َر َوَرفَ َع يَ َديْه َح َّىت ُحيَاذ َ
الصالَةِ ) رواه أبو داود والرتمذي وقال حسن صحيح .
افْتِتَ ِ
اح َّ
ول هللاِ  ( أَنَّه َكا َن إِذَا قَام إِ َىل َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َ عن رس ِ
ج َ -ع ْن َعلِ ِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
صنَ ُع
الصالَة الْ َمكْتُوبَة َكبَّ َر َوَرفَ َع يَ َديْه َح ْذ َو َمْنكبَ ْيه َ ،ويَ ْ
ُ
َ
ْ َُ
ِ
ِ
ِ
وع والَ ي رفَع ي َدي ِه ِيف َشي ٍء ِ
ِ
ِ
َ
صالَتِِه َوُه َو قَا ِع ٌد َ ،وإِ َذا قَ َام ِم َن
ن
م
ك
الر
ن
م
ع
ف
ر
ا
ذ
إ
ه
ع
ن
ص
ي
و
،
ع
ك
ر
ي
ن
أ
اد
َر
أ
و
ه
ت
اء
ر
ق
ى
ض
ق
ِمثْ َل َذل َ
ك إِ َذا َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ ََْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُُّ ِ َ َْ ُ َ ْ
ْ ْ َ
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ِ
الس ْج َدتَ ْ ِ
ك َوَك َّرب ) رواه أبو داود والرتمذي وقال  :حسن صحيح .
َّ
ني َرفَ َع يَ َديْ ِه َك َذل َ
قال النووي  :وهذا القول هو الصواب  ،فقد صح يف حديث ابن عمر عن النيب  أنه كان يفعله  ،رواه البخاري  ،وصح أيضاً
من حديث أيب محيد الساعدي  ،رواه أبو داود  ،والرتمذي بأسانيد صحيحة .
قال ابن دقيق العيد  :ثبت الرفع عند القيام من الركعتني .
القول الثاين  :أنه ال يشرع .
وهذا مذهب الشافعية  ،واحلنابلة .
حلديث ابن عمر – حديث الباب – ( أ َّ
وع َ ،وإِ َذا َرفَ َع
لص َال َة َ ،وإِ َذا َكبَّ َر لِ ُّلرُك ِ
َّيب َ كا َن يَْرفَ ُع يَ َديِْه َح ْذ َو َمْن ِكبَ ْي ِه إِ َذا اِفْ تَتَ َح اَ َّ
َن اَلنِ َّ
وع ) .
َرأْ َسهُ ِم ْن اَ ُّلرُك ِ
وجه الداللة  :أنه صريح يف رفع اليدين يف ثالثة مواضع فقط وهي  :عند تكبرية اإلحرام  ،وعند الركوع  ،وعند الرفع منه .
والراجح القول األول .

 -87باب وضع اليمىن على اليسرى

الصالَة ) .
َ -740ع ْن َس ْهل بْن َس ْع ٍد قَ َ
الر ُج ُل الْيَ َد الْيُ ْم َىن َعلَى ذ َراعه الْيُ ْس َرى يف َّ
ض َع َّ
َّاس يُـ ْؤَم ُرو َن أَ ْن يَ َ
ال ( َكا َن الن ُ
ٍ
ك إ ََل النَّب . 
قَ َ
ال أَبُو َحازم الَ أَ ْعلَ ُمهُ إالَّ يَـ ْنمي َذل َ
ك َوََلْ يَـ ُق ْل يَـ ْنمي .
قَ َ
يل يُـ ْن َمى ذَل َ
ال إ ْْسَاع ُ
----------

َّاس يُـ ْؤَم ُرو َن ) هذا له حكم الرفع  ،ألنه حممول على أن اآلمر هلم هو رسول هللا . 
( َكا َن الن ُ

الر ُج ُل الْيَ َد الْيُ ْم َىن َعلَى ذ َراعه ) أهبم موضعه من الذراع  ،لكن بينة أحاديث أخرى موضعه كما سيأيت .
ض َع َّ
( أَ ْن يَ َ

 -1احلديث دليل على أن السنة يف القيام وضع اليمني على اليسرى .
وقد اختلف العلماء  :هل السنة يف اليدين الوضع أم اإلرسال ؟

القول األول  :أن السنة يف اليدين حال القيام هو الوضع .

وهذا مذهب مجاهري العلماء  ،واختاره ابن عبد الرب ( أن يضع اليد اليمىن على اليسرى وال يرسلها ) .
الرجل الْي َد الْيمىن علَى ِذر ِ
اع ِه الْيُ ْسَرى . ) ...
َّاس يُ ْؤَمُرو َن أَ ْن يَ َ
ض َع َّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ
أ-حلديث الباب ( َكا َن الن ُ
ب-وحلديث وائِ ِل ب ِن حج ٍر ( أَنَّه رأَى النَِّب  رفَع ي َدي ِه ِحني دخل ِِف َّ ِ
ِ
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َعلَى
ف بِثَ ْوبِه ُمثَّ َو َ
الصالَة َكبَّ َر ُ ،مثَّ الْتَ َح َ
َ ْ ُْ
َُ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ
الْيُ ْسَرى  ) ...رواه مسلم .
ج-وحلديث هلب الطائي قال ( كان رسول هللا  يؤمنا فيأخذ ِشاله بيمينه ) رواه الرتمذي .
ِِ
ِ
َخَر َجهُ اِبْ ُن ُخَزْميَة
د-وحلديث َوائِ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر  قَ َ
ص ْد ِرهِ )  .أ ْ
َّيب  فَ َو َ
صلَّْي ُ
ض َع يَ َدهُ اَلْيُ ْم َىن َعلَى يَده اَلْيُ ْسَرى َعلَى َ
ال ( َ
ت َم َع اَلن ِِ
القول الثاين  :أن السنة اإلرسال .
قال الشوكاين  :وروى ابن املنذر عن ابن الزبري واحلس ن البص ري والنخعي أنه يرسلها وال يضع اليمىن على اليسرى .
حلديث املسيء يف صالته  ،حيث أن النيب  مل يعلمه املسيء يف صالته .

والصحيح القول األول .
واجلواب عن حديث املسيء يف صالته أن يقال  :بأن النيب  مل يعلم املسىء يف صالته إال األركان والواجبات .
-2اختلف العلماء يف أين يضع املصلي يديه هل على صدره أم يف مكان آخر على ثالثة أقوال :
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القول األول  :على صدره .
وهو قول إسحاق ومجاعة  ،ورجحه ابن عثيمني رمحه هللا .
ِِ
ِ
َخَر َجهُ اِبْ ُن ُخَزْميَة
حلديث َوائِ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر  قَ َ
ص ْد ِرهِ )  .أ ْ
َّيب  فَ َو َ
صلَّْي ُ
ض َع يَ َدهُ اَلْيُ ْم َىن َعلَى يَده اَلْيُ ْسَرى َعلَى َ
ال ( َ
ت َم َع اَلن ِِ
احلديث أخرجه ابن خزمية من طريق مؤمل بن إمساعيل  ،نا سفيان  ،عن عاصم بن كليب اجلرمي  ،حدثين أيب  ،عن وائل بن
ُحجر فذكره .
مؤمل بن إسحاق  ،وهو صدوق سيء احلفظ .
فاحلديث خمتلف فيه  ،ففي إسناده ِ
وأصل احلديث يف صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر بدون لفظ ( على صدره ) .
وهذه الزيادة تفرد هبا مؤمل بن إمساعيل .
تفرد مؤمل به عن الثوري  ،ومؤمل ليس بالقوي  ،وقد وصفه احلافظ بأنه صدوق سيئ احلفظ
أيضاً  :أن مؤمالً قد خالف مجعاً من احلفاظ عن الثوري  ،كعبد الرازق ،والفريايب ،واملخزومي ،وغريهم .تنظر رواياهتم يف (املسند
اجلامع  ، ) 676 /15مل يذكر أحد منهم وضعها على الصدر  ،وإمنا هو مطلق األخذ باليمني على الشمال .
ج /أنه قد تابع الثوري مجاعة من احلفاظ عن عاصم بن كليب يقاربون العشرة ،مل يذكر أحد منهم وضعها على الصدر .
يعول عليها .
فيتبني من تلك األوجه أن هذه الرواية شاذة  ،ال ِ
وأصل احلديث يف مسلم دون ( على صدره ) بلفظ (مث وضع يده اليمىن على اليسرى ) .
القول الثاين  :حتت السرة .
وهو مذهب أيب حنيفة  ،وسفيان الثوري .
لقول علي ( إن من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف حتت السرة ) رواه أبو داود .
وهذا ضعيف باالتفاق كما قال النووي .
قال البيهقي  :ال يثبت إسناده .
القول الثالث  :أنه خمري .
وبه قال األوزاعي  ،وابن املنذر .
قال ابن املنذر  :مل يثبت عن النيب  يف ذلك شيء  ،فهو خمري .
وهذا القول هو الراجح  ،ألنه ثبت أن السنة وضع اليمىن على اليسرى أثناء القيام  ،ومل يثبت دليل يف مكان الوضع  ،فيكون
املصلي خمرياً .
قال الرتمذي يف (سننه) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  والتابعني ومن بعدهم :يرون أن يضع الرجل ميينه
على ِشاله يف الصالة ،ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ،ورأى بعضهم أن يضعهما حتت السرة ،وكل ذلك واسع عندهم.
 -3كيفية وضع اليدين َ :لا صفتان :
األوَل  :وضع اليد اليمىن على الكف اليسرى ورسغها وساعدها .
حلديث وائل بن حجر ( أنه رأى رسول هللا  حني دخل يف الصالة وكرب  ...مث وضع يده اليمىن على كفه اليسرى والرسغ
والساعد ) رواه أبو داود .
الس ِ
اعد ) .
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َعلَى ظَ ْه ِر َك ِِف ِه الْيُ ْسَرى َو ُّ
الر ْس ِغ َو َّ
قال السندي يف حاشية النسائي ( ُمثَّ َو َ
صل ب ني الْ َكف و َّ ِ
ِ
الر ْسغ َ ،ويَْلَزم ِمْنهُ أَ ْن يَ ُكون
ص َار َو َسط َك ِفه الْيُ ْم َىن َعلَى ُّ
) ُّ
ض َع ِحبَْي ُ
الساعد َ ،والْ ُمَراد أَنَّهُ َو َ
الر ْسغ ) ُه َو َم ْف َ ْ
ث َ
ِ َ
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الس ِ
اعد .
ف الْيُ ْسَرى َ ،والْبَ ْعض َعلَى َّ
ضها َعلَى الْ َك ِ
بَ ْع َ
الثانية  :أن يقبض باليمىن على كوع اليسرى .

حلديث وائل قال  ( :رأيت النيب  إذا كان قائماً يف الصالة فيقبض بيمينه على ِشاله )

رواه النسائي .

الكوع  :هو طرف الزند الذي يلي اإلهبام .
 -4احلكمة من هذه الصفة حال القيام .
قال النووي  :قال العلماء  :واحلكمة يف وضع إح دامها على األخرى أنه أقرب إىل اخلش وع ومنعهما من العبث  ،وهللا أعلم.
وقال احلافظ :قال العلماء احلكمة يف هذه اهليئة أهنا صفة السائل الذليل  ،وهو أمن ع للعبث  ،وأقرب للخشوع .
 -88باب اْلشوع يف الصالة

َ -741ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  ،أ َّ
وع ُك ْم َوإين
اهنَا َو َّ
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
وع ُك ْم َ ،والَ ُخ ُ
ش ُ
اَّلل َما َََْفى َعلَ َّي ُرُك ُ
ال ( َه ْل تَـ َرْو َن ق ْبـلَِت َه ُ
اء ظَ ْهري ) .
أل ََرا ُك ْم َوَر َ
[ م . ] 424 :

َ -742عن أَنَس بْن مال ٍ
ال م ْن بَـ ْعد
ود فَـ َو َّ
اَّلل إين أل ََرا ُك ْم م ْن بَـ ْعدي َ ،وُرَِّبَا قَ َ
ك َ ،عن النَّب  قَ َ
وع َو ُّ
يموا ُّ
الس ُج َ
الرُك َ
ْ
َ
ال ( أَق ُ
ظَ ْهري  -إذَا َرَك ْعتُ ْم َو َس َج ْد ُُْت ) .

[ م . ] 425 :
--------- -1هذه األحاديث تقدم شرحها وفيها دليل على مشروعية اخلشوع يف الصالة .
ِ
ات لِ َّلر ْمحَ ِن ) .
َص َو ُ
واخلشوع لغة  :السكون واالخنفاض  ،قال تعاىل ( َو َخ َش َعت ْاأل ْ
واخلشوع يف الصالة  :حضور القلب بني يدي هللا وسكون اجلوارح واستحضار ما يقوله املصلي أو يفعله .
وقد اختلف العلماء يف حكم اخلشوع يف الصالة على قولني :

القول األول  :أنه واجب  .ورجحه الغزايل  ،والقرطيب  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية .
يتصور بدون الوقوف على املعىن .
أ -لقوله تعاىل (أَفَال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُقْرآ َن ) والتدبر ال ِ
ب -وحلديث ابن عباس  .قال  ( إن الرجل ينصرف من صالته وما كتب له إال ُعشر صالته  ،تسعها  ،مثنها  ،سبعها ،
سدسها  ،سمسها  ،ربعها  ،ثلثها  ،نصفها ) رواه أبو داود .
الصالةِ وإِنَّها لَ َكبِريةٌ إَِّال علَى ْ ِ ِ
ني ) وهذا يقتضي ذم غري اخلاشعني .
استَعِينُوا بِ َّ
َ َ
اخلَاشع َ
ج -ولقوله تعاىل ( َو ْ
الص ِْرب َو َّ َ َ
اشعو َن  ...أُولَئِك هم الْوا ِرثُو َن الَّ ِذ ِ ِ
د -ولقوله تعاىل (قَ ْد أَفْ لَح الْمؤِمنو َن  .الَّ ِذين هم ِيف ِِ
ِ
س ُه ْم فِ َيها
َ ُْ ُ
صالهت ْم َخ ُ
َ
َ ُْ
َ ُُ َ
ين يَرثُو َن الْف ْرَد ْو َ
َ
َخالِ ُدون ) قال ابن تيمية  :فأخرب سبحانه أن هؤالء هم الذين يرث ون فردوس اجلنة  ،وذلك يقتضي أنه ال يرثها غريهم .
القول الثاين  :أنه سنة وليس بواجب .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
ِ ِ
ول اذْ ُكْر َك َذا اذْ ُكْر َك َذا  .لِ َما َملْ يَ ُك ْن يَ ْذ ُكُر َح َّىت يَظَ َّل
ني الْ َمْرِء َونَ ْف ِس ِه يَ ُق ُ
يب أَقْ بَ َل خيَْطُُر بَ ْ َ
أ -لقوله  ... ( فَإ َذا قُض َى التَّثْ ِو ُ
ِ
الرجل إِ ْن ي ْد ِرى َكم َ ِ
ِ
َح ُد ُك ْم َك ْم َ َّ
س ) متفق عليه .
صلَّى فَإذَا َملْ يَ ْد ِر أ َ
َّ ُ ُ َ
ْ
صلى فَ ْليَ ْس ُج ْد َس ْج َدتَ ْني َوُه َو َجال ٌ
وجه الداللة :أن النيب  أمره يف هذه الصالة اليت قد أغفله الشيطان فيها ،حىت مل يدر كم صلى :بأن يسجد سجديت السهو،
ومل يأمرها بإعادهتا .
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وهذا الراجح .
-2فضائل اْلشوع :
أوالً  :يسهل فعل الطاعة .
هلذه اآلية (وإِنَّها لَ َكبِريةٌ إَِّال علَى ْ ِ ِ
ني )
َ
اخلَاشع َ
َ َ
َ

ثانياً  :من عالمات املؤمنني املفلحني .
قال تعاىل (قَ ْد أَفْ لَح الْم ْؤِمنُو َن  .الَّ ِذين هم ِيف صالهتِِم خ ِ
اش ُعو َن ) .
َ ُْ َ ْ َ
َ ُ
ثالثاً  :من صفات األنبياء .
ِِ
قال تعاىل (إِنَّهم َكانُوا يسا ِرعو َن ِيف ْ ِ
ني ) .
َُ ُ
اخلَْي َرات َويَ ْد ُعونَنَا َر َغباً َوَرَهباً َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
ُْ

رابعاً  :هلم مغفرة وأجراً عظيماً .
الص ابِر ِ
الص ِادقِني و َّ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ات و َّ ِ
ات
ني َوالْ ُم ْؤمنَ ات َوالْ َق انت َ
ني َوالْ ُم ْس ل َمات َوالْ ُم ْؤمن َ
ق ال تع اىل ( إ َّن الْ ُم ْس لم َ
الص اب ِر َ
الص ادقَ َ
ني َوالْ َقانتَ ات َو َّ َ َ
ين َو َّ َ
احل افِ ِظني فُ روجهم و ْ ِ ِ َّ ِ
الص ائِ ِمني و َّ ِ ِ
ات والْمتَص ِِدقِني والْمتَ ِ ِ
اش عِني و ْ ِ ِ
وْ ِ
ين َّ
اَّللَ َكثِ رياً
اخلَاش َع َ ُ َ َ َ ُ َ
احلَافظَ ات َوال ذاك ِر َ
الص ائ َمات َو َْ َ ُ َ ُ ْ َ
ص ِدقَات َو َّ َ َ
اخلَ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َجراً َعظيماً ) .
َع َّد َّ
َوالذاكَرات أ َ
اَّللُ َهلُ ْم َم ْغفَرةً َوأ ْ
خامساً  :هو أول ما يرفع .
قال  ( يوشك أن تدخل مسجد مجاعة فال ترى خاشعاً ) .

سادساً  :عاتب هللا الصحابة به .
ِِِ
احلَ ِِق ) .
اَّللِ َوَما نََزَل ِم َن ْ
ين َآمنُوا أَ ْن َختْ َش َع قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر َّ
قال تعاىل (أَ َملْ يَأْن للَّذ َ
قال سهل  :من خشع قلبه مل يقرب منه الشيطان .
وقال أبو يزيد املدين  :إن أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع .
ري الرجل من اخلشوع أكثر مما يف قلبه .
وقال الفضيل بن عياض  :كان يكره أن يُ َ
ول بَـ ْع َد التَّكْبري
 -89باب َما يَـ ُق ُ

س ( أ َّ
َ -743ع ْن أَنَ ٍ
ني ) .
َّب َ وأَبَا بَ ْك ٍر َو ُع َم َر َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما َكانُوا يَـ ْفتَت ُح ـ ـ ـو َن َّ
َن الن َّ
الصالَةَ بـ :ا ْحلَـ ـ ـ ْم ُد ََّّلل َرب ال َْعالَم َ
[ م . ] 399 :
----------

ني ) أي  :يبدأون القراءة باحلمد هلل رب العاملني  ،وعند مسلم ( َال
( َكانُوا يَـ ْفتَت ُح ـ ـ ـو َن َّ
الص ـ ـ ـ ـالَةَ بـ :ا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َرب ال َْعالَم َ
ي ْذ ُكرو َن ( :بِس ِم اَ ََّّللِ اَ َّلر ْمح ِن اَ َّلرِحي ِم ) ِيف أ ََّوِل قِراءةٍ وَال ِيف ِ
َمحَ َد َ ،والنَّ َسائِ ِِي َوابْ ِن ُخَزْميَةَ ( َال َْجي َهُرو َن بِبِ ْس ِم
آخ ِرَها َ ، -وِيف ِرَوايٍَة ِأل ْ
َ
ْ
ََ َ
َ ُ
ِ
اَ ََّّللِ اَ َّلر ْمحَ ِن اَ َّلرحيم ) .
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َعلَّ َها.
َوِيف أ ْ
ُخَرى البْ ِن ُخَزْميَةَ ( َكانُوا يُسُّرو َن ) َو َعلَى َه َذا ُْحي َم ُل اَلنَّ ْف ُي ِيف ِرَوايَة ُم ْسل ٍم  ،خ َالفًا ل َم ْن أ َ
 -1استدل باحلديث من قال  :إنه ال يشرع اجلهر بالبسملة  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني  :هل جيهر هبا أم
يسر؟
القول األول  :السنة اإلسرار .
وهذا املذهب .
قال يف املغين  :وال خيتلف الرواية عن أمحد أن اجلهر هبا غري مسنون .
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قال الرتمذي  :وعليه العمل عند أكثر أهل العلم .
وذكره ابن املنذر عن ابن مسعود  ،وابن الزبري  ،وعمار ،وأصحاب الرأي .
أ-حلديث الباب – حديث أنس – .
رب العاملني ) رواه مسلم .
ب-وحلديث عائشة قالت ( كان رسول هللا  يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هلل ِ
ج-وحلديث عبد هللا بن مغفل ( أنه صلى مع ابنه فجهر ب بسم هللا الرمحن الرحيم  ،فلما فرغ من صالته قال له أبوه  ،وهو عبد
هللا بن مغفل  :يا بين  ،إياك واحلدث يف الدين  ،فإين صليت خلف رسول هللا  وأيب بكر وعمر  ،فلم يكونوا جيهرون ب :
بسم هللا الرمحن الرحيم ) رواه الرتمذي .
د-أن البسملة تقاس على التعوذ ،مل يثبت أنه كان  يتعوذ جهراً  ،بل قال ابن قدامة  :يُ َسُّر التعوذ  ،ال أعلم فيه خالفاً .

القول الثاين  :أن املستحب اجلهر هبا .
وهذا مذهب الشافعي .
ال ( صلَّيت وراء أَِيب هري رَة فَ َقرأَ ( :بِس ِم اَ ََّّللِ اَ َّلر ْمح ِن اَ َّلرِحي ِم) ُ .مثَّ قَرأَ بِأُِم اَلْ ُقر ِ
ٍ
ِِ
آن َ ،ح َّىت إِ َذا بَلَ َغ :
َ
َ ِ ْ
ْ
أ-حلديث نُ َعْيم اَلْ ُم َج ِمر  قَ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ
(وَال اَلضَّالِِني)  ،قَ َ ِ
ول ُكلَّ َما َس َج َد َ ،وإِذَا قَ َام ِم ْن اَ ْجلُلُ ِ
ول إِذَا َسلَّ َم َ :واَلَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ إِِِين
وس  :اَ ََّّللُ أَ ْكبَ ُر ُ .مثَّ يَ ُق ُ
ني" َويَ ُق ُ
ال " :آم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّسائ ُّي َوابْ ُن ُخَزْميَةَ .
َألَ ْشبَ ُه ُك ْم َ
ص َال ًة بَر ُسول اَ ََّّلل َ ) رَواهُ الن َ
قال ابن حجر  :هو أصح حديث ورد يف الباب .
ونقل النووي يف اجملموع تصحيحه وثبوته عن الدار قطين  ،وابن خزمية  ،واحلاكم  ،والبيهقي .
ب-وحلديث ابن عباس قال ( كان النيب  جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم ) رواه احلاكم وهو ضعيف .
ج-وعن أم سلمة( :أن النيب  كان يقطع قراءته يقول :بسم هللا الرمحن الرحيم  -مث يسكت  -احلمد هلل رب العاملني) .رواه
احلاكم .

والصحيح القول األول  ،لكن ال بأس أن جيهر هبا أحياناً .

قال ابن القيم  :كان جيهر ب  :بسم هللا الرمحن الرحيم  ،تارة وخيفيها تارة أكثر مما جيهر هبا  ،وال ريب أنه مل يكن جيهر هبا دائماً
يف كل يوم وليلة سمس مرات حضراً وسفراً  ،وخيفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى مجهور أصحابه أهل بلده يف األعصار
الفاضلة  ،هذا من أحمل احملال .
قال ابن تيمية  :املداومة على اجلهر هبا بدعة خمالفة لسنة رس ول هللا  ، واألحاديث املصرحة يف اجلهر كلها موضوعة .

نعيم اجملمر عن أِب هريرة ؟
 وأما اْلواب عن حديث ْ

وأما حديث نعيم اجملمر عن أيب هريرة ( أنه قرأ ببسم هللا الرمحن الرحيم ) حيتمل أموراً :
أ-قيل  :أن لفظة ( بسم هللا الرمحن الرحيم ) شاذة .
ب-وقيل  :إن احلديث ليس صرحياً باجلهر  ،ألنه قال ( قرأ  )...فقد يكون جهر أحياناً  ،فإن اإلمام ال بأس أن جيهر بالقراءة
أحياناً .
ج-وقيل  :أنه لو فرض أنه جهر  ،فإن هذه ليست عادته الدائمة  ،وإمنا جهر ليعلم الناس شرعيتها بالصالة  ،وهلذا أقسم يف
آخر احلديث أنه أشبه الناس صالة بصالة رسول هللا . 
فائدة :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ومع هذا  :فالصواب  :أن ما ال ُجيهر به  ،قد يشرع اجلهر به ملصلحة راجحة  ،فيشرع
لإلمام – أحياناً  -ملثل تعليم املأمومني  ،ويسوغ للمصلني أن جيهروا بالكلمات اليسرية أحيانا  ،ويسوغ أيضا أن يرتك اإلنسان
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األفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة  ،خوفاً من التنفري عما يصلح  ،كما ترك النيب صلى هللا عليه وسلم بناء البيت على
قواعد إبراهيم ؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد باجلاهلية  ،وخشي تنفريهم بذلك  ،ورأى أن مصلحة االجتماع واالئتالف
مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم  ،وقال ابن مسعود  ،ملا أكمل الصالة خلف عثمان وأنكر عليه  ،فقيل له يف
ذلك  ،فقال  " :اخلالف شر " ؛ وهلذا نص األئمة كأمحد وغريه على ذلك بالبسملة  ،ويف وصل الوتر  ،وغري ذلك مما فيه
العدول عن األفضل إىل اجلائز املفضول ؛ مراعاة ائتالف املأمومني أو لتعريفهم السنَّة وأمثال ذلك .
فأم بقوم ال
وقال  -رمحه هللا – أيضاً  -فرتك األفضل عنده لئال ينفر الناس  ،وكذلك لو كان رجل يرى اجلهر بالبسملة َّ
يستحبونه أو بالعكس ووافقهم  :كان قد أحسن  ( .جمموع الفتاوى ) .
 وسئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  -رمحه هللا  -ما حكم اجلهر بالبسملة ؟ .
فأجاب  " :الراجح  :أن اجلهر بالبسملة ال ينبغي  ،وأن السنَّة اإلسرار هبا ؛ ألهنا ليست من الفاحتة  ،ولكن لو جهر هبا أحياناً :
فال حرج ؛ بل قد قال بعض أهل العلم  " :إنه ينبغي أن جيهر هبا أحياناً ؛ ألن النيب  قد روي عنه  :أنه كان جيهر هبا ،
ولكن الثابت عنه  أنه كان ال جيهر هبا وهذا هو األوىل  :أن ال جيهر هبا  ،ولكن لو جهر هبا تأليفاً لقوم مذهبهم اجلهر :
فأرجو أن ال يكون به بأس .
ال ُهنَـيَّةً -
َحسبُهُ قَ َ
اءة إ ْس َكاتَةً -قَ َ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
 -744عن أَِب ُه َريْـ َرةَ  ،قَ َ
ول هللا  يَ ْس ُك ُ
ال أ ْ
ني التَّكْبري َوبَـ ْ َ
ت بَـ ْ َ
ني الْق َر َ
ت
ال أَقُ ُ
ول قَ َ
اءة َما تَـ ُق ُ
ْت بأَِب َوأُمي يَا َر ُس َ
اع ْد َ
ول هللا إ ْس َكاتُ َ
فَـ ُقل ُ
اي َك َما بَ َ
ول اللَّ ُه َّم بَاع ْد بَـ ْين َوبَـ ْ َ
ك بَـ ْ َ
ني َخطَايَ َ
ني التَّكْبري َوالْق َر َ
ض م َن َّ
ني ال َْم ْشرق َوال َْم ْغرب اللَّ ُه َّم نَـقن م َن ْ
اي بال َْماء َوالثَّـلْج
ب األَبْـيَ ُ
بَـ ْ َ
اْلَطَايَا َك َما يُـنَـ َّقى الثـ َّْو ُ
الدنَس اللَّ ُه َّم ا ْغس ْل َخطَايَ َ
َوالْبَـ َرد ) .
[ م . ] 598 :
---------اءة ) املقصود تكبرية اإلحرام .
( يَ ْس ُك ُ
ني التَّكْبري َوبَـ ْ َ
ت بَـ ْ َ
ني الْق َر َ

اءة ) املقصود هبا عدم اجلهر  ،وإال فلم يكن يسكت مبعىن ال يتكلم البتة  ،وإمنا كان يقرأ هذا
( إ ْس َكاتُ َ
ك بَـ ْ َ
ني التَّكْبري َوالْق َر َ
الدعاء سراً  ،ولذلك سأله أبو هريرة ما تقول  ،فعرف أنه يقول ولكنه يسر .
-1احلديث دليل على أن املصلي يبدأ صالته بتكبرية اإلحرام لقوله ( إذا كرب  ، ) ...هي ركن من أركان الصالة وال تصح
الصالة بدوهنا .
-2احلديث دليل على مشروعية دعاء االستفتاح .
قال يف املغين  :وهو من سنن الصالة يف قول أكثر أهل العلم .
وقال مالك  :إن دعاء االستفتاح غري مشروع .
حلديث عائشة قالت ( كان رسول هللا  يستفتح القراءة باحلمد هلل رب العاملني ) .
واألحاديث ترد عليه .
وأما قول  ( :يستفتح القراءة  ) ...أي القراءة اجلهرية .
 -3احلديث دليل على أن دعاء االستفتاح يقال سراً  ،قال يف املغين  :وعليه عامة أهل العلم ألن النيب مل جيهر به .
-4احلديث دليل على دعاء االستفتاح يكون يف الركعة األوىل فقط .
فائدة َّ :تتلف الركعة األوَل عن الثانية بأمور :
154

أوالً  :االستفتاح يف الركعة األوىل .

ثانياً  :تكبرية اإلحرام يف الركعة األوىل .

ثالثاً  :التعوذ يف الركعة األوىل على القول الراجح .

رابعاً  :القراءة يف الركعة األوىل أطول من الركعة الثانية .

-5دعاء االستفتاح يكون يف الفرض والنفل .
 -6ورد عدة أدعية لالستفتاح .

أوالً  :حديث علي :
ِ
ِ
اَّللِ  ( أَنَّه َكا َن إِ َذا قَام إِ َىل َّ ِ
ال  :و َّجهت وج ِهى لِلَّ ِذى فَطَر َّ ِ
ب َعن رس ِ
ض
ول َّ
الس َم َوات َواأل َْر َ
ُ
َ
َع ْن َعل ِِى بْ ِن أَِِب طَال ٍ ْ َ ُ
َ
الصالَة قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ِ ِِ
ِ
ك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
حنِيفاً وما أَنَا ِمن الْم ْش ِركِني إِ َّن ِ
ِِ
ِ
ني
ت َوأَنَا م َن الْ ُم ْسلم َ
ك أُمْر ُ
ب الْ َعالَم َ
َ ُ َ
اى َوممََاتى َِّلل َر ِِ
َ
َ ََ
ني الَ َش ِري َ ُ َ
صالَتى َونُ ُسكى َوَْحميَ َ
ِ
ِ
ِ
ك الَ إِلَه إِالَّ أَنْت  .أَنْت رِِب وأَنَا عب ُد َك ظَلَمت نَ ْف ِسى و ْاعتَ رفْت بِ َذنِْب فَا ْغفر ِىل ذُنُ ِوِب َِ
مجيعاً إِنَّهُ الَ يَ ْغفر ُّ
وب
ت الْ َمل ُ
َ َ ُ
ْ ُ
َ
اللَّ ُه َّم أَنْ َ
َ َ ِ َ َْ
َ
الذنُ َ
ْ
ُ
إِالَّ أَنْت واه ِدِن ألَحس ِن األَخالَ ِق الَ ي ه ِدى أل ِ
ك
اص ِر ْ
ص ِر ُ
ت لَبَّ ْي َ
َ َْ
ْ
ف َع ِِىن َسيِِئَ َها الَ يَ ْ
ف َع ِِىن َسيِِئَ َها إِالَّ أَنْ َ
ت َو ْ
َح َسن َها إِالَّ أَنْ َ
َْ
ْ
َْ
اخلي ر ُكلُّه ِِف يديك والشَُّّر لَيس إِلَيك أَنَا بِك وإِلَيك تَبارْكت وتَعالَيت أ ِ
وب إِلَْيك ) رواه مسلم .
ْ َ َْ
َو َس ْع َديْ َ
َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ
َستَ ْغفُرَك َوأَتُ ُ
ك َو َْْ ُ ُ َ َ ْ َ َ
ثانياً  :حديث أيب هريرة – حديث الباب  (-اللهم باعد بيين وبني خطاياي  ) ...متفق عليه .
ِ
ِ
ُّك َ ،وَال إِلَهُ َغْي ُرَك ) رواه مسلم .
اىل َجد َ
ك َ ،وتَ َع َ
ك اَللَّ ُه َّم َوِحبَ ْمد َك  ،تَبَ َارَك ا ْمسُ َ
ثالثاً  :حديث عمر ( ُسْب َحانَ َ
اَّلل أَ ْكب ر َكبِرياً و ْ ِ ِ ِ
اَّللِ بكْرةً وأ ِ
َصيالً .
احلَ ْم ُد ََّّلل َكثرياً َو ُسْب َحا َن َّ ُ َ َ
َ
رابعاً ُ َ َُّ :
ال ب ي نَما َْحنن نُصلِِى مع رس ِ
اَّللِ بُكَْرًة
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َكبِرياً َو ْ
احلَ ْم ُد ََِّّللِ َكثِرياً َو ُسْب َحا َن َّ
ال َر ُج ٌل ِم َن الْ َق ْوِم َّ :
اَّللِ  إِ ْذ قَ َ
ول َّ
َع ِن ابْ ِن ُع َمَر قَ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
وأ ِ
ت
اَّللِ  .قَ َ
ول َّ
ال َر ُج ٌل ِم َن الْ َق ْوِم أَنَا يَا َر ُس َ
اَّللِ َ « م ِن الْ َقائِ ُل َكلِ َمةَ َك َذا َوَك َذا »  .قَ َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
َصيالً  .فَ َق َ
ت َهلَا فُت َح ْ
ال « َعجْب ُ
َ
الس َم ِاء) رواه مسلم .
اب َّ
َهلَا أَبْ َو ُ
احلَ ْم ُد ََِّّللِ محَْداً َكثِرياً طَيِِباً ُمبَ َاركاً فِ ِيه .
خامساً ْ :
ال ْ ِ ِ
ِِ
ِ
َع ْن أَنَ ٍ
س ( أ َّ
اَّللِ 
الص َّ
ول َّ
ضى َر ُس ُ
س فَ َق َ
َن َر ُجالً َجاءَ فَ َد َخ َل َّ
احلَ ْم ُد ََّّلل محَْداً َكثرياً طَيِِباً ُمبَ َاركاً فيه  .فَلَ َّما قَ َ
ف َوقَ ْد َح َفَزهُ النَّ َف ُ
ِ
ال « أَيُّ ُكم الْمتَ َكلِِم بِالْ َكلِم ِ
ت َوقَ ْد
ال « أَيُّ ُك ُم الْ ُمتَ َكلِِ ُم ِهبَا فَِإنَّهُ َملْ يَ ُق ْل بَأْساً »  .فَ َق َ
ات »  .فَأ ََرَّم الْ َق ْوُم فَ َق َ
صالَتَهُ قَ َ
ال َر ُج ٌل جْئ ُ
َ
َ
ُ ُ ُ
ِ
ِ
ت اثْ َ ْىن َع َشَر َملَكاً يَْبتَد ُرونَ َها أَيُّ ُه ْم يَ ْرفَ ُع َها ) رواه مسلم .
س فَ ُقْلتُ َها  .فَ َق َ
ال « لََق ْد َرأَيْ ُ
َح َفَزن النَّ َف ُ
ات واألَر ِ ِ
ب والشَّهادةِ أَنْت َحت ُكم ب ِ ِ ِ
اطر َّ ِ
ب ِجب رائِيل وِمي َكائِيل وإِسرافِ ِ
يما َكانُوا
ض َعاملَ الْغَْي ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
الس َم َو َ ْ
ني عبَاد َك ف َ
سادساً  :اللَّ ُه َّم َر َّ ْ َ َ َ
يل فَ َ
َ َ َْ َ
فِ ِيه خيَْتَلِ ُفو َن اه ِدِن لِما اختُلِ ِ ِ ِ
َّك تَه ِدى من تَ َشاء إِ َىل ِصر ٍ
احل ِِق بِِإ ْذنِ َ ِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم .
ْ
َ ْ َ
ف فيه م َن َْ
ك إن َ ْ َ ْ ُ
َ

ات واألَر ِ ِ
اطر َّ ِ
ِ
ِ
ب ِجب رائِيل وِمي َكائِيل وإِسرافِ ِ
عن َعائ َشة  .قَالَ ْ
الس َم َو َ ْ
ت ( َكا َن إِذَا قَ َام م َن اللَّْي ِل افْ تَتَ َح َ
ض َعاملَ
صالَتَهُ  :اللَّ ُه َّم َر َّ ْ َ َ َ
يل فَ َ
َ َ َْ َ
ب والشَّهادةِ أَنْت َحت ُكم ب ني ِعب ِاد َك فِيما َكانُوا فِ ِيه خيَْتلِ ُفو َن اه ِدِن لِما اختلِ ِ
َّك تَ ْه ِدى َم ْن تَ َشاءُ إِ َىل
ك إِن َ
ف ف ِيه ِم َن ا ْحلَ ِِق بِِإ ْذنِ َ
َ
ْ
َ ُْ َ
الْغَْي ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
َ
ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقيم ) رواه مسلم .
َ
وهذا يف صالة الليل .
 -7اختلف العلماء ما األفضل يف هذه األدعية ؟
اختار بعض العلماء دعاء ( سبحانك اللهم . ) ...
قال أمحد :أما أنا فأذهب إىل ما روي عن عمر ،ولو أن رجالً استفتح ببعض ما روي عن النيب  من االستفتاح لكان حسناً.
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قال ابن القيم  :وإمنا اختار اإلمام أمحد هذا لعشرة أوجه :
منها  :جهر عمر به يعلمه الصحابة .
ومنها  :اشتماله على أفضل الكالم بعد القرآن  ،وأفضل الكالم بعد القرآن  :سبحان هللا واحلمد هلل  ،وال إله إال هللا  ،وهللا أكرب
ومنها  :أنه استفتاح أخلص للثناء على هللا  ،وغريه يتضمن للدعاء  ،والثناء أفضل من الدعاء .
واختار بعض العلماء  :دعاء  :اللهم باعد بيين وبني خطاياي .

قال الشوكاين  :وال خيفى أن ما صح عن النيب



أوىل باإليثار واالختيار  ،وأصح ما روي يف االستفتاح حديث أيب هريرة مث

حديث علي .

واختار شيخ اإلسالم أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة  ،ويف ذلك فوائد :
أ -حفظ السنة فال هتجر .
ب -أحضر للقلب .
متام التأسي بالنيب . 
ج-
 -8احلديث دليل على دعاء االستفتاح يكون بني التكبري والقراءة .
ول اَ ََّّللِ  إِذَا َكبَّر لِ َّ ِ
ت ُهنَ يَّةً  ،قَْب ِل أَ ْن يَ ْقَرأَ ) .
لقوله ( َكا َن َر ُس ُ
لص َالة َس َك َ
َ
 -9ال يشرع اجلهر بدعاء االستفتاح ؟
ول اَ ََّّللِ  - -إِذَا َكبَّر لِ َّ ِ
ت ُهنَ يَّةً  ،قَ ْب ِل أَ ْن يَ ْقَرأَ ) .
لقوله ( َكا َن َر ُس ُ
لص َالة َس َك َ
َ
 -10هل جيمع بني أكثر من دعاء استفتاح يف صالة واحدة ؟
ال يشرع أن جيمع بني أكثر من دعاء من أدعية االستفتاح يف صالة واحدة .
 -11اختلف العلماء هل يشرع دعاء االستفتاح يف صالة اجلنازة أم ال على قولني :
القول األول  :أن دعاء االستفتاح ال يسن يف صالة اجلنازة .
وهو قول اجلمهور من املالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة .
أ-ألنه مل يرد عن النيب  أنه استفتح يف صالة اجلنازة .
ب-قالوا  :إن صالة اجلنازة شرع فيها التخفيف  ،فناسب ترك االستفتاح فيها .
اح فَِف ِيه وجه ِ
ان  ،واتفق األصحاب على أ َّ
ب تَْرُكهُ .
قال النووي َ :وأ ََّما ُد َعاءُ ِاال ْستِ ْفتَ ِ
َن الْ ُم ْستَ َح َّ
َ َْ
كه أفضل أخذا بقول النيب  ( : أسرعوا باجلنازة ) .
وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :أما االستفتاح فال بأس بفعله وال بأس برتكه  ،وتر
وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :هل يشرع دعاء االستفتاح يف الصالة على اجلنازة ؟
فأجاب  :ذكر العلماء أنه ال يستحب  ،وعللوا ذلك بأن صالة اجلنازة مبناها على التخفيف  ،وإذا كان مبناها على التخفيف ،
فإنه ال استفتاح .
القول الثاين  :أن دعاء االستفتاح يسن يف صالة اجلنازة .
وهو قول األحناف .
عللوا  :بأهنا صالة  ،فيستفتح هلا  ،كما يستفتح لسائر الصلوات .
واختار بعض األحناف – كالطحاوي رمحه هللا – أنه ال استفتاح هلا .
واألقرب  :عدم مشروعية االستفتاح يف صالة اجلنازة  ،لعدم وروده عن النيب  ، وألهنا مبناها على التخفيف  ،وهلذا ال ركوع فيها
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وال سجود  ،وال يقرأ فيها سوى الفاحتة .

 -12يسن لإلمام بعد تكبرية اإلحرام أن يسكت سكتة خفيفة بعد تكبرية اإلحرام حىت يتمكن املأموم من دعاء االستفتاح .
قال بعض العلماء  :السكتات املشروعة ثالثة :

 -1بعد تكبرية اإلحرام وقبل القراءة .
 -2بعد الفاحتة ليتمكن املأموم من قراءة الفاحتة .
 -3بعد القراءة وقيل الركوع  ،سكتة يسرية يرد إليه نفسه .

وذهب بعض العلماء  :إىل أن السكتات املشروعة سكتتان :
 -1بعد تكبرية اإلحرام وقبل القراءة .
 -2بعد القراءة  ،وقبل الركوع .
وأما السكتة من أجل أن يقرأ املأموم الفاحتة فليست مشروعة .
ِ
ني اَلْ َم ْش ِرِق
اي َك َما بَ َ
ت بَ ْ َ
اع ْد َ
 -13يشرع لإلنسان أن يدعو ربه أن يباعد بينه وبني اخلطايا لقوله ( اَللَّ ُه َّم بَاع ْد بَْي ِين َوبَ ْ َ
ني َخطَايَ َ
والْم ْغ ِر ِ
ب).
َ َ
صنَ َام ) .
اجنُْب ِين َوبَِ َّ
ين أَ ْن نَ ْعبُ َد ْاألَ ْ
وقال تعاىل عن إبراهيم ( َو ْ
ب إِ َ ِ
ِ
ال ر ِ ِ
ب إِلَْي ِه َّن َوأَ ُك ْن ِم َن
ص ِر ْ
َح ُّ َّ
يل ممَّا يَ ْد ُعونَِين إِلَْيه َوإَِّال تَ ْ
ف َع ِِين َكْي َد ُه َّن أ ْ
وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم (قَ َ َ ِ
الس ْج ُن أ َ
َص ُ
ب ِ
ْ ِِ
ني ) .
اجلَاهل َ
قال ابن تيمية  :فيه عربتان :
إحداُها  :اختيار السجن والبالء على الذنوب واملعاصي .
والثانية  :طلب سؤال هللا ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إىل طاعته  ،وإال فإذا مل يثبت القلب وإال صبا إىل اآلمرين
بالذنوب وصار من اجلاهلني .

 -90باب

اء ب ْنت أَِب بَ ْك ٍر ( أ َّ
ال
ام فَأَطَ َ
ام ُُثَّ َرَك َع فَأَطَ َ
ام فَأَطَ َ
َ -745ع ْن أ ْ
ال ُّ
َن الن َّ
الرُك َ
وع ُُثَّ قَ َ
ال الْقيَ َ
سوف فَـ َق َ
صلَّى َ
َّب َ 
َْسَ َ
صالَ َة الْ ُك ُ
ام ُثَّ َرَك َع
ام فَأَطَ َ
ود ُُثَّ َرفَ َع ُُثَّ َس َج َد فَأَطَ َ
ع ُُثَّ َرفَ َع ُثَّ َس َج َد فَأَطَ َ
ام ُُثَّ َرَك َع فَأَطَ َ
ال ُّ
ال ُّ
ال ُّ
الس ُج َ
الس ُج َ
الرُكو َ
ال الْقيَ َ
ود ُُثَّ قَ َ
الْقيَ َ

ود ُُثَّ
ود ُُثَّ َرفَ َع ُُثَّ َس َج َد فَأَطَ َ
س َج َد فَأَطَ َ
ام ُُثَّ َرَك َع فَأَطَ َ
وع ُُثَّ َرفَ َع فَأَطَ َ
فَأَطَ َ
ال ُّ
ال ُّ
ال ُّ
ال ُّ
الس ُج َ
الس ُج َ
الرُك َ
الرُك َ
ال الْقيَ َ
وع ُُثَّ َرفَ َع فَ َ
ت علَيـها َْل ْئت ُكم بقطَ ٍ
َي َرب
ف فَـ َق َ
ص َر َ
اف م ْن قطَاف َها َو َدنَ ْ
ال  :قَ ْد َدنَ ْ
َّار َح ََّّت قُـل ُ
ت من ا ْْلَنَّةُ َح ََّّت لَو ْ
انْ َ
ْت أ ْ
اجتَـ َرأْ ُ َ ْ َ ُ ْ
ت من الن ُ

وعا الَ أَط َْع َم ْتـ َها ،
ت أَنَّهُ قَ َ
س ْتـ َها َح ََّّت َماتَ ْ
ال ََّ -تْد ُش َها ه َّرةٌ قُـل ُ
َوأَنَا َم َع ُه ْم فَإذَا ْام َرأَةٌ َ -حسبْ ُ
ت ُج ً
ْت َما َشأْ ُن َهذه قَالُوا َحبَ َ

َوالَ أ َْر َسلَْتـ َها تَأْ ُك ُل.

شاش األ َْرض ) .
ت أَنَّهُ قَ َ
قَ َ
ال م ْن َخشيش  ،أ َْو ُخ َ
ال نَاف ٌع َحس ْب ُ

[ م . ] 906 :
--------- -1احلديث دليل على مشروعية صالة الكسوف عند وجود سببها .
 -2احلديث دليل على مشروعية اخلطبة بعد صالة الكسوف .
 -3احلديث دليل على مشروعية تطويل صالة الكسوف .
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 -4احلديث دليل على وجود اجلنة والنار .
 -5احلديث دليل على حترمي تعذيب احليوان .
 -6احلديث دليل على وجوب اإلنفاق على احليوان أو تركه يأكل من خشاش األرض .
وسيأيت الكالم على مباحث احلديث يف موضعه إن شاء هللا .
الصالَة
صر إ ََل اإل َمام يف َّ
 -91باب َرفْع الْبَ َ
ت.
شةُ قَ َ
ت َعائ َ
َوقَالَ ْ
ني َرأَيْـتُ ُموين تَأَخ َّْر ُ
ض َها بَـ ْع ً
َّم َُْيط ُم بَـ ْع ُ
سوف فَـ َرأَيْ ُ
ال الن ُّ
ضا ح َ
َّب  يف َ
ت َج َهن َ
صالَة الْ ُك ُ
ال ( قُـلْنَا ْلَبَّ ٍ
ال
اك قَ َ
صر قَ َ
اب أَ َكا َن َر ُس ُ
َ -746ع ْن أَِب َم ْع َم ٍر قَ َ
ال نَـ َع ْم قُـلْنَا ِبَ ُك ْنتُ ْم تَـ ْعرفُو َن َذ َ
ول هللا  يَـ ْق َرأُ يف الظُّ ْهر َوال َْع ْ
ضط َراب حلْيَته ) .
با ْ

ال ( َح َّدثَـنَا الْبَـراءُ  ،وَكا َن غَْيـر َك ُذ ٍ
ب قَ َ
صلَّ ْوا َم َع النَّب  فَـ َرفَ َع َرأْ َسهُ
وب أَنَّـ ُه ْم َكانُوا إذَا َ
 -747عن َع ْب َد هللا بْ َن يَزي َد ََْطُ ُ
َ
َ َ
الرُكوع قَ ُاموا قيَ ًاما َح ََّّت يَـ َرْونَهُ قَ ْد َس َج َد ) .
م َن ُّ
[ م . ] 474 :
َ -748ع ْن َع ْبد هللا بْن َعبَّ ٍ
س َفت َّ
صلَّى قَالُوا  :يَا
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
س َعلَى َع ْهد َر ُسول هللا  فَ َ
ال ( َخ َ
الش ْم ُ
َخ ْذتُهُ ألَ َكلْتُ ْم
ت قَ َ
َر ُس َ
ك ُُثَّ َرأَيْـنَ َ
ول هللا َرأَيْـنَ َ
ودا َولَ ْو أ َ
اك تَـنَ َاو ُل َش ْيئًا يف َم َقام َ
يت ا ْْلَنَّةَ فَـتَـنَ َاول ُ
ال إين أُر ُ
اك تَ َك ْع َك ْع َ
ْت م ْنـ َها ُع ْنـ ُق ً
م ْنهُ َما بَقيَت ُّ
الدنْـيَا ) .
[ م . ] 907 :
َ -749عن أَنَس بْن مال ٍ
ت اْل َن
ار بيَ َديْه قبَ َل ق ْبـلَة ال َْم ْسجد ُُثَّ قَ َ
ك قَ َ
ال لََق ْد َرأَيْ ُ
صلَّى لَنَا الن ُّ
ال ( َ
ْ
َ
َّب ُُ ثَّ َرقَا الْم ْنبَـ َر فَأَ َش َ
اْلَ ْري َو َّ
َّار َمَُثَّـلَتَـ ْني يف ق ْبـلَة َه َذا ا ْْل َدار فَـلَ ْم أ ََر َكالْيَـ ْوم يف ْ
الشر ثَالَثًا ) .
ت لَ ُك ُم َّ
صلَّْي ُ
ُم ْن ُذ َ
الصالَةَ ا ْْلَنَّةَ َوالن َ
[ . ] 2359
--------- -1هذه األحاديث دليل ملن قال إن املأموم ينظر إىل أمامه  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :ينظر إىل موضع سجوده .

قال الشنقيطي  :وأكثر أهل العلم على أن املصلي ينظر إىل موضع سجوده وال يرفع بصره.
أ-عن ابن سريين أنه قال ( كان رسول هللا ينظر إىل السماء يف صالته حىت أنزل هللا عليه قوله (قد أفلح املؤمنون  ،الذين هم
يف صالهتم خاشعون) فنظر عليه الصالة والسالم إىل سجوده وطأطأ رأسه ) أخرجه ابن أيب شيبة  ،وقد خرجه احلاكم وغريه
موصوالً إىل أيب هريرة  ،لكن هذا خطأ  ،وقد قال ابن حجر رمحه هللا  :مل حيفظ هذا احلديث إال مرسالً .وهذا الصحيح.
ب -وعن عائشة رضي هللا عنها ( أن الرسول  ملا دخل الكعبة وصلى مل جياوز بصره موصع سجوده ) رواه احلاكم وصححه
احلاكم  ،والصحيح أنه اليصح .
قال ابن رجب عن حديث خباب  :فهذا فِ ِيه دليل َعلَى أن املأموم ينظر إىل إمامه  ،ويراعي أقواله ِيف قيامه ؛ ألهنم إمنا شاهدوا
ِ
ِ
ِ
ِ
َّيب  ، ملا يرتتب
َّيب  يف صالته مبدهم بصرهم إليه يف قيامه  ،وهذا قَ ْد يقال  :إنه خيتص بالصالة خلف الن ِ
اضطراب حلية الن ِ
ِ
ك من معرفة أفعاله ِيف صالته فيقتدي بِِه  ،فأما غريه من األئمة فال حيتاج إىل النظر إىل حليته  ،فاألوىل باملصلى وراءه أن
َعلَى ذَل َ
ينظر إىل حمل سجوده  ،كما سبق.
وقال رمحه هللا :
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وقال ابن سريين  :كانوا يستحبون للرجل أن ال جياوز بصره مصاله  ،خرجه سعيد بن منصور .
وقال النخعي  :كا َن يستحب أن يقع الرجل بصره يف موضع سجوده .
هو حسن .
وفسر قتادة اخلشوع يف الصالة بذلك  .وقال مسلم بن يسار َ :
وفيه حديثان مرفوعان  ،من حديث أنس وابن عباس  ،وال يصح إسنادمها .
وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن ينظر إىل موضع سجوده  ،منهم  :سليمان بن يسار  ،وأبو حنيفة  ،والثوري ،
واحلسن بن حي  ،والشافعي  ،وأمحد وإسحاق وأبو ثور .
وقال مالك  :يستحب أن يكون بصره أمام قبلته  ( .فتح الباري البن رجب ) .

 ويف الباب آثار عن بعض السلف ذكرها اإلمام عبد الرزاق الصنعاين يف " املصنف "  ،ومنها :
عن أيب قالبة قال  :سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر يف الص الة ؟ فقال  :إن حيث تسج د حسن .
عن إبراهيم النخعي أنه كان حيب للمصلي أن ال جياوز بصره موضع سجوده .
عن ابن سريين أنه كان حيب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجود ( مصنف عبد الرزاق ) .
قال ابن قدامة  :يستحب للمصلي أن جيعل نظره إىل موضع سجوده  ،قال أمحد  -يف رواية حنبل  : -اخلشوع يف الصالة :
أن جيعل نظره إىل موضع سجوده  ،وروي ذلك عن مسلم بن يسار  ،وقتادة .
القول الثاين  :املصلي ينظر أمامه .
قال الشنقيطي  :وخالف املالكية فقالوا  :إن املصلي ينظر أمامه ال إىل موضع سجوده .
احلََرِام ) .
املس ِج ِد ْ
أ -لقوله تعاىل ( فَ َوِِل َو ْج َه َ
ك َشطَْر ْ
قال القرطيب  :يف هذه اآلية حجة واضحة ملا ذهب إليه اإلمام مالك ومن وافقه يف أن املصلي حكمه أن ينظر أمامه ال إىل
موضع سجوده .
 -92باب رفع البصر إَل السماء يف الصالة
 -750عن أ َّ
َّب َ ( ما بَ ُ
ال  :قَ َ
َن أَنَس بْن َمالك  .قَ َ
ارُه ْم إ ََل َّ
ال الن ُّ
صالَِت ْم فَا ْشتَ َّد قَـ ْولُهُ
ال أَقـ َْو ٍام يَـ ْرفَـ ُعو َن أَبْ َ
الس َماء يف َ
صَ
ارُهم ) .
ك َح ََّّت قَ َ
ال لَيَـ ْنتَـ ُه َّن َع ْن َذل َ
يف َذل َ
ك  ،أ َْو لَتُ ْخطََف َّن أَبْ َ
صُ
---------صالَِت ْم ) وعند مسلم من حديث أيب هريرة ( عند الدعاء يف الصالة ) .
( َما بَ ُ
ارُه ْم إ ََل َّ
ال أَقـ َْو ٍام يَـ ْرفَـعُو َن أَبْ َ
الس َماء يف َ
صَ
ارُهم ) ويف حديث جابر بن مسرة عند مسلم ( أو ال ترجع إليهم ) .
( أ َْو لَتُ ْخطََف َّن أَبْ َ
صُ
 -1احلديث يدل على هني املصلي أن يرفع بصره إىل السماء يف الصالة .
ِ
ِ
وجاء أيضاً يف مسلم َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة أ َّ
الس َم ِاء
ال ( لَيَ ْنتَ ِه َ َّ
اَّللِ  قَ َ
ول َّ
َن َر ُس َ
ُّع ِاء ِِف َّ
الصالَةِ إِ َىل َّ
ص َارُه ْم عْن َد الد َ
ني أَقْ َو ٌام َع ْن َرفْع ِه ْم أَبْ َ
ص ُارُه ْم ) .
أَْو لَتُ ْخطََف َّن أَبْ َ
ِ
ال رس ُ ِ
لسم ِاء ِيف اَ َّ ِ
ني قَوٌم ي رفَ ُعو َن أَبْ َ ِ
ِ
َو َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َمسَُرةٍ  قَ َ
لص َالة أ َْو َال تَ ْرج َع إِلَْي ِه ْم ) َرَواهُ
ال  :قَ َ َ ُ
ول اَ ََّّلل  ( لَيَ ْنتَه َ َّ ْ َْ
ص َارُه ْم إ َىل اَ َّ َ
ُم ْسلِ ٌم .
-2وهل النهي للتحرمي أو للكراهة ؟
الصحيح أنه للتحرمي  ،ألن احلديث فيه النهي  ،والنهي يقتضي التحرمي  ،وأيضاً فيه التهديد على من فعل ذلك .
وهذا قول ابن حزم .
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ومجهور العلماء على عدم بطالن الصالة بذلك
-3قوله يف حديث أيب هريرة ( عند الدعاء ) فهل النهي خاص وقت الدعاء يف الصالة ؟ اجلواب ال  ،النهي عام سواء حال
الدعاء أو غريه .
أ -ألن معظم الروايات جاءت مطلقة .
ب-وألن املعىن الذي هني املصلي من أجله أن يرفع بصره إىل السماء موجود حال الدعاء وغريه .
ج -وجاء عند ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر بغري تقييد ولفظه ( ال ترفعوا أبصاركم إىل السماء )  ،وأخرجه بغري
تقييد أيضاً الطرباين من حديث أيب سعيد  ،وكعب بن مالك .
أيضا وعيد بإعماء من رفع رأسه إىل السماء يف الصالة  ،وال فرق بني أن يكون عند الدعاء أو عند غريه ؛
قال القرطيب  :وهذا ً
ألن الوعيد إمنا تعلق به من حيث إنه إذا رفع بصره إىل السماء أعرض عن القبلة  ،وخرج عن مسَْتِها وعن هيئة الصالة  ،وقد نقل
بعض العلماء اإلمجاع على النهي عن ذلك يف الصالة.
-4احلكمة من النهي عن ذلك :
ألنه ينايف اخلشوع واإلقبال على هللا .
وألن فيه إعراضاً عن القبلة .
وخروجاً عن هيئة الصالة .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  :فلما كان رفع البصر إىل السماء ينايف اخلشوع حرمه النيب  وتوعد عليه .
ص ُارُه ْم ) :
 -5قوله  يف حديث أيب هريرة ( أ َْو لَتُ ْخطََف َّن أَبْ َ
قيل  :معناها هو وعيد  ،وعلى هذا فالفعل املذكور حرام .

وقيل  :أنه خيشى على األبصار من األنوار اليت تنزل هبا املالئكة على املصلني .
واملعىن األول أقوى .

[ فتح الباري ] .

-6اختلف العلماء يف حكم رفع البصر حال الدعاء خارج الصالة على قولني :
القول األول  :أنه جائز .
قال ابن حجر  :واختاره األكثرون  ،ألن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة .
جاء يف "املوسوعة الفقهية" ( " : )99/8نص الشافعية على أن األوىل يف الدعاء خارج الصالة رفع البصر إىل السماء  ،وقال
الغزايل منهم  :ال يرفع الداعي بصره إليها " انتهى .
ِ ِ
ُّعاء ِيف َغ ْري
وقال النووي رمحه هللا يف "شرح مسلم"  " :قَ َ
صر إِ َىل َّ
ال الْ َقاضي عيَاض َ :و ْ
الس َماء ِيف الد َ
اختَ لَ ُفوا ِيف َكَر َاهة َرفْع الْبَ َ
آخُرو َن َ ،و َج َّوَزهُ ْاألَ ْكثَ ُرو َن " انتهى .
َّ
الص َالة فَ َك ِرَههُ ُشَريْح َو َ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  " :وال يكره رفع بصره إىل السماء يف الدعاء ؛ لفعله  ، وهو قول مالك والشافعي  ،وال
( الفتاوى الكربى" (. )338/5
يستحب " انتهى .
ودل على جواز رفع البصر إىل السماء يف الدعاء خارج الصالة  :ما رواه مسلم يف قصة شرب املقداد  لشراب النيب  دون
علمه وفيه ُ ( :مثَّ أَتى الْمس ِجد فَصلَّى ُمثَّ أَتى شرابه فَ َكشف عْنه فَلَم َِجي ْد فِ ِيه شيئا فَرفَع رأْسه إِ َىل َّ ِ
ت ْ :اآل َن يَ ْد ُعو
الس َماء  ،فَ ُقْل ُ
َ ًْ َ َ َ َ ُ
َ َْ َ َ
َ َ َ َُ َ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
َس َق ِاين ) .
ك  .فَ َق َ
َعلَ َّي فَأ َْهل ُ
َس ِق َم ْن أ ْ
ال  :اللَّ ُه َّم أَطْع ْم َم ْن أَطْ َع َم ِين َ ،وأ ْ
ِ
ول َِّ
وروى أبو داود َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
الس َم ِاء
الرْك ِن قَ َ
ت َر ُس َ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
صَرهُ إِ َىل َّ
اَّلل َ جال ًسا ِعْن َد ُّ
ال ( َرأَيْ ُ
ال  :فَ َرفَ َع بَ َ
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اَّللَ إِ َذا َحَّرَم َعلَى قَ ْوٍم
وها َ ،وأَ َكلُوا أَْمثَانَ َها َ ،وإِ َّن َّ
ود ثََالثًا  ،إِ َّن َّ
ال  ( :لَ َع َن َّ
ك  ،فَ َق َ
ض ِح َ
فَ َ
اَّللُ الْيَ ُه َ
وم فَبَ ُ
اع َ
ُّح َ
اَّللَ َحَّرَم َعلَْي ِه ْم الش ُ
أَ ْك َل َش ْي ٍء َحَّرَم َعلَْي ِه ْم َمثَنَهُ )  ،واحلديث صححه النووي يف اجملموع .
القول الثاين  :أنه مكروه .

ورجحه الشيخ ابن باز  ،وقال  :الصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصالة  ،لوجوه :

أوَلا  :أن هذا القول ال دليل عليه من الكتاب والسنة وال يعرف عن سلف األمة .

الثاين  :أن الرسول  كان يستقبل القبلة يف دعائه  ،كما ثبت ذلك عنه  يف مواطن كثرية .
الثالث  :أن قبلة الشيء هي ما يقابله ال ما يرفع إليه بصره .
 -7أن رفع البصر إىل السماء يف غري الدعاء جائز  ،ألنه ثبت عنه  أنه كان يرفع بصره إىل السماء كما يف حديث ابن عباس
حني بات عند خالته ميمونة  ،فقد أخرب أنه  قام من الليل  ،فخرج فنظر إىل السماء .
 -93باب االلتفات يف الصالة

سهُ َّ
صالَة
الصالَة فَـ َق َ
ْت َر ُس َ
ول هللا َ ع ْن االلْت َفات يف َّ
شةَ  ،قَالَ ْ
 -751عن َعائ َ
ت ( َسأَل ُ
الش ْيطَا ُن م ْن َ
ال ُه َو ا ْختالَ ٌ
س ََْتَل ُ
ال َْع ْبد ) .
شةَ ( أ َّ
ال َشغَلَْتن أَ ْعالَ ُم َهذه ا ْذ َهبُوا بَا إ ََل أَِب َج ْه ٍم َوأْتُوين
يص ٍة ََلَا أَ ْعالَ ٌم فَـ َق َ
َ -752ع ْن َعائ َ
َن الن َّ
صلَّى يف ََخ َ
َّب َ 
بأَنْب َجانيَّ ٍة ) .
[ م . ] 556 :
---------( َع ْن االلْت َفات ) املراد بااللتفات  :املراد بالرأس أو العنق [ حتويل الوجه عن القبلة ]  ،وأما االلتفات بالصدر حرام .
قال ابن حجر  :واملراد بااللتفات املذكور ما مل يستدبر القبلة بصدره أو عنقه .

س ) أي اختطاف بسرعة .
( ُه َو ا ْخت َال ٌ
 -1جاءت بعض األحاديث يف النهي عن االلتفات ؟
كحديث الباب .
وقوله  ... ( فإذا صليتم فال تلتفتوا  ) ...رواه الرتمذي .
وقوله  ( ال يزال هللا مقبالً على العبد يف صالته ما مل يلتفت  ،فإذا صرف وجهه عنه انصرف ) .
 -2وااللتفات يف الصالة أنواع :
األول  :االلتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة  ،فهذا االلتفات يبطل الصالة  ،ألن استقبال القبلة شرط من شروط
صحة الصالة .
الثاين  :االلتفات بالرأس أو بالعني فقط  ،مع بقاء البدن مستقبالً القبلة  ،فهذا االلتفات مكروه  ،إال إذا فعله املسلم حلاجته إىل
ذلك .
فإذا فعله من غري حاجة فقد نقص ثواب صالته  ،غري أهنا صحيحة ال تبطل بذلك .
االلْتِ َف ِ
ِ
الصالَةِ ؛ ِحل ِد ِ
ف ب ْني الْ ُف َقه ِاء ِيف َكراه ِة ِ
ت:
يث َعائِ َشةَ َر ِض َي َّ
ات ِيف َّ
اَّللُ تَ َع َ
اىل َعْن َها قَالَ ْ
ََ
جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) الَ خالَ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
الصالَةِ ؟ فَ َقال  ( :هو ِ
االلْتِ َف ِ
َّيب َ عن ِ
ات ِيف َّ
صالَةِ الْ َعْب ِد ) رواه البخاري َ ،والْ َكَر َاهةُ
َُ ْ
ت النِ َّ
َسأَلْ ُ
س خيَْتَل ُسهُ الشَّْيطَا ُن م ْن َ
ْ
اختالَ ٌ
اك حاجةٌ َ :كخو ٍ
احل ِ
ِ ِ
ف َعلَى نَ ْف ِس ِه أ َْو َمالِِه َملْ يُكَْرْه " انتهى .
اجة أَ ِو الْ ُع ْذ ِر  ،أ ََّما إِ ْن َكانَ ْ
ت ُهنَ َ َ َ
ُم َقيَّ َدةٌ ب َع َدم َْ َ
َْ
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وجاء يف ( فتاوى اللجنة الدائمة ) وااللتفات مكروه يف الصالة وينقص ثواهبا  ،لكن ال جتب اإلعادة على من التفت يف صالته ؛
ألنه قد ثبت يف أحاديث أخرى ما يدل على جواز االلتفات إذا دعت إليه احلاجة  ،فعلم بذلك أنه ال يبطل الصالة .
قال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :االلتفات يف الصالة للتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم عند الوسوسة ال حرج فيه  ،بل هو مستحب
عند شدة احلاجة إليه بالرأس فقط .
-3اختلف العلماء يف حكم االلتفات يف الصالة على قولني :
القول األول  :أنه مكروه .
وهذا مذهب اجلمهور كما قال احلافظ ابن حجر .
القول الثاين  :أنه حرام .
وهذا مذهب أهل الظاهر .

والراجح مذهب اجلمهور .
-4جاءت أحاديث تدل على جواز االلتفات للحاج ة .
ِ
اَّللِ  ي ِ
ال  ( :ثُ ِوب بِ َّ ِ
ت إِ َىل
أَ -ع ْن َس ْه ِل ابْ ِن ْ
ول َّ
الصْب ِح  -فَ َج َع َل َر ُس ُ
احلَْنظَلِيَّ ِة  قَ َ
ص َال َة ُّ
صلِي َوُه َو يَ ْلتَف ُ
َُ
الص َالة  -يَ ْع ِين َ
َِ
الش ْع ِ
ال أَبُو َد ُاود  :وَكا َن أ َْر َسل فَا ِر ًسا إِ َىل ِِ ِ ِ َّ
س.
ب ) قَ َ
ِِ
الش ْعب م ْن اللْي ِل َْحيُر ُ
َ
َ
ِ
ٍ ِ
اَّللِ  فَ َ َّ
ت إِلَْي نَا فَ َرآنَا
ول َّ
ال  ( :ا ْشتَ َكى َر ُس ُ
بَ -ع ْن َجابِ ٍر  قَ َ
َّاس تَ ْكبِ َريهُ  ،فَالْتَ َف َ
صلْي نَا َوَراءَهُ َوُه َو قَاع ٌد َوأَبُو بَ ْكر يُ ْسم ُع الن َ
ِ
َشار إِلَي نَا فَ َقع ْدنَا  ،فَصلَّي نَا بِ ِِ
ودا ) رواه مسلم .
ص َالته قُ ُع ً
َْ َ
قيَ ًاما فَأ َ َ ْ َ
ج -وحديث أنس يف مرض النيب  وأنه خرج واملسلمون يف صالة الفجر وكشف السرتة  ...فنظر إىل املسلمني وهم صفوف
فتبسم  فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر  ...ونظر املسلمون إىل رسوهلم حىت كادوا أن يفتتنوا .
-5احلكمة من النهي عن االلتفات :
قيل  :ألنه ينايف اخلشوع .

وقيل  :ألن فيه انصراف عن هللا  ،وال مانع من القولني .
 -7أنواع االلتفات يف الصالة :
االلتفات ينقسم إىل قسمني :
األول  :االلتفات بالقلب عن هللا إىل غري هللا .
والثاين  :االلتفات بالبصر .

وكالمها منهي عنه .
-8أن االلتفات من كيد الشيطان .
-9التحذير من الشيطان  ،وأنه عدو لإلنسان .
قال القرطب  :مسي االلتفات اختالساً تصويراً لقبح تلك الفعلة باملختلس  ،ألن املصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعاىل
والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه  ،فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك احلالة .
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صاقًا يف الْق ْبـلَة
 -94باب َه ْل يَـلْتَف ُ
ت أل َْم ٍر يَـ ْنز ُل به  ،أ َْو يَـ َرى َش ْيئًا  ،أ َْو بُ َ
َّب . 
َوقَ َ
ت أَبُو بَ ْك ٍر  فَـ َرأَى الن َّ
ال َس ْه ٌل الْتَـ َف َ
ني
َّها ُُثَّ قَ َ
َ -753عن ابْن ُع َم َر أَنَّهُ قَ َ
ال ( َرأَى الن ُّ
ال ح َ
ني يَ َدي النَّاس فَ َحتـ َ
صلي بَـ ْ َ
َّب ُُ نَ َامةً يف ق ْبـلَة ال َْم ْسجد َو ْه َو يُ َ
الصالَة ) .
الصالَة فَإ َّن َّ
َح ٌد قبَ َل َو ْجهه يف َّ
َح َد ُك ْم إذَا َكا َن يف َّ
ص َر َ
انْ َ
َّم َّن أ َ
ف إ َّن أ َ
اَّللَ قبَ َل َو ْجهه فَالَ يَـتَـنَخ َ
وسى بْ ُن ُع ْقبَةَ َ ،وابْ ُن أَِب َرَّو ٍاد َع ْن نَافع.
َرَواهُ ُم َ
[ م . ] 547 :
شةَ فَـنَظََر
صالَة الْ َف ْجر ََلْ يَـ ْف َجأ ُْه ْم إالَّ َر ُس ُ
 -754عن أَنَس قَ َ
ف س ْتـ َر ُح ْج َرة َعائ َ
ش َ
ول هللا َ ك َ
ال ( بَـ ْيـنَ َما ال ُْم ْسل ُمو َن يف َ
الص َّ
ف فَظَ َّن أَنَّهُ يُري ُد ْ
وج َو َه َّم ال ُْم ْسل ُمو َن
ص أَبُو بَ ْك ٍر َ علَى َعقبَـ ْيه ليَص َل لَهُ َّ
ص ُف ٌ
وف فَـتَبَ َّ
س َم يَ ْ
ض َح ُ
إلَْيه ْم َو ُه ْم ُ
ك َونَ َك َ
اْلُُر َ
ك الْيَـ ْوم ) .
يف م ْن آخر َذل َ
ار إلَْيه ْم أَِتُّوا َ
أَ ْن يَـ ْفتَتنُوا يف َ
صالَِت ْم فَأَ َش َ
صالَتَ ُك ْم فَأ َْر َخى الس ْتـ َر َوتُـ ُو َ
[ م . ] 419 :
----------

ف ) ظاهره أن احلث وقع منه داخل الصالة  ،وقد وقع يف رواية مالك عن نافع غري مقيد حبال
َّها ُُثَّ قَ َ
ص َر َ
ال ح َ
( فَ َحتـ َ
ني انْ َ
الصالة .
األحاديث سبق شرحها  ،وفيها الداللة على جواز االلتفات للحاج ة .
قال احلافظ ابن حجر .... :مث أورد املصنف حديث أنس املتقدم يف باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة  ،قال بن بطال :
وجه مناسبته للرتمجة أن الصحابة ملا كشف  السرت التفتوا إليه  ،ويدل على ذلك قول أنس فأشار إليهم ولوال التفاهتم ملا رأوا
إشارته أه ويوضحه كون احلجرة عن يسار القبلة فالناظر إىل إشارة من هو فيها حيتاج إىل أن يلتفت ومل يأمرهم  باإلعادة بل
أقرهم على صالهتم باإلشارة املذكورة وهللا أعلم .
 -95باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها يف احلضر والسفر وما َيهر فيها وما َافت
ش َك ْوا َ ،ح ََّّت
َ -755ع ْن َجابر بْن َْسَُرةَ  ،قَ َ
ارا  ،فَ َ
ال ( َش َكا أ َْه ُل الْ ُكوفَة َس ْع ًدا إ ََل ُع َم َر  فَـ َع َزلَهُ َ ،و ْ
استَـ ْع َم َل َعلَْيه ْم َع َّم ً
ال أَبُو
صلي ؟ قَ َ
صلي  ،فَأ َْر َس َل إلَْيه  ،فَـ َق َ
ال  :يَا أَبَا إ ْس َحا َق  ،إ َّن َه ُؤالَء يَـ ْز ُع ُمو َن أَنَّ َ
ك الَ ُُتْس ُن تُ َ
ذَ َك ُروا أَنَّهُ الَ ُُْيس ُن يُ َ
شاء  ،فَأ َْرُك ُد يف
صالَةَ الْع َ
إ ْس َحا َق  :أ ََّما أَنَا َوهللا  ،فَإين ُك ْن ُ
ُصلي َ
صالَةَ َر ُسول هللا َ ، ما أَ ْخرُم َع ْنـ َها  ،أ َ
ُصلي ب ْم َ
تأَ
األُولَيَـ ْني َ ،وأُخ ُّ
سأ ََل
ف يف األُ ْخ َريَـ ْني  ،قَ َ
ال  :ذَ َ
اك الظَّ ُّن ب َ
ك يَا أَبَا إ ْس َحا َق  ،فَأ َْر َس َل َم َعهُ َ ،ر ُجالً  ،أ َْو ر َجاالً  ،إ ََل الْ ُكوفَة  ،فَ َ
ع َم ْسج ًدا إالَّ َسأ ََل َع ْنهُ َ ،ويُـثْـنُو َن َم ْع ُروفًا َ ،ح ََّّت َد َخ َل َم ْسج ًدا لبَن َع ْب ٍ
ام َر ُج ٌل م ْنـ ُه ْم ،
َع ْنهُ أ َْه َل الْ ُكوفَة َ ،وََلْ يَ َد ْ
س  ،فَـ َق َ

السويَّة ،
ْىن أَبَا َس ْع َد َة  ،قَ َ
يُـ َق ُ
السريَّة َ ،والَ يَـ ْقس ُم ب َّ
ري ب َّ
ال  :أ ََّما إ ْذ نَ َ
ُس َامةُ بْ ُن قَـتَ َ
اد َة  ،يُك َ
ال لَهُ  :أ َ
ش ْدتَـنَا  ،فَإ َّن َس ْع ًدا َكا َن الَ يَس ُ
ٍ
ام ريَاءً َوْسُْ َعةً ،فَأَط ْل ُع ْم َرهُ ،
َوالَ يَـ ْعد ُل يف الْ َقضيَّة  ،قَ َ
ال َس ْع ٌد  :أ ََما َوهللا ألَ ْد ُع َو َّن بثَالَث ،اللَّ ُه َّم إ ْن َكا َن َع ْب ُد َك َه َذا َكاذبًا ،قَ َ
ال َع ْب ُد ال َْملك  :فَأَنَا
َصابَـ ْتن َد ْع َوةُ َس ْع ٍد  ،قَ َ
ضهُ بالْف َُت َ ،وَكا َن بَـ ْع ُد إذَا ُسئ َل يَـ ُق ُ
َوأَط ْل فَـ ْق َرهُ َ ،و َعر ْ
ري َم ْفتُو ٌن  ،أ َ
ول َ :ش ْي ٌخ َكب ٌ
ْج َواري يف الطُُّرق يَـ ْغم ُزُه َّن ) .
َرأَيْـتُهُ بَـ ْع ُد قَ ْد َس َق َ
ط َحاجبَاهُ َعلَى َع ْيـنَـ ْيه م َن الْك َِب َ ،وإنَّهُ لَيَتَـ َع َّر ُ
ض لل َ
[ م  453 :خمتصراً ] .
---------( َش َكا أ َْه ُل الْ ُكوفَة َس ْع ًدا ) هو بن أيب وقاص وهو خال جابر بن مسرة الراوي عنه ويف رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد امللك
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عن جابر بن مسرة قال ( كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أيب وقاص حىت قالوا إنه ال حيسن
الصالة ) انتهى ويف قوله أهل الكوفة جماز وهو من إطالق الكل على البعض ألن الذين شكوه بعض أهل الكوفة ال كلهم  ،ففي
رواية زائدة عن عبد امللك يف صحيح أيب عوانة جعل ناس من أهل الكوفة وحنوه  ( .الفتح ) .
( إ ََل ُع َم َر  ) أي  :يف أيام خالفته .

ارا ) أي  :عزل عمر سعداً  ،واستعمل على أهل الكوفة بدله عمار بن ياسر .
( فَـ َع َزلَهُ َ ،و ْ
استَـ ْع َم َل َعلَْيه ْم َع َّم ً
صلي ) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة ومنها قصة الصالة وصرح بذلك يف
( فَ َ
ش َك ْوا َ ،ح ََّّت ذَ َك ُروا أَنَّهُ الَ ُُْيس ُن يُ َ

رواية أيب عون اآلتية قريباً ( فقال عمر لقد شكوك يف كل شيء حىت يف الصالة ) وذكر بن سعد وسيف أهنم زعموا أنه حاِب يف
بيع سمس باعه وأنه صنع على داره باباً مبوباً من خشب وكان السوق جماوراً له فكان يتأذى بأصواهتم فزعموا أنه قال انقطع
التصويت  ،وذكر سيف أهنم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن اخلروج يف السرايا  ،وقال الزبري بن بكار يف كتاب النسب  :رفع
أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة  ،ويقويه قول عمر يف وصيته فإين مل أعزله من عجز وال خيانة  ( .الفتح ) .
( فَأ َْر َس َل إلَْيه ) أي  :إىل سعد .
( أ ََّما أَنَا َوهللا ) ِأما بالتشديد  ،وهي للتقسيم .
صالَةَ َر ُسول هللا َ ما أَ ْخرُم َع ْنـ َها ) أي  :ال أن ُقص .
( فَإين ُك ْن ُ
ُصلي ب ْم َ
تأ َ
شاء  ،فَأ َْرُك ُد يف األُولَيَـ ْني ) قال النووي  :يعين أطوهلما  ،وأدميهما  ،وأمدمها .
صالَةَ الْع َ
ُصلي َ
(أ َ
( َوأُخ ُّ
ف يف األُ ْخ َريَـ ْني ) أي  :أخف التطويل  ،ويف رواية مسلم ( وأحذف ) أي  :أحذف التطويل ال حذف أصل القراءة .
( قَ َ
ال  :ذَ َ
ك يَا أَبَا إ ْس َحا َق ) أي  :هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه  ،زاد مسعر عن عبد امللك وابن عون مجيعاً
اك الظَّ ُّن ب َ
(فقال سعد  :أتعلمين األعراب الصالة ؟) أخرجه مسلم .
( فَأ َْر َس َل َم َعهُ َ ،ر ُجالً  ،أ َْو ر َجاالً  ،إ ََل الْ ُكوفَة ) كذا هلم بالشك ويف رواية بن عيينة ( فبعث عمر رجلني ) وهذا يدل على أنه
أعاده إىل الكوفة ليحصل له الكشف عنه حبضرته ليكون أبعد من التهمة .

( َويُـثْـنُو َن َم ْع ُروفًا ) ويف رواية ابن عيينة ( فكلهم يثين عليه خرياً ) .
( َح ََّّت َد َخ َل َم ْسج ًدا لبَن َع ْب ٍ
س ) قبيلة كبرية من قيس .
السريَّة ) السرية قطعة من اجليش  ،ويف رواية ( وال ينفر يف السرية ) .
( فَإ َّن َس ْع ًدا َكا َن الَ يَسريُ ب َّ

( َوالَ يَـ ْعد ُل يف الْ َقضيَّة ) أي  :احلكومة .
ال س ْع ٌد  :أَما وهللا ألَ ْد ُعو َّن بثَالَ ٍ
ث ) أي  :عليك  ،واحلكمة يف ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثالث وهي الشجاعة حيث
( قَ َ َ
َ َ
َ
قال ( ال ينفر ) والعفة حيث قال ( ال يقسم ) واحلكمة حيث قال ( ال يعدل ) فهذه الثالثة تتعلق بالنفس واملال والدين ،
فقابلها مبثلها فطول العمر يتعلق بالنفس وطول الفقر يتعلق باملال والوقوع يف الفنت يتعلق بالدين  ،ومن أعجب العجب أن سعداً
مع كون هذا الرجل واجهه هبذا وأغضبه حىت دعا عليه يف حال غضبه راعي العدل واإلنصاف يف الدعاء عليه  ،إذ علقه بشرط
أن يكون كاذباً  ،وأن يكون احلامل له على ذلك الغرض الدنيوي  ( .الفتح ) .
ام ريَاءً َوْسُْ َعةً ) أي  :لرياه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر .
( قَ َ
( َوأَط ْل فَـ ْق َرهُ ) يف رواية جرير ( وشدد فقره ) ويف رواية سيف ( وأكثر عياله )

ضهُ بالْف َُت ) وهذا دعاء عليه بدينه  ،قال الزين بن املنري  :يف الدعوات الثالث مناسبة للحال أما طول عمره فلرياه من مسع
( َو َعر ْ
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بأمره فيعلم كرامة سعد  ،وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه  ،ألن حاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيوياً  ،وأما تعرضه للفنت فلكونه قام
فيها ورضيها دون أهل بلده .
( َوَكا َن بَـ ْع ُد ) أي  :أبو سعدة .

( إ َذا ُسئ َل ) ويف رواية ابن عيينة ( إذا قيل له كيف أنت ) .

ري َم ْفتُو ٌن ) قيل :مل يذكر الدعوة األخرى وهي الفقر ،لكن عموم قوله ( أصابتين دعوة سعد ) يدل عليه،
( يَـ ُق ُ
ول َ :ش ْي ٌخ َكب ٌ
قلت قد وقع التصريح به يف رواية الطرباين من طريق أسد بن موسى ويف رواية أيب يعلى عن إبراهيم بن احلجاج كالمها عن أيب
عوانة ولفظه قال عبد امللك (فأنا رأيته يتعرض لإلماء يف السكك فإذا سألوه قال كبري فقري مفتون) ويف رواية إسحاق عن جرير
(فافتقر وافتنت) ويف رواية سيف فعمى واجتمع عنده عشر بنات وكان إذا مسع حبس املرأة تشبث هبا فإذا أنكر عليه قال دعوة
املبارك سعد ويف رواية بن عيينة (وال تكون فتنة إال وهو فيها) ويف رواية حممد بن جحادة عن مصعب بن سعد حنو هذه القصة
قال وأدرك فتنة املختار فقتل فيها رواه املخلص يف فوائده ومن طريقه بن عساكر ويف رواية سيف أنه عاش إىل فتنة اجلماجم
وكانت سنة ثالث ومثانني وكانت فتنة املختار حني غلب على الكوفة من سنة سمس وستني إىل أن قتل سنة سبع وستني .
َصابَـ ْتن َد ْع َوةُ َس ْع ٍد ) وكان سعد معروفاً بإجابة الدع وة .
(أ َ
 -1احلديث دليل على وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة لإلمام واملأموم  ،وسيأيت حبث املسألة يف احلديث الذي يليه إن شاء هللا .
 -2مشروعية القراءة يف كل صالة .
 -3جواز عزل اإلمام بعض عماله إذا شكى إليه وإن مل يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك املصلحة  ،قال مالك قد عزل عمر
سعداً وهو أعدل من يأيت بعده إىل يوم القيامة والذي يظهر أن عمر عزله حسماً ملادة الفتنة  ،ففي رواية سيف قال عمر  :لوال
االحتياط وأن ال يتقي من أمري مثل سعد ملا عزلته  ،وقيل عزله إيثاراً لقربه منه  ،لكونه من أهل الشورى  ،وقيل ألن مذهب عمر
أنه ال يستمر بالعامل أكثر من أربع سنني  ( .الفتح ) .
 -4أن السؤال عن عدالة الشاهد وحنوه  ،يكون ممن جياوره .
-5فيه خطاب الرجل اجلليل بكنيته  ،واالعتذار ملن ُمسع يف حقه كالم يسوؤه .
ِ
الرجل ْ ِ
ِ ِ
ِِ
ف َعلَْي ِه فِْت نَة بِِإ ْعج ٍ
يف َعلَْي ِه الْ ِفْت نَة ،
اجلَليل ِيف َو ْجهه إِ َذا َملْ َخيَ ْ
َّهي َع ْن َذل َ
ك إَِّمنَا ُه َو ل َم ْن خ َ
اب َوَْحنوه َ ،والن ْ
َ
-6فيه َم ْدح َّ ُ
ت أَح ِاديث َكثِرية ِيف َّ ِ ِ
ض ْح ُته َما ِيف كِتَاب ْاألَذْ َكار  ( .نووي ) .
نهما ِمبَا ذَ َكْرته َوقَ ْد أ َْو َ
َوقَ ْد َجاءَ ْ َ
الصحيح ب ْاأل َْمَريْ ِن َ ،و َمجَ َع الْ ُعلَ َماء بَْي َ
َ
املعني .
 -7جواز الدعاء على الظامل ِ
 -8سلوك الورع يف الدعاء .
 -9فضل سعد .
 -10أن سعداً كان مستجاب الدعوة .
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الصامت أ َّ
صالَ َة ل َم ْن ََلْ يَـ ْق َرأْ ب َفاُتَة الْكتَاب ) .
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
اد َة بْن َّ
َ -756ع ْن ُعبَ َ
ال ( الَ َ
[ م . ] 394 :

ول هللا َ د َخل ال َْم ْسج َد فَ َد َخل َر ُجل فَ َ َّ
َ -757ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  ( ،أ َّ
صل
سلَّ َم َعلَى النَّب  فَـ َر َّد َوقَ َ
َن َر ُس َ
ال ْارج ْع فَ َ
َ ٌ
صلى فَ َ
َ
صلي َك َما َ َّ
ك
صل ثَالَثًا فَـ َق َ
سلَّ َم َعلَى النَّب  فَـ َق َ
ال َوالَّذي بَـ َعثَ َ
صل فَإنَّ َ
فَإنَّ َ
ك ََلْ تُ َ
ال ْارج ْع فَ َ
صل فَـ َر َج َع يُ َ
ك ََلْ تُ َ
صلى ُُثَّ َج َ
اء فَ َ
ك م َن الْ ُق ْرآن ُُثَّ ْارَك ْع َح ََّّت تَط َْمئ َّن َراك ًعا
ُحس ُن غَْيـ َرهُ فَـ َعل ْمن فَـ َق َ
ت إ ََل َّ
الصالَة فَ َك ِْب ُُثَّ اقـ َْرأْ َما تَـيَ َّ
س َر َم َع َ
ال إ َذا قُ ْم َ
با ْحلَق َما أ ْ

ك ُكل َها ) .
صالَت َ
سا َوافْـ َع ْل ذَل َ
ُُثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَـ ْعتَد َل قَائ ًما ُُثَّ ْ
ك يف َ
اس ُج ْد َح ََّّت تَط َْمئ َّن َساج ًدا ُُثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَط َْمئ َّن َجال ً
[ م . ] 397 :

صالَ َِت ال َْعشي الَ أَ ْخرُم َع ْنـ َها أ َْرُك ُد يف
ال  :قَ َ
َ -758ع ْن َجابر بْن َْسَُرةَ قَ َ
ال َس ْع ٌد ( ُك ْن ُ
صالَةَ َر ُسول هللا َ 
ُصلي ب ْم َ
تأ َ
ك).
ال ُع َم ُر َ ،رض َي َّ
ف يف األُ ْخ َريَـ ْني فَـ َق َ
َحذ ُ
ك الظَّ ُّن ب َ
اَّللُ َع ْنهُ َ ،ذل َ
األُولَيَـ ْني َوأ ْ
[ م . ] 453 :
---------( ب َفاُتَة اَلْكتَاب ) اسم من أمساء الفاحتة  ،مسيت بذلك ألن القرآن افتتح هبا  ،وألن القراءة يف الصالة تفتتح هبا .
 -1هذه االحاديث ذكرها املصنف – رمحه هللا – ليستدل هبا على وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة .
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة اختالفاً كثرياً على ثالثة أقوال :

القول األول  :ال جتب مطلقاً ال يف السرية وال اجلهرية .

وهذا مذهب احلنفية  .واستدلوا :
أ-بقوله تعاىل  ( :فَاقْ رأُوا ما تَي َّسر ِمن الْ ُقر ِ
آن ) .
َ َ َ َ َ ْ
ب-ولقوله  للمسيء يف صالته ( مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن ) .
القول الثاين  :أنه واجب يف السرية واجلهرية .
وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه  ،واختاره البخاري والشوكاين .
أ-حلديث الباب – حديث عبادة . -
ال َ :ال تَ ْفعلُوا إَِّال بَِف ِاحتَ ِة اَلْ ِكتَ ِ
اب  ) ..؟
ف إِ َم ِام ُك ْم ؟ قُ ْلنَا  :نِ ْع َم  .قَ َ
ب-وحديث عبادة – عند أيب داود  ( -لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْقَرءُو َن َخْل َ
َ
فإن النيب  كان يف صالة جهرية  ،مث ملا انتهى قال  :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب  ،فإنه ال صالة . ) ...
ج-وعند ابن حبان والدار قطين ( َال َْجت ِزي ص َالةٌ َال ي ْقرأُ فِيها بَِف ِاحتَ ِة اَلْ ِكتَ ِ
اب ) .
َُ َ
َ
د-وحلديث أيب هريرة قال  :قال رسول هللا  ( كل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) رواه مسلم .
أي ناقصة  ،واخلداج يف اللغة النقصان  ،يقال  :أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها غري تام .
القول الثالث  :واجبة يف السرية دون اجلهرية .
وهذا قول اإلمام مالك  ،وهو قول سعيد بن املسيب  ،والزهري  ،ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية .
ئ الْ ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَه وأَنْ ِ
أ-لقوله تعاىل ِ :
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن) .
(وإذَا قُِر َ ْ
ْ ُ َُ
َ
قالوا  :هذا أمر باالستماع واإلنصات ملن يق رأ القرآن  ،وقد ذكر اإلمام أمحد اإلمجاع على أهنا نزلت يف الصالة .
ب-وعن جابر قال  :قال رسول هللا  ( من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة ) رواه ابن ماجه وأمحد .
قال البخاري  :هذا خرب مل يثبت عند أهل العلم .
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وقال ابن حجر  :كل طرقه معلولة .
ج  -قالوا  :كيف يلزم املأموم بقراءة الفاحتة يف اجلهرية وقد مسعها من اإلمام و ِأمن عليها  ،والسامع املؤمن كالفاعل  ،بدليل قوله
تعاىل يف قصة موسى وهارون ( ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنيا  ...قد أجيبت دعوتكما ) ومعلوم أن
يؤمن  ،فجعل هللا دعوة موسى دعوة هلارون .
الداعي موسى بنص القرآن  ،وهارون كان ِ

 ما اْلواب عن أدلة احلنفية ؟

اْلواب  :أما قوله تعاىل ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن  ) ..فهذا عام  ،وجاء احلديث الذي يأمر بقراءة الفاحتة فخصص .

وأما قوهلم  :أن النيب  مل يعلمها املسيء يف ص الته  ،نقول  :جاء يف رواية عند أيب داود ( مث اقرأ بأم القرآن . ) ..
 وأما اْلواب عن أدلة القول الثالث ( أهنا واجبة يف السرية دون اْلهرية ) ؟

اْلواب  :أما اآلية فهي عامة  ،وحديث عبادة األمر بالفاحتة خاص  ،واخلاص يقضي على العام .

وأما حديث ( من كان له إمام فقراءة اإلمام  ) ...فهذا حديث ال يصح .

وأما قوهلم إن ذلك عبث  ،نقول  :ما دام أنه جاء النص بقراءة الفاحتة فيلزم أن يقرأها مث ينصت .
ِ باذا أجاب أصحاب الثالث عن أدلة القائلني بالوجوب مطلقاً ؟

أجابوا  :أما حديث عبادة ( ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ) فهذا حممول على الصالة السرية .
وأما حديث عبادة الثاين ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم  ) ...فقالوا هو ضعيف  ،وقد تقدم أنه ضعفه اإلمام أمحد  ،وابن
املديين  ،وابن تيمية .
ومنهم من قال :إنه منسوخ ،وناسخه حديث أيب هريرة (أن النيب  انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة  -ويف رواية أهنا
الصبح  -فقال :هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل :نعم ،أنا يا رسول هللا  ،فقال :إين أقول مايل أنازع القرآن .قال أبو
هريرة :فانتهى الناس عن القراءة مع رسول هللا  فيما جهر فيه رسول هللا  بالقراءة حني مسعوا ذلك من رسول هللا) .رواه أبو داود
 -2تسقط الفاحتة يف حق املسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً .
حلديث أيب بكرة ( أنه انتهى إىل النيب  وهو راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف  ،فذكر ذلك إىل النيب  فقال  :زادك هللا
حرصاً وال تعد ) رواه البخاري  ،ومل يأمره النيب  بقضاء الركعة .
ومن النظر  :أن هذا الرجل مل يدرك القيام الذي هو حمل قراءة الفاحتة  ،فسقط عنه الذكر لسقوط حمله  ،كما يسقط غسل اليد
يف الوضوء إذا قطعت يده من املرفق لفوات احملل  ( .ابن عثيمني ) .
 -3ال بد من الفاحتة يف كل ركعة .
لقوله  للمسيء يف صالته ( مث افعل ذلك يف صالتك كلها ) .
فائدة  :قوله ( ال تعد ( اختلف العلماء  :قيل  :ال تعد إىل اإلسراع  ،وقيل  :إىل الركوع دون الصف  ،والراجح األول .
(وسيأيت البحث يف ذلك إن شاء هللا) .

 -4أن للفاُتة أْساء :
 -فاُتة الكتاب .

ألنه يفتتح هبا القرآن كتابة وقراءة .
 -أم القرآن .

ألنه مجع فيها مجيع القرآن .
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 الصالة .قال تعاىل يف احلديث القدسي  “ :قسمت الصالة بيين وبني عبدي . ” ...
 -السبع املثاين .

حلديث  “ :أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم ” .
 -الرقية .

ألن أبا سعيد رقا هبا .
قال العلماء  :كثرة األمساء يدل على شرف املسمى .
 -96باب القراءة يف الظهر

ورتَـ ْني يُطَو ُل يف
ادةَ  ،قَ َ
َّب  يَـ ْق َرأُ يف َّ
ال ( َكا َن الن ُّ
 -759عن أَِب قَـتَ َ
الرْك َعتَـ ْني األُولَيَـ ْني م ْن َ
صالَة الظُّ ْهر ب َفاُتَة الْكتَاب َو ُس َ
ُوَل َ ،وَكا َن
ورتَـ ْني َ ،وَكا َن يُطَو ُل يف األ َ
األ َ
َحيَانًا َ ،وَكا َن يَـ ْق َرأُ يف ال َْع ْ
ُوَل َويُـ َقص ُر يف الثَّانيَة َويُ ْسم ُع اْليَةَ أ ْ
صر ب َفاُتَة الْكتَاب َو ُس َ
الص ْبح َويُـ َقص ُر يف الثَّانيَة ) .
صالَة ُّ
الرْك َعة األ َ
يُطَو ُل يف َّ
ُوَل م ْن َ
[ م . ] 451 :
ال
ال نَـ َع ْم قُـلْنَا بأَي َش ْي ٍء ُك ْنتُ ْم تَـ ْعرفُو َن قَ َ
صر قَ َ
َ -760ع ْن أَِب َم ْع َم ٍر قَ َ
ال ( َسأَلْنَا َخبَّابًا أَ َكا َن الن ُّ
َّب  يَـ ْق َرأُ يف الظُّ ْهر َوال َْع ْ
ضط َراب حلْيَته ) .
با ْ
----------

( يف اَ َّلرْك َعتَـ ْني اَْألُولَيَـ ْني ) املراد الركعة األوىل والثانية .

ورتَـ ْني ) أي  :يف الركعتني  ،يف كل ركعة سورة  ،وقد جاء يف البخاري ( بفاحتة الكتاب وس ورة سورة ) ،
(ب َفاُتَة اَلْكتَاب َو ُس َ
ومسيت االسورة سورة  ،النفصاهلا عن أختها  ،وقيل  :لشرفها وارتفاعها  ،كما يقال ملا ارتفع من األرض سورة  ،وقيل  :ألهنا

قطعة من القرآن .

َحيَاناً ) أي :جيهر هبا حىت يُسمعها من خلفه ،ويف رواية النسائي من حديث الرباء قال (كنا نصلي خلف النيب
( َويُ ْسم ُعنَا اَْْليَةَ أ ْ

 الظهر ،فنسمع منه اآلية بعد اآلية ،من سورة لقمان والذاريات) والبن خزمية من حديث أنس حنوه ،لكن قال ب (سبح اسم
ربك األعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) .
( ُكنَّا ََْن ُزُر ) بفتح النون وسكون احلاء وضم الزاي معناه  :خنرص ونقدر ونقيس .

لس ْج َدة ) قدرها (  ) 30آية  ،يف كل ركعة من األوليني يف الظهر .
يل) اَ َّ
( قَ ْد َر ( :اَل تَـ ْنز ُ

صف م ْن ذَلك ) أي  ) 15 ( :آية يف كل ركعة من األخريني يف الظهر .
( َويف اَْألُ ْخ َريَـ ْني قَ ْد َر اَلن ْ
-1احلديث دليل على مشروعية القراءة يف صالة الظهر والعصر .

الرْك َعتَ ْ ِ
ني
 -2احلديث دليل على مشروعية القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األوليني من صالة الظهر والعصر لقوله (يَ ْقَرأُ ِيف َّ
ني ِمن ِ
ِ ِِ ِ ِ
اب و ُسورتَ ْ ِ
ني . ) ...
األُولَيَ ْ ِ ْ َ
صالَة الظُّ ْه ِر ب َفاحتَة الْكتَ َ َ
قال يف املغن  :ال نعلم خالفاً أنه يسن قراءة سورة مع الفاحتة يف الركعتني األوليني من كل صالة .
ُوىل ) .
 -3احلديث دليل على استحباب تطويل الركعة األوىل أطول من الثانية  ،لقوله ( َويُطَِِو ُل اَ َّلرْك َعةَ اَْأل َ

قال ابن قدامة رمحه هللا  :ويستحب أن يطيل الركعة األوىل من كل صالة ؛ ليلحقه القاصد للصالة ،..حلديث أيب قتادة ....قال
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أمحد ،رمحه هللا ،يف اإلمام يطول يف الثانية ،يعين أكثر من األوىل :يقال له يف هذا  :تَ َعلَّم  .وقال أيضاً  ،يف اإلمام يقصر يف األوىل
ويطول يف اآلخرة  :ال ينبغي هذا  ،يقال له ،ويؤمر .
قال احلافظ ابن حجر ( :قوله باب يطول يف الركعة األوىل) أي يف مجيع الصلوات  ،وهو ظاهر احلديث املذكور .
وقال النووي رمحه هللا  :وقوله ( وكان يطول الركعة األوىل ويقصر الثانية ) هذا مما اختلف العلماء يف العمل بظاهره  ،ومها وجهان
طول بدعاء االفتتاح والتعوذ  ،أو لسماع دخول داخل يف الصالة
ألصحابنا  ،أشهرمها عندهم  :ال يطول  ،واحلديث متأول على أنه ِ
وحنوه ال يف القراءة  .والثاين  :أنه يستحب تطويل القراءة يف األوىل قصداً  ،وهذا هو الصحيح املختار املوافق لظاهر السنة .

-4اختلف يف احلكمة يف مشروعية تطويل الركعة األوىل عن الثانية :
فقيل  :إن املصلي يكون يف أول الصالة نشيطاً مقبالً على صالته .

وقيل  :حىت يدرك الناس الصالة كاملة بإدراك الركعة األوىل .
ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن حيىي يف آخر هذا احلديث ( فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ) .
قال الشيخ تقي الدين  :كأن السبب يف ذلك أن النشاط يف األوىل يكون أكثر  ،فناسب التخفيف يف الثانية حذراً من امللل .

 -5احلديث دليل على أن األفضل قراءة سورة كاملة يف الركعة أو ما يعادهلا من سورة أخرى طويلة  ،لقوله ( بفاحتة الكتاب
وسورة سورة )  ،ففيه أن قراءة سورة كاملة يف الركعة أفضل من قراءة ما يعادهلا من سورة أخرى طويلة .

 لكن ما احلكم لو خالف وقرأ مقدار ما يعادهلا من سورة طويلة ؟
قيل  :يكره ذلك  ،لكن الصواب أهنا غري مكروهة .
أ-لعموم قوله تعاىل ( فَاقْ رأُوا ما تَي َّسر ِمن الْ ُقر ِ
آن ) .
َ َ َ َ َ ْ
ب-وقال  للمسيء يف صالته  (:مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) .
اَّللِ َوَما أُنْ ِزَل إِلَْي نَا
ج-وملا رواه مسلم عن أيب هريرة  ( : أن رسول هللا  كان يقرأ يف راتبة الفجر يف الركعة األوىل (قُولُوا َآمنَّا بِ َّ
وما أُنْ ِزَل إِ َىل إِب ر ِاه ِ ِ
اعيل  ...البقرة ) ويف الركعة الثانية (قُل يا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب تَ َع الَْوا إِ َىل َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ْم  ...آل
ََ
َْ َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَ َ
عمران ) وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل .
-6احلديث دليل على أنه ينبغي لإلمام أن يسمع اآلية أحياناً يف قراءة الظهر والعصر  ،لفعل النيب . 
 -7احلديث يدل على أنه يقتصر على الفاحتة يف الركعتني األخريني من الظهر والعصر وثالثة املغرب .

 لكن جاء ما يوهم خالف ذلك :
ِ
ول َِّ
وهو حديث أيب سعيد  .أنه قال ( ُكنَّا َْحن ِزر قِيام رس ِ
ني األُولَيَ ْ ِ
الرْك َعتَ ْ ِ
ني ِم َن الظُّ ْه ِر
ص ِر فَ َحَزْرنَا قيَ َامهُ ِِف َّ
اَّلل ِِ ف الظُّ ْه ِر َوالْ َع ْ
ُ َ َ َُ
ِ
ِ
قَ ْدر قِراءةِ امل تَْن ِزيل َّ ِ
ِ
ِ
ِ
صِ
ِ ِ
ني األُولَيَ ْ ِ
الرْك َعتَ ْ ِ
ُخريَ ْ ِ
ص ِر َعلَى
ك َو َحَزْرنَا قيَ َامهُ ِِف َّ
ف م ْن َذل َ
ني م َن الْ َع ْ
ني قَ ْد َر النِ ْ
َ ََ
الس ْج َدة َو َحَزْرنَا قيَ َامهُ ِف األ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صف م ْن َذلك ) رواه مسلم .
ُخَريَ ْني م َن الظُّ ْه ِر َوِف األ ْ
قَ ْد ِر قيَامه ِف األ ْ
ص ِر َعلَى النِ ْ
ُخَريَ ْني م َن الْ َع ْ
ِ
ِ
صِ
ُخريَ ْ ِ
ِ
ك ) ومعلوم أن السجدة [  ] 30آية  ،إذاً ظاهره أنه يقرأ يف الركعتني األخريني
ف ِم ْن ذَل َ
ني قَ ْد َر اَلنِ ْ
 فقوله ( َويف اَْأل ْ َ
مقدار  ] 15 [ :آية  ،إذاً بقدر سورة الفاحتة ومعها سورة قدر مثان آيات .
وقد اختلف العلماء يف اجلمع بني احلديثني :
اْلمع األول :
بعض العلماء رجح حديث أيب قتادة على حديث أيب سعيد  ،ألنه يف الصحيحني  ،وحديث أيب سعيد يف صحيح مسلم  ،وألن
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حديث أيب قتادة جاء بصيغة اجلزم  ،وحديث أيب سعيد قال ( حزرنا قيامه ) وفرق بني اجلزم بالشيء وبني حزره وتقديره .
اْلمع الثاين :
وبعض العلماء ذهب إىل أن قراءة سورة بعد الفاحتة يف الركعتني األخريني سنة  ،وهذا مذهب الشافعي .
اْلمع الثالث :

ومن العلماء من مجع بني احلديثني ؛ وهو أن الرسول  يفعل هذا أحياناً ويفعل هذا أحياناً  ،وهذا الصحيح ألمرين :

أوالً  :أن القاعدة يف األصول أنه مىت أمكن اجلمع بني الدليلني فهو أوىل من الرتجيح  ،ألن اجلمع عمل بكال الدليلني .

ثانياً  :أن الصالة تتكرر يف اليوم والليلة سمس مرات  ،وقد تنوعت كثري من أقواهلا وأفعاهلا  ،فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا
الباب .
 -8اإلسرار يف الصالة السرية  ،واجلهر يف الصالة اجلهرية من سنن الصالة .
قال ابن قدامة  :اجلهر يف مواضع اجلهر ،واإلسرار يف مواض ع اإلسرار ،جممع على استحبابه ،ومل خيتلف املسلمون يف موضعه.
 -9أن ما ذكر يف حديث أيب قتادة هو عادة النيب  وسنته .
 -10استحباب تطويل صالة الظهر وقراءهتا  ،على صالة العصر وقراءهتا .
 -97باب القراءة يف العصر

ْت بأَي
ال نَـ َع ْم  ،قَ َ
صر قَ َ
حع ْن أَِب َم ْع َم ٍر  ،قَ َ
ال  :قُـل ُ
ْت ْلَبَّاب بْن األ ََرت أَ َكا َن الن ُّ
ال ( قُـل ُ
َّب  يَـ ْق َرأُ يف الظُّ ْهر َوال َْع ْ
َ -761
ٍ
ضط َراب حلْيَته ) .
اءتَهُ قَ َ
ال با ْ
َش ْيء ُك ْنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن ق َر َ
الرْكعتـ ْني من الظُّ ْهر والْعصر ب َفاُتَة الْكتاب وس ٍ
ورةٍ َويُ ْسم ُعنَا
ادةَ  ،قَ َ
ال ( َكا َن الن ُّ
 -762عن أَِب قَـتَ َ
َ َ ْ
ورة ُس َ
َ َُ َ
َّب  يَـ ْق َرأُ يف َّ َ َ َ
َحيَانًا ) .
اْليَةَ أ ْ
[ م . ] 451 :
---------احلديث تقدم شرحه  ،وهو دليل على مشروعية القراءة يف صالة العصر .

 -98باب القراءة يف املغرب
َ -763عن ابْن َعبَّ ٍ
اَّلل
ن َو َّ
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما أَنَّهُ قَ َ
ال ( إ َّن أ َُّم الْ َف ْ
{وال ُْم ْر َسالَت ُع ْرفًا} فَـ َقالَ ْ
ت يَا بُـ ََّ
ضل َْس َع ْتهُ َو ُه َو يَـ ْق َرأُ َ
ت م ْن َر ُسول هللا  يَـ ْق َرأُ بَا يف ال َْمغْرب ) .
ك َهذه ُّ
اءت َ
ورةَ إنَّـ َها ْلخ ُر َما َْس ْع ُ
الس َ
لََق ْد ذَ َّك ْرتَن بق َر َ
[ م . ] 462 :
ال ِل َزيْ ُد بْن ثَاب ٍ
َّب  يَـ ْق َرأُ بطُول
ال  ( :قَ َ
َ -764ع ْن َم ْرَوا َن بْن ا ْحلَ َكم قَ َ
ت َما لَ َ
ت الن َّ
صا ٍر َوقَ ْد َْس ْع ُ
ك تَـ ْق َرأُ يف ال َْم ْغرب بق َ
ُ
الطُّولَيَـ ْني ) .
---------ضل ) لبابة بنت احلارث اهلاللية .
( إ َّن أ َُّم الْ َف ْ
ورةَ ) أي  :سورة املرسالت .
ن َو َّ
ك َهذه ُّ
( فَـ َقالَ ْ
اءت َ
ت يَا بُـ ََّ
الس َ
اَّلل لََق ْد ذَ َّك ْرتَن بق َر َ

( يَـ ْق َرأُ بَا يف ال َْمغْرب ) أي  :يف صالة املغرب .
ال ِل َزيْ ُد بْن ثَاب ٍ
ك تَـ ْق َرأُ ) كان مروان حينئذ أمرياً على املدينة من قبل معاوية .
( قَ َ
ت َما لَ َ
ُ
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صا ٍر ) املفصل .
يف ال َْم ْغرب بق َ
( يَـ ْق َرأُ بطُول الطُّولَيَـ ْني ) أي  :بأطول السورتني الطويلتني  ،قال احلافظ  :ويف رواية أيب داود قال قلت وما طوىل الطوليني قال
األعراف وبني النسائي يف رواية له أن التفسري من قول عروة ولفظه قال قلت يا أبا عبد هللا وهي كنية عروة ويف رواية البيهقي قال
فقلت لعروة ويف رواية اإلمساعيلي قال بن أيب مليكة وما طوىل الطوليني زاد أبو داود قال يعين بن جريج وسألت أنا بن أيب مليكة
فقال يل من قبل نفسه املائدة واالعراف كذا رواه عن احلسن بن على عن عبد الرزاق وللجوزقى من طريق عبد الرمحن بن بشر
عن عبد الرزاق مثله لكن قال األنعام بدل املائدة وكذا يف رواية حجاج بن حممد والصغاين املذكورتني وعند أيب مسلم الكجي عن
أيب عاصم بدل األنعام يونس أخرجه الطرباين وأبو نعيم يف املستخرج فحصل االتفاق على تفسري الطوىل باألعراف وِف تفسري
األخرى ثالثة أقوال احملفوظ منها األنعام قال بن بطال البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طوىل الطوال فلما مل يردها دل
على أنه أراد األعراف ألهنا أطول السور بعد البقرة وتعقب بأن النساء أطول من األعراف وليس هذا التعقيب مبرضي ألنه اعترب
عدد اآليات وعدد آيات األعراف أكثر من عدد آيات النساء وغريها من السبع بعد البقرة واملتعقب اعترب عدد الكلمات ألن
كلمات النساء تزيد على كلمات األعراف مبائيت كلمة وقال بن املنري تسمية األعراف واألنعام بالطوليني إمنا هو لعرف فيهما ال
أهنما أطول من غريمها .
 -1هذه األحاديث فيها مقدار القراءة يف صالة املغرب .
فذهب مجاهري العلماء إىل أنه يقرأ بقصار املفصل .
ِ ِ
ِ
ال ( َكا َن فَُال ٍن ي ِطيل اَْألُولَي ِ ِ
ص ِل
أ-حلديث ُسلَْي َما َن بْ ِن يَ َسا ٍر  قَ َ
صا ِر اَلْ ُم َف َّ
ني م ْن اَلظُّ ْه ِرَ ،وُخيَِف ُ
ُ ُ َْ
ف اَلْ َع ْ
صَرَ ،ويَ ْقَرأُ ِيف اَلْ َم ْغ ِرب بِق َ
ال أَبو هري رةَ " :ما صلَّيت ور ِاء أَح ٍد أَ ْشبه ص َالةِ بِرس ِ ِ ِ
وِيف اَلْعِ َش ِاء بِوس ِط ِه وِيف اَ ُّ ِ ِِ
ول اَ ََّّلل  م ْن َه َذا ) أ ْ
َخَر َجهُ
لصْب ِح بطُوله  .فَ َق َ ُ ُ َْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ََ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يح .
صح ٍ
َّسائ ُّي بِإ ْسنَاد َ
الن َ
ب -وحلديث رافع بن خديج  ... ( :مث ننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله ) .
لكن يسن أحياناً أن يقرأ فيها من أواسط املفصل وطواله .
 فقد ثبت عنه  أنه قرأ بالطور  ،كما يف حديث جب ِري ب ِن مطْعِ ٍم  ،قَ َ ِ
ول هللاِ  قَرأَ ِيف الْم ْغ ِر ِ
ب بِالطُّوِر ) ،
ت َر ُس َ
ال ( َمس ْع ُ
َُ ْ ْ ُ
َ
َ
وهي من طوال املفصل .
 وثبت عنه أنه قرأ باملرسالت – كما يف حديث الباب  -وهي من طوال املفصل .

 وثبت عنه قرأ األعراف كما يف حديث الباب .
قال ابن حجر  :وطريق اجلمع بني هذه األحاديث أنه  كان يطيل القراءة يف صالة املغرب إما لبيان اجلواز وإما لعلمه بعدم
املشقة على املأمومني .
قال ابن القيم  :أما املداومة على قصار املفصل دائماً فهو من فعل مروان بن احلكم  ،وهلذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال  :ما
لك تقرأ بقصار املفصل  ،وقد رأيت رسول هللا  يق رأ يف املغرب بط وىل الطوليني األعراف .
 -2املفصل املراد به  :من [ ق ] إىل الناس على القول الصحيح .
وطواله  :من ق  -عم .
وأواسطه  :من عم  -الضحى .
وقصاره  :من الضحى  -الناس .
وْسي بذلك :
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قال النووي  :مسي بذلك لقصر سوره  ،وقرب انفصال بعضه من بعض .
وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  :أول املفصل من ق إىل آخر القرآن على الصحيح  ،ومسي مفصال لكثرة الفصل بني سوره
بالبسملة على الصحيح .
 -3هلذا االسم ( املفصل ) أصل يف السنة ،فقد كان هذا االسم معلوماً شائعاً بني الصحابة  ،وردت به أحاديث كثرية منوع ة
عن عدد من الصحابة .
أ-جاء رجل إِ َىل اب ِن مسع ٍ
ت النَّظَائَِر الَِّيت َكا َن
ت ال ُْم َف َّ
ص َل اللَّْي لَةَ ِيف َرْك َع ٍة ؟ فَ َق َ
ود فَ َق َ
ال  :قَـ َرأْ ُ
ال َ :ه ًّذا َك َه ِِذ ِِ
الش ْع ِر ؟! لََق ْد َعَرفْ ُ
َ َ َُ ٌ ْ َ ُْ
ِ
ِ
ص ِل ُ ،سورتَ ْ ِ
ني ِيف ُك ِِل َرْك َعة .رواه البخاري ومسلم .
ورًة م ْن الْ ُم َف َّ
النِ ُّ
َ
ين ُس َ
َّيب  يَ ْقُر ُن بَْي نَ ُه َّن ؛ فَ َذ َكَر ع ْش ِر َ
ال ( َكا َن معاذُ بن جب ٍل ي ِ
َّيب ُ مثَّ ي رِجع فَي ؤمُّ قَومه  ،فَ َّ ِ
ِ
اَّللِ رضي هللا عنهما قَ َ
ب -وعن َجابِر بْ ِن َعْب ِد َّ
َْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ
ُ َ ْ ُ ََ ُ َ
صلى الْع َشاءَ
صلِي َم َع الن ِِ
ال ( فَتَّا ٌن  ،فَتَّا ٌن  ،فَتَّا ٌن ) ثََال َ ِ
ِ
الر ُج ُل  ،فَ َكأ َّ
َّيب  فَ َق َ
ف َّ
صَر َ
َن ُم َعا ًذا تَنَ َاوَل مْنهُ  .فَبَ لَ َغ النِ َّ
ث مَرا ٍر َ ،وأ ََمَرهُ
فَ َقَرأَ بِالْبَ َقَرةِ  ،فَانْ َ
بِسورتَ ْ ِ
َح َفظُ ُه َما ) رواه البخاري ومسلم .
ص ِل  .قَ َ
ني ِم ْن أ َْو َس ِط الْ ُم َف َّ
ال َع ْمٌرو راوي احلديث َ :ال أ ْ
َُ
 -99باب اْلهر يف املغرب
ول هللا  قَـ َرأَ يف ال َْم ْغرب بالطُّور ) .
ت َر ُس َ
 -765عن ُجبَـ ْري بْن ُمطْع ٍم  ،ع َق َ
ال َْ ( :س ْع ُ
[ م . ] 463 :
---------( بالطُّور ) أي  :بسورة الطور .

 -1احلديث دليل على اجلهر بصالة املغرب وأهنا صالة جهرية .

فيشرع للمصلي أن يسر بالقراءة يف موضع اإلسرار  ،وجيهر يف موضع اجلهر .
ول َِّ
َخ َفى َعنَّا
َمسَ َعنَا َر ُس ُ
اَّلل  أ ْ
صالٍَة ي ْقَرأُ  ،فَ َما أ ْ
َمسَ ْعنَا ُك ْم َ ،وَما أ ْ
روى البخاري  ،ومسلم عن أيب ُهَريْ َرةَ  قال ِ ( :يف ُك ِِل َ
َخ َفْي نَا َعْن ُكم ) .
أْ

فإذا صلى الرجل فأسر يف موضع اإلسرار وجهر يف موضع اجلهر فقد أصاب السنة .
وإذا أسر يف موضع اجلهر أو جهر يف موضع اإلسرار  :فإن كان حلاجة اقتضت ذلك  :فال بأس .
وإن كان متعمداً ال حلاجة كان تاركاً للسنة وصالته صحيحة .
سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :هل يشرتط اجلهر بالصلوات اجلهرية كلها ؟ وما هو احلكم فيما لو جهر اإلنسان يف الركعة األوىل
وأسر يف الثانية ؟
اإلسرار بالقراءة يف موضعه  ،واجلهر بالقراءة يف موضعه من الصلوات سنة  ،وليس بواجب ؛ ألن الواجب القراءة لقول النيب ( ال
صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن) .
فإذا جهر اإلنسان يف موضع اإلسرار  ،أو أسر يف موضع اجلهر  :فإن كان غرضه خمالفة السنة  :فال شك أن هذا حمرم وخطري جداً ،
وإن كان لغرض آخر يقتضي اإلسرار أو اجلهر  ،والظروف اليت تقتضي ذلك ال نستطيع أن حنصرها يف هذا املقام  :فإنه ال بأس به .
بل لو تعمد ترك اإلسرار يف موضع اإلسرار  ،أو ترك اجلهر يف موضع اجلهر  ،وليس قصده الرغبة عن السنة واهلجر هلا  :فإنه ال يأمث ،
ولكنه فاته األجر  ( .فتاوى نور على الدرب ) .
-2احلكمة من اجلهر يف الصالة اجلهرية  ،واإلسرار يف الصالة السرية :
ول َِّ
املسلم مطالب باتباع النيب  واالقتداء به  ،سواء علم احلكمة أم مل يعلمها  ،قال هللا تعاىل  ( :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
ُس َوةٌ
اَّلل أ ْ
ْ َُ
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ِ
اَّلل والْي وم ِ
اَّللَ َكثِرياً ) .
اآلخَر َوذَ َكَر َّ
َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو ََّ َ َ ْ َ
مع اجلزم بأن الشريعة مبنية على احلكم العظيمة الباهرة  ،لكن هذه احلكمة قد نعلمها  ،وقد جنهلها  ،وقد نعلم بعضها وجنهل
بعضها اآلخر .
وال حرج على اإلنسان يف السؤال عن احلكمة والبحث عنها؛ ملا يف معرفتها من زيادة العلم ،وطمأنينة القلب  ،وانشراح الصدر .
ثانياً  :تلمس بعض العلماء احلكمة من اجلهر بالقراءة يف الصالة الليلية ،واإلسرار يف الصلوات النهارية ،وحاصل ما ذكروه يف ذلك
أن الليل وقت اهلدوء واخللوة وفراغ القلب  ،فشرع فيه اجلهر إظهاراً للذة مناجاة العبد لربه  ،وحىت يتوافق على القراءة القلب واللسان
واألذن .
وإىل هذا املعىن أشارت اآلية الكرمية :
ِ
ِ
( إِ َّن نَ ِ
َّها ِر َسْب ًحا طَ ِويالً ) .
اشئَةَ اللَّْي ِل ه َي أ َ
َش ُّد َوطْئًا َوأَقْ َوُم قيال * إِ َّن لَ َ
ك ِيف اَلن َ
قال ابن كثري  :والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته  ،وكل ساعة منه تسمى ناشئة  ،واملقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة
ِ
َش ُّد َوطْئًا َوأَقْ َوُم قِيال ) أي أمجع للخاطر يف أداء القراءة وتفهمها من
بني القلب واللسان وأمجع على التالوة وهلذا قال تعاىل  ( :ه َي أ َ
قيام النهار  ،ألنه وقت انتشار الناس ولغط األصوات وأوقات املعاش .
وقال القرطيب  :فاملعىن  :أشد موافقة بني القلب والبصر والسمع واللسان  ،النقطاع األصوات واحلركات .
ِ
وقال السعدي رمحه هللا :إِ َّن نَ ِ
َش ُّد َوطْئًا َوأَقْ َوُم قِيال ) أي أقرب إىل حصول مقصود القرآن  ،يتواطأ عليه القلب
اشئَةَ اللَّْي ِل ه َي أ َ
واللسان  ،وتقل الشواغل  ،ويفهم ما يقول  ،ويستقيم له أمره  ،وهذا خبالف النهار  ،فإنه ال حيصل به هذه املقاصد  ،وهلذا قال ( :
َّها ِر َسْب ًحا طَ ِويال ) أي  :تردداً يف حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام .
إِ َّن لَ َ
ك ِيف اَلن َ
قال يف "حتفة احملتاج " :بقي حكمة اجلهر ما هي ؟ ولعلها  :أهنا ملا كان الليل حمل اخللوة  ،ويطيب فيه السمر  ،شرع اجلهر فيه
إظهارا للذة مناجاة العبد لربه  ،وخص باألوليني لنشاط املصلي فيهما  ،والنهار ملا كان حمل الشواغل واالختالط بالناس  ،طلب فيه
اإلسرار  ،لعدم صالحيته للتفرغ للمناجاة  ،وأحلق الصبح بالصالة الليلية ألن وقته ليس حمال للشواغل عادة كيوم اجلمعة " انتهى .

وقال ابن القيم رمحه هللا  :وأما التفريق بني صالة الليل وصالة النهار يف اجلهر واإلسرار ففي غاية املناسبة واحلكمة ؛ فإن الليل
مظنة هدوء األصوات وسكون احلركات وفراغ القلوب واجتماع اهلمم املشتتة بالنهار  ،فالنهار حمل السبح الطويل بالقلب والبدن
 ،والليل حمل مواطأة القلب للسان  ،ومواطأة اللسان لألذن ؛ وهلذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات  ،وكان
الصدَّيق يقرأ فيها بالبقرة  ،وعمر بالنحل وهود وبين إسرائيل ويونس وحنوها من
رسول هللا  يقرأ فيها بالستني إىل املائة  ،وكان َّ
السور ؛ ألن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حني انتباهه من النوم  ،فإذا كان أول ما يقرع مسعه كالم هللا الذي فيه اخلري كله
حبذافريه صادفه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غري مزاحم ؛ وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صالته سرية إال إذا
عارض يف ذلك معارض أرجح منه  ،كاجملامع العظام يف العيدين واجلمعة واالستسقاء والكسوف ؛ فإن اجلهر حينئذ أحسن وأبلغ
يف حتصيل املقصود  ،وأنفع للجمع  ,وفيه من قراءة كالم هللا عليهم وتبليغه يف اجملامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة .
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ْف
ْت لَهُ قَ َ
َ -766ع ْن أَِب َراف ٍع قَ َ
ت َم َع أَِب ُه َريْـ َرَة ال َْعتَ َمةَ فَـ َق َرأَ {إ َذا َّ
ت َخل َ
ش َّق ْ
الس َماءُ انْ َ
ال َس َج ْد ُ
س َج َد فَـ ُقل ُ
صلَّْي ُ
ال ( َ
ت} فَ َ
َس ُج ُد بَا َح ََّّت أَلْ َقاه ) .
أَِب الْ َقاسم  فَالَ أ ََز ُ
ال أ ْ
[ م . ] 578 :
اء ( أ َّ
الزيْـتُون ) .
الرْك َعتَـ ْني بالتني َو َّ
َّب َ كا َن يف َس َف ٍر فَـ َق َرأَ يف الْع َ
شاء يف إ ْح َدى َّ
َن الن َّ
 -767عن الْبَـ َر َ
[ م . ] 464 :
----------

( َع ْن أَِب َراف ٍع ) نُ ْفيع الصائغ املدين  ،نزيل البصرة .
ت َم َع أَِب ُه َريْـ َرةَ ال َْعتَ َمةَ ) أي  :العشاء .
( قَ َ
صلَّْي ُ
ال َ :
س َج َد ) أي  :سجد أبو هريرة يف هذه السورة ألجل تالوته آية السجدة .
( فَـ َق َرأَ {إذَا َّ
ش َّق ْ
الس َماءُ انْ َ
ت} فَ َ
ْت لَهُ ) أي  :يف شأن السجدة  ،يعين سألته عن حكمها .
( فَـ ُقل ُ

ْف أَِب الْ َقاسم  ) ويف الرواية الثانية ( سجدت هبا خلف أيب القاسم ) ويف رواية النسائي ( سجد هبا أبو
قَ َ
ت َخل َ
ال َس َج ْد ُ
القاسم  وأنا خلفه ) .
َس ُج ُد بَا َح ََّّت أَلْ َقاه ) .أي  :حىت أموت .
( فَالَ أ ََز ُ
ال أ ْ

 -1احلديث دليل على مشروعية القراءة يف صالة العشاء .
 -2احلديث دليل على مشروعية سجود التالوة يف الفرض .
 -3احلديث دليل على مشروعية السجود يف سورة اإلنشقاق .
 -4احلديث رد على من قال  :ال سجود تالوة يف املفصل  ( .وستأيت مباحث سجود التالوة إن شاء هللا ) .
 -101باب القراءة يف العشاء بالسجدة
ت
ْت َما َهذه قَ َ
َ -768ع ْن أَِب َراف ٍع قَ َ
ت َم َع أَِب ُه َريْـ َرةَ ال َْعتَ َمةَ فَـ َق َرأَ {إذَا َّ
ش َّق ْ
الس َماءُ انْ َ
ال َس َج ْد ُ
س َج َد فَـ ُقل ُ
صلَّْي ُ
ال ( َ
ت} فَ َ
َس ُج ُد بَا َح ََّّت أَلْ َقاهُ ) .
ْف أَِب الْ َقاسم  فَالَ أ ََز ُ
بَا َخل َ
ال أ ْ
[ م . ] 578 :
 -102باب القراءة يف العشاء

ص ْوتًا م ْنهُ  ،أ َْو
اء  قَ َ
{والتني َو َّ
الزيْـتُون} يف الْع َ
شاء َوَما َْس ْع ُ
ت الن َّ
ال َْ :س ْع ُ
َح ًدا أ ْ
س َن َ
ت أَ
َّب  يَـ ْق َرأُ َ
 -769عن الْبَـ َر َ
َح َ
اء ًة ) .
ق َر َ
[ م . ] 464 :
-------- -1هذه األحاديث تقدم شرحها وفيها بيان ما يسن قراءته يف صالة العشاء .
السنة فيها أن تكون القراءة من أواسط املفصل .
ِ ِ
ِ
ال ( َكا َن فَُال ٍن ي ِطيل اَْألُولَي ِ ِ
ص ِل
أ -حلديث ُسلَْي َما َن بْ ِن يَ َسا ٍر  قَ َ
صا ِر اَلْ ُم َف َّ
ني م ْن اَلظُّ ْه ِرَ ،وُخيَِف ُ
ُ ُ َْ
ف اَلْ َع ْ
صَرَ ،ويَ ْقَرأُ ِيف اَلْ َم ْغ ِرب بِق َ
ال أَبو هري رَة " :ما صلَّيت ور ِاء أَح ٍد أَ ْشبه ص َالةِ بِرس ِ ِ ِ
وِيف اَلْعِ َش ِاء بِوس ِط ِه وِيف اَ ُّ ِ ِِ
ول اَ ََّّلل  م ْن َه َذا ) أ ْ
َخَر َجهُ
لصْب ِح بطُوله  .فَ َق َ ُ ُ َْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ََ َ
َ
الن ِ ِ ٍ
يح .
ص ِح ٍ
َّسائ ُّي بِإ ْسنَاد َ
َ
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ِ
َّم ِ
اها .
طول يف صالة العشاء  ( -أَتُ ِر ُ
س َو ُ
ض َح َ
يد أَ ْن تَ ُكو َن فَتَّاناً يَا ُم َعاذُ إِ َذا أَممَْ َ
َّاس فَاقْ َرأْ بالش ْ
ب -ولقوله  ملعاذ – ملا ِ
ت الن َ
ك َ .واللَّْي ِل إِ َذا يَ ْغ َشى ) متفق عليه .
اس ِم َربِِ َ
اس َم َربِِ َ
ك األ َْعلَى َ .واقْ َرأْ بِ ْ
َو َسبِِ ِح ْ
وأما ما ثبت يف حديث الباب أن النيب  قرأ بالتني والزيتون كما يف حديث الباب – وهي من قصار املفصل – فهذا ميكن
اإلجابة عنه  ،بأن حيمل بأن النيب  أراد بذلك التخفيف  ،ألنه كان يف سيفر كما جاء يف رواية أخرى .
 -103باب يطول يف األوليني وُيذف يف األخريني
ال أ ََّما أَنَا فَأ َُم ُّد يف األُولَيَـ ْني
الصالَة قَ َ
ال ( قَ َ
 -770عن َجاب َر بْ َن َْسَُرةَ قَ َ
س ْع ٍد لََق ْد َش َك ْو َك يف ُكل َش ْي ٍء َح ََّّت َّ
ال عُ َم ُر ل َ
ك).
صالَة َر ُسول هللا  قَ َ
ْت َذ َ
َحذ ُ
ك  ،أ َْو ظَن ب َ
اك الظَّ ُّن ب َ
ص َدق َ
ف يف األُ ْخ َريَـ ْني َ ،والَ آلُو َما اقـْتَ َديْ ُ
َوأ ْ
ال َ :
ت به م ْن َ
[ م . ] 453 :
---------احلديث تقدم شرحه وهو دليل على استحباب تطويل الركعتني األوليني أكثر من األخريني .
َّب  بالطُّور.
َوقَالَ ْ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ قَـ َرأَ الن ُّ

اءة يف الْ َف ْجر
 -104باب الْق َر َ

ب
الصلَ َوات فَـ َق َ
ار بْ ُن َسالَ َمةَ قَ َ
سأَلْنَاهُ َع ْن َوقْت َّ
ال ( َكا َن النَّ ُّ
ال َد َخل ُ
ْت أَنَا َوأَِب َعلَى أَِب بَـ ْرَزَة األ ْ
 -771عن َسيَّ ُ
َسلَمي فَ َ
ْصى ال َْمدينَة َو َّ
ول َّ
يت َما قَ َ
ني تَـ ُز ُ
ص َر َويَـ ْرج ُع َّ
ال يف ال َْم ْغرب َ ،والَ
س َحيَّةٌ َونَس ُ
س َوال َْع ْ
صلي الظُّ ْه َر ح َ
الر ُج ُل إ ََل أَق َ
يُ َ
الش ْم ُ
الش ْم ُ
ف
صلي ُّ
الر ُج ُل فَـيَـ ْعر ُ
صر ُ
شاء إ ََل ثُـلُث اللَّْيل َ ،والَ ُُي ُّ
ف َّ
ب النـ َّْوَم قَـ ْبـلَ َها َ ،والَ ا ْحلَد َ
يُـبَاِل بتَأْخري الْع َ
الص ْب َح فَـيَـ ْن َ
يث بَـ ْع َد َها َويُ َ
ني إ ََل الْمئَة ) .
الرْك َعتَـ ْني  ،أ َْو إ ْح َد ُ
يسهُ َ ،وَكا َن يَـ ْق َرأُ يف َّ
ني الست َ
اُهَا َما بَـ ْ َ
َجل َ
[ م . ] 461 :
َْسَ َعنَا َر ُس ُ
ول هللا  أ ْ
صالَةٍ يُـ ْق َرأُ فَ َما أ ْ
َْسَ ْعنَا ُك ْم َوَما أَ ْخ َفى َعنَّا أَ ْخ َف ْيـنَا َع ْن ُك ْم َوإ ْن ََلْ
 -772عن أ ََِب ُه َريْـ َرةَ  قال ( يف ُكل َ
ت فَـ ُه َو َخ ْيـ ٌر ) .
َج َزأ ْ
َت َوإ ْن ز ْد َ
تَز ْد َعلَى أُم الْ ُق ْرآن أ ْ
[ م . ] 396 :
---------ول هللا  ) أي  :جهر به .
َْسَ َعنَا َر ُس ُ
صالَةٍ يُـ ْق َرأُ فَ َما أ ْ
( يف ُكل َ
َْسَ ْعنَا ُك ْم ) أي  :جهرنا به حىت تسمعوه .
(أْ
( َوَما أَ ْخ َفى َعنَّا ) أي  :ما أخفاه من القراءة .
أَ ْخ َف ْيـنَا َع ْن ُك ْم ) أي  :مل جنهر به .

 -1احلديث دليل على وجوب قراءة الفاحت ة  ،وقد تقدمت املسألة .
-2م شروعية اجلهر بالقراءة يف ركعيت الصبح واجلمعة  ،واألوليني من املغرب والعشاء  ،وعلى اإلسرار يف الظهر والعصر  ،وثالثة
املغرب  ،واألخريني من العشاء .
قال النووي  :وعلى هذا أمجعت األمة .
-3استحباب قراءة سورة مع الفاحت ة .
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صالَة الْ َف ْجر
 -105باب ا ْْلَ ْهر بق َرا َءة َ
صلي َويَـ ْق َرأُ بالطُّور.
َوقَالَ ْ
اء النَّاس َوالن ُّ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ طُْف ُ
َّب  يُ َ
ت َوَر َ
َّب  يف طَائ َف ٍة من أَصحابه عامدين إ ََل سوق ع َك ٍ
ََ -773عن ابْن َعبَّ ٍ
اظ َوقَ ْد
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
ال ( انْطَلَ َق الن ُّ
ُ ُ
ْ َْ َ َ
ب فَـ َر َج َعت َّ
ت َعلَْيه ُم ُّ
ني َّ
يل
ني َخ َِب َّ
الس َماء َوأ ُْرسلَ ْ
الشيَاط ُ
الشيَاطني َوبَـ ْ َ
يل بَـ ْ َ
الش ُه ُ
ني إ ََل قَـ ْومه ْم فَـ َقالُوا َما لَ ُك ْم فَـ َقالُوا ح َ
ح َ
ت َعلَْيـنَا ُّ
شار َق
ب قَالُوا َما َح َ
الس َماء إالَّ َش ْيءٌ َح َد َ
ني َخ َِب َّ
ني َخ َِب َّ
ث فَا ْ
ضربُوا َم َ
الس َماء َوأ ُْرسلَ ْ
ال بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْ َ
بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْ َ
الش ُه ُ
ف أُولَئ َ َّ
ين تَـ َو َّج ُهوا ََْن َو ِتَ َامةَ إ ََل النَّب 
األ َْرض َوَمغَاربَـ َها فَانْظُُروا َما َه َذا الَّذي َح َ
ص َر َ
ني َخ َِب َّ
ال بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْ َ
الس َماء فَانْ َ
ك الذ َ
ٍ
اَّلل
استَ َم ُعوا لَهُ فَـ َقالُوا َه َذا َو َّ
صلي بأ ْ
صالَةَ الْ َف ْجر فَـلَ َّما َْس ُعوا الْ ُق ْرآ َن ْ
ين إ ََل ُسوق ُع َكاظ َو ْه َو يُ َ
َص َحابه َ
َو ْه َو بنَ ْخلَةَ َعامد َ
الر ْشد
الَّذي َح َ
ني َر َج ُعوا إ ََل قَـ ْومه ْم َوقَالُوا يَا قَـ ْوَمنَا {إنَّا َْس ْعنَا قُـ ْرآنًا َع َجبًا يَـ ْهدي إ ََل ُّ
ني َخ َِب َّ
الس َماء فَـ ُهنَال َ
كح َ
ال بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْ َ
ِل} َوإََّا أُوح َي إلَْيه قَـ ْو ُل ا ْْلن ) .
َح ًدا} فَأَنْـ َز َل َّ
اَّللُ َعلَى نَبيه { قُ ْل أُوح َي إ ََّ
آمنَّا به َولَ ْن نُ ْشر َك ب َربنَا أ َ
فَ َ
[ م . ] 449 :
َ -774عن ابْن َعبَّ ٍ
ك نَسيًّا} {لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم يف َر ُسول هللا
اس قَ َ
{وَما َكا َن َربُّ َ
يما أُم َر َو َس َك َ
ال قَـ َرأَ الن ُّ
يما أُم َر َ
تفَ
َّب  ف َ
سنَةٌ ) ) .
أْ
ُس َوةٌ َح َ
----------

( انْطَلَ َق ) أي  :ذهب .
ٍ
َص َحابه ) ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن ذلك كان يف ذي القعدة سنة عشر من املبعث ملا خرج النيب
( الن ُّ
َّب  يف طَائ َفة م ْن أ ْ
 إىل الطائف  ،مث رجع منها .
ين ) أي  :قاصدين .
( َعامد َ
( إ ََل سوق ع َك ٍ
اظ ) وهو موسم معروف للعرب  ،بل كان من أعظم موامسهم  ،وهو حنل يف واد بني مكة والطائف .
ُ ُ
يل ) أي ُ :حجز .
( َوقَ ْد ح َ
( فَـ َر َج َعت َّ
ني إ ََل قَـ ْومه ْم فَـ َقالُوا ) أي  :قال هلم رؤوساهم  ،قال يف الفتح  :الذي قال هلم ذلك هو إبليس كما تقدم يف
الشيَاط ُ
رواية ابن إسحاق .

أي شيء ثبت عندكم .
( َما لَ ُك ْم ) ما استفهامية  ،أي ِ :

الس َماء ) املراد جنس األخبار اليت يف السماء عند املالئكة .
ني َخ َِب َّ
يل بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْ َ
( فَـ َقالُوا ح َ

شار َق األ َْرض َوَمغَاربَـ َها ) أي  :سريوا يف األرض كلها  ،فاملشارق واملغارب كناية عن الكل .
( فَا ْ
ضربُوا َم َ
ف أُولَئ َ َّ
ين تَـ َو َّج ُهوا ََْن َو ِتَ َامةَ ) قال يف الفتح :كان هؤالء املذكورين من اجلن على دين اليهود ،وهلذا قالوا (أنزل
ص َر َ
( فَانْ َ
ك الذ َ
من بعد موسى)  .وهتامة اسم لكل مكان غري عال من بالد احلجاز .
( إ ََل النَّب َ و ْه َو بنَ ْخلَةَ ) موضع بني مكة واملدينة .

استَ َم ُعوا لَهُ ) أي  :قصدوا لسماع القرآن  ،وأصغوا إليه .
( فَـلَ َّما َْس ُعوا الْ ُق ْرآ َن ْ

( فَـ َقالُوا ) أي  :اجلن الذين مسعوا القرآن واستمعوا له .
( َوقَالُوا يَا قَـ ْوَمنَا ( إنَّا َْس ْعنَا قُـ ْرآنًا َع َجبًا ) أي :يف فصاحة كالمه ،بديعاً مبيناً لسائر الكتب يف حسن لفظ ه ،وصحة معانيه .
 -1احلديث دليل على مشروعية القراءة يف صالة الفجر  ،وقد ذكر املصنف – رمحه هللا – حديث ابن عباس  ،ووجه الشاهد
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ِ
منه قوله (وهو يصلِِي بِأ ِِ
استَ َم ُعوا لَهُ ) .
ْ
صالََة الْ َف ْج ِر فَلَ َّما َمس ُعوا الْ ُقْرآ َن ْ
ََْ ُ َ
َص َحابه َ
ت َوَراءَ الن ِ
صلِِي َويَ ْقَرأُ بِالطُّور ) قال احلافظ  :وصله املصنف يف باب
وذكر حديث أم سلمة ( َوقَالَ ْ
َّاس َوالنِ ُّ
ت أ ُُّم َسلَ َمةَ طُْف ُ
َّيب  يُ َ
طواف النساء من كتاب احلج من رواية مالك عن أيب األسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت شكوت إىل النيب 
أين أشتكى أي أن هبا مرضا فقال طويف وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت حينئذ والنيب  يصلي احلديث وليس فيه بيان أن
الصالة حينئذ كانت الصبح ولكن تبني ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق حيىي بن أيب زكريا الغساين عن
هشام بن عروة عن أبيه ولفظه فقال إذا أقيمت الصالة للصبح فطوِف وهكذا أخرجه اإلمساعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن
هشام .
 -2أن الصالة يف مجاعة شرعت قبل اهلجرة يف أوائل بعثة النيب . 
 -3بيان أن النيب  أرسل إىل اإلنس واجلن ،
اك إَِّال َكافَّةً لِلن ِ
َّاس ) .
(وَما أ َْر َسْلنَ َ
قال تعاىل َ
اَّللِ إِلَي ُكم َِ
مجيعاً ) .
َّاس إِِِين َر ُس ُ
ول َّ ْ ْ
وقال تعاىل (قُ ْل يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ ِِ
وقال تعاىل (وأ ِ
َيَ :وأُنْ ِذ َر َم ْن بَلَغَهُ.
ُوح َي إِ ََّ
يل َه َذا الْ ُقْرآ ُن ألُنْذ َرُك ْم به َوَم ْن بَلَ َغ ) أ ْ
َ
َّاس رس ًوال وَك َفى بِ َِّ
َوقَال تعاىل ( َوأ َْر َسْلنَ َ ِ ِ
يدا ) .
اَّلل َش ِه ً
اك للن َ ُ َ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا ) .
َوقَ َ
ال تعاىل ( تَبَ َارَك الَّذي نََّزَل الْ ُفْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن لْل َعالَم َ
ِ ِ
الر ْع ِ ِ
ال  ( أ ُْع ِطيت سمَْسا َمل ي عطَه َّن أ ِ
ِ
ِ
َّيب
يت َّ
َوقَ َ
ت بِ ُّ
اعةََ ،وَكا َن النِ ُّ
الش َف َ
َح ٌد م َن ْاألَنْبِيَاء قَْبلي  :نُصْر ُ
ب َمس َريةَ َش ْه ٍرَ ،... ،وأ ُْعط ُ
ُ ً ْ ُْ ُ َ
ث إِ َىل قَوِم ِه خ َّ ِ
ت إِ َىل الن ِ
َّاس َع َّامة ) متفق عليه .
يُْب َع ُ
اصةً َوبُعثْ ُ
ْ َ
وقال  ( وأرسلت إىل اخللق كافة ) رواه مسلم  .ويف رواية ( وبعثت إىل كل أمحر وأسود ) .
قيل  :املراد باألمحر العجم  ،واألسود العرب  ،وقيل  :األمحر اإلنس  ،واألسود اجلن
ال َ ( ال يسمع ِيب رج ل ِمن ه ِذهِ ْاأل َُّم ِة ي ه ِ
صَرِاينٌّ ُمثَّ َال يُ ْؤِم ُن ِيب إَِّال َد َخ َل النَّار ) رواه مسلم .
َوقَ َ
ود ٌّ
ي َوَال نَ ْ
ََُْ َُ ٌ ْ َ
َُ
 -4إثبات وجود اجلن والشياطني .
 -5اتفق العلماء على أن اجلن يعذبون يف اآلخرة على املعاصي ويدخل كافرهم النار .
َّاس أ ْ ِ
اجلِن َِّة َوالن ِ
كما قال تعاىل ( َولَ ِك ْن َح َّق الْ َق ْو ُل ِم ِِين َأل َْم َأل َّ
ني ) .
َّم ِم َن ْ
َمجَع َ
َن َج َهن َ
ِ
اجلِ ِِن َو ِْ
اإلنْ ِ
س).
َّم َكثِرياً ِم َن ْ
وقال تعاىل ( َولََق ْد ذَ َرأْنَا جلَ َهن َ
اجلِ ِِن َو ِْ
اإلنْ ِ
س ِيف النَّا ِر ) .
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ِم َن ْ
وقال تعاىل (قَ َ
ال ْاد ُخلُوا ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ين ) .
وقال تعاىل ( إِن ُ
َّه ْم َكانُوا َخاس ِر َ
وأما حكم اجلين املؤمن  ،فقد استدل بعض العلماء بقوله تعاىل (وُِجيرُكم ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم ) على أن اجلين املؤمن مصريه النجاة من
َ ْ ْ ْ
النار وال يدخل اجلنة  ،وهذا مذهب احلنفية .
والصحيح – وهو قول أكثر العلماء – أن اجلين املؤمن يدخل اجلنة  ،لعدة أدلة :
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
س قَْب لَ ُه ْم َوال َج ٌّ
ان ) واخلطاب لإلنس واجلن .
قوله تعاىل (في ِه َّن قَاصَر ُ
ات الطْرف َملْ يَطْمثْ ُه َّن إنْ ٌ
وقوله تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّات الْ ِفْرَد ْو ِس نُُزالً ) وهذا عام .
الصاحلَات َكانَ ْ
َ َ ََ
ت َهلُ ْم َجن ُ
َي ِ
آالء ربِ ُكما تُ َك ِِذب ِ
ِِ ِ ِ
ان ) وهذا خطاب للجن واإلنس .
وقوله تعاىل ( َولِ َم ْن َخ َ
َ
اف َم َق َام َربِه َجنَّتَان  .فَبأ ِِ
َِ َ
ومما يؤيد هذا أن هللا سبحانه قد جازى كافرهم بالنار وهو مقام عدل  ،فكيف ال جيازي حمسنهم باجلنة وهو مقام فضل .
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اْلَواتيم وبسورةٍ قَـبل سورةٍ وبأ ََّول سورةٍ
ني ُّ
ورتَـ ْني يف َّ
 -106باب ا ْْلَ ْمع بَـ ْ َ
ُ َ
اءة ب ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
الس َ
الرْك َعة َوالْق َر َ
يسى
َّب  ال ُْم ْؤمنُو َن يف ُّ
َويُ ْذ َك ُر َ ،ع ْن َع ْبد هللا بْن َّ
السائب قَـ َرأَ الن ُّ
اء ذ ْك ُر ُم َ
وسى َو َه ُ
الص ْبح َح ََّّت إ َذا َج َ
ارو َن  ،أ َْو ذ ْك ُر ع َ
َخ َذتْهُ َس ْعلَةٌ فَـ َرَك َع.
أَ
الرْكعة األ َ ٍ
ورةٍ م َن ال َْمثَاين.
َوقَـ َرأَ ُع َم ُر يف َّ َ
س َ
ُوَل ِبَائَة َوع ْشر َ
ين آيَةً م َن الْبَـ َق َرة َويف الثَّانيَة ب ُ
الص ْب َح ب َما.
صلَّى َم َع ُع َم َر ُّ 
ف بالْ َك ْهف يف األ َ
وس َ
َحنَ ُ
َوقَـ َرأَ األ ْ
س َوذَ َك َر أَنَّهُ َ
ُوَل َويف الثَّانيَة بيُ ُ
ف  ،أ َْو يُونُ َ
ٍ
صل.
ورةٍ م َن ال ُْم َف َّ
َوقَـ َرأَ ابْ ُن َم ْس ُعود بأ َْربَع َ
سَ
ني آيَةً م َن األَنْـ َفال َويف الثَّانيَة ب ُ
ب هللا.
َوقَ َ
ال قَـتَ َ
ورةً َواح َدةً يف َرْك َعتَـ ْني ُكلٌّ كتَا ُ
ورةً َواح َدةً يف َرْك َعتَـ ْني  ،أ َْو يُـ َرد ُد ُس َ
يم ْن يَـ ْق َرأُ ُس َ
ادةُ ف َ
ٍ
774مَ -ع ْن أَنَ ٍ
الصالَة َمَّا
ورةً يَـ ْق َرأُ بَا ََلُ ْم يف َّ
س َ كا َن َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
صار يَـ ُؤُّم ُه ْم يف َم ْسجد قُـبَاء َ ،وَكا َن ُكلَّ َما افْـتَتَ َح ُس َ
يَـ ْق َرأُ به افْـتَتَ َح ب { -قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد} َح ََّّت يَـ ْف ُر َ
صنَ ُع َذل َ
ك يف ُكل َرْك َع ٍة فَ َكلَّ َمهُ
ورًة أُ ْخ َرى َم َع َها َ ،وَكا َن يَ ْ
اَّللُ أ َ
غ م ْنـ َها ُُثَّ يَـ ْق َرأُ ُس َ
ك َح ََّّت تَـ ْق َرأَ بأُ ْخ َرى فَإ َّما أَ ْن تَـ ْق َرأَ بَا َوإ َّما أَ ْن تَ َد َع َها َوتَـ ْق َرأَ بأُ ْخ َرى
ك تَـ ْفتَت ُح بَذه ُّ
ورة ُُثَّ الَ تَـ َرى أَنَّـ َها َُتْزئُ َ
َص َحابُهُ فَـ َقالُوا إنَّ َ
أْ
الس َ
ضله ْم َوَكرُهوا أَ ْن يَـ ُؤَّم ُه ْم
فَـ َق َ
ْت َوإ ْن َكر ْهتُ ْم تَـ َرْكتُ ُك ْم َوَكانُوا يَـ َرْو َن أَنَّهُ م ْن أَفْ َ
َحبَْبتُ ْم أَ ْن أَ ُؤَّم ُك ْم ب َذل َ
ك فَـ َعل ُ
ال َما أَنَا بتَارك َها إ ْن أ ْ
َّب  أَ ْخبَـ ُروهُ ْ
ك َعلَى لُُزوم َهذه
اْلَبَـ َر فَـ َق َ
ك َوَما َُْيملُ َ
َص َحابُ َ
ال يَا فُالَ ُن َما َيَْنَـعُ َ
اه ُم الن ُّ
ك أَ ْن تَـ ْف َع َل َما يَأ ُْم ُر َك به أ ْ
غَْيـ ُرهُ فَـلَ َّما أَتَ ُ
ك ا ْْلَنَّةَ.
ال إين أُحبُّـ َها فَـ َق َ
ورة يف ُكل َرْك َع ٍة فَـ َق َ
ُّ
اها أَ ْد َخلَ َ
ال ُحبُّ َ
ك إيَّ َ
الس َ
ال ( جاء رجل إ ََل ابن مسع ٍ
ال َه ًّذا َك َهذ الش ْعر لََق ْد
ص َل اللَّْيـلَةَ يف َرْك َع ٍة فَـ َق َ
ود فَـ َق َ
ت ال ُْم َف َّ
ال قَـ َرأْ ُ
ْ َ ُْ
 -775عن أِب َوائ ٍل قَ َ َ َ َ ُ ٌ
ورتَـ ْني يف ُكل َرْك َع ٍة ) .
ورةً م َن ال ُْم َف َّ
ت النَّظَائ َر الَِّت َكا َن الن ُّ
َع َرفْ ُ
صل ُس َ
ين ُس َ
َّب  يَـ ْقر ُن بَـ ْيـنَـ ُه َّن فَ َذ َك َر ع ْشر َ
[ م . ] 822 :
---------صار يَـ ُؤُّم ُه ْم يف َم ْسجد قُـبَ ٍاء ) هو كلثوم بن اهلدم  -بكسر اهلاء وسكون الدال . -
( َكا َن َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
الصالَة َمَّا يَـ ْق َرأُ به ) أي  :من السورة بعد الفاحت ة .
ورةً يَـ ْق َرأُ بَا ََلُ ْم يف َّ
( َوَكا َن ُكلَّ َما افْـتَتَ َح ُس َ
َص َحابُهُ ) يظهر منه أن صنيعه ذلك خالف ما ألفوه من النيب . 
( فَ َكلَّ َمهُ أ ْ
( َوَكرُهوا أَ ْن يَـ ُؤَّم ُه ْم غَْيـ ُرهُ ) إما لكونه من أفضلهم كما ذكر يف احلديث  ،وإما لكون النيب  هو الذي قرره .
ك ) أي  :يقولون لك .
( فَـ َق َ
َص َحابُ َ
ال يَا فُالَ ُن َما َيَْنَـ ُع َ
ك أَ ْن تَـ ْف َع َل َما يَأ ُْم ُر َك به أ ْ
ال إين أُحبُّـ َها ) سأله عن أمرين فأجابه بقوله  :إين أحبها  ،وهو جواب
ورة يف ُكل َرْك َع ٍة فَـ َق َ
ك َعلَى لُُزوم َهذه ُّ
( َوَما َُْيملُ َ
الس َ
عن الثاين مستلزم لألول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة املعهودة يف الصالة .
ص َل اللَّْيـلَةَ يف َرْك َع ٍة ) تقدم أن املفصل من ( ق ) إىل آخر القرآن على الصحيح  ،وتقدم ملا مسي مفصالً .
( فَـ َق َ
ت ال ُْم َف َّ
ال قَـ َرأْ ُ
( َه ًّذا َك َهذ الش ْعر ) أي  :سرداً وإفراطاً يف السرعة  ،وهو استفهام إنكار .
ت النَّظَائ َر ) أي :السور املتماثلة يف املعاين كاملوعظة أو احلكم أو القصص  ،ال املماثلة يف عد اآلي .
( لََق ْد َع َرفْ ُ
 -1ذكر املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث املشتملة على عدة مسائل :
منها  :جواز اجلمع بني السورتني يف ركعة .
أ -لعموم قوله تعاىل ( فاقرؤوا ما تيسر منه ) .
ِِ ٍ
ب-وحلديث أنس –حديث الباب– قال ( َكا َن ر ُجل ِمن األَنْ َ ِ
ورًة يَ ْقَرأُ ِهبَا َهلُ ْم ِيف
صار يَ ُؤُّم ُه ْم ِيف َم ْسجد قُبَاء َ ،وَكا َن ُكلَّ َما افْ تَتَ َح ُس َ
َ ٌ َ
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َّ ِ ِ
ِ
اَّلل أَح ٌد} ح َّىت ي ْفر َ ِ
ِِ
ِ
ك ِيف ُك ِِل َرْك َع ٍة . )...
صنَ ُع َذل َ
ورًة أ ْ
ُخَرى َم َع َهاَ ،وَكا َن يَ ْ
غ مْن َها ُمثَّ يَ ْقَرأُ ُس َ
الصالَة ممَّا يَ ْقَرأُ به افْ تَتَ َح ب {قُ ْل ُه َو َُّ َ َ َ ُ
ج -وحلديث ابن مسعود .
ول َِّ
ث رجالً علَى س ِريٍَّة وَكا َن ي ْقرأُ أل ِِ
د -وعن َعائِ َشةَ ( أ َّ
َح ٌد ) فَلَ َّما
صالَهتِِ ْم فَيَ ْختِ ُم بِ ( قُ ْل ُه َو َّ
َن َر ُس َ
اَّلل  بَ َع َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
َص َحابه ِِف َ
اَّللُ أ َ
ال « سلُوه أل ِ ٍ
ِ
ول َِّ
ِ ِ
ك لِرس ِ
ب أَ ْن أَقْ َرأَ ِهبَا.
ك »  .فَ َسأَلُوهُ فَ َق َ
الر ْمحَ ِن فَأَنَا أ ُِح ُّ
ال ألَن ََّها ِص َفةُ َّ
صنَ ُع َذل َ
َى َش ْىء يَ ْ
َر َج ُعوا ذُكَر َذل َ َ ُ
اَّلل  فَ َق َ َ ُ ِ
ول َِّ
َخِ ُربوهُ أ َّ
اَّللَ ُِحيبُّهُ ) متفق عليه .
َن َّ
ال َر ُس ُ
فَ َق َ
اَّلل  « أ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
صلِِى ِهبَا ِِف
ه -وحلديث حذيفة قَ َ
ت يَْرَك ُع عْن َد الْ ِمائَةُ .مثَّ َم َ
َّب َ ذ َ
ضى فَ ُقْل ُ
ات لَْي لَة فَافْ تَتَ َح الْبَ َقَرةَ فَ ُق ْل ُ
صلَّْي ُ
ت يُ َ
ال ( َ
ت َم َع الن ِ
رْكع ٍة فَمضى فَ ُقْلت ي رَكع ِهباُ .مثَّ افْ تَتَح النِِساء فَ َقرأَها ُمثَّ افْ تَتَح َ ِ
ِ ِ
ذا م َّر بِآي ٍة فِيها تَسبِيح سبَّح) رواه مسلم
ََ َ َ
َ َ َ ََ
ُ َْ ُ َ
آل ع ْمَرا َن فَ َقَرأ ََها يَ ْقَرأُ ُمتَ َر ِسالً إ َ َ َ َ ْ ٌ َ
َ
ومنها  :جواز القراءة باخلواتيم .

قال احلافظ ابن حجر  :وأما القراءة باخلواَت فيؤخذ باإلحلاق من القراءة باألوائل  ،واجلامع بينهما أن كال منهما بعض سورة ،
وميكن أن يؤخذ من قوله قرأ عمر مبائة من البقرة  ،ويتأيد بقول قتادة كل كتاب هللا .
ومنها  :جواز تنكيس السور ( كأن يقرأ يف الركعة األوىل  :الناس  ،ويف الثانية  :اإلخالص ) .
وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :جيوز بال كراهة .
وبه قال الشافعي  ،واختار هذا القول املوفق  ،وابن تيمية  ،وابن باز .
ِ
ِ
ٍ
ِِ
صلِِى ِهبَا ِِف
أ-حلديث حذيفة  .قَ َ
ت يَْرَك ُع عْن َد الْ ِمائَة ُ .مثَّ َم َ
َّب َ ذ َ
ضى فَ ُقْل ُ
ات لَْي لَة فَافْ تَتَ َح الْبَ َقَرَة فَ ُق ْل ُ
صلَّْي ُ
ت يُ َ
ال ( َ
ت َم َع الن ِ
ِ ٍِ
رْكع ٍة فَمضى فَ ُقْلت ي رَكع ِهبا ُ .مثَّ افْ تَتَح النِِساء فَ َقرأَها ُمثَّ افْ تَتَح َ ِ
ِ ِ
يح َسبَّح ) ...
ََ َ َ
َ َ َ ََ
ُ َْ ُ َ
آل ع ْمَرا َن فَ َقَرأ ََها يَ ْقَرأُ ُمتَ َر ِسالً إذَا َمَّر بآيَة ف َيها تَ ْسبِ ٌ
َ

رواه مسلم .

حيث قرأ النيب  البقرة مث النساء مث آل عمران .
ِِ ٍ
ب -وحلديث أنس – حديث الباب  -قال ( َكا َن ر ُجل ِمن األَنْ َ ِ
ورةً يَ ْقَرأُ ِهبَا
صار يَ ُؤُّم ُه ْم ِيف َم ْسجد قُبَاء َ ،وَكا َن ُكلَّ َما افْ تَتَ َح ُس َ
َ ٌ َ
ِ
ِ
الصالَةِ ِممَّا ي ْقرأُ بِِه افْ تَتَح ِ
ك ِيف ُك ِِل
ب { -قُ ْل ُه َو َّ
َهلُ ْم ِيف َّ
َح ٌد} َح َّىت يَ ْفُر َ
صنَ ُع َذل َ
ورًة أ ْ
ُخَرى َم َع َها َ ،وَكا َن يَ ْ
اَّللُ أ َ
غ مْن َها ُمثَّ يَ ْقَرأُ ُس َ
َ
ََ
َرْك َع ٍة . ) ...
وجه الداللة  :أن النيب  أقر الرجل على قراءته بسورة اإلخالص وسورة بعدها يف كل ركعة من كل صالة  ،ومعلوم أنه ليس بعد
سورة اإلخالص إال سورتا الفلق والناس  ،وهذا يدل على أنه كان يقرأ سورة اإلخالص وسورة مما قبلها يف الرتتيب  ،ألنه يبعد أن
يقت صر على قراءة الفلق أو الناس بعدها يف كل ركعة من كل صالة  ،فهذا يدل على جواز تنكيس السور يف القراءة يف الصالة .
ف بِالْ َك ْه ِ
ِِ ِ
الصْب َح
صلَّى َم َع ُع َمَر ُّ 
ف ِيف األ َ
وس َ
َحنَ ُ
ج-ما ذكره البخاري هنا ( َوقَ َرأَ األ ْ
س َوذَ َكَر أَنَّهُ َ
ُوىل َوِيف الثَّانيَة بيُ ُ
ف  ،أ َْو يُونُ َ
هبِِ َما ) قال ابن حجر وصله جعفر الغريايب يف كتاب الصالة له من طريق عبد هللا بن شقيق قال  :صلى بنا األحنف فذكره .
القول الثاين  :يكره .

وبه قال مالك  ،وأمحد  ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
ألن ذلك خالف ترتيب املصحف الذي وضعوه الصحابة .
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  ،وقال عن حديث حذيفة  :لعله قبل العرضة األخرية .
القول الثالث  :يكره التنكيس يف صالة الفرض وال يكره يف صالة النفل .
والراجح – وهللا أعلم – القول األول .
179

ومنها  :جواز قراءة أول السورة .
ِ
ِ ِ
ِ
السائِ ِ
َّيب  الْ ُم ْؤِمنُو َن ِيف ُّ
َويُ ْذ َكُر َ ،ع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن َّ
ب قَ َرأَ النِ ُّ
يسى أ َ
َخ َذتْهُ
الصْب ِح َح َّىت إ َذا َجاءَ ذ ْكُر ُم َ
وسى َوَه ُارو َن  ،أ َْو ذ ْكُر ع َ
َس ْعلَةٌ فََرَك َع.
ِِ
ال ( صلَّى لَنَا النَِّب  ا ُّ ِ
السائِ ِ
ني
وهذا احلديث وصله مسلم يف صحيحه َ :ع ْن َعْب ِد َّ
اَّللِ بْ ِن َّ
ُّ
ورَة الْ ُم ْؤمن َ
لصْب َح مبَ َّكةَ فَ ْ
ب قَ َ َ
استَ ْفتَ َح ُس َ
اَّللِ
ِ
ك أَ ِو اختَ لَ ُفوا علَي ِه  -أ ِ
ِ ِ
يسى ُ -حمَ َّم ُد بْ ُن َعبَّ ٍاد يَ ُش ُّ
َّب َ س ْعلَةٌ فََرَك َع َو َعْب ُد َّ
ْ
َخ َذت النِ َّ
َ
َْ
َح َّىت َجاءَ ذ ْكُر ُم َ
وسى َوَه ُارو َن أ َْو ذ ْكُر ع َ
بن َّ ِ
بح ِ
اضٌر ذَلِك ) .
السائ ِ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال ابن قدامة َ :وأ ََّما قَراءَةُ بَ ْع ِ
ني َإىل ذ ْك ِر
ض ُّ
ورةِ م ْن أ ََّوهلَا فَ َال خ َال َ
ف ِيف أَنَّهُ َغْي ُر َمكُْروه ( فَِإ َّن النِ َّ
ورةِ الْ ُم ْؤمن َ
َّيب  قَ َرأَ م ْن ُس َ
الس َ
ِ
ص َالةِ الْ َم ْغ ِرب ) .
وسى َوَه ُارو َنُ ،مثَّ أ َ
ورةَ ْاأل َْعَراف ِيف َ
ُم َ
َخ َذتْهُ َس ْعلَةٌ ،فََرَك َعَ ،وقَ َرأَ ُس َ
َخ َذتْهُ َس ْعلَةٌ ) بفتح أوله من السعال  ،وجيوز الضم  ،والبن ماجه ( شرقة ) .
( ُمثَّ أ َ
ويف حديث عبد هللا بن السائب فوائد :
ومنها  :جواز قراءة بعض السورة .
ومما يدل على اجلواز :
حديث عابْ ِن َعبَّ ٍ
اَّللِ َوَما أُنْ ِزَل إِلَْي نَا) َوالَِّىت ِِف ِآل ِع ْمَرا َن ( تَ َعالَ ْوا
اَّللِ  يَ ْقَرأُ ِِف َرْك َع َِىت الْ َف ْج ِر (قُولُوا َآمنَّا بِ َّ
ول َّ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
اس قَ َ
إِ َىل َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ْم ) رواه مسلم .
وحديث زيد بن ثابت أنه قرأ األعراف يف الركعتني .
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أيب بكر أنه أم الصحابة يف صالة الصبح بسورة البقرة فقرأها يف الركعتني .
وروى الدارقطين بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاحتة وآية من البقرة يف كل ركعة .
ويف حديث ابن مسعود  :كراهة اإلفراط يف سرعة التالوة  ،ألنه ينايف املطلوب من التدبر والتفكر يف معاين القرآن  ،وال خالف
يف جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجراً .

فائدة  :قال ابن القيم يف زاد املعاد :
ني  .فَ َذهب ابن مسع ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
وقَ ْد اختَ لَف النِاس ِيف ْاألَفْ ِ
ضل ؟ َعلَى قَ ْولَ ْ ِ
ود
َ
َ َ ُْ َ ُْ
ض ِل م ْن التِ ْرت ِيل َوقلِة الْقَراءَة أ َْو ِ
َ ْ َ ُ
السْر َعة َم َع َكثْ َرة الْقَراءَة أَيِ ُه َما أَفْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وابن عب ٍ ِ
ض ُل ِم ْن ُس ْر َع ِة الْقَراءَة َم َع َكثْ َرهتَا .
يل َوالتِ َدبَِر َم َع قلِة الْقَراءَة أَفْ َ
اس َرض َي ِ
َ ْ ُ َِ
اَّللُ َعْن ُه َما َو َغْي ُرُمهَا َإىل أَ ِن التِ ْرت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود م ْن الْقَراءَة فَ ْه ُمهُ َوتَ َدبُِرهُ َوالْف ْقهُ فيه َوالْ َع َم ُل به َوت َال َوتُهُ َوح ْفظُهُ َوسيلَةٌ َإىل َم َعانيه .
صَ
َو ْ
اب َه َذا الْ َق ْول بأَ ِن الْ َم ْق ُ
احتَ ِج أَْربَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
َك َما قَ َ
ال بَ ْع ُ
السلَف نََزَل الْ ُق ْرآ ُن ليُ ْع َم َل بِه فَا ِخت ُذوا ت َال َوتَهُ َع َم ًال َوهلََذا َكا َن أ َْه ُل الْ ُقْرآن ُه ْم الْ َعال ُمو َن بِه َوالْ َعاملُو َن مبَا فيه َوإِ ْن َملْ
ض ِ
ب  .وأ َِما من ح ِفظَهُ وَملْ ي ْف َهمهُ وَملْ ي ْعمل ِمبَا فِ ِيه فَلَْي ِ ِ ِ ِ
َْحي َفظُوهُ َع ْن ظَ ْه ِر قَ ْل ٍ
الس ْه ِم .
س م ْن أ َْهله َوإ ْن أَقَ َام ُحُروفَهُ إقَ َامةَ ِ
َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
ضل ْاأل َْعم ِال وفَهم الْ ُقر ِ
آن َوتَ َدبِرهُ ُهو الِ ِذي يُثْ ِمر ِْ
قَالُوا َ :وِألَ ِن ِْ
اإلميَا َن َ ،وأ َِما ُجمَِرُد التِ َال َوةِ ِم ْن َغ ِْري فَ ْه ٍم َوَال تَ َدبٍِر فَيَ ْف َعلُ َها
اإلميَا َن أَفْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ
ُ َ
ُ
ِِ ِ
الْب ر والْ َف ِ
ِ
اجُر َوالْ ُم ْؤِم ُن َوالْ ُمنَافِ ُق َك َما قَ َ ِ
اس ِيف
الرْحيَانَة ِرحيُ َها طَيِ ٌ
يب َ وَمثَ ُل الْ ُمنَافق الِذي يَ ْقَرأُ الْ ُقْرآ َن َك َمثَ ِل ِ
َِ َ
ب َوطَ ْع ُم َها ُمِر َوالنِ ُ
ال النِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اإلميَا َن  .الثِالثَةُ َم ْن أ ِ
اس َ .والثِانيَةُ َم ْن َعد َم الْ ُقْرآ َن َو ِْ
ِ
ضل النِ ِ
ت إميَانًا
ُويتَ قُ ْرآنًا َوَملْ يُ ْؤ َ
َه َذا أ َْربَ ُع طَبَ َقات أ َْه ُل الْ ُقْرآن َو ْاإلميَان َوُه ْم أَفْ َ ُ
آن أَفْ ِ
ُويت قُرآنًا بِ َال إمي ٍ ِ
ِ
ت قُْرآنًا  .قَالُوا  :فَ َكما أَ ِن َم ْن أ ِ
الرابِ َعةُ َم ْن أ ِ
َ
ان فَ َك َذل َ
ُويتَ إميَانًا بِ َال قُ ْر ٍ َ
ُويتَ إميَانًا َوَملْ يُ ْؤ َ
ض ُل ممِ ْن أ ِ َ ْ
َ
ِ
ك َم ْن أُويتَ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ضل ممِ ْن أ ِ
ِ
ُويتَ َكثْ َرَة قَراءَة َو ُسْر َعتَ َها بِ َال تَ َدبٍِر .
تَ َدبًِرا َوفَ ْه ًما يف التِ َال َوة أَفْ َ ُ
ِ
قَالُوا َ :وَه َذا َه ْد ُ ِ
ورَة َح ِىت تَ ُكو َن أَطْ َوَل ِم ْن أَطْ َوِل ِمْن َها .
الس َ
يب  فَإنِهُ َكا َن يَُرتِ ُل ِ
ي النِ ِ
ٍ
اح .
الصبَ ِ
َوقَ َام بِآيَة َح ِىت ِ
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ض ُل .
َوقَ َ
اب الشافعي َرمحَهُ اَّللُ َكثْ َرةُ الْ ِقَراءَةِ أَفَ ْ
ال أ ْ
َص َح ُ
يث اب ِن مسع ٍ
ِ ِ ِ
اَّللِ  من قَرأَ حرفًا ِمن كِتَ ِ
ول
اَّللِ فَلَهُ بِِه َح َسنَةٌ َو ْ
احلَ َسنَةُ بِ َع ْش ِر أ َْمثَ ِاهلَا َال أَقُ ُ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ود  قَ َ
اب ِ
ول ِ
َو ْ
احتَ ِجوا حبَد ْ َ ْ ُ
َ ْ َ َْ ْ
ِِ
ِ
ف وَالم حر ٌ ِ
ص ِح َحهُ .
امل َح ْر ٌ
ف َولَ ِك ْن أَل ٌ
ي َو َ
يم َحْرف َرَواهُ التِ ْرمذ ِ
ف َحْر ٌ َ ٌ َ ْ
ف َوم ٌ
قَالُوا َ :وِألَ ِن ُعثْ َما َن بْ َن َع ِفا َن قَ َرأَ الْ ُقْرآ َن ِيف َرْك َع ٍة .
وذَ َكروا آثَارا َعن َكثِ ٍري ِمن السلَ ِ
ف ِيف َكثْ َرةِ الْ ِقَراءَةِ .
َ ُ ً ْ
ْ ِ
ال إ ِن ثَو ِ ِ ِ
اب َكثْ َرةِ الْ ِقَراءَةِ أَ ْكثَ ُر َع َد ًدا فَ ْاأل َِو ُل َك َم ْن
اب يف ال َْم ْسأَلَة أَ ْن يُ َق َ
َوالص َو ُ
َج ِل َوأ َْرفَ ُع قَ َد ًرا َوثَ َو َ
َ َ
اب قَراءَة التِ ْرت ِيل َوالتِ َدبِِر أ َ
تَص ِد َق ِجبوهرةٍ ع ِظيم ٍة أَو أَعتق عبدا قِيمته نَِفيسةٌ ِج ِدا والثِ ِاين َ :كمن تَص ِد َق بِعد ٍد َكثِ ٍري ِمن ال ِدر ِاه ِم أَو أَعتق عددا ِمن الْعبِ ِ
يد
ََ
َْ َ
َ
ْ َ ْ َْ َ َ َ ً ْ َ
َ
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ ً َ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال ُش ْعبَةُ َ :ح ِدثَنَا
ص ِح ِ
ال َكا َن ميَُِد َم ِدا َوقَ َ
يب  فَ َق َ
ي " َع ْن قَتَ َادةَ قَ َ
يمتُ ُه ْم َرخ َ
يصةٌ َ .وِيف " َ
يح الْبُ َخا ِر ِ
قَ
ال َسأَلْت أَنَ ًسا َع ْن قَراءَة النِ ِ
اس إين رجل س ِر ِ
ِ
ت الْ ُقرآ َن ِيف لَْي لَ ٍة َمرةً أ َْو ِمرتَ ْ ِ
ال ابْ ُن َعبِ ٍ
ني فَ َق َ
أَبُو مجََْرةَ قَ َ
ورةً
ال قُ ْلت البْ ِن َعبِ ٍ ِ َ ُ ٌ َ ُ
يع الْقَراءَةَ َوُرِمبَا قَ َرأْ ُ ْ
اس َ :ألَ ْن أَقْ َرأَ ُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك الِ ِذي تَ ْفعل فَِإ ْن ُكْنت فَ ِ
ِ
ك َويَعِ َيها قَ ْلبُك .
اع ًال َوَال بُ ِد فَاقْ َرأْ قَراءَ ًة تُ ْس ِم ُع أُذُنَْي ُ
إيل ِم ْن أَ ْن أَفْ َع َل َذل َ
َواح َد ًة أ َْع َج ُ
ب َِ
َُ

فائدة  :القصة يف هذا احلديث – حديث الباب – غري القصة اليت جاءت حديث عائشة :
ٍ
ِ
َصحابِِه ِيف صالَتِِه فَي ْختِم ِ
َح ٌد} فَلَ َّما
ب { -قُ ْل ُه َو َّ
َّيب  بَ َع َ
عن َع ْن َعائ َشةَ ( أَ َّن النِ َّ
َ
ث َر ُجالً َعلَى َس ِريَّة َ ،وَكا َن يَ ْقَرأُ أل ْ َ
اَّللُ أ َ
َ ُ
ال سلُوه أل ِ ٍ
ِ
َر َج ُعوا ذَ َكُروا َذلِ َ ِ ِ
َّيب
ب أَ ْن أَقْ َرأَ ِهبَا فَ َق َ
ك فَ َسأَلُوهُ فَ َق َ
الر ْمحَ ِن َوأَنَا أ ُِح ُّ
ال ألَنَّ َها ِص َفةُ َّ
صنَ ُع َذل َ
ال النِ ُّ
َى َش ْيء يَ ْ
َّيب  فَ َق َ َ ُ ِ
ك للن ِِ
َخِ ُربوهُ أ َّ
اَّللَ ُِحيبُّهُ ) متفق عليه .
َن َّ
أْ
قال ابن حجر  :وعلى هذا فالذي كان يؤم يف مسجد قباء غري أمري السرية ويدل على تغايرمها :
أن يف رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو هللا أحد وأمري السرية كان خيتم هبا .
ويف هذا أنه كان يصنع ذلك يف كل ركعة ومل يصرح بذلك يف قصة اآلخر .
ويف هذا أن النيب  سأله  ،وأمري السرية أمر أصحابه أن يسألوه .
ويف هذا إنه قال إنه حيبها فبشره باجلنة  ،وأمري السرية قال إهنا صفة الرمحن فبشره بان هللا .
 -107باب يقرأ يف األخريني بفاُتة الكتاب
ادةَ  ( ،أ َّ
الرْك َعتَـ ْني األُ ْخ َريَـ ْني بأُم
ورتَـ ْني َويف َّ
َن الن َّ
 -776عن أَِب قَـتَ َ
َّب َ كا َن يَـ ْق َرأُ يف الظُّ ْهر يف األُولَيَـ ْني بأُم الْكتَاب َو ُس َ
الص ْبح ) .
صر َو َه َك َذا يف ُّ
الرْك َعة األ َ
ُوَل َما الَ يُطَو ُل يف َّ
الْكتَاب َويُ ْسم ُعنَا اْليَةَ َويُطَو ُل يف َّ
الرْك َعة الثَّانيَة َو َه َك َذا يف ال َْع ْ
[ م . ] 451 :
---------ني بِأُِِم الْ ِكتَ ِ
ُخريَ ْ ِ
احلديث تقدم شرحه وفيه زيادة هنا قوله (وِيف َّ ِ
اب) ففيه االقتصار على الفاحت ة يف الركعتني األخريني .
َ
الرْك َعتَ ْني األ ْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ال ( ُكنَّا َْحنزر قيام رس ِ
ول اَ ََّّلل ِ يف اَلظُّ ْه ِر
ي  قَ َ
ُُ َ َ َ ُ
فإن قيل  :إنه جاء ما يوهم خالف ذلك كما يف حديثَ أَِيب َسعيد اَ ْخلُ ْد ِر ِِ
ِ
ِ
صِ
ُخريَ ْ ِ
ني اَْألُولَيَ ْ ِ
ص ِر  ،فَ َحَزْرنَا قِيَ َامهُ ِيف اَ َّلرْك َعتَ ْ ِ
ني ِم ْن اَلظُّ ْه ِر قَ ْد َر ( :امل تَْن ِزيل) اَ َّ ِ ِ
ك َ .وِيف
ف ِم ْن َذل َ
ني قَ ْد َر اَلنِ ْ
َوالْ َع ْ
لس ْج َدة َ .ويف اَْأل ْ َ
ُ
اَْألُولَي ِ ِ
ُخريَ ْ ِ
ص ِر َعلَى قَ ْد ِر اَْأل ْ ِ ِ ُّ ِ
ني ِم ْن اَلظُّ ْه ِر ) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم .
َْ
ني م ْن اَلْ َع ْ
ُخَريَ ْني م ْن اَلظ ْهر َ ،و ْاأل ْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ني آيَةً وِِف األ ْ ِ
صالَة الظُّ ْه ِر ِِف َّ ِ
ال
س َع َشَرَة آيَةً أ َْو قَ َ
ويف رواية ( َكا َن يَ ْقَرأُ ِِف َ
الرْك َعتَ ْني األُولَيَ ْني ِف ُك ِِل َرْك َعة قَ ْد َر ثَالَث َ َ
ُخَريَ ْني قَ ْد َر سمَْ َ
نِص ِ
ِِ ِ ٍ ِ ِ
ِ
صِ
ِ
ُخريَ ْ ِ
ص ِر ِِف َّ ِ
ف ذَلِك ) .
ف ذَل َ
ْ َ
ني قَ ْد َر ن ْ
ك َوِِف الْ َع ْ
س َع ْشَرةَ آيَةً َوِف األ ْ َ
الرْك َعتَ ْني األُولَيَ ْني ِف ُك ِل َرْك َعة قَ ْد َر قَراءَة سمَْ َ
وقد تقدم اجلمع بني احلديثني .
وأما أقوال العلماء يف حكم القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األخريني :
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القول األول  :أن القراءة بعد الفاحتة ال تسن يف األخريني من الرباعية والثالثة من الثالثية .
وهبذا قال احلنفية  ،واملالكية  ،واإلمام أمحد يف رواية عنه وهبا أخذ أصحابه .
ني بِأُِِم الْ ِكتَ ِ
ُخريَ ْ ِ
واستدلوا حبديث أيب قتادة  ( .وِيف َّ ِ
اب ) .
َ
الرْك َعتَ ْني األ ْ َ

القول الثاين  :أن القراءة تسن بعد الفاحت ة يف األخريني من الرباعية  ،والثالثة من الثالثية .
وهبذا قال اإلمام الشافعي يف اجلديد .
واستدلوا حبديث أيب سعيد .
فدنوت منه حىت مست ثيايب ثيابه  ،أو
ومبا رواه مالك يف املوطأ عن عبد الرمحن الصناحبي قال ( صليت مع أيب بكر املغرب ،
ُ
يدي ثيابه  ،فقرأ يف الركعة الثالثة بفاحت ة الكتاب وقال  :ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) .
قال النووي  :رواه مالك يف املوطأ بإسناده الصحيح .

 -108باب من خافت القراءة يف الظهر والعصر
ْت ْلَبَّ ٍ
ال
ت قَ َ
صر قَ َ
اب أَ َكا َن َر ُس ُ
ال نَـ َع ْم قُـلْنَا م ْن أَيْ َن َعل ْم َ
َ -777ع ْن أَِب َم ْع َم ٍر ( قُـل ُ
ول هللا  يَـ ْق َرأُ يف الظُّ ْهر َوال َْع ْ
ضط َراب حلْيَته ) .
با ْ
---------احلديث تقدم شرحه وهو دليل على اإلسرار يف صالة الظهر والعصر .
 -109باب إذَا أ ْ
ام اْليَةَ
َْسَ َع اإل َم ُ
اد َة ( أ َّ
صالَة
ورةٍ َم َع َها يف َّ
َن الن َّ
 -778عن أَِب قَـتَ َ
صالَة الظُّ ْهر َو َ
الرْك َعتَـ ْني األُولَيَـ ْني م ْن َ
َّب َ كا َن يَـ ْق َرأُ بأُم الْكتَاب َو ُس َ
ُوَل ) .
الرْك َعة األ َ
يل يف َّ
ال َْع ْ
صر َويُ ْسم ُعنَا اْليَةَ أ ْ
َحيَانًا َ ،وَكا َن يُط ُ
[ م . ] 451 :
---------احلديث تقدم شرحه  ،وهو دليل على أنه يستحب لإلمام أن يسمع اآلية أحياناً يف قراءة الظهر والعصر  ،لفعل النيب . 
فائدة َّ :تتلف الركعة األوَل عن الثانية بأمور :

أوالً  :االستفتاح يف الركعة األوىل .

ثانياً  :تكبرية اإلحرام يف الركعة األوىل .

ثالثاً  :التعوذ يف الركعة األوىل على القول الراجح .

رابعاً  :القراءة يف الركعة األوىل أطول من الركعة الثانية .

 -110باب يطول يف الركعة األوَل
ادةَ ( أ َّ
صالَة
الرْك َعة األ َ
َّب َ كا َن يُطَو ُل يف َّ
صالَة الظُّ ْهر َويُـ َقص ُر يف الثَّانيَة َويَـ ْف َع ُل َذل َ
َن الن َّ
 -779عن أَِب قَـتَ َ
ك يف َ
ُوَل م ْن َ
الص ْبح ) .
ُّ

[ م . ] 451 :
---------احلديث تقدم شرحه  ،وهو دليل على استحباب تطويل الركعة األوىل عن الثانية .
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 -111باب َج ْهر اإل َمام بالتَّأْمني
اءهُ َح ََّّت إ َّن لل َْم ْسجد لَلَ َّجةً.
َوقَ َ
ني ُد َعاءٌ أ ََّم َن ابْ ُن ُّ
ال َعطَاءٌ  :آم َ
الزبَـ ْري َ ،وَم ْن َوَر َ

ني.
ام الَ تَـ ُف ْتن بآم َ
َوَكا َن أَبُو ُه َريْـ َرةَ يُـنَادي اإل َم َ

ك َخ ْيـ ًرا.
َوقَ َ
ت م ْنهُ يف ذَل َ
ُّه ْم َو َْس ْع ُ
ال نَاف ٌع َكا َن ابْ ُن ُع َم َر الَ يَ َدعُهُ َوَُيُض ُ
َ -780ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة أ َّ
َّم م ْن
َّب  قَ َ
َن الن َّ
ام فَأَمنُوا  ،فَإنَّهُ َم ْن َوافَ َق تَأْمينُهُ تَأْم َ
ني ال َْمالَئ َكة غُف َر لَهُ َما تَـ َقد َ
ال ( إ َذا أ ََّم َن اإل َم ُ
َذنْبه ) .

ال ابْ ُن ش َه ٍ
ني.
ول هللا  يَـ ُق ُ
اب َ ،وَكا َن َر ُس ُ
َوقَ َ
ول آم َ
[ م . ] 410 :

 -112باب فضل التأمني

َ -781ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  أ َّ
ت
ال ( إذَا قَ َ
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ني َوقَالَت ال َْمالَئ َكةُ يف َّ
ني فَـ َوافَـ َق ْ
الس َماء آم َ
َح ُد ُك ْم آم َ
ال أ َ
َّم م ْن ذَنْبه ) .
إ ْح َد ُ
اُهَا األُ ْخ َرى غُف َر لَهُ َما تَـ َقد َ
[ م . ] 410 :
 -113باب جهر املأموم بالتأمني

َ -782ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  ،أ َّ
ال ( إذَا قَ َ
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
ام {غَ ْري ال َْمغْ ُ
ني  ،فَإنَّهُ
ني} فَـ ُقولُوا آم َ
ضوب َعلَْيه ْم َ ،والَ الضَّال َ
ال اإل َم ُ
َّم م ْن ذَنْبه ) .
َم ْن َوافَ َق قَـ ْولُهُ قَـ ْو َل ال َْمالَئ َكة غُف َر لَهُ َما تَـ َقد َ
تَابَـ َعهُ ُحمَ َّم ُد بْ ُن َع ْم ٍرو َ ،ع ْن أَِب َسلَ َمةَ َ ،ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ َ ،عن النَّب َ ونُـ َع ْي ٌم ال ُْم ْجم ُر َ ،ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة . 
[ م . ] 410 :
--------- -1مشروعية تأمني اإلمام واجلهر بذلك .
أ -حلديث الباب ( إذا أمن اإلمام فأمن وا . ) ...
آن رفَع صوتَه وقَ َ ِ
ِ
ول اَ ََّّللِ  إِ َذا فَر َ ِ ِ ِ ِ
ين َو َح َّسنَهُ ،
ال َ ( :كا َن َر ُس ُ
ب -وعن أيب هريرة  .قَ َ
َّارقُطِْ ُّ
ال :آم َ
ني ) َرَواهُ اَلد َ
غ م ْن قَراءَة أ ُِم اَلْ ُق ْر َ َ َ ْ ُ َ
َ
وْ ِ
ص َّح َحهُ .
احلَاك ُم َو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي م ْن َحديث َوائل بْن ُح ْجر َْحن ُوهُ. .
َوألَيب َد ُاوَد َواَ ِْ
لرتمذ ِ
مصل إماماً أو مأموماً .
 -2أن التأمني بعد الفاحتة سنة لكل ِ
وهذا مذهب اجلمهور  ،وهو قول داود الظاهر  ،واختيار ابن عبد الرب .
آن رفَع صوتَه وقَ َ ِ
ِ
ول اَ ََّّللِ  إِذَا فَر َ ِ ِ ِ ِ
ني ) .
أ -حلديث أيب هريرة السابق ( َكا َن َر ُس ُ
ال :آم َ
غ م ْن قَراءَة أ ُِم اَلْ ُق ْر َ َ َ ْ ُ َ
َ
ب -لقوله  ( إذا أمن اإلمام فأمنوا ) .
وجه الداللة  :ففي هذين احلديثني داللة صرحية على قول اإلمام ( آمني ) وجيهر هبا .
 -3ذهب بعض العلماء إىل أنه ال يشرع لإلمام أن يؤمن .
وهذا مذهب مالك .
واستدلوا بقوله  ( إذا قال اإلمام وال الضالني  ،فقولوا  :آمني . ) ...
فقوله  ( :إذا قال اإلمام وال الضالني  ) ...دليل على أن التأمني للمأموم فقط .
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لكن هذا القول ضعيف  ،ويدفعه رواية ( إذا أمن اإلمام فأمنوا ) .
قال ابن قدامة يف املغين :وإمنا قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول اإلمام وال الضالني ،ألنه موضع تأمني اإلمام؛
ليكون تأمني اإلمام واملأمومني يف وقت واحد موافقا لتأمني املالئكة .
 -4اختلف العلماء يف اجلهر بالتأمني :
القول األول  :يستحب اجلهر يف الصالة اجلهرية لإلمام واملأموم .
وهذا مذهب الشافعي  ،وأمحد .
آن رفَع صوتَه وقَ َ ِ
ِ
ول اَ ََّّللِ  إِ َذا فَر َ ِ ِ ِ ِ
ني ) .
أ-حلديث أيب هريرة السابق ( َكا َن َر ُس ُ
ال :آم َ
غ م ْن قَراءَة أُِم اَلْ ُقْر َ َ َ ْ ُ َ
َ
فهو دليل على مشروعية تأمني اإلمام بعد قراءة الفاحتة  ،ورفعه صوته هبا .
ب -ولقوله  ( إذا أمن اإلمام فأمنوا ) فتعليقه تأمني املأموم على تأمني اإلمام دليل على أهنم يسمعونه وإال مل يكن لتعليقهم
عليه معىن .
القول الثاين  :السنة إخفاء التأمني .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
قالوا  :ألن آمني دعاء  ،والسنة إخفاء الدعاء .
والصحيح األول .

 والقول الثاين ضعيف ألمور :
أوالً  :ألنه ثبت جهر النيب  والصحابة .

ثانياً  :وقياسهم يف مقابلة النص فهو باطل .

ثالثاً  :وأما رواية ( وخفض هبا صوته ) فهي شاذة .
 -5احلديث دليل استحباب التأمني لإلمام بعد قراءة الفاحتة  ،وأن جيهر هبا صوته  ،لكن مىت يقول آمني ؟
أما اإلمام فيقول آمني  :بعد قوله  ( :وال الضالني )  ،وكذلك املنفرد .
وأما املأموم فاختلفوا .
قال بعض العلماء  :يقول آمني إذا فرغ اإلمام من قول آمني .
واستدلوا بظاهر قوله ( إذا ِأمن اإلمام فأمنوا . ) ...

لكن هذا القول ضعيف والصحيح  :أنه يقول آمني بعد قول اإلمام  :وال الضالني .

ألنه جاء يف احلديث عن أيب هريرة قال  .قال ( إذا قال اإلمام :غري املغضوب عليهم وال الضالني ،فقولوا :آمني).

متفق عليه

ويكون معىن ( إذا ِأمن ) أي بلغ ما يؤمن عليه وهو وال الضالني .

قال النووي  :وأما رواية ( إذا أمن اإلمام فأمنوا ) فمعناها  :إذا أراد التأمني .

 -6قوله  يف حديث أيب هريرة ( فإن من وافق قوله قول املالئكة ) .
قال النووي :معناه من وافقهم يف وقت التأمني فأمن مع تأمينهم ،ويدل عليه قوله قبله (فإن املالئكة تؤمن) وهذا هو الصحيح.
وقيل  :وافقهم يف الصفة واخلشوع واإلخالص  ،وإليه مال ابن حبان .
واألول هو الذي رجحه األكثرون  ،كالقرطيب وابن دقيق العيد واحلافظ يف الفتح .
قال ابن املنري  :احلكمة يف إيثار املوافقة يف القول والزمان أن يكون املأموم على يقظة لإلتيان بالوظيفة يف حملها  ،ألن املالئكة ال
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غفلة عندهم  ،فمن وافقهم كان متيقظاً .
-7اختلف العلماء يف هؤالء املالئكة :
فقيل  :هم احلفظة  ،وقيل  :غريهم  ،لقوله يف رواية ( فوافق قوله قول أهل السماء ) .
 -8هل جتهر املرأة بالتأمني ؟
قال ابن قدامة  :وجتهر –يعين املرأة -يف صالة اجلهر  ،وإن كان َمثَّ رجال ال جتهر  ،إال أن يكونوا من حمارمها فال بأس اه .
ال أَ ْكث ر أَصحابِنا  :إ ْن َكانَت تُ ِ ِ
ضرِة نِس ٍاء أَو ِرج ٍال َحما ِرم جهر ِ ِ
ت
قال النووي َ :وأ ََّما الْ َم ْرأَةُ فَ َق َ َ ُ ْ َ َ
صلِي َخاليَةً أ َْو ِحبَ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َصلَّ ْ
ت بِالْقَراءَة َ ،س َواءٌ أ َ
ْ َ
ِ ٍ
ضَرِة أ ْ ِ
ت  ( .اجملموع ) .
ت ِحبَ ْ
َسِر ْ
صلَّ ْ
بِن ْس َوة أ َْم ُمْن َف ِرَد ًة َ ،وإِ ْن َ
يب أ َ
َجنَ ٍِ
فائدة  :فضل التأمني :
من فضائله أنه يوجب إجابة الدعاء ،وحمبة هللا لقائله.
روى اإلمام مسلم يف صحيحه أن رسول هللا  قال ( :إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ،مث ليؤمكم أحدكم ،فإذا كرب فكربوا ،وإذا
قال :غري املغضوب عليهم وال الضالني .فقولوا :آمني ،جيبكم هللا ) ومعىن جيبكم :جييب دعاءكم.
وروى أبو داود والنسائي وأمحد عن النيب  أنه قال ( فقولوا :آمني جيبكم هللا ) .
ومن فضائله أيضاً" :قوله  ( إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه  ،قال ابن
شهاب :وكان صلى هللا عليه وسلم يقول :آمني ) رواه البخاري ومسلم.
ويف لفظ (إذا قال أحدكم آمني ،قالت املالئكة يف السماء :آمني ،فوافقت إحدامها األخرى ،غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه مسلم
ومما يدل على مزيته أيضاً :قوله  ( ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمني ،فأكثروا من قول آمني ) رواه ابن
ماجه ،وصححه العراقي وغريه.
قال اإلمام املناوي ( :ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمني) أي  :قولكم يف الصالة وعقب الدعاء آمني.
كما يستحب أن خيتم الدعاء بالتأمني ،وأن يكثر منه فإنه من أسباب اإلجابة ،لقوله  كما يف سنن أيب داود ( إن ختم بآمني
فقد أوجب ) .
الصف
 -114باب إ َذا َرَك َع ُدو َن َّ

اد َك
ك للنَّب  فَـ َق َ
َ -783ع ْن أَِب بَك َْرةَ ( أَنَّهُ انْـتَـ َهى إ ََل النَّب َ و ْه َو َراك ٌع فَـ َرَك َع قَـ ْب َل أَ ْن يَص َل إ ََل َّ
الصف فَ َذ َك َر ذَل َ
ال َز َ
صا َ ،والَ تَـ ُع ْد ) .
َّ
اَّللُ ح ْر ً
---------( ال تعد ) بفتح التاء وضم العني .
 اختلف العلماء يف املراد بقوله ( والَ تَـ ُع ْد ) .

فقيل  :ال تعد إىل التأخري يف اجمليء إىل الصالة .

وقيل  :إىل الركوع دون الصف .
لرواية أيب داود ( أيكم الذي ركع دون الصف  ،مث مشى إىل الصف ) .
ويؤيده حديث أيب هريرة  ( :إذا دخلت واإلمام راكع فال تركع حىت تأخذ مصافك من الصف ) .رواه الطحاوي  ،وقد روي مرفوعاً ،
لكن صحح ابن رجب أنه موقوف .

وقيل  :النهي عن اإلسراع .
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وهذا جاء حديث خبصوصه وقد تقدم .
وأقربا القول الثاين .
وذهب بعض العلماء إىل جواز الركوع دون الصف  ،وممن رجح هذا القول الشيخ األلباين .
لفعل بعض الصحابة .
وقد قال عطاء بن يسار أنه مسع عبد هللا بن الزبري على املنرب يقول للناس  ( :إذا دخل أحدكم املسجد والناس ركوع فلريكع حني
يدخل مث ليدب راكعاً  ،حىت يدخل يف الصف  ،فإن ذلك السنة ) رواه ابن خزمية والطرباين .
وقد فعل ذلك بعض الصحابة :

كأيب بكر  :عند البيهقي .
وزيد بن ثابت  :رواه البيهقي .
وابن مسعود  :كما عند ابن أيب شيبة .
وهللا أعلم .
-2أن الفاحتة تسقط ملن أدرك اإلمام راكعاً  ،وقد تقدم ذلك .
-3استدل باحلديث مجاهري العلماء على صحة صالة املنفرد خلف الصف  ،وقد تقدم ذلك .
الرُكوع
 -115باب إ ِْتَام التَّكْبري يف ُّ

قَالَهُ ابْ ُن َعبَّ ٍ
ك بْ ُن ا ْحلَُويْرث.
اس َ ،عن النَّب  فيه َمال ُ
صٍْ
يها َم َع َر ُسول هللا
ص َرة فَـ َق َ
ني قَ َ
ال ذَ َّك َرنَا َه َذا َّ
صلَّى َم َع َعل ٍي  بالْبَ ْ
صل َ
صالَ ًة ُكنَّا نُ َ
َ -784ع ْن ع ْم َرا َن بْن ُح َ
الر ُج ُل َ
ال ( َ
ض َع ) .
ِب ُكلَّ َما َرفَ َع َوُكلَّ َما َو َ
 فَ َذ َك َر أَنَّهُ َكا َن يُ َك ُ
[ م . ] 393 :
صالَ ًة ب َر ُسول هللا .)
ف قَ َ
ص َر َ
صلي ب ْم فَـيُ َكِبُ ُكلَّ َما َخ َف َ
ض َوَرفَ َع فَإ َذا انْ َ
َ -785ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ (أَنَّهُ َكا َن يُ َ
ال إين ألَ ْشبَـ ُه ُك ْم َ
[ م . ] 392 :
---------صلَّى ) أي  :عمران .
( َ

( َم َع َعل ٍي ) ابن أيب طالب .

ص َرة ) يعين بعد وقعة اجلمل .
( بالْبَ ْ
الر ُج ُل ) بتشديد الكاف وفتح الراء  ،وفيه إشارة إىل أن التكبري الذي ذكره كان .
( ذَ َّك َرنَا َه َذا َّ
وقد روى أمحد والطحاوي بإسناد صحيح عن أيب موسى األشعري قال ( ذكرنا على صالة كنا نصليها مع رسول هللا  إما
نسيناها وإما تركناها عمداً ) وألمحد من وجه آخر عن مطرف قال قلنا يعين لعمران بن حصني يا أبا جنيد  -هو بالنون واجليم
مصغر  -من أول من ترك التكبري قال عثمان بن عفان حني كرب وضعف صوته  ،وهذا حيتمل إرادة ترك اجلهر  ،وروى الطرباين
عن أيب هريرة أن أول من ترك التكبري معاوية  ،وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد  ،وهذا ال ينايف الذي قبله  ،ألن زياداً تركه
برتك معاوية  ،وكأن معاوية تركه برتك عثمان وقد محل ذلك مجاعة من أهل العلم على اإلخفاء ويرشحه حديث أيب سعيد اآليت
يف باب يكرب وهو ينهض من السجدتني .
ض َع ) أي  :كلما نزل من القيام إىل الركوع  ،أو السجود  ،وكلما ارتفع من السجود إىل اجللوس  ،أو
ِب ُكلَّ َما َرفَ َع َوُكلَّ َما َو َ
( يُ َك ُ
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القيام  ،أو من اجللوس إىل القيام .
 -1هذه االحاديث فيها مشروعية التكبري يف الصالة يف كل خفض ورفع .
ِ
اَّلل لِمن َِ
قال النووي  :فِ ِيه إِثْبات التَّ ْكبِري ِيف ُكل َخ ْفض ورفْع إَِّال ِيف رفْعه ِمن ُّ ِ
مح َدهُ َ ،وَه َذا ُْجم َمع َعلَْي ِه
الرُكوع فَإنَّهُ يَ ُقول َ :مس َع َّ َ ْ
ْ
َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
صار الْ ُمتَ َق ِد َمة .
الْيَ ْوم َوم ْن ْاأل َْع َ
ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ضهم يَِزيد َعلَْي ِه بَ ْعض َما َجاءَ ِيف َح ِديث
ضهم َال يََرى التَّ ْكبري إَّال ل ِْإل ْحَرام َ ،وبَ ْع ْ
َوقَ ْد َكا َن فيه خ َالف ِيف َزَمن أَِيب ُهَريْ َرة َ ،وَكا َن بَ ْع ْ
ِ
اَّلل  ، وِهل َذا َكا َن أَبو هري رة ي ُقول  :إِِِين َألَ ْشبه ُكم ص َالة بِرس ِ
اَّلل ، 
ول َّ
غه ْم فِ ْعل َر ُسول َّ
ََ
أَِيب ُهَريْ َرة َ ،وَكا َن َه ُؤَالء َملْ يَْب لُ ُ
َ ْ َ َُ
ُ ُ َْ َ َ
ِ
ِ
ص َالة ثُنَائِيَّة إِ ْح َدى َع ْشرة تَ ْكبِ َرية َ :وِهي تَ ْكبِ َرية ِْ
اإل ْحَرام َ ،وسمَْس ِيف
َو ْ
استَ َقَّر الْ َع َمل َعلَى َما ِيف َحديث أَِيب ُهَريْ َرة َه َذا  ،فَفي ُك ِل َ
َ
َ
ِ
ُكل رْك َعة َ .وِيف الث َُّالثِيَّة َسْبع َع ْشرة َ :وِهي تَ ْكبِ َرية ِْ
الربَاعِيَّة
َّش ُّهد ْاأل ََّول َ ،وسمَْس ِيف ُك ِل َرْك َعة َ .وِيف ُّ
اإل ْحَرام َ ،وتَ ْكبِ َرية الْقيَام ِم ْن الت َ
َ
َِ
َ
ِ
ِ
ِ
ثِْنتَ ِ
اخلَ ْمس أ َْربَع َوت ْس ُعو َن تَ ْكبِ َرية .
ان َوع ْشُرو َن فَفي الْ َمكْتُوبَات ْ
وقال احلافظ  :هذا عام يف مجيع االنتقاالت يف الصالة  ،لكن خص منه الرفع من الركوع باإلمجاع  ،فإنه شرع فيه التحميد .
 -2اختلف العلماء يف حكم تكبريات االنتقال على قولني :
القول األول  :أهنا واجبة  ،يعين من تعمد تركها فال صالة له  ،ومن نسيها جرب ذلك بسجود السهود .
قال ابن قدامة  :واملشهور عن أمحد أن تكبري اخلفض والرفع  ،وتسبيح الركوع والسجود  ،وقول  :مسع هللا ملن محده  ،وربنا ولك
احلمد  ،وقول  :ريب اغفر يل  -بني السجدتني  ، -والتشهد األول  ،واجب  ،وهو قول إسحاق  ،وداود .
أ-ألن النيب  واظب عليها  ،ومل حيفظ عنه أنه ترك التكبري أبداً  ،مع قوله  ( ص لوا كما رأيتموين أصلي )
ب-وقال  ( وإذا كرب فكربوا ) .
ج-وقال  يف الصالة ( إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن ) فدل على أن الصالة ال ختلو من التكبري كما ال ختلو من
قراءة القرآن  ،وكذلك التسبيح .
د-وألهنا شعار االنتقال من ركن إىل ركن .
قال ابن قدامة مرجحاً الوجوب :
ولنا  ،أن النيب  أمر به  -وأمره للوجوب  ، -وفعله  ،وقال ( صلوا كما رأيتموين أصلي ) .
وقد روى أبو داود  ،عن علي بن حيىي بن خالد عن عمه  ،عن النيب  أنه قال ( ال تتم صالة ألحد من الناس حىت يتوضأ
إىل قوله  :مث يكرب  ،مث يركع حىت تطمئن مفاصله  ،مث يقول  :مسع هللا ملن محده  ،حىت يستوي قائماً مث يقول  :هللا أكرب  ،مث
يسجد حىت يطمئن ساجداً  ،مث يقول  :هللا أكرب  ،ويرفع رأسه حىت يستوي قاعداً  ،مث يقول  :هللا أكرب  ،مث يسجد حىت تطمئن
مفاصله  ،مث يرفع رأسه فيكرب  ،فإذا فعل ذلك فقد متت صالته )  ،وهذا نص يف وجوب التكبري .
وألن مواضع هذه األذكار أركان الصالة  ،فكان فيها ذكر واجب كالقيام .
القول الثاين  :أهنا ليست بواجبة بل مستحب .
وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية  ،والشافعية  ،واملالكية .
قال ابن املنذر  :وهبذا قال أبو بكر الصديق  ،وعمر  ،وابن مسعود  ،وابن عمر  ،وقيس بن عباد  ،وشعيب واألوزاعي  ،وسعيد
بن عبدالعزيز  ،وعوام أهل العلم .
واحتج أصحاب هذا القول بأن النيب  مل يأمر املسيء يف صالته إال بتكبرية اإلحرام.
قال النووي  :وأما فعله  فمحمول على االستحباب مجعا بني األدلة .
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والراجح القول األول .
وأما حديث املسيء يف صالته فقد ذكر يف احلديث الذي رويناه تعليمه ذلك  ،وهي زيادة جيب قبوهلا  ،على أن النيب  مل
يعلمه كل الواجبات  ،بدليل أنه مل يعلمه التشهد وال السالم  ،وحيتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه  ،وال يلزم من
التساوي يف الوجوب التساوي يف األحكام  ،بدليل واجبات احلج .
فائدة :
قال الشيخ ابن باز  :ولو قيل إن احلكمة يف شرعية التكبري تنبيه املصلي على أن هللا سبحانه أكرب من كل كبري  ،وأعظم من كل
عظيم  ،فال ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من األشياء  ،بل ينبغي اإلقبال عليها بالقلب والقالب  ،واخلشوع فيها تعظيماً له
سبحانه وطلباً لرضاه لكان ذلك متوجهاً .

 116باب إِتام التكبري يف السجود
صٍْ
ْف َعلي بْن أَِب طَال ٍ
ني فَ َكا َن إ َذا َس َج َد َكبَّـ َر ،
َ -786ع ْن ُمطَرف بْن َع ْبد هللا  ،قَ َ
ت َخل َ
صلَّْي ُ
ب  أَنَا َوع ْم َرا ُن بْ ُن ُح َ
ال ( َ
صٍْ
ال  :قَ ْد ذَ َّك َرين َه َذا
ني فَـ َق َ
ضى َّ
ض م َن َّ
الصالَ َة أ َ
الرْك َعتَـ ْني َكبَّـ َر فَـلَ َّما قَ َ
َوإذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ َكبَّـ َر َ ،وإذَا نَـ َه َ
َخ َذ بيَدي ع ْم َرا ُن بْ ُن ُح َ
صالَةَ ُحمَ َّم ٍد . ) 
صالَةَ ُحمَ َّم ٍد  ، أ َْو قَ َ
صلَّى بنَا َ
ال لََق ْد َ
َ
ت ابْ َن َعبَّ ٍ
ِب يف ُكل َخ ْف ٍ
اس
َ -787ع ْن عكْرَمةَ قَ َ
ض َع  ،فَأَ ْخبَـ ْر ُ
ام َ ،وإذَا َو َ
ال ( َرأَيْ ُ
ض َوَرفْ ٍع َ ،وإذَا قَ َ
ت َر ُجالً ع ْن َد ال َْم َقام يُ َك ُ

ك).
 ؛ قَ َ
صالَ َة النَّب  : الَ أ َُّم لَ َ
س تل َ
ْك َ
ال أ ََولَْي َ
---------صٍْ
ْف َعلي بْن أَِب طَال ٍ
ني ) قد تقدم أن ذلك بالبصرة .
ت َخل َ
صلَّْي ُ
ب  ،أَنَا َوع ْم َرا ُن بْ ُن ُح َ
( َ
ك ) هي كلمة تقوهلا العرب عند الزجر وكذا قوله يف الرواية اليت بعدها ( ثكلتك أمك ) فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو
( الَ أ َُّم لَ َ
أن تفقده أمه  ،لكنهم قد يطلقون ذلك وال يريدون حقيقته  ،واستحق عكرمة ذلك عند بن عباس لكونه نسب ذلك الرجل
اجلليل إىل احلمق الذي هو غاية اجلهل وهو بريء من ذلك .
واحلديث تقدم شرحه .

الس ُجود
ام م َن ُّ
 -117باب التَّكْبري إذَا قَ َ
ْت البْن َعبَّ ٍ
ك
َمحَ ُق فَـ َق َ
َ -788ع ْن عكْرَمةَ قَ َ
اس إنَّهُ أ ْ
ت َخل َ
ال ثَكلَْت َ
ريةً فَـ ُقل ُ
صلَّْي ُ
ال ( َ
ْف َش ْي ٍخ ِبَ َّكةَ فَ َكبَّـ َر ث ْنتَـ ْني َوع ْشر َ
ين تَكْب َ
ك ُسنَّةُ أَِب الْ َقاسم . ) 
أ ُُّم َ
ادةُ َ ،ح َّدثَـنَا عكْرَمةُ .
َوقَ َ
وسى َ ،ح َّدثَـنَا أَبَا ُن َ ،ح َّدثَـنَا قَـتَ َ
ال ُم َ
ول َْس َع َّ
ني يَـ ْرَك ُع ُُثَّ يَـ ُق ُ
 -789عن أ ََِب ُه َريْـ َرةَ قال ( َكا َن َر ُس ُ
ام إ ََل َّ
ِب ح َ
الصالَة يُ َكِبُ ح َ
اَّللُ
ني يَـ ُق ُ
ول هللا  إذَا قَ َ
وم ُُثَّ يُ َك ُ
ك
ك ا ْحلَ ْم ُد (قَ َ
الرْك َعة ُُثَّ يَـ ُق ُ
صلْبَهُ م َن َّ
صال ٍح َ ،عن اللَّْيث َ :ولَ َ
ول َو ُه َو قَائ ٌم َربَّـنَا لَ َ
لَم ْن َمح َدهُ ح َ
ال َع ْب ُد هللا بْ ُن َ
ني يَـ ْرفَ ُع ُ
الصالَة
ك يف َّ
ني يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ ُُثَّ يَـ ْف َع ُل ذَل َ
ِب ح َ
ني يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ ُثَّ يُ َكِبُ ح َ
ِب ح َ
ا ْحلَ ْم ُد) ُُثَّ يُ َكِبُ ح َ
ني يَ ْس ُج ُد ُُثَّ يُ َك ُ
ني يَـ ْهوي ُُثَّ يُ َك ُ
وم م َن الث ْنتَـ ْني بَـ ْع َد ا ْْلُلُوس ) .
ِب ح َ
ني يَـ ُق ُ
ُكل َها َح ََّّت يَـ ْقضيَـ َها َويُ َك ُ
[ م . ] 392 :
---------ني يَـ ُقوم ) أي يقول  :هللا أكرب  ،حني قيامه للصالة .
ِب ح َ
( يُ َك ُ
188

( ْسع هللا ملن محده ) أي  :استجاب هللا ملن محده .
وم م ْن اثْـنَتَـ ْني بَـ ْع َد اَ ْْلُلُوس ) أي  :لقراءة التشهد األول .
ِب ح َ
ني يَـ ُق ُ
( َويُ َك ُ

لص َالةِ يُ َكِِربُ ِح َني يَ ُق ُوم )
 -1احلديث دليل على أن الصالة تبدأ بتكبرية اإلحرام لقوله ( َكا َن َر ُس ُ
ول اَ ََّّللِ  إِ َذا قَ َام إِ َىل اَ َّ

وقد سبق أهنا ركن من أركان الصالة .
 -2احلديث دليل على أن القيام يف صالة الفرض ركن للقادر  ،وقد قال  لعمران بن حصني ( صل قائماً فإن مل تستطع
فقاعداً  ) ..رواه البخاري .
 -3احلديث دليل على مشروعية تكبريات االنتقال  ،وأن النيب  كان يقوهلا وواظب عليها .
وقد اختلف العلماء يف حكمها وقد تقدم ذلك  ،وأن الراجح وجوهبا .
 لكن يستثىن من التكبريات :
أ-تكبرية اإلحرام  ،فهي ركن إمجاعاً .
ب -التكبريات الزوائد يف صالة العيد واالستسقاء سنة .
ج -تكبريات اجلنازة  ،فهي أركان .
د -تكبريات الركوع ملن دخل واإلمام راكعاً  ،فإهنا سنة .
 -4احلكمة من التكبري يف كل خفض ورفع :
قيل  :إن املكلف ِأمر بالنية يف أول الصالة مقرونة بالتكبري  ،وكان من حقه أن يستصحب النية إىل آخر الصالة ِ ،
فأمر أن جيدد
العهد يف أثنائها بالتكبري الذي هو شعار النية .
وقيل  :احلكمة يف شرعية تكرار التكبري  ،تنبيه املصلي على أن هللا الذي قام بني يديه يناجيه أكرب من كل كبري  ،وأعظم من كل
عظيم  ،فال ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من األشياء .
 -5تكبريات االنتقال تكون ما بني الركنني  ،ال يبدأ هبا قبل وال يؤخرها إىل ما بعد .
 -6ال يشرتط استيعاب ما بني الركنني  ،ألن ذلك مشقة  ،فاملشرتط أن يكون هذا الذكر بني الركنني .
 -7احلديث دليل على أن اإلمام – وكذا املنفرد  -جيمع بني التسميع ( مسع هللا ملن محده ) والتحميد ( ربنا ولك احلمد ) .
واختلف العلماء يف املأموم هل جيمع بينهما أم يقتصر على  :ربنا ولك احلمد على قولني :
القول األول  :أنه جيمع بينهما .

وهذا مذهب الشافعي .
ِ ِ ِ
أ-لفعل النيب  كما يف حديث الباب ( ُمثَّ ي ُق ُ ِ
ول َوُه َو قَائِ ٌم َ :ربَّنَا
صْلبَهُ ِم ْن اَ ُّلرُك ِ
وع ُ ،مثَّ يَ ُق ُ
ول َ :مس َع اَ ََّّللُ ل َم ْن َمح َدهُ" ح َ
ني يَْرفَ ُع ُ
َ
ك اَ ْحلَ ْمد ) .
َولَ َ
وقد قال النيب  ( صلوا كما رأيتموين أصلي ) فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل جيمع بينهما .
ب-وألنه ذ ْكٌر ُشرع لإلمام فيُشرع للمأمور كسائر األذكار .
القول الثاين  :أنه يقتصر على ربنا ولك احلمد .

وهذا مذهب أمحد .
لقوله  ( وإذا قال  :مسع هللا ملن محده  ،فقولوا  :ربنا ولك احلمد ) .
وهذا القول هو الراجح .
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 فإن قيل ما اجلواب عن فعل النيب  ؟
اجلواب عنه  :أنه يكون عام خمصوص منه املأموم .
 -8جيب على اإلمام أن يسمع من خلفه بالتكبري .
أ-لفعل النيب . 
ب-وألنه ال يتم اقتداء املأمومني باإلمام إال بسماع التكبري  ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
-9احلديث دليل على أنه يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك احلمد .
وحكمه  :هذا واجب .
لقوله  ( : وإذا قال  :مسع هللا ملن محده  ،فقولوا  :ربنا ولك احلمد ) .
وقد وردت على عدة صيغ :
ربنا ولك احلمد  .يف الصحيحني كما هنا .ربنا لك احلمد  .عند البخاري عن أيب هريرة  ،وعند مسلم عن أيب سعيد .اللهم ربنا ولك احلمد  .عند البخاري . اللهم ربنا لك احلمد  .يف الصحيحنيِ ِ ِ
ول َِ :
صْلبَهُ ِم ْن اَ ُّلرُكوع ) أن التسميع ذكر القيام من الركوع .
 -10نستفيد من قوله ( ُمثَّ يَ ُق ُ
"مس َع اَ ََّّللُ ل َم ْن َمح َدهُ" ح َ
ني يَ ْرفَ ُع ُ
ك اَ ْحلَ ْمد ) نستفيد أن التحميد ذكر االعتدال .
 -11نستفيد من قوله (ُ ..مثَّ يَ ُق ُ
ول َوُه َو قَائِ ٌم َ :ربَّنَا َولَ َ
ِ
وم ِم ْن اِثْنَتَ ْ ِ
ني بَ ْع َد اَ ْجلُلُ ِ
شرع التكبري حني يَشرع يف القيام من التشهد
 -12نستفيد من قوله ( َ ...ويُ َكُِِرب ح َ
ني يَ ُق ُ
وس ) .أنه يَ َ
األول  ،وهو مذهب العلماء كافة  ،إال ما روي عن عمر بن عبدالعزيز وبه قال مالك  :أنه ال يكرب للقيام من الركعتني حىت
يستوي قائماً  ،ودليل اجلمهور ظاهر هذا احلديث  ( .قاله النووي ) .
الرُكوع
 -118باب َو ْ
الرَكب يف ُّ
ضع األَ ُكف َعلَى ُّ

ٍ
َّب  يَ َديْه م ْن ُرْكبَتَـ ْيه.
َوقَ َ
َص َحابه أ َْم َك َن الن ُّ
ال أَبُو ُمحَْيد يف أ ْ
ٍ
ال ُكنَّا
ي فَـنَـ َهاين أَِب َوقَ َ
ني فَخ َذ َّ
ني َك َّف َّي ُُثَّ َو َ
ت إ ََل َج ْنب أَِب فَطَبَّـ ْق ُ
صلَّْي ُ
 -790عن ُم ْ
ض ْعتُـ ُه َما بَـ ْ َ
ت بَـ ْ َ
ب بْ َن َس ْعد قال ( َ
ص َع َ
الرَكب ) .
ض َع أَيْديَـنَا َعلَى ُّ
نَـ ْف َعلُهُ فَـنُهينَا َع ْنهُ َوأُم ْرنَا أَ ْن نَ َ
[ م . ] 535 :
---------ب بْ َن َس ْع ٍد ) ابن أيب وقاص .
( عن ُم ْ
ص َع َ
ني َك َّف َّي ) أي  :ألصقت بني باطين كفي يف حال الركوع  ،ويف رواية ( فلما ركعت شبِكت أصابعي وجعلتهما بني
( فَطَبَّـ ْق ُ
ت بَـ ْ َ
كبيت ) .
ر ِ
( فَـنَـ َهاين أَِب ) ويف الرواية الثانية ( فقال يل أيب  :اضرب بكفيك على ركبتيك ) .
ال ُكنَّا نَـ ْف َعلُهُ ) أي  :التطبيق .
( َوقَ َ

( فَـنُهينَا َع ْنهُ ) فيه نسخ التطبيق .

 -1احلديث دليل على نسخ التطبيق .
قال الرتمذي  :التطبيق منسوخ عند أهل العلم  ،ال خالف بني العلماء يف ذلك إال ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أهنم
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كانوا يطبِقون .
وأخرج ابن املنذر بسنده حديث الباب  ،مث أخرج بسند قوي عن ابن عمر قال  :إمنا فعله النيب  مرة – يعين التطبيق . -
مث قال  :فقد ثبتت األخبار عن رسول هللا  أنه وضع يديه على ركبتيه  ،ودل خرب سعد – يعين حديث الباب – على نسخ
التطبيق والنهي عنه .
وأن الواجب وضع اليدين على الركبتني .
عن أَِيب ُمحي ٍد اَ َّ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
صَر
ي  قَ َ
ت اَلنِ َّ
ال ( َرأَيْ ُ
َْ
َّيب  إِ َذا َكبَّ َر َج َع َل يَ َديْه َح ْذ َو َمْنكبَ ْيه َ ،وإِ َذا َرَك َع أ َْم َك َن يَ َديْه م ْن ُرْكبَتَ ْيه ُ ،مثَّ َه َ
َْ
لساعد ِِ
ظَ ْه ِرهِ  ) ...رواه البخاري .
و َع ْن َوائِ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر  ( أ َّ
َصابِعِ ِه ) رواه احلاكم .
َن اَلنِ َّ
َّيب َ كا َن إِذَا َرَك َع فَ َّر َج بَ ْ َ
ني أ َ
وأمر بذلك املسيء يف صالته فقال له ( إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك  ،مث فرج بني أصابعك  ،مث امكث حىت يأخذ كل
عضو مأخذه ) رواه ابن خزمية .
 -119باب إذَا ََلْ يُت َّم ُّ
الرُكوعَ
ت ُم َّ
ت َولَ ْو ُم َّ
ت َعلَى غَ ْري الْفط َْرة
ود قَ َ
 -791عن َزيْ َد بْن َو ْهب قَ َ
وع َو ُّ
ال ( َرأَى ُح َذيْـ َفةُ َر ُجالً الَ يُت ُّم ُّ
صلَّْي َ
الس ُج َ
الرُك َ
ال َما َ
اَّللُ ُحمَ َّم ًدا . ) 
الَِّت فَطََر َّ
---------( َرأَى ُح َذيْـ َفةُ َر ُجالً ) قال احلافظ  :مل أقف على امسه .

ود ) يف رواية عبد الرزاق ( فجعل ينقر وال يتم ركوعه ) زاد أمحد ( فقال  :منذ كم صليت ؟ فقال  :منذ
ع َو ُّ
( الَ يُت ُّم ُّ
الس ُج َ
الرُكو َ

أربعني سنة ) .
واحلديث تقدم شرحه وفيه دليل على وجوب الطمأنينة بالركوع والسجود .
الرُكوع
است َواء الظَّ ْهر يف ُّ
 -120باب ْ
ٍ
ص َر ظَ ْه َرهُ.
َوقَ َ
َص َحابه َرَك َع الن ُّ
ال أَبُو ُمحَْيد يف أ ْ
َّب ُُ ثَّ َه َ
---------صَر ظَ ْهَرهُ ) أي  :ثناه يف استواء من غري تقويس  ،وجاء عند
( ذكره املصنف – رمحه هللا – حديث أيب محيد وسيأيت وفيه ( ُمثَّ َه َ
يصب رأسه ومل يقنعه ) .
أيب داود ( مل ِ
ففيه دليل على استحباب استواء الظهر  ،فال يرفعه عن مستوى ظهره وال خيفضه  ،كما يف حديث عائشة عند مسلم ( وكان إذا
ِ
صوبْه ) .
ركع مل يْشخص ر َ
أسه ومل يُ ِ
 -121باب حد إِتام الركوع واالعتدال فيه والطمأنينة

ود قَريبًا
َ -792عن الْبَـ َراء قَ َ
ني َّ
الس ْج َدتَـ ْني َ ،وإ َذا َرفَ َع م َن ُّ
ام َوالْ ُق ُع َ
ال ( َكا َن ُرُكوعُ النَّب َ و ُس ُج ُ
ودهُ َوبَـ ْ َ
الرُكوع َما َخالَ الْقيَ َ
الس َواء ) .
م َن َّ
[ م . ] 471 :
---------ود ) قيل  :املراد بالقيام االعتدال  ،وبالقعود اجللوس بني السحدتني  ،وجزم به بعضهم  ،ومتسك به يف ان
ام َوالْ ُق ُع َ
( َما َخالَ الْقيَ َ

يطوالن  ،ورده ابن القيم على حاشية السنن  ،فقال  :هذا سوء فهم من قائله  (.الفتح )
االعتدال واجللوس بني السجدتني ال ِ
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-1يصف الرباء بن عازب صالة النيب  فأخرب أن قيامه وركوعه واعتداله بعد ركوعه وكذلك سجوده وجلوسه للتشهد كلها
متقاربة .
الصال َة مع ُحم َّم ٍد  فَوج ْدت قِيامه  ،فَرْكعتَه فَ ْ ِ
وقد جاء عند مسلم َعن الْب ر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
ب رضي هللا عنهما قَ َ
ت َّ َ َ َ
ال ( َرَم ْق ُ
اعت َدالَهُ
َ َ ُ َ َُ َ َ ُ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني  ،فَسج َدتَه فَجلْستَه ما ب ني التَّسلي ِم واالنْ ِ
الس ْج َدتَ ْ ِ
الس َواء ) .
صَراف  :قَ ِريباً ِم ْن َّ
ني َّ
بَ ْع َد ُرُكوعه  ،فَ َس ْج َدتَهُ  ،فَجْل َستَهُ بَ ْ َ
َ ْ ُ َ ُ َ َْ َ ْ َ
فاختلف العلماء يف املراد باحلديث :
فقال بعضهم  :أنه حممول على بعض األحوال .
ِ
َن ه َذا ْ ِ
َح ِاديث َّ
َح َوال َوإَِّال فَ َق ْد ثَبَتَ ْ
ورجحه النووي وقال ْ :اعلَ ْم أ َّ َ
السابَِقة بِتَطْ ِو ِيل الْقيَام َوأَنَّهُ
احلَديث َْحم ُمول َعلَى بَ ْعض ْاأل ْ
ت ْاأل َ
الصبح بِ ِ ِ
الص َالة فَيَ ْذ َهب َّ
الذ ِاهب إِ َىل الْبَ ِقيع
الس ْج َدة َ ،وأَنَّهُ َكا َن تُ َقام َّ
ني إِ َىل الْ ِمائَة َ ،وِيف الظُّ ْهر بِ امل تَْن ِزيل َّ
الستِ َ
َ كا َن يَ ْقَرأ ِيف ُّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
وسى َوَه ُارون ،
الرْك َعة ْاأل َ
اجته ُمثَّ يَْرجع فَيَتَ َوضَّأ ُمثَّ يَأِْيت الْ َم ْسجد فَيُ ْد ِرك َّ
ورة الْ ُم ْؤمن َ
ني َح َّىت بَلَ َغ ذَ َكَر ُم َ
فَيَ ْقضي َح َ
ُوىلَ ،وأَنَّهُ قَ َرأَ ُس َ
ِ
ِ
ِ
ت لَهُ ِيف إِطَالَة الْ ِقيَام
ي بِ ْاأل َْعَراف َوأَ ْشبَاه َه َذا َ ،وُكلِه يَ ُد ِل َعلَى أَنَّهُ َ كانَ ْ
َوأَنَّهُ قَ َرأَ ِيف الْ َم ْغ ِرب بالطُّوِر َوبِالْ ُمْر َس َالت َ ،وِيف الْبُ َخا ِر ِ
َحوال ِحبَس ِ
احلَ ِديث الَّ ِذي َْحن ُن فِ ِيه َجَرى ِيف بَ ْعض ْاأل َْوقَات .
ب ْاأل َْوقَات َوَه َذا ْ
أ َْ
َ
القول الثاين  :أن املراد أهنا متناسبة متقاربة فيكون طول الركوع والسجود مناسباً لطول القيام .
أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود  ،وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود  ،وهذا ما رجحه ابن القيم يف زاد املعاد .

القول الثالث  :قال ابن حجر  :قال بعض شيوخ شيوخنا معىن قوله ( قريباً من السواء ) أن كل ركن قريب من مثله فالقيام
األول قريب من الثاين والركوع يف األوىل قريب من الثانية واملراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا االعتدال واجللوس بني السجدتني
وال خيفى تكلفه .
-2أن املشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود واجللوس بني السجدتني يف الطول والقصر .
-3املستحب أن تكون الصالة يف مجلتها متناسبة .
 -4قال احلافظ  :واستدل بظاهره على أن االعتدال ركن طويل وال سيما قوله يف حديث أنس حىت يقول القائل قد نسي .
ادة
وعهُ باإل َع َ
 -122باب أ َْمر النَّب  الَّذي الَ يُت ُّم ُرُك َ
َّب َ د َخل ال َْم ْسج َد فَ َد َخل َر ُجل فَ َ َّ
َ -793ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ ( أ َّ
َّب َ علَْيه
سلَّ َم َعلَى النَّب  فَـ َر َّد الن ُّ
َن الن َّ
َ ٌ
صلى ُثَّ َجاءَ فَ َ
َ
صل فَ َ َّ
ال
صل ثَالَثًا فَـ َق َ
سلَّ َم َعلَى النَّب  فَـ َق َ
السالَ َم فَـ َق َ
َّ
صل فَإنَّ َ
صل فَإنَّ َ
ك ََلْ تُ َ
ال ْارج ْع فَ َ
ك ََلْ تُ َ
ال ْارج ْع فَ َ
صلى ُُثَّ َج َ
اء فَ َ
ك م َن الْ ُق ْرآن ُُثَّ ْارَك ْع َح ََّّت
ُحس ُن غَْيـ َرهُ فَـ َعل ْمن قَ َ
ت إ ََل َّ
الصالَة فَ َك ِْب ُُثَّ اقـ َْرأْ َما تَـيَ َّ
س َر َم َع َ
َوالَّذي بَـ َعثَ َ
ال إ َذا قُ ْم َ
ك با ْحلَق فَ َما أ ْ
اس ُج ْد َح ََّّت تَط َْمئ َّن
سا ُُثَّ ْ
تَط َْمئ َّن َراك ًعا ُُثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَـ ْعتَد َل قَائ ًما ُُثَّ ْ
اس ُج ْد َح ََّّت تَط َْمئ َّن َساج ًدا ُثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَط َْمئ َّن َجال ً
ك ُكل َها ) .
صالَت َ
َساج ًدا ُُثَّ افْـ َع ْل ذَل َ
ك يف َ

[ م . ] 397 :
---------احلديث تقدم شرحه واحلديث دليل على وجوب الطمأنينة يف الصالة  ،وأن النيب  أمره باإلعادة ألنه مل يطمئن يف صالته .
ووقع يف حديث رفاعة بن رافع – عند ابن أيب شيبة – يف هذه القصة ( فدخل رجل فصلى صالة خفيفة مل يتم ركوعها وال
سجودها ) .
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 -123باب الدعاء يف الركوع

ك اللَّ ُه َّم َربَّـنَا َوِبَ ْمد َك اللَّ ُه َّم
شةَ َ ،رض َي َّ
َّب  يَـ ُق ُ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،قَالَ ْ
َ -794ع ْن َعائ َ
ول يف ُرُكوعه َو ُس ُجوده ُس ْب َحانَ َ
ت ( َكا َن الن ُّ
ا ْغف ْر ِل ) .
[ م . ] 484 :
---------ك ) تنزيهاً هلل .
( ُس ْب َحانَ َ
( اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ِل ) أي  :يا هللا اغفر يل  ،واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه .

 -1جاء للحديث روايات :
ِِ
ول ِِف رُك ِ
ِ
ِ
ك اللَّ ُه َّم َربَّنَا َوِحبَ ْم ِد َك ،
وع ِه َو ُس ُجوده ( ُسْب َحانَ َ
َع ْن َعائ َشةَ  -رضى هللا عنها  -أَن ََّها قَالَ ْ
ت ( َكا َن النِ ُّ
َّب  يُكْثُر أَ ْن يَ ُق َ ُ
اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر ِىل ) يَتَأ ََّو ُل الْ ُقْرآن  .متفق عليه .
ِ
ول فِ َيها «
اَّللِ َوالْ َفْت ُح ) إِالَّ يَ ُق ُ
صُر َّ
صالًَة بَ ْع َد أَ ْن نََزلَ ْ
وعنها  -رضى هللا عنها  -قَالَ ْ
صلَّى النِ ُّ
ت َعلَْيه ( إِ َذا َجاءَ نَ ْ
َّب َ 
ت ( َما َ
ك َربَّنَا َوِحبَ ْم ِد َك  ،اللَّ ُه َّم ا ْغ ِفْر يل ) متفق عليه .
ُسْب َحانَ َ
ول قَبل أَ ْن ميوت «سبحانَك وِحبم ِد َك أ ِ
ول َِّ
ِ
ول
ت يَا َر ُس َ
ت َكا َن َر ُس ُ
وب إِلَْي َ
ك» .قَالَ ْ
وعنها (قَالَ ْ
ت قُ ْل ُ
ْ
َستَ ْغفُرَك َوأَتُ ُ
اَّلل  يُكْثُر أَ ْن يَ ُق َ ْ َ َُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ
اَّللِ والْ َفْتح)إِ َىل ِ
اَّللِ ما ه ِذهِ الْ َكلِمات الَِّىت أَر َاك أَح َدثْتَ ها تَ ُقوُهلا قَ َ ِ
آخ ِر
الُ :جعلَ ْ
ت ِىل َعالََمةٌ ِِف أ َُّم ِىت إِ َذا َرأَيْتُ َها قُ ْلتُ َها إِ َذا َجاءَ نَ ْ
َ ُ
َ
َّ َ َ
َ ْ َ
صُر َّ َ ُ
ورةِ  .رواه مسلم .
ُّ
الس َ
وت  ) ..دليل على أنه يستحب اإلكثار من هذا الدعاء .
ورواية مسلم ( ...يُكْثُِر أَ ْن يَ ُق َ
ول قَْب َل أَ ْن ميَُ َ
 -1احلديث دليل على أن الذكر الواجب يف الركوع  ،هو  :سبحان ريب العظيم .
وهذا الذكر واجب :
 -2بعض األدعية املستحبة اليت تقال يف الركوع :
األذكار اليت تقال يف الركوع كاألذكار اليت تقال يف السجود وقد سبقت قبل قليل .
ك اَللَّ ُه َّم ربنا َوِحبَ ْم ِد َك  ،اَللَّ ُه َّم اِ ْغ ِفْر ِيل .
أُ -سْب َحانَ َ
ب -سبوح قدوس رب املالئكة والروح .
ِِ
ِِ
عن عائشة أ َّ
الروح ) رواه مسلم .
ُّوس َر ُّ
اَّللِ َ كا َن يَ ُق ُ
ول َّ
َن َر ُس َ
ب ال َْمالَئ َكة َو ُّ
ول ِِف ُرُكوعه َو ُس ُجوده ( ُسبُّ ٌ
وح قُد ٌ
ك ْسَْعى
ج -ما جاء يف حديث علي قال (َ ....وإِ َذا َرَك َع قَ َ
ت َخ َ
ش َع لَ َ
ت َولَ َ
ت َوب َ
ال  :اللَّ ُه َّم لَ َ
َسلَ ْم ُ
آم ْن ُ
ك َرَك ْع ُ
ك أْ
ك َ
صب ) رواه مسلم .
صرى َو َُمى َو َعظْمى َو َع َ
َوبَ َ
ِ ِ
ِ
ف ب ِن مالِ ٍ
ول ِيف
ورَة الْبَ َقَرِة ... ،يَ ُق ُ
ك األَ ْش َجعِ ِِي  ،قَ َ
ال  :قُ ْم ُ
د-ما جاء يف حديث َع ْو ْ َ
ت َم َع َر ُسول هللا  لَْي لَةً  ،فَ َق َام فَ َقَرأَ ُس َ
ِ
ِِ
رُك ِ
ك) رواه أبو داود .
وع ِه ُ :س ْب َحا َن ذي ا ْْلَبَـ ُروت َوال َْملَ ُكوت َوالْك ِْبيَاء َوال َْعظَ َمة ُ ،مثَّ َس َج َد ُمثَّ قَ َ
ال ِيف ُس ُجوده ِمثْ َل َذل َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ك َّ
َّم م ْن ذَنْب َ
ك فَْتحاً ُمبيناً  .ليَ ْغفَر لَ َ
 -3كيف طلب النيب  من ربه املغفرة مع أن هللا أنزل على نبيه ( إنَّا فَتَ ْحنَا لَ َ
اَّللُ َما تَ َقد َ
ك)؟
َوَما تَأ َّ
َخَر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي َ
قيل  :إن هذا من باب تأكيد املغفرة .
وقيل  :إن هذا االستغفار منه  حمض عبادة .
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وقيل  :إن هذا من تواضعه .
وقيل  :أن هذا من باب كمال التذلل من رسول هللا  لربه  ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
وقال بعض العلماء  :إن هذا من باب تعليم األمة ؟
هذا جواب ضعيف  ،إذ كيف يشرع النيب  شيئاً يف صالته من أجل التعليم مع أنه ميكن أن يعلم الناس بالقول  ( .ابن
عثيمني ) .
-4نستفيد من قوله ( اللهم اغفر يل) أن النيب  قد يقع منه ما حيتاج إىل املغفرة ،لكن هناك ذنوباً ال ميكن أن تقع من النيب
 وهي :كل ما ينايف كمال املروءة [كالزنا  ،واللواط  ،والسرقة وما أشبه ذلك] أو كمال الرسالة [كالكذب  ،واخليانة] .
-5قول بعض العلماء إن اآليات أو األحاديث اليت فيها استغفار النيب  املراد هبا ذنوب أمته  ،هذا قول ضعيف .
قال الشيخ ابن عثيمني  :إن هذا من باب حتريف الكلم عن مواضعه .
-6العناية بالعمل بالقرآن وتطبيقه .
-7عبودية النيب  لربه .
-8فضل تسبيح هللا .
-9استحباب طلب املغفرة .
ب ا ْغ ِفْر ِيل َولَِوالِ َدي ) .
قال تعاىل عن نوح ( َر ِِ
وقال تعاىل عن األبوين ( قَاال ربَّنَا ظَلَمنَا أَنْ ُفسنَا وإِ ْن َمل تَ ْغ ِفر لَنَا وتَرمحَْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين) .
ْ
َ َ ْ ْ َْ
َ
اخلَاس ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ) .
وقال تعاىل عن موسى ( قَ َ
ور َّ
ب إ ِين ظَلَ ْم ُ
ال َر ِ
ت نَ ْفسي فَا ْغفْر يل فَغَ َفَر لَهُ إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
الرح ُ
ِ
اب ) .
وذكر عن نبيه داود أنه ( فَ ْ
استَ ْغ َفَر َربَّهُ َو َخَّر َراكعاً َوأَنَ َ
ِ
ب ا ْغ ِفر ِيل وهب ِيل مْلكاً ال ي ْنبغِي ِأل ٍ
وذكر تعاىل عن نبيه سليمان أنه قال ( قَ َ ِ
ت الْ َوَّهاب ) .
َحد ِم ْن بَ ْعدي إِن َ
َّك أَنْ َ
ََ
َ
ال َر ِ ْ َ َ ْ ُ
الرُكوع
 -124باب َما يَـ ُق ُ
ام َ ،وَم ْن َخ ْل َفهُ إذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ُّ
ول اإل َم ُ
َّب  إ َذا
ال َْس َع َّ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ قَ َ
َّب  إ َذا قَ َ
َ -795ع ْن أَِب ُه َريْـ َرَة قَ َ
ال اللَّ ُه َّم َربَّـنَا َولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وَكا َن الن ُّ
ال ( َكا َن الن ُّ
اَّللُ أَ ْكبَـ ُر ) .
ال َّ
الس ْج َدتَـ ْني قَ َ
ام م َن َّ
ِب َ ،وإ َذا قَ َ
َرَك َع َ ،وإ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ يُ َك ُ
[ م . ] 392 :
----------1احلديث تقدم شرحه وفيه مشروعية قول املصلي يف حال اعتداله من الركوع ربنا ولك احلمد .
وهذا الذكر واجب  ،ودليل وجوبه وهو قوله  ( فإذا قال  :مسع هللا ملن محده  ،فقولوا  :ربنا ولك احلمد ) .
 -2بعض األذكار املستحبة يف هذا الركن :
ٍِ
ك
ول اَ ََّّللِ  إِ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ ِم ْن اَ ُّلرُك ِ
وع قَ َ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
ي  قَ َ
ال  " :اَللَّ ُه َّم َربَّنَا لَ َ
أوالً  :ما جاء يف حديث أَِيب َسعيد اَ ْخلُ ْد ِر ِِ
ِ
ٍ
ِ
ض ،وِملء ما ِشْئ ِ
اَ ْحلم ُد ِملء اَ َّ ِ ِ
ك َعْب ٌد -
َح ُّق َما قَ َ
ال اَلْ َعْب ُد َ -وُكلُّنَا لَ َ
َ
ت م ْن َش ْيء بَ ْع ُد ،أ َْه َل اَلثَّنَاء َوالْ َم ْجد ،أ َ
لس َم َوات َوم ْلءَ اَْأل َْر ِ َ ْ َ َ
َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك اَ ْجلَ ُّد ) َرَواهُ ُم ْسل ٌم .
ت َ ،وَال يَْن َف ُع ذَا اَ ْجلَ ِد ِمْن َ
ت َ ،وَال ُم ْعط َي ل َما َمنَ ْع َ
اَللَّ ُه َّم َال َمان َع ل َما أ َْعطَْي َ
ثانياً  ( :ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ) .
ال ( ُكنَّا ي وماً نُ ِ
الرْكع ِة قَ َ ِ
ِ
اَّلل لِمن َِ
ِِ
ال
مح َدهُ »  .قَ َ
الزَرقِ ِِى قَ َ
اعةَ بْ ِن َرافِ ٍع ُّ
حلديث ِرفَ َ
َْ َ
َّب  فَلَ َّما َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن َّ َ
ال « َمس َع َُّ َ ْ
صلِى َوَراءَ الن ِ
ِِ
ِ
ك ْ
ال أَنَا  .قَ َ
ال « َم ِن الْ ُمتَ َكلِِ ُم »  .قَ َ
ف قَ َ
ض َعةً
صَر َ
ت بِ ْ
َر ُج ٌل َوَراءَهُ َربَّنَا َولَ َ
ال َ :رأَيْ ُ
احلَ ْم ُد  ،محَْداً َكثرياً طَيِِباً ُمبَ َاركاً فيه  ،فَلَ َّما انْ َ
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ِ
ني َملَكاً يَْبتَ ِد ُرونَ َها  ،أَيُّ ُه ْم يَكْتُبُ َها أ ََّوالً ) .
َوثَالَث َ

 -125باب فضل اللهم ربنا ولك احلمد

َ -796ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  أ َّ
ام َْس َع َّ
ال ( إذَا قَ َ
ول هللا  قَ َ
َن َر ُس َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا اللَّ ُه َّم َربـَّنَا لَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد  ،فَإنَّهُ
ال اإل َم ُ
َّم م ْن ذَنْبه ) .
َم ْن َوافَ َق قَـ ْولُهُ قَـ ْو َل ال َْمالَئ َكة غُف َر لَهُ َما تَـ َقد َ
[ م . ] 409 :
---------اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ ) قال النووي  :أي أجاب  ،وقال البغوي  :أي تقبل هللا منه محده وأجابه .
ام َْس َع َّ
( إذَا قَ َ
ال اإل َم ُ
( فَإنَّهُ َم ْن َوافَ َق قَـ ْولُهُ قَـ ْو َل ال َْمالَئ َكة ) تقدم شرها .
َّم م ْن ذَنْبه ) أي  :من الصغائر .
( غُف َر لَهُ َما تَـ َقد َ

 -1أن اإلمام يقول  :مسع هللا ملن محده  ،عند رفعه من الرفوع  ،وكذا املنفرد .
 -2أن املأموم يقتصر على قول  :ربنا ولك احلمد  ،وقد تقدمت املسألة .
-3احلث على موافقة املالئكة يف التحميد  ،وذلك مبتابعة تسميع اإلمام .
-4أن املراد بالذنوب الصغائر  ،أما الكبائر فال يكفرها إال التوبة  ،وهذا قول مجاهري العلماء .

اب
 - 126بَ ٌ
صالَة
صالَةَ النَّب  فَ َكا َن أَبُو ُه َريْـ َرةَ َ ،رض َي َّ
َ -797ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ قَ َ
ت يف َّ
اَّللُ َع ْنهُ  ،يَـ ْقنُ ُ
الرْك َعة اْلخ َرة م ْن َ
ال ( ألُقَـربَ َّن َ
ار ) .
ول َْس َع َّ
الص ْبح بَـ ْع َد َما يَـ ُق ُ
صالَة ُّ
صالَة الْع َ
ْم ْؤمن َ
شاء َو َ
الظُّ ْهر َو َ
ني َويَـل َْع ُن الْ ُك َّف َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـيَ ْد ُعو لل ُ
[ م . ] 676 :

َ -798ع ْن أَنَ ٍ
وت يف ال َْم ْغرب َوالْ َف ْجر ) .
س  قَ َ
ال ( َكا َن الْ ُقنُ ُ
----------

صالَ َة النَّب  ) من التقريب  ،أي  :ألقربن إىل أفهامكم بالبيان الفعلي صالته  حيث أصلي كما صلى  ،فخذوا
( ألُقَـربَ َّن َ
بصاليت .
ت ) املراد بالقنوت هنا الدعاء .
( فَ َكا َن أَبُو ُه َريْـ َرةَ  يَـ ْقنُ ُ
ار ) املراد باملؤمنني املأسورين مبكة  ،وبالكفار قريش .
ْم ْؤمن َ
ني َويَـل َْع ُن الْ ُك َّف َ
( فَـيَ ْدعُو لل ُ

 -1احلديث دليل على مشروعية القنوت إذا نزلت باملسلمني نازلة .
ألحاديث الباب .
َن رس َ ِ
وع ،ي ْدعو علَى أ ٍ ِ
ٍِ
َحي ِاء اَلْعر ِ
َو َع ْن أَنَ ِ
بُ ،مثَّ تََرَكهُ ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه .
ول اَ ََّّلل  قَنَ َ
ت َش ْهًرا بَ ْع َد اَ ُّلرُك ِ َ ُ َ ْ
س بْ ِن َمالك  ( أ َّ َ ُ
َحيَاء م ْن أ ْ َ ََ
ٍ
ِ ٍ
َو َعْنهُ (أ َّ
ص َّح َحهُ اِبْ ُن ُخَزْميَة .
َن اَلنِ َّ
َّيب َ كا َن َال يَ ْقنُ ُ
ت إَِّال إِ َذا َد َعا ل َق ْوم  ،أ َْو َد َعا َعلَى قَ ْوم ) َ
-2اختلف العلماء القلئلون مبشروعية القنوت يف النوازل فيمن يشرع له القنوت عند النوازل  ،على قولني :
القول األول  :أن القنوت للنازلة إمنا يشرع لإلمام األعظم دون غريه من آحاد الناس .
وهذا قول احلنفية  ،واملشهور عند احلنابلة .
أ -ألن النيب  ملا قنت مل يقنت أحد سواه من مساجد املدينة .
ب -والنيب  قنت بأصحابه عند حدوث النازلة ومل يأمرهم بالقنوت يف حال االنفراد .
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القول الثاين  :أن القنوت للنازلة مشروع لكل مصل .
وهذا مذهب الشافعية  ،وهو اختيار ابن تيمية .
أ -حلديث مالك بن احلويرث يف قوله  ( صلوا كما رأيتموين أصلي ) رواه البخاري .
وجه الداللة  :أن القنوت قد ثبت عن النيب  يف الصالة للنازلة  ،فيشرع آلحاد الناس اقتداء به يف ذلك .
ب -أن ذلك إمنا استحب حلادث خياف ضرره  ،فلم خيتص به اإلمام  ،كما مل خيتص بصالة االستسقاء والزالزل .
وهذا القول هو الراجح .

 -3اختلف العلماء هل يشرع القنوت يف مجيع الصلوات اخلمس أو بعضها على أقوال :
القول األول  :أنه يشرع القنوت للنوازل يف مجيع الصلوات املفروضة .
وهذا القول هو املشهور عند الشافعية .
أ-عن ابن عباس  قال  ( :قنت رسول هللا  شهراً متتابعاً يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صالة ،
إذا قال  :مسع هللا ملن محده يف الركعة األخرية  ،يدعو على أحياء من سليم ) رواه أبو داود .
ب -أن القصد بالقنوت رجاء اإلجابة يف كشف احلادثة عن املسلمني  ،فال خيتص ببعض الصلوات  ،ألنه أحرى باإلجابة .
القول الثاين  :أن قنوت النوازل إمنا يشرع يف صالة الفجر خاصة  ،دون بقية الصلوات .
وهذا قول احلنفية .
حلديث أنس  ( .أن رسول هللا  قنت شهراً يدعو يف الصبح على أحياء من العرب ) متفق عليه .
القول الثالث  :أنه يشرع القنوت للنازلة يف صاليت الفجر واملغرب .

حلديث الرباء ( أن النيب  كان يقنت يف صالة املغرب والفجر ) رواه مسلم .
ونوقش هذا ا الستدالل  :بأن ثبوت القنوت يف صالة الصبح واملغرب ال ينايف ثبوته يف غريها  ،وقد دلت األدلة – كما سيأيت –
على ثبوته يف بقية الصلوات  ،فال وجه لتخصيصه هبما .

القول الرابع  :أنه يشرع القنوت للنوازل يف مجيع الصلوات ما عدا اجلمعة .
وهذا القول هو املذهب عند احلنابلة  ،واختيار ابن تيمية .
أ -حلديث ابن عباس السابق .
ب -وعن أيب هريرة  قال  ( :ألقربن بكم صالة رسول هللا  ، فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة األخرية من صالة الظهر
والعشاء اآلخرة وصالة الصبح  ،بعد ما يقول  :مسع هللا ملن محده  ،يدعو للمؤمنني ويلعن الكفار ) متفق عليه .
ج-عن الرباء  قال ( أن النيب  كان يقنت يف صالة املغرب والفجر ) رواه مسلم .
د-وعن أنس  قال ( كان القنوت يف املغرب والفجر ) رواه البخاري .
ه  -عن أنس  قال  ... ( :فذكر حديث القراء الذين قتلوا  ،مث قال  :فدعا النيب  شهراً يف صالة الغداة ) رواه البخاري .
و -وعن ابن عمر ( أنه مسع رسول هللا  إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة األخرية من الفجر ) رواه البخاري .
وهذا القول هو الصحيح .
وإمنا استثنوا اجلمعة لدليلني :
الدليل األول  :أن األحاديث الواردة يف القنوت مل تذكر صالة اجلمعة ضمن الصلوات اليت قنت فيها النيب  ، فيقتصر على
الوارد .
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الدليل الثاين  :أنه يستغىن بالدعاء يف اخلطبة عن القنوت يف الصالة لتحصيل املقصود يف موضع يشرع فيه الدعاء .
 -4مىت يكون القنوت ؟ 
يشرع يف آخر ركعة من الصالة بعد الركوع وقبله .
وأكثر األحاديث وأقواها على أنه بعده .
أحاديث قنوته بعد الركوع :
عن أيب هريرة  قال  ( :ألقربن صالة النيب  ، فكان أبو هريرة يقنت يف الركعة األخرية بعد ما يقول  :مسع هللا ملن محده ) .
وعن حممد بن سريين قال ( :سئل أنس :أقنت النيب  يف الصبح ؟ قال :نعم  .فقيل :أقنت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ قال:
بعد الركوع بيسري ) رواه البخاري .
قوله  ( :بعد الركوع بيسري ) :

قيل  :أي قنت أياماً يسريه بعد الركوع  ،وهي شهر كما يف الروايات .

وقيل  :أي قنت بعد الركوع يسرياً  ،وقبل الركوع كثرياً .
أحاديث قنوته قبل الركوع :

عن أنس  وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من القراءة ؟ قال  ( :بل عند الفراغ من القراءة ) رواه البخاري .
 -5صفة القنوت :
يدعو اإلمام جهراً وقد نقل احلافظ االتفاق على ذلك يف ( فتح الباري ( ، )491/2ويؤمن من خلفه كما يف حديث ابن عباس
رضي هللا عنهما وتقدم ويرفع يديه ويرفع املأمومون أيديهم  ،وقد صح هذا عن عمر أخرجه البيهقي وصححه البخاري يف جزء
رفع اليدين.
فاجلهر  ،ظاهر من األدلة السابقة  ،إذ لو مل يكن جيهر رسول هللا  بالدعاء ملا عرف مبا ذا كان يدعو  ،مث إن الغاية من اجلهر
إمساع املؤمنني وتأمينهم على دعائه  وال يتحصل ذلك إال باجلهر .
لذلك قال احلافظ ابن حجر :وظهر يل أن احلكمة يف جعل قنوت النازلة يف االعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة اإلجابة
 ...أن املطلوب من قنوت النازلة أن يشارك املأموم اإلمام يف الدعاء ولو بالتأمني  ،ومن مث اتفقوا على أن جيهر به .
وبعد الدعاء ال ميسح اإلمام وجهه وال املأمومون وجوههم وهكذا يف كل الدعاء  ،وأحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
ضعاف التقوم هبا حجة ،واألحاديث الصحيحة املتواترة يف رفع اليدين ليس فيها مسح الوجه فال يشرع هذا بل هو من البدع.
-6صفة الدعاء :
ينبغي أن يدعو مبا يناسب النازلة ومبا يفي باملقصود .
قال شيخ اإلسالم ابن تيميه (  )109/ 23فسنة رسول هللا  وخلفائه الراشدين تدل على شيئني .
أوالً  :أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه  ،ليس بسنة دائمة يف الصالة.

ثانياً  :أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً ،بل يدعو يف كل قنوت بالذي يناسبه ،كما دعا النيب  أوال ،وثانياً كما دعا عمر وعلي

 ملا حارب من حاربه يف الفتنة ،فقنت ودعاء بدعاء يناسب مقصوده  ،والذي يبني هذا أنه لو كان النيب  يقنت دائماً ،
ويدعو بدعاء راتب  ،لكان املسلمون ينقلون هذا عن نبيهم  ،فإن هذا من األمور اليت تتوفر اهلمم والدواعي على نقلها  ،وهم
الذين نقلوا عنه يف قنوته ما مل يداوم عليه ،وليس بسنه راتبه  ،كدعائه على الذين قتلوا أصحابه  ،ودعائه للمستضعفني من
أصحابه ،ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا حياربوهنم .
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وقال احلافظ ابن حجر يف بذل املاعون يف فضل الطاعون ( ص  ) 334ما نصه " مل أقف يف شيء من كتب الفقهاء على ما
يدعو به يف القنوت يف النوازل  ،والذي يظهر أهنم وكلوا ذلك إىل فهم السامع  ،وانه يدعو يف كل نازله مبا يناسبها .
-7الصحيح استحباب الدعاء برفع الطاعون وأنه من مجلة النوازل  ،وقد أطال البحث فيه احلافظ ابن حجر يف كتابه املاتع بذل
املاعون (ص  ، )315وهذا خالف املشهور عند احلنابلة.
 -8هل اليدان تكون مضمومة أو مفرجه حال الرفع ؟ قال الشيخ ابن باز  :تكون مضمومة .
وقال الشيخ ابن عثيمني  -رمحه هللا – وأما التفريج واملباعدة بينهما فال أعلم له أصالً ال يف السنة وال يف كالم العلماء.
 -8ال بأس من التنصيص على اسم أحد يف الدعاء كما تقدم يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه وقد فعله أصحاب النيب عليه
الصالة والسالم من بعده  .وقد عقد ابن أيب شيبه يف مصنفه  " :باب يف تسمية الرجل يف القنوت "  ،وقال العراقي يف طرح
التثريب على فوائد حديث أيب هريرة ( ...اخلامسة) فيه حجه على أيب حنيفة يف منعه أن يدعى ملعني أو على معني يف الصالة
وخالفه اجلمهور فجوزوا ذلك هلذا احلديث وغريه من األحاديث الصحيحة  ،وقال أيضاً ( ...السابعة ) فيه جواز الدعاء على
الكفار ولعنتهم  ،وقال صاحب املفهم " وال خالف يف جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم " .
وقال ابن كثري يف تفس ري هذه اآلية  ..قال تعاىل  ( :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف
الكتب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم اللعنون ) .البقرة ( )159ال خالف يف جواز لعن الكفار  ،وقد كان عمر بن اخلطاب 
ومن بعده من األئمة يلعنون الكفرة يف القنوت وغريه  ...أما الكافر املعني ففيه خالف .
 -9يشرع القنوت مدة النازلة إن كانت ذات وقت .
-10ال يستحب التطويل يف دعاء قنوت النازلة .
اَّللُ ل َم ْن
ال َْ :س َع َّ
اء النَّب  :فَـلَ َّما َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ا َّلرْك َعة  ،قَ َ
الزَرقي قَ َ
اعةَ بْن َراف ٍع ُّ
َ -799ع ْن رفَ َ
ال ( ُكنَّا يَـ ْوًما نُ َ
صلي َوَر َ
ال  :أَنَا ،
ال َ :من ال ُْمتَ َكل ُم ؟ قَ َ
ف  ،قَ َ
َمح َدهُ  ،قَ َ
ص َر َ
اءهُ َ :ربـَّنَا َولَ َ
ارًكا فيه  ،فَـلَ َّما انْ َ
ال َر ُج ٌل َوَر َ
ك ا ْحلَ ْم ُد  ،محَْ ًدا َكث ً
ريا طَيبًا ُمبَ َ
ني َملَ ًكا يَـ ْبتَد ُرونَـ َها  ،أَيُّـ ُه ْم يَكْتُبُـ َها أ ََّو ُل ) .
قَ َ
تب ْ
ال َ :رأَيْ ُ
ض َعةً َوثَالَث َ
----------

الزَرقي ) األنصاري .
اعةَ بْن َراف ٍع ُّ
( َع ْن رفَ َ

ريا طَيبًا ) أي  :خالصاً من الرياء والسمعة .
( َربَّـنَا َولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد  ،محَْ ًدا َكث ً

ارًكا فيه ) أي  :كثري اخلري  ،زاد رفاعة بن حييي ( مباركاً عليه كما حيب ربنا ويرضى ) .
( ُمبَ َ
ف ) أي  :سلم من الصالة .
ص َر َ
( فَـلَ َّما انْ َ

ال َ :من ال ُْمتَ َكل ُم ) زاد رفاعة بن حيىي يف الصالة فلم يتكلم أحد مث قاهلا الثانية فلم يتكلم أحد مث قاهلا الثالثة فقال رفاعة بن
( قَ َ
رافع أنا قال كيف قلت فذكره فقال والذي نفسي بيده احلديث
ني َملَ ًكا ) البضع من بني الثالث إىل العشر .
تب ْ
( َرأَيْ ُ
ض َعةً َوثَالَث َ

( يَـ ْبتَد ُرونَـ َها ) أي  :يتسارعون  ،ويتسابقون إليها .

( أَيُّـ ُه ْم يَكْتُبُـ َها أ ََّو ُل ) يف رواية رفاعة بن حيىي املذكورة ( أيهم يصعد هبا أول ) وللطربان من حديث أيب أيوب ( أيهم يرفعها ) ،

وال تعارض بني روايىت يكتبها ويصعد هبا ألنه حيمل على أهنم يكتبوهنا مث يصعدون هبا .
 -1احلديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من الركوع .
 -2قال احلافظ  :والظاهر أن هؤالء املالئكة غري احلفظة ويؤيده ما يف الصحيحني عن أيب هريرة مرفوعاً ( إن هلل مالئكة يطوفون
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يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ) .
وقال  :وقد استشكل تأخري رفاعة إجابة النيب  حني كرر سؤاله ثالثاً مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى كل من مسع رفاعة
فإنه مل يسأل املتكلم وحده وأجيب بأنه ملا مل يعني واحداً بعينه مل تتعني املبادرة باجلواب من املتكلم وال من واحد بعينه  ،فكأهنم
انتظروا بعضهم ليجيب  ،ومحلهم على ذلك خشية أن يبدو يف حقه شيء ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل  ،ورجوا أن يقع العفو
عنه  ،وكأنه  ملا رأى سكوهتم فهم ذلك فعرفهم أنه مل يقل بأساً  ،ويدل على ذلك أن يف رواية سعيد بن عبد اجلبار عن
رفاعة بن حيىي عند بن قانع قال رفاعة ( فوددت أين خرجت من مايل وأن مل أشهد مع النيب  تلك الصالة ) وأليب داود من
حديث عامر بن ربيعة ( قال من القائل الكلمة فإنه مل يقل بأساً  ،فقال أنا قلتها مل أرد هبا إالخرياً ) .
 -3واحلكمة يف سؤاله  له عمن قال أن يتعلم السامعون كالمه فيقولوا مثله .
الرُكوع
ني يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ م َن ُّ
 -127باب االط َْمأْنينَة ح َ
ود ُك ُّل فَـ َقا ٍر َم َكانَهُ.
قَ َ
ال أَبُو ُمحَْي ٍد َرفَ َع الن ُّ
سا َح ََّّت يَـ ُع َ
َّب َ و ْ
استَـ َوى َجال ً
َ ، -800عن ثَاب ٍ
ول قَ ْد
ام َح ََّّت نَـ ُق َ
ت قَ َ
صلي َ ،وإذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ُّ
س يَـ ْنـ َع ُ
صالَةَ النَّب  فَ َكا َن يُ َ
الرُكوع قَ َ
ت لَنَا َ
ْ
ال َكا َن أَنَ ٌ
نَس َي ) .
[ م . ] 472 :
الس َواء).
َ -801عن الْبَـ َراء  قَ َ
الس ْج َدتَـ ْني قَريبًا م َن َّ
ني َّ
وع النَّب َ و ُس ُج ُ
ال ( َكا َن ُرُك ُ
ودهَُ ،وإذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ا ُّلرُكوع َوبَـ ْ َ
[ م . ] 471 :

ٍ
ام فَأ َْم َك َن
َ -802ع ْن أَِب قالَبَةَ قَ َ
صالَةُ النَّب َ و َذ َ
ك بْ ُن ا ْحلَُويْرث يُرينَا َك ْي َ
ال َكا َن َمال ُ
صالَة فَـ َق َ
اك يف غَ ْري َوقْت َ
ف َكا َن َ
صالَةَ َش ْيخنَا َه َذا أَِب بُـ َريْ ٍد َ ،وَكا َن أَبُو بُـ َريْ ٍد إذَا َرفَ َع
ت ُهنَـيَّةً قَ َ
ام ُُثَّ َرَك َع فَأ َْم َك َن ُّ
صَ
الرُك َ
ال فَ َ
وع ُُثَّ َرفَ َع َرأْ َسهُ فَأَنْ َ
صلَّى بنَا َ
الْقيَ َ
ض).
َرأْ َسهُ م َن َّ
استَـ َوى قَاع ًدا ُُثَّ نَـ َه َ
الس ْج َدة اْلخ َرة ْ
--------- -.1هذه األحاديث ذكرها املصنف – رمحه هللا – ليستدل هبا على مشروعية الطمأنينة يف ركن الرفع من الرك وع .
وقد ذكر حديث أيب محيد معلقاً وسيأيت إن شاء هللا :
عن أَِيب ُمحي ٍد اَ َّ ِ ِ
َّيب  إِ َذا َكبَّ َر َج َع َل يَ َديْ ِه َح ْذ َو َمْن ِكبَ ْي ِه َ ،وإِ َذا َرَك َع أ َْم َك َن يَ َديْ ِه ِم ْن
ي  -رضي هللا عنه  -قَ َ
ت اَلنِ َّ
ال ( َرأَيْ ُ
َْ
َْ
لساعد ِِ
ِ
ِ
ود ُك ُّل فَ َقا ٍر َم َكانَهُ ) .
صَر ظَ ْه ِرهِ  ،فَِإذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ ا ْستَ َوى َح َّىت يَ ُع َ
ُرْكبَتَ ْيه ُ ،مثَّ َه َ
وحديث أنس  ،ولفظه اآلخر – وسيأيت –
ول َِّ
ال ( إِِن الَ آلُو أَ ْن أ ِ
عن ثَابِ ٍ
ت َع ْن أَنَ ٍ
صنَ ُع َشْيئاً الَ أ ََرا ُك ْم
صلِِى بِنَا  .قَ َ
ت َر ُس َ
س قَ َ ِ
س يَ ْ
ُصلِ َى بِ ُك ْم َك َما َرأَيْ ُ
اَّلل  يُ َ
َ
َْ
ال فَ َكا َن أَنَ ٌ
ول الْ َقائِل قَ ْد نَ ِسى  .وإِذَا رفَع رأْسه ِمن َّ ِ
ث َح َّىت يَ ُقوَل
الرُك ِ
ب قَائِماً َح َّىت يَ ُق َ
الس ْج َدة َم َك َ
صنَ ُعونَهُ َكا َن إِذَا َرفَ َع َرأْ َسهُ ِم َن ُّ
تَ ْ
وع انْتَ َ
َ َ َ َ َ َُ َ
صَ
ُ
الْ َقائِ ُل قَ ْد نَ ِس َى ) .
وحديث الرباء  ،وهو دليل على أن الرفع من الركوع يكون مقارباً لبقية األركان .
قال ابن القيم  :إن تقصري هذين الركنني مما تصرف فيه أمراء بين أمية يف الصالة وأحدثوه فيه كما أحدثوا فيها ترك امتام التكبري

وكما أحدثوا التأخري الشديد كما أحدثوا غري ذلك مما خيالف هديه 
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ريب حىت ظن أنه من السنة .
ُ
يب يف ذلك من ِ
ور َ

ني يَ ْس ُج ُد
 -128باب يَـ ْهوي بالتَّكْبري ح َ
ض ُع يَ َديْه قَـ ْب َل ُرْكبَتَـ ْيه.
َوقَ َ
ال نَاف ٌع َكا َن ابْ ُن ُع َم َر يَ َ

الر ْمحَن ( أ َّ
ِب يف ُكل
شام َوأَبُو َسلَ َمةَ بْ ُن َع ْبد َّ
 -803عن أَِب بَكْر بْ ُن َع ْبد َّ
الر ْمحَن بْن ا ْحلَارث بْن ه َ
َن أَبَا ُه َريْـ َرةَ َكا َن يُ َك ُ
ول َربَّـنَا
ول َْس َع َّ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ ُُثَّ يَـ ُق ُ
ني يَـ ْرَك ُع ُُثَّ يَـ ُق ُ
صالَةٍ م َن ال َْمكْتُوبَة َوغَ ْريَها يف َرَم َ
وم ُُثَّ يُ َكِبُ ح َ
ضا َن َوغَ ْريه فَـيُ َكِبُ ح َ
ني يَـ ُق ُ
َ
ني يَ ْس ُج ُد
ول َّ
ك ا ْحلَ ْم ُد قَـ ْب َل أَ ْن يَ ْس ُج َد ُُثَّ يَـ ُق ُ
ني يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ م َن ُّ
َولَ َ
الس ُجود ُُثَّ يُ َكِبُ ح َ
ني يَـ ْهوي َساج ًدا ُُثَّ يُ َكِبُ ح َ
اَّللُ أَ ْكبَـ ُر ح َ
ك يف ُكل َرْك َع ٍة َح ََّّت يَـ ْف ُرغَ م َن
ني يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ م َن ُّ
وم م َن ا ْْلُلُوس يف االثْـنَتَـ ْني َويَـ ْف َع ُل َذل َ
الس ُجود ُُثَّ يُ َكِبُ ح َ
ِب ح َ
ني يَـ ُق ُ
ُُثَّ يُ َك ُ
ار َق
الصالَة ُُثَّ يَـ ُق ُ
َّ
صر ُ
صالَة َر ُسول هللا  إ ْن َكانَ ْ
ول ح َ
ت َهذه لَ َ
ف َوالَّذي نَـ ْفسي بيَده إين ألَقـ َْربُ ُك ْم َشبَـ ًها ب َ
ني يَـ ْن َ
صالَتَهُ َح ََّّت فَ َ
ُّ
الدنْـيَا ) .
[ م . ] 392 :

ك ا ْحلَ ْم ُد يَ ْد ُعو
ول َْس َع َّ
ني يَـ ْرفَ ُع َرأْ َسهُ يَـ ُق ُ
ال أَبُو ُه َريْـ َرةَ َ وَكا َن َر ُس ُ
 - 804قَاالَ َوقَ َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ َربـَّنَا َولَ َ
ول هللا  ح َ
ٍ
ني م َن
َْسَائه ْم فَـيَـ ُق ُ
سميه ْم بأ ْ
اش بْ َن أَِب َرب َيعةَ َوال ُْم ْستَ ْ
ول اللَّ ُه ْم أَنْج ال َْولي َد بْ َن ال َْوليد َو َسلَ َمةَ بْ َن ه َ
ض َعف َ
ش ٍام َو َعيَّ َ
لر َجال فَـيُ َ
ض َر َُمَال ُفو َن لَه ) .
وس َ
ف َوأ َْه ُل ال َْم ْشرق يَـ ْوَمئ ٍذ م ْن ُم َ
ك َعلَى ُم َ
ني اللَّ ُه َّم ا ْش ُد ْد َوطْأَتَ َ
اج َعل َْها َعلَْيه ْم سن َ
ض َر َو ْ
ال ُْم ْؤمن َ
ني َكسن يُ ُ
[ م . ] 675 :
ال ُس ْفيَا ُن م ْن فَـ َر ٍ
ول هللا َ ع ْن فَـ َر ٍ
ش ش ُّقهُ األ ََْيَ ُن
س َ ،وُرَِّبَا قَ َ
ط َر ُس ُ
 -805عن أَنَس بْن َمالك قال ( َس َق َ
س  -فَ ُجح َ
ال
الصالَةَ قَ َ
صلَّى بنَا قَاع ًدا َوقَـ َع ْدنَا َ -وقَ َ
ضى َّ
ض َرت َّ
ودا  -فَـلَ َّما قَ َ
ودهُ فَ َح َ
صلَّْيـنَا قُـعُ ً
فَ َد َخلْنَا َعلَْيه نَـ ُع ُ
الصالَةُ فَ َ
ال ُس ْفيَا ُن َم َّرةً َ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا َربَّـنَا
ال َْس َع َّ
ِبوا َ ،وإ َذا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا َ ،وإ َذا َرفَ َع فَ ْارفَـ ُعوا َ ،وإ َذا قَ َ
إََّا ُجع َل اإل َم ُ
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به فَإ َذا َكبَّـ َر فَ َك ُ
اس ُج ُدوا.
َولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وإ َذا َس َج َد فَ ْ
ظ.
ْت نَـ َع ْم قَ َ
قَ َ
ال لََق ْد َحف َ
ال ُس ْفيَا ُن َك َذا َجاءَ به َم ْع َم ٌر قُـل ُ
ش
الز ْهري قَ َ
َك َذا قَ َ
ْت م ْن شقه األ ََْيَن فَـلَ َّما َخ َر ْجنَا م ْن عنْد ُّ
ال ُّ
الز ْهر ُّ
ي َولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َحفظ ُ
ال ابْ ُن ُج َريْ ٍج َ -وأَنَا ع ْن َدهُ  -فَ ُجح َ
ال َْس َع َّ
ِبوا َ ،وإ َذا َرَك َع فَ ْارَك ُعوا َ ،وإ َذا َرفَ َع فَ ْارفَـ ُعوا َ ،وإ َذا قَ َ
الصالَ َة قَ َ
َساقُهُ األ ََْيَنُ َّ
اَّللُ
ال إََّا ُجع َل اإل َم ُ
ام ليُـ ْؤ َُتَّ به فَإ َذا َكبَّـ َر فَ َك ُ
اس ُج ُدوا.
ل َم ْن َمح َدهُ فَـ ُقولُوا َربَّـنَا َولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َ ،وإ َذا َس َج َد فَ ْ
ظ.
ْت نَـ َع ْم قَ َ
قَ َ
ال لََق ْد َحف َ
ال ُس ْفيَا ُن َك َذا َجاءَ به َم ْع َم ٌر قُـل ُ

ش
الز ْهري قَ َ
َك َذا قَ َ
ْت م ْن شقه األ ََْيَن فَـلَ َّما َخ َر ْجنَا م ْن عنْد ُّ
ال ُّ
الز ْهر ُّ
ي َولَ َ
ك ا ْحلَ ْم ُد َحفظ ُ
ال ابْ ُن ُج َريْ ٍج َ -وأَنَا ع ْن َدهُ  -فَ ُجح َ
َساقُهُ األ ََْيَ ُن ) .
[ م . ] 411 :
--------- -1هذه األحاديث تقدم شرحها  ،وفيها دليل على مشروعية التكبري حني يهوي للسجود .
وقد اختلف العلماء يف اهلوي للسجود  ،هل يقدم يديه أم ركبتيه على قولني :
القول األول  :أن السنة للمصلي أن يبدأ إذا سجد بركبتيه أوالً  ،مث يديه .

وإىل هذا ذهب عامة أهل العلم  ،فهو مذهب أيب حنيفة  ،والشافعي  ،واملشهور عند أمحد  ،وإليه ذهب مجاعة من الصحابة
والتابعني  ،واختاره ابن املنذر  ،واخلطايب  ،وابن القيم  ،وابن باز  ،وابن عثيمني .
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أ-حلديث وائل بن حجر ( رأيت النيب  إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) وهذا احلديث أخرجه أبو داود والرتمذي من طريق
يزيد بن هارون  ،قال  :أخربنا شريك  ،عن عاصم بن كليب  ،عن أبيه  ،عن وائل ابن حجر قال ( وإن النيب  إذا سج د
وض ع ركبتي ه قبل يديه ) .
وهذا احلديث اختلف فيه العلماء :
فضعفه َجاعة  :كالبيهقي  ،والدارقطين  ،واملباركفوري  ،واأللباين .

وصححه َجاعة  :كالنووي  ،وابن القيم  ،واخلطايب .

وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد هللا القاضي  ،فهو سييء احلفظ .

واألقرب أن هذا احلديث فيه ضعف  ،لكنه أقل من ضعف حديث أيب هريرة .
لكن ما جاء يف حديث وائل هو الثابت عن الصحابة كعمر وابن مسعود .
فقد أخرج ابن أيب شيبة عن عمر ( أنه خير يف صالته بعد الركوع على ركبتيه كما خير البعري ويضع ركبتيه قبل يديه ) .
ب (-أن النيب  هنى عن بروك كربوك البعري )  ،قالوا  :واإلبل يف بروكها تبدأ باليد  ،فينبغي أن يبدأ املصلي ِ
بالرجل .

ج-ويشهد هلذا فعل بعض الصحابة وكبار التابعني  ،فهو املنقول عن عمر بن اخلطاب  ،وابن مسعود  ،وإبراهيم النخعي  ،وأيب
قالبة  ،واحلسن  ،وابن سريين .
القول الثاين  :أن السنة البدء باليدين مث الركبتني .

وهو املشهور عن مالك .
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ -حلديث أيب هريرة قَ َ
َح ُد ُك ْم فَ َال يَْب ُرْك َك َما يَْب ُرُك اَلْبَعريُ َ ،ولْيَ َ
ض ْع يَ َديْه قَْب َل ُرْكبَتَ ْيه ) أ ْ
َخَر َجهُ
ول اَ ََّّلل  ( إ َذا َس َج َد أ َ
ال  :قَ َ َ ُ
اَلث ََّالثَةُ من طريق عبد العزيز بن حممد الدراوردي  ،قال  :حدثين حممد بن عبد هللا بن احلسن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب
هريرة  :فذكر احلديث .
وقد اختلف العلماء يف هذا احلديث :
فصححه قوم  :كالسيوطي  ،وعبد احلق األشبيلي  ،وأمحد شاكر  ،واأللباين .
وضعفه قوم  :كالبخاري  ،والرتمذي  ،والدار قطين  ،والبيهقي .

وسبب ضعفه  :فقد قال أهل العلم أنه تفرد به الدراوردي  ،تفرد هبذا احلديث عن شيخه حممد بن عبد هللا املعروف بالنفس
الزكية .
وقد نص على التفرد مجاعة من احلفاظ  ،منهم  :الدار قطين  ،والبيهقي .
والدراوردي خمتلف فيه بني أهل احلديث  ،لكن ما عليه احلفاظ أنه ثقة إذا حدث من كتبه  ،وأما إذا حدث من حفظه أو كتب
لغريه فإنه يهم  ،وقد يغلط .
وعليه فإذا تفرد حبديث فإنه يكون ضعيفاً أو يتوقف فيه .
وأما شيخه حممد بن عبد هللا ( النفس الزكية ) وثقه النسائي ،وذكره بن حبان بالثقات .
لكن البخاري قال يف التاريخ  :ال يتابع عليه وال أدري مسع من ابن الزناد أم ال .

وقال ابن عدي  :ال يتابع عليه مل يسمع .

وقد ذكر ابن سعد أنه كان قليل احلديث وكان يلزم البادية .
فمن هذا شأنه يتوقف يف حديثه فال يقبل عند التفرد .
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وهذا التفرد منكر لعدة أمور :
أوالً  :أن هذا اإلسناد  -أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة -من أصح األسانيد اليت اعتىن هبا أهل العلم ،فكيف ال يروي هذا
احلديث املهم يف صفة الصالة إال حممد بن احلسن؟ .

ثانياً  :حممد بن عبد هللا بن احلسن قليل احلديث ،والعلماء قد يقبلون تفرد املكثر  ،ألنه مكثر ،أما أن يتفرد مقل فهذا مما يزيد
يف ضعفه.
ثالثاً  :أن حممد بن عبد هللا بن احلسن كان ممن يلزم البادية ،يعين مل يكن معتنياً بكثرة السماع وجمالس أهل العلم ،وإمنا كان

ينزوي للعبادة واخللوة بربه ،أو لغرض آخر ،فهذا أيضاً مما يزيد يف ضعف احلديث.

 وقد تابع الدراوردي يف احلديث عبد هللا بن نافع عند أيب داود والرتمذي  ،ولفظه  ( :يعمد أحدكم إىل صالته فيربك كما
يربك البعري ) .
لكن هذا املتابع ليس فيه ذكر تقدمي اليدين قبل الركبتني  ،ومن شروط املتابع أنه يشمل على لفظ احلديث املتابع أو معناه .
والشاهد الذي ذكر احلافظ من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزمية والدار قطين والبيهقي ( كان رسول هللا  إذا سجد يضع
يديه قبل ركبتيه ) وأخرجه البخاري تعليقاً موقوفاً .
عبيد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ...
وهذا الشاهد جاء من طريق عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن ْ
وهذا احلديث صححه احلاكم .
لكن هذا ال يصلح أن يكون شاهداً :

أوالً  :ألنه جاء من طريق الدراوردي نفسه  ،وهذا ال ينطبق عليه تعريف الشاهد عند أهل احلديث .

ثانياً  :أن رواية الدراوردي عن شيخه عبيد هللا بن عمر ضعيفة  ،بل منكرة كما نص على هذا مجع من احلفاظ  ،كالنسائي ،
وابن رجب  ،وغريمها .

ثالثاً  :أن رفع احلديث إىل النيب  ضعفه بعض العلماء  ،ومنهم  :البيهقي  ،فإنه قال  :وال أراه إال ومهاً .
وقال ابن القيم  :وأما املرفوع منه فضعيف .

وهلذا البخاري ملا علق هذا احلديث يف صحيحه مل يذكر القدر املرفوع منه  ،وإمنا اقتصر على املوقوف .
مث إن هذا املروي عن ابن عمر  ،معارض بأنه روي عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه  ،أخرجه ابن أيب شيبة
ب-وبشاهده حديث ابن عمر .
والراجح – وهللا أعلم – القول األول ملا يلي :

أوالً  :أن احلديث وائل بن حجر له متابع وشواهد  ،وحديث أيب هريرة فيه ضعف .

ثانياً  :أن حديث وائل يوافق حديث أيب هريرة الذي فيه هني املصلي عن بروك كربوك اجلمل .
ثالثاً  :أن تقدمي الركبتني أرفق باملصلي .

رابعاً  :أن هذا هو املوافق للمنقول عن الصحابة .
فائدة :

قال ابن تيمية  :أما الصالة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء  ،إن شاء املصلي يضع ركبتيه قبل يديه  ،وإن شاء وضع يديه مث
ركبتيه وصالته صحيحة يف احلالتني باتفاق العلماء ولكن تنازعوا يف األفضل .
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 -129باب فضل السجود

 -806عن أ ََِب ُه َريْـ َرَة ( أ َّ
س
ول هللا َه ْل نَـ َرى َربَّـنَا يَـ ْوَم الْقيَ َامة قَ َ
َّاس قَالُوا  :يَا َر ُس َ
ال َه ْل ِتَُ ُ
َن الن َ
ارو َن يف الْ َق َمر لَْيـلَةَ الْبَ ْدر لَْي َ
ارو َن يف َّ
اب ؟ قَالُوا  :الَ قَ َ
ول هللا  ،قَ َ
اب ؟ قَالُوا  :الَ يَا َر ُس َ
ال فَإنَّ ُك ْم تَـ َرْونَهُ
س ُدونَـ َها َس َح ٌ
ُدونَهُ َس َح ٌ
ال  :فَـ َه ْل ِتَُ ُ
الش ْمس لَْي َ
ول َم ْن َكا َن يَـ ْعبُ ُد َش ْيئًا فَـلْيَتَّب ْع فَم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـتَّب ُع َّ
س َوم ْنـ ُه ْم َم ْن يَـتَّب ُع الْ َق َم َر َوم ْنـ ُه ْم
َّاس يَـ ْوَم الْقيَ َامة فَـيَـ ُق ُ
ك ُُْي َ
َك َذل َ
ش ُر الن ُ
الش ْم َ
ول أَنَا َربُّ ُك ْم فَـيَـ ُقولُو َن َه َذا َم َكانُـنَا َح ََّّت يَأْتيَـنَا َربُّـنَا فَإذَا
يها ُمنَاف ُقو َها فَـيَأْتيه ُم َّ
اَّللُ فَـيَـ ُق ُ
َم ْن يَـتَّب ُع الطََّواغ َ
يت َوتَـ ْبـ َقى َهذه األ َُّمةُ ف َ
َّم فَأَ ُكو ُن أ ََّو َل
اء َربُّـنَا َع َرفْـنَاهُ فَـيَأْتيه ُم َّ
اَّللُ فَـيَـ ُق ُ
ب الص َرا ُ
وه ْم فَـيُ ْ
ول أَنَا َربُّ ُك ْم فَـيَـ ُقولُو َن أَنْ َ
ني ظَ ْه َر َ
ت َربـُّنَا فَـيَ ْد ُع ُ
ط بَـ ْ َ
ض َر ُ
َج َ
اينْ َج َهن َ
ٍ
ٍ َّ
يب مثْ ُل
الر ُس ُل َوَكالَ ُم ُّ
َح ٌد إالَّ ُّ
وز م َن ُّ
َم ْن ََيُ ُ
الر ُسل بأ َُّمته َ ،والَ يَـتَ َكلَّ ُم يَـ ْوَمئذ أ َ
َّم َكالَل ُ
الر ُسل يَـ ْوَمئذ الل ُه َّم َسل ْم َسل ْم َويف َج َهن َ

الس ْع َدان غَْيـ َر أَنَّهُ الَ يَـ ْعلَ ُم قَ ْد َر عظَم َها إالَّ َّ
الس ْع َدان قَالُوا نَـ َع ْم قَ َ
ال فَإنـَّ َها مثْ ُل َش ْوك َّ
الس ْع َدان َه ْل َرأَيْـتُ ْم َش ْو َك َّ
َش ْوك َّ
اَّللُ
اد م ْن أ َْهل النَّار أ ََم َر
اد َّ
ََّتْطَ ُ
اَّللُ َر ْمحَةَ َم ْن أ ََر َ
َّاس بأَ ْع َماَل ْم فَم ْنـ ُه ْم َم ْن يُوبَ ُق ب َع َمله َوم ْنـ ُه ْم َم ْن ََُْر َد ُل ُُثَّ يَـ ْن ُجو َح ََّّت إ َذا أ ََر َ
ف الن َ
الس ُجود
الس ُجود َو َح َّرَم َّ
اَّللُ ال َْمالَئ َكةَ أَ ْن َُْر ُجوا َم ْن َكا َن يَـ ْعبُ ُد َّ
َّ
اَّللُ َعلَى النَّار أَ ْن تَأْ ُك َل أَثَـ َر ُّ
اَّللَ فَـيُ ْخر ُجونَـ ُه ْم َويَـ ْعرفُونَـ ُه ْم بآثَار ُّ
ب َعلَْيه ْم َماءُ ا ْحلَيَاة
ص ُّ
َّار إالَّ أَثَـ َر ُّ
الس ُجود فَـيَ ْخ ُر ُجو َن م َن النَّار قَد ْامتَ َح ُ
فَـيَ ْخ ُر ُجو َن م َن النَّار فَ ُك ُّل ابْن َ
شوا فَـيُ َ
آد َم تَأْ ُكلُهُ الن ُ

ني ا ْْلَنَّة َوالنَّار َو ْه َو آخ ُر أ َْهل
الس ْيل ُُثَّ يَـ ْف ُرغُ َّ
ت ا ْحلبَّةُ يف َمحيل َّ
اَّللُ م َن الْ َق َ
فَـيَـ ْنبُتُو َن َك َما تَـ ْنبُ ُ
ني الْعبَاد َويَـ ْبـ َقى َر ُج ٌل بَـ ْ َ
ضاء بَـ ْ َ
ول
َح َرقَن ذَ َكا ُؤ َها فَـيَـ ُق ُ
النَّار ُد ُخوالً ا ْْلَنَّةَ ُم ْقب ٌل ب َو ْجهه قبَ َل النَّار فَـيَـ ُق ُ
اصر ْ
ف َو ْجهي َ ،عن النَّار قَ ْد قَ َ
ول يَا َرب ْ
شبَن رُيُ َها َوأ ْ
شاء من َع ْه ٍد وميثَ ٍ
ف َّ
ك فَـيُـ ْعطي َّ
ك فَـيَـ ُق ُ
صر ُ
ول الَ َوع َّزت َ
ك أَ ْن تَ ْسأ ََل غَْيـ َر َذل َ
كبَ
ت إ ْن فُع َل َذل َ
س ْي َ
اق فَـيَ ْ
اَّللُ
اَّللَ َما يَ َ ُ ْ
َ
َه ْل َع َ
ال يَا َرب قَد ْمن ع ْن َد بَاب ا ْْلَنَّة
ت َما َشاءَ َّ
ت ُُثَّ قَ َ
اَّللُ أَ ْن يَ ْس ُك َ
َو ْج َههُ َ ،عن النَّار فَإذَا أَقـْبَ َل به َعلَى ا ْْلَنَّة َرأَى بَـ ْه َجتَـ َها َس َك َ
ك
ول َّ
ْت فَـيَـ ُق ُ
فَـيَـ ُق ُ
ول يَا َرب الَ أَ ُكو ُن أَ ْش َقى َخلْق َ
ت َسأَل َ
يق أَ ْن الَ تَ ْسأ ََل غَْيـ َر الَّذي ُك ْن َ
س قَ ْد أَ ْعطَْي َ
ود َوال َْم َواث َ
ت ال ُْع ُه َ
اَّللُ لَهُ أَلَْي َ
ك فَـيُـ ْعطي َربَّهُ َما َشاءَ م ْن َع ْه ٍد
َسأ ُ
ك أَ ْن الَ تَ ْسأ ََل غَْيـ َرهُ فَـيَـ ُق ُ
فَـيَـ ُق ُ
َل غَْيـ َر َذل َ
ول الَ َوع َّزت َ
يت َذل َ
ت إ ْن أُ ْعط َ
س ْي َ
ك الَ أ ْ
ول فَ َما َع َ
وميثَ ٍ
ت
ت َما َشاءَ َّ
ض َرة َو ُّ
يها م َن النَّ ْ
اَّللُ أَ ْن يَ ْس ُك َ
الس ُرور فَـيَ ْس ُك ُ
اق فَـيُـ َقد ُمهُ إ ََل بَاب ا ْْلَنَّة فَإ َذا بَـلَ َغ بَابَـ َها فَـ َرأَى َز ْه َرتَـ َها َوَما ف َ
َ
ت ال َْع ْه َد َوالْميثَا َق أَ ْن الَ تَ ْسأ ََل غَْيـ َر
ول َّ
ول يَا َرب أَ ْدخلْن ا ْْلَنَّةَ فَـيَـ ُق ُ
فَـيَـ ُق ُ
اَّللُ َو ُْيَ َ
س قَ ْد أَ ْعطَْي َ
ك يَا ابْ َن َ
آد َم َما أَ ْغ َد َر َك أَلَْي َ
ول ِتََ َّن
ك َّ
اَّللُ َ -ع َّز َو َج َّل  -م ْنهُ ُُثَّ يَأْذَ ُن لَهُ يف ُد ُخول ا ْْلَنَّة فَـيَـ ُق ُ
يت فَـيَـ ُق ُ
ك فَـيَ ْ
ض َح ُ
ول يَا َرب الَ ََتْ َعلْن أَ ْش َقى َخلْق َ
الَّذي أُ ْعط َ
اَّللُ تَـ َع َاَل
ال َّ
ال َّ
ت به األ ََماينُّ قَ َ
ت أ ُْمنيَّتُهُ قَ َ
اَّللُ َع َّز َو َج َّل ِتََ َّن َك َذا َوَك َذا أَقـْبَ َل يُ َذك ُرهُ َربُّهُ َح ََّّت إ َذا انْـتَـ َه ْ
فَـيَتَ َم َّىن َح ََّّت إ َذا انْـ َقطَ َع ْ
ال أَبو سع ٍ
يد ْ
ال َّ
ي ألَِب ُه َريْـ َرةَ َرض َى َّ
ال  :قَ َ
ول هللا  قَ َ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما إ َّن َر ُس َ
ش َرةُ
اْلُ ْدر ُّ
ك َو َع َ
ك َذل َ
اَّللُ لَ َ
ك َذل َ
لَ َ
ك َومثْـلُهُ َم َعهُ قَ َ ُ َ
ال أَبو سع ٍ
ك
َح َف ْ
يد إين َْس ْعتُهُ يَـ ُق ُ
أ َْمثَاله قَ َ
ك لَ َ
ول ذَل َ
ك ذَل َ
ظ م ْن َر ُسول هللا  إالَّ قَـ ْولَهُ لَ َ
ال أَبُو ُه َريْـ َرةَ ََلْ أ ْ
ك َومثْـلُهُ َم َعهُ قَ َ ُ َ

ش َرةُ أ َْمثَاله ) .
َو َع َ

[ م . ] 182 :
----------

( َه ْل نَـ َرى َربَّـنَا يَـ ْوَم الْقيَ َامة ) يف التقييد بيوم القيامة إشارة إىل أن السؤال مل يقع عن الرؤية يف الدنيا  ،ألنه ال ميكن  ،فقد أخرج

مسلم من حديث أيب أمامة مرفوعاً ( واعلموا أنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا ) .

اب ) جاء يف رواية ( هل تُضارون ) قال احلافظ  " :بضم أوله بالضاد
س ُدونَهُ َس َح ٌ
( َه ْل ِتَُ ُ
ارو َن يف الْ َق َمر لَْيـلَةَ الْبَ ْدر لَْي َ
املعجمة وتشديد الراء من الضرر وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحها  ،أي ال تضرون أحداً وال يضركم مبنازعة وال جمالدة وال
مضايقة  ،وجاء بتخفيف الراء من الضري  ،وهو لغة الضر  ،أي ال خيالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضريه بذلك  ،وقيل
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ض ِامون ) بتشديد امليم مع فتح أوله  ،وقيل املعىن  :ال
املعىن  :ال تضايقون ،أي ال تزامحون كما جاء يف الرواية األخرى ( ال تَ َ
حيجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضر به ".
ك ) املراد تشبيه الرؤية بالرؤية يف الوضوح وزوال الشك .
( قَ َ
ال فَإنَّ ُك ْم تَـ َرْونَهُ َك َذل َ
( فَـلْيَتَّب ْع ) أي  :فليذهب معه حىت يستويف أجره منه .
ط ) جسر على منت جهنم .
ب الص َرا ُ
( فَـيُ ْ
ض َر ُ

( جهنم )  :اسم من أمساء النار  ،مسيت بذلك لبعد قعرها أو لغلظ أمرها .
( فأكون أنا وأمِت أول من َييز ) قال النووي  :املعىن أكون أنا وأميت أول من ميضي على الصراط ويقطعه .
( اللهم سلم سلم )  :هذا من كمال شفقتهم ورمحتهم للخلق .
( كالليب )  :مجع َكلُّوب بفتح الكاف وضم الالم املشددة وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم .
( شوك السعدان )  :بفتح السني وسكون العني وهو نبات ذو شوك يضرب به املثل يف طيب مرعاه .
( وقد امتحشوا )  :أي احرتقوا .

( ماء احلياة )  :أي املاء الذي من يشربه أو يتطهر به مل ميت أبداً .
( كما تنبت احلبة )  :بكسر احلاء بذور البقول والعشب .

( يف َمحيل السيل )  :أي ما حيمله السيل ،وهو ما جاء به السيل من طني أو غُثاء ،واملراد به التشبيه يف سرعة النبات وحسنه.
وغري جلدي .
( قد قشبن رُيها ) :بفتح القاف  :أي آذاين ِ
( وأحرقن ذكاؤها )  :أي هليبها .

اتقاء )  :أي احرتازاً من السيف أو خوفاً من لوم الناس وعتاهبم له .
( وال يبقى من كان يسجد ً
( ورياء )  :أي مراءاة للناس .

( إال جعل هللا ظهره طبقة واحدة )  :الطبق  :فَ َقار الظهر  ،أي صار فقاره واحدة كالصفحة  ،فال يقدر على السجود .
( ضبائر )  :مجاعات .

الفوائد :
-1إثبات رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة [ وسبقت املسألة وأدلتها ] .
-2إثبات إتيان هللا تعاىل لقوله ( فيأتيهم هللا . ) ...
فعقيدة أهل السنة واجلماعة إثبات اجمليء هلل واإلتيان للفصل بني عباده يوم القيامة .
وهذا ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .
أما الكتاب :
فقوله تعاىل  ( :وجاء ربك ) .
وقال تعاىل  ( :كال إذا دكت األرض دكاً دكاً  .وجاء ربك وامللك صفاً صفاً ) .
وقال تعاىل  ( :ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل املالئكة تنزيالً ) .
أما السنة :
ففي حديث الباب ( وتبقى هذه األمة فيها منافقوها  ،فيأتيهم هللا تبارك وتعاىل ) .
ويف حديث أيب سعيد اخلدري ( حىت إذا مل يبق إال من يعبد هللا أتاهم رب العاملني ) .
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أما اإلمجاع فقد أمجع السلف على ثبوت اجمليء هلل تعاىل فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل  ،وهو
جميء حقيقي يليق باهلل تعاىل .
املخالفون ألهل السنة :

قال أهل البدع  :إن املراد باجمليء واإلتيان جميء أمر هللا كما قال تعاىل ( أتى أمر هللا فال تستعجلوه ) .

الرد عليهم :
نقول هلم إن قولكم هذا ال يستقيم  ،والدليل الذي استدللتم به هو دليل عليكم وليس لكم  ،لو كان هللا يريد أمره يف اآليات
األخرى لقال  ( :أمره )  ،ما الذي مينعه أن يقول أمره  ،فلما أراد األمر عرب باألمر .
واآليات األخرى فيها داللة ظاهرة لذلك  ،ومن أشدها صراحة اآلية الثانية ( هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو
يأيت بعض آيات ربك ) .
-3إثبات الصورة لرب العاملني  ،فأهل السنة يثبتون الصورة لرب العاملني  ،إثباتاً يليق جبالله من غري حتريف وال تعطيل  ،ومن غري
تشبيه وال متثيل .
ففي حديث الباب ( فيأتيهم يف صورته اليت يعرفون ) .
وجاء يف احلديث قوله  ( رأيت ريب يف أحسن صورة ) رواه الرتمذي وهو حديث صحيح .
-4إثبات الصراط لقوله ( ويضرب الصراط بني ظهري جهنم ) ويف حديث أيب سعيد ( مث يضرب احلسر على جهنم ) .
 تعريف الصراط :
لغة  :الطريق .

وشرعاً  :اجلسر املمدود على جهنم ليعرب الناس عليه إىل اجلنة .

 وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلَجاع .
ك حْتماً م ْق ِ
ِ
قال تعاىل ِ ِ ِ :
ضيِاً) .
(وإ ْن مْن ُك ْم إَّال َوا ِرُد َها َكا َن َعلَى َربِ َ َ َ
َ
فسرها عبد هللا بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم باملرور على الصراط .
وحلديث الباب كما يف حديث أيب هريرة وحديث أيب سعيد .
 صفة الصراط :

قيل  :إنه طريق واسع .
ألن كلمة الصراط مدلوهلا اللغوي هو هذا .
وحلديث أيب سعيد [ حديث الباب ] حينما سئل النيب  عن الصراط قال ( دحض ومزلة ) .
والدحض واملزلة ال يكون إال بطريق واسع .
وقيل  :إنه طريق دقيق جداً .

ففي صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري  أنه قال  ( :بلغين أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ) .
وروى اإلمام أمحد حنوه عن عائشة – رضي هللا عنها – مرفوعاً .

 العبور على الصراط وكيفيته :

ال يعرب على الصراط إال املؤمنون على قدر أعماهلم .
فيمر املؤمنون كطرف العني  ،وكالربق ،
ففي حديث أيب سعيد اخلدري [ حديث الباب ] قال  :قال رسول هللا ِ ... ( : 
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وكالريح  ،وكالطري  ،وكأجاويد اخليل و ِِ
فناج ُم َسلَّم  ،وخمدوش مرسل  ،ومكدوس يف نار جهنم  . ) ...متفق عليه
الركاب ٍ ،

رب سلم سلم  ،حىت
ويف صحيح مسلم عن حذيفة  قال  :قال رسول هللا  ... ( : ونبيكم قائم على الصراط يقول ِ :
تعجز أعمال العباد  ،حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفاً ) .
ويف صحيح البخاري  ( :حىت مير آخرهم يسحب سحباً ) .

 وأول من يعِب الصراط من األنبياء حممد  ، ومن األمم أمته . 

يومئذ إال الرسل  ،ودعاء الرسل ٍ
كما يف حديث الباب [ حديث أيب هريرة ] ( فأكون أنا وأميت أول من جييزها وال يتكلم ٍ
يومئذ :
اللهم سلم سلم ) .

 فإذا عِبوا الناس وقفوا يف مكان يقال له القنطرة :
وهي جسر صغري ليقتص بعضهم من بعض اقتصاصاً غري االقتصاص األول الذي يف عرصات القيامة  ،اهلدف منه إزالة ما يف
القلوب من الغل واحلسد .
ألن أهل اجلنة ال يدخلون اجلنة حىت تطهر قلوهبم من الغل واحلسد .
احلَ ْم ُد ََِّّللِ الَّ ِذي َه َدانَا ِهلََذا ) .
ص ُدوِرِه ْم ِم ْن ِغ ٍِل َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ ِه ُم ْاألَنْ َه ُار َوقَالُوا ْ
(ونََز ْعنَا َما ِيف ُ
قال تعاىل َ
-5شدة املوقف يوم القيامة  ،واملرور على الصراط .
-6شدة خوف الرسل .
-7إثبات النار .
-8احلرص على العمل الصاحل  ،واحلذر من العمل غري الصاحل حىت ال ختطفه الكالليب .
-9احلرص على سلوك طريق اهلداية يف هذه الدنيا  ،حىت يسلك الصراط يوم القيامة الذي إىل جنات النعيم .
دي هناك إىل
هدي يف هذه الدار إىل صراط هللا املستقيم  ،الذي أرسل به رسله  ،وأنزل به كتبه ُ ،ه َ
قال ابن القيم  :فمن َ
الصراط املستقيم  ،املوصل إىل جنته وثوابه  ،وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه هللا لعباده يف هذه الدار ،
يكون ثبوته قدمه على الصراط املنصوب على منت جهنم  ،وعلى قدر سريه على هذه الصراط يكون سريه على ذاك الصراط ،
ولينظر الشبهات والشهوات اليت تعوقه عن سريه على هذا الصراط املستقيم  ،فإهنا الكالليب اليت جبنبيت ذاك الصراط  ،ختطفه
وتعوقه عن املرور عليه  ،فإذا كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك  :وما ربك بظالم للعبيد .
-10إثبات القضاء بني العباد .
-11فضل التوحيد  ،وأن املوحد ال خيلد يف النار .
-12فضل السجود واإلكثار منه .
-13حترمي اجلنة على املشرك .
-14الرد على اخلوارج .
-15الرد على املرجئة .
-16تقريب العلم بالسؤال واجلواب .
-17إثبات البعث والنور .
-18مجع اخلالئق بقدرة هللا .
-19اجلزاء من جنس العمل .
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-20أن هللا يعامل املنافقني مبا كانوا يعاملون املؤمنني من املخادعة وحنوها .
-21احلذر من النفاق .
-22أن العربة باإلميان والعمل ال باألحساب واألنساب .
-23اإلكثار من األعمال الصاحلة .
-24إثبات الشفاعة .
-25رمحة هللا ال تنال املشرك .
-26دخول العاصي النار .
-27إثبات صفة الكالم هلل .
-28جواز القسم بصفات هللا لقوله  :وعزتك .
ومن األدلة على جواز القسم بقول  :وعزتك .
قوله تعاىل ( فبعزتك ألغوينهم أمجعني ) .
وحديث أنس مرفوعاً  ،وفيه قول النار ( قط قط وعزتك ) رواه البخاري .
وحديث الباب  ( :فيقول  :ال  ،وعزتك ) .
-29إثبات صفة الضحك هلل تعاىل إثباتاً يليق جبالله من غري حتريف وال تعطيل  ،ومن غري متثيل وال تشبيه .
ومن األدلة على إثبات الضحك قوله  ( يضحك هللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر مث يدخالن اجلنة ) متفق عليه .
-30فضل هللا العظيم وسعة رمحته .
-31إثبات صفة الساق هلل تعاىل لقوله يف حديث أيب سعيد (فيُكشف عن ساق) ويف رواية البخاري (يكشف ربنا عن ساقه).
-32أن هللا ميتحن عباده .
-33حترمي الرياء والسمعة لقوله ( وال يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء إال جعل هللا ظهره طبقة واحدة  ،كلما أراد أن يسجد خر
على قفاه ) .
وقد قال  ( من مسِع مسع هللا به  ،ومن يُرائي يرائي هللا به ) متفق عليه .
قال النووي  [ :مسِع ] معناه أظهر عمله للناس رياءً [ مسِع هللا به ] أي فضحه يوم القيامة .
[ ومن راءى ] أي  :من أظهر للناس العمل الصاحل ليعظم عندهم [ راءى هللا به ] أي  :أظهر سريرته على رؤوس اخلالئق .
-34أن عذاب اآلخرة متفاوت .

 -130باب يبدي ضبعيه وَيايف يف السجود
َ -807عن َع ْبد هللا بْن مال ٍ
ك ابْن ُِبَْيـنَةَ ( أ َّ
اض إبْطَْيه ) .
َن الن َّ
ني يَ َديْه َح ََّّت يَـ ْب ُد َو بَـيَ ُ
صلَّى فَـ َّر َج بَـ ْ َ
َّب َ كا َن إذَا َ
ْ
َ
ث َ :ح َّدثَن َج ْع َف ُر بْ ُن َرب َيعةَ ََْن َوهُ .
َوقَ َ
ال اللَّْي ُ
[ م . ] 495 :
---------صلَّى) أي  :إذا سجد .
( َكا َن إ َذا َ
ني يَ َديْه) أي  :حنى كل يد عن اجلنب الذي يليها .
(فَـ َّر َج بَـ ْ َ
اض إبطَْيه ) أي  :حىت يظهر .
( َح ََّّت يَـ ْب ُد َو بَـيَ ُ

207

 -1احلديث دليل على مشروعية تفريج اليدين يف السجود حىت يبدو بياض اإلبط .
 بعض صفات السجود املوافقة للسنة :
الصفة األوَل  :إبعاد العضدين عن اجلنبني  ،واملبالغة يف ذلك .

حلديث الباب .
ِ
ت).
ني يَ َديْه لَ َمَّر ْ
َّب  إِ َذا َس َج َد لَْو َشاءَ ْ
وقد جاء عن ميمونة قالت ( َكا َن النِ ُّ
ت بَ ْه َمةٌ أَ ْن متََُّر بَ ْ َ
وروى الطرباين وغريه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال ( ال تفرتش افرتاش السبع  ،وادعم على راحتيك  ،وأبد ضبعيك
فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ) .

 ما احلكمة من هذه الصفة ؟
أ -ألجل أن تنال اليدان حظهما من االعتماد واالعتدال يف السجود .
ب -أن يبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور .
ج -أن السجود على هذه اهليئة دليل على النشاط والقوة .
قال القرطيب  :احلكمة يف استحباب هذه اهليئة يف السجود أنه خيف هبا اعتماده عن وجهه  ،وال يتأثر أنفه وال جبهته وال يتأذى
مبالقاة األرض .
وقال غريه :هو أشبه بالتواضع  ،وأبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من األرض مع مغايرته هليئة الكسالن .
الصفة الثانية  :وضع الكفني على األرض .
ال رس ُ ِ
حلديث اَلْب ر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
ك ) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم.
ب َ -ر ِض َي اَ ََّّللُ َعْن ُه َما -قَ َ
ك َ ،و ْارفَ ْع ِمْرفَ َقْي َ
ض ْع َكفَّْي َ
ت فَ َ
ول اَ ََّّلل  ( إِ َذا َس َج ْد َ
ال :قَ َ َ ُ
ََ
وهذه واجبة كما يف حديث ابن عباس  ( :أمرت أن أسجد على . )...

الصفة الثالثة  :رفع الذراعني عن األرض .
أ-حلديث الرباء السابق ( وارفع مرفقيك ) .
ب-ويف حديث أنس قال  :قال رسول هللا  ( : اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .
ج-والبن خزمية عن أيب هريرة رفعه ( إذا سجد أحدكم فال يفرتش ذراعيه افرتاش الكلب وليضم فخذيه ) .
ألن هذه الصفة صفة الكسالن  ،وتشبه باحليوان .
 -2يستثىن من مسألة إبعاد العضدين مسألتني :

األوَل  :إذا طال السجود ومل يستطع اإلنسان أن يستمر على اجملافاة  ،فهنا يعتمد على ركبتيه .
روى أبو داود يف سننه من حديث أيب هريرة قال ( شكى أصحاب النيب  إىل رسول هللا  مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا،
فقال هلم النيب  : استعينوا بالركب ) .
تفرجوا  :يعين باعدوا العضدين عن اجلنبني .

قال ابن عجالن أحد رواة احلديث  ( :أنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود ) .
ولعموم ( فاتقوا هللا ما استطعتم ) .

الثانية  :إذا كان يف صالة مجاعة وخشي أن يؤذي غريه  ،فهنا ال يستحب فعلها  ،ملا حيصل فيها من اإليذاء ملن جبانبه .
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 -131باب يَ ْستَـ ْقب ُل بأَط َْراف ر ْجلَْيه الْق ْبـلَةَ
ي َ ،عن النَّب . 
الساعد ُّ
قَالَهُ أَبُو ُمحَْي ٍد َّ

ود
 -132باب إذَا ََلْ يُت َّم ُّ
الس ُج َ
ت-
صالَتَهُ قَ َ
ودهُ فَـلَ َّما قَ َ
صلَّْي َ
وعهُ َ ،والَ ُس ُج َ
َ -808ع ْن أَِب َوائ ٍل َع ْن ُح َذيْـ َفةَ ( َرأَى َر ُجالً الَ يُت ُّم ُرُك َ
ال لَهُ ُح َذيْـ َفةُ َما َ
ضى َ
ت ُم َّ
ال َ -ولَ ْو ُم َّ
ت َعلَى غَ ْري ُسنَّة ُحمَ َّم ٍد . ) 
َحسبُهُ قَ َ
قَ َ
ال َوأ ْ
---------حديث أيب محيد سيأيت إن شاء هللا .
وحديث حذيفة تقدم شرحه .
 -133باب السجود على سبعة أعظم
َ -809عن ابْن َعبَّ ٍ
ض ٍاء َ ،والَ يَ ُك َّ
الرْكبَتَـ ْني
ف َش َع ًرا َ ،والَ ثَـ ْوبًا ا ْْلَْبـ َهة َوالْيَ َديْن َو ُّ
َّب  أَ ْن يَ ْس ُج َد َعلَى َس ْبـ َعة أَ ْع َ
اس ( أُم َر الن ُّ
َوالر ْجلَ ْني ) .
[ م . ] 490 :

َ -810عن ابْن َعبَّ ٍ
ال ( أُم ْرنَا أَ ْن نَ ْس ُج َد َعلَى َس ْبـ َعة أَ ْعظُ ٍم َ ،والَ نَ ُك َّ
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما َ ،عن النَّب  قَ َ
ف ثَـ ْوبًا َ ،والَ
َش َع ًرا ) .
[ م . ] 490 :
ب َ ،و ْه َو غَْيـر َك ُذ ٍ
اْلَطْمي َ ،ح َّدثَـنَا الْبَـراءُ بْ ُن َعاز ٍ
َ -811ع ْن َع ْبد هللا بْن يَزي َد ْ
ْف النَّب  فَإذَا
وب -قَ َ
صلي َخل َ
ال ُ :كنَّا نُ َ
ُ
َ
َّب َ ج ْبـ َهتَهُ َعلَى األ َْرض ).
ال َْس َع َّ
قَ َ
َح ٌد منَّا ظَ ْه َرهُ َح ََّّت يَ َ
ض َع الن ُّ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ ََلْ َُْين أ َ
[ م . ] 474 :

 -134باب السجود على األنف

َ -812عن ابْن َعبَّ ٍ
َس ُج َد َعلَى َس ْبـ َعة أَ ْعظُ ٍم َعلَى ا ْْلَْبـ َهة -
اس َ ،رض َي َّ
ال  : :قَ َ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
َّب  ( أُم ْر ُ
ال الن ُّ
ت أَ ْن أ ْ
اب َو َّ
الش َعر ) .
ار بيَده َعلَى أَنْفه َ -والْيَ َديْن َو ُّ
الرْكبَتَـ ْني َوأَط َْراف الْ َق َد َم ْني َ ،والَ نَكْف َ
ت الثيَ َ
َوأَ َش َ
[ . ] 490 :
---------ت ) هذا أمر من هللا لرسوله  ، وهو أمر ألمته  ،وقد جاء يف رواية ( أمرنا ) .
( أُم ْر ُ
( َس ْبـ َعة أَ ْعظُ ٍم ) مجع عظم  ،ويف رواية للبخاري ( أعضاء )  ،وقد ذكرها النيب  إمجاالً  ،مث فصلها ليكون أبلغ يف حفظها
وأشوق إىل تلقيها .
َش َار بِيَ ِدهِ إِ َىل أَنْ ِف ِه ) ومل يقل  :واألنف ؟
ار بيَده َعلَى أَنْفه ) ملاذا قال النيب َ ( علَى اَ ْجلَْب َه ِة َ ،وأ َ
( َعلَى ا ْْلَْبـ َهة َ -وأَ َش َ
قال ذلك إشارة إىل أنه ليس عضواً مستقالً  ،بل تابع للجبهة وأهنما عضو واحد  ،وإال لكانت األعضاء مثانية  ،وقد ورد يف
حديث العباس بن عبد املطلب عند مسلم ( اجلبهة واألنف ) .
( واليدين ) املراد باليدين  :أي الكفني  ،لثالثة أمور :
األول  :أنه جاء يف رواية عند مسلم ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف  :وجهه وكفاه . ).. ،
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والثاين  :أن اليد إذا أطلقت فاملراد هبا الكف  ،والدليل قوله تعاىل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )...
والثالث  :أنه هنى عن افرتاش الذراع حال السجود .
-1احلديث دليل على وجوب السجود على هذه األعضاء السبعة  ،وأنه ال بد من السجود عليها مجيعاً فال جيزئ السجود على
بعضها .
وهذا مذهب احلنابلة .
ُمرنا ) .
ألن هللا تعاىل أمر نبيه  بذلك  ،واألمر يقتضي الوجوب  ،واألمة تبع له يف هذا  ،ويؤيده رواية ( أ ْ
قال النووي  :لَو أَخ َّل بِع ْ ِ
ِ
صالته .
ض ٍو مْن َها َملْ تَص ِح َ
ْ َ ُ
ِ
َس ُج َد َعلَى َسْب َع ِة أ َْعظُ ٍم
وقال الشيخ ابن عثيمني :ال جيوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة ،ألن النيب  قال (أُم ْر ُ
ت أَ ْن أ ْ
ني وأَطْر ِ
ِ
اف الْ َق َد َم ْ ِ
َشار بِيَ ِد ِه َعلَى أَنِْف ِه والْيَ َديْ ِن و ُّ ِ
ني) فإن رفع رجليه أو إحدامها ،أو يديه أو إحدامها ،أو جبهته أو
َ
َ
َعلَى ا ْجلَْب َهة َوأ َ َ
الرْكبَتَ ْ َ َ
أنفه أو كليهما ،فإن سجوده يبطل وال يعتد به ،وإذا بطل سجوده فإن صالته تبطل  ( .لقاء الباب املفتوح ) .
وذهب بعض العلماء إىل أنه جيوز السجود على اجلبهة دون األنف .
وهذا مذهب الشافعي ومجاعة .
أ-أن هذا هو السجود اللغوي ( السجود يف اللغة  :هو وضع اجلبهة على األرض ) .
ب-وجاء يف حديث  ( :أن النيب  كان يسجد على أعلى اجلبهة ) وهو ضعيف .
ج -قول النيب  يف دعاء السجود ( سجد لك وجهي  ) ...رواه مسلم .
وذهب أبو حنيفة إىل أنه جيزئ السجود على األنف فقط .
قال ابن املنذر رداً عليه  :وهو قول خيالف احلديث الصحيح .
وعلى هذا  ،فمن رفع أحد أعضاء السجود عن األرض مجيع السجود  ،ومل يسجد عليه  ،مل تصح صالته .
وأما من رفعه وقتاً يسرياً فصالته صحيحة إن شاء هللا تعاىل .
وقد سئل الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا :إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صالته وهو ساجد؟
افع أحد األعضاء  -فسجوده باطل ،وإذا بطل السجود
فأجاب :الظاهر أنه إن رفع يف مجيع السجود  -أي :ما زال ساجداً وهو ر ٌ
بطلت الصالة  ،وأما إذا كان رفعه ملدة يسرية مثل أن حيك رجله باألخرى مث أعادها فأرجو أال يكون عليه بأس ( .لقاء الباب املفتوح)
 -2هل جيب أن يستوعب العضو لألرض أم جيزىء السجود على بعض العضو املأمور به ؟
الكمال أن يستوعب يف سجوده العضو كله  ،فيسجد عليه بكامله .
اف أَصابِ ِع ِرجلَي ِه ِ
ألن النيب  كان إذا سجد است ْقبل بِأَطْر ِ
القْب لَةَ  .رواه البخاري .
ْْ
َ
َْ َ َ َ
وملا رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع  عن النيب  أنه قال للمسيء صالته ( وإذا سجدت فمكن لسجودك )
واستيعاب العضو يف السجود من متكني السجود .
وجيزئ السجود على بعض العضو املأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية واحلنابلة .
قال النووي :السجود علي اجلبهة واجب بال خالف عندنا ،واألوىل أن يسجد عليها كلها ،فإن اقتصر علي ما يقع عليه االسم
منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ،هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعي يف األم وقطع به مجهور األصحاب  ( .اجملموع )
ِ
يح ِم ْن الْم ْذ َه ِ
ود بِبَ ْع ِ
ود َعلَى بَ ْع ِ
ف،
الص ِح ِ
ب  ،قَ َ
ض ِو َ ،علَى َّ
وز ُّ
ئ ُّ
ض الْ ُع ْ
وقال املرداوي ُْ :جي ِز ُ
ض الْ َك ِِ
ال ابْ ُن َمتي ٍم َ :وَجيُ ُ
الس ُج ُ
الس ُج ُ
َ
ِ
ِ
َصابِ ِع قَ َد َمْي ِه َ ،وبَ ْع ِ
َصابِعِ ِه  ،وَك َذا َعلَى بَ ْع ِ
( اإلنصاف )
اجلَْب َه ِة .
ض ْ
ض أَطَْراف أ َ
َولَ ْو َعلَى ظَ ْه ِرهِ أ َْو أَطَْراف أ َ
َ
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فمس ببعض أطراف أصابعه األرض فصالته صحيحة  ،والسنة  :أن ميكن ألعضاء السجود
وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ِ ،
على قدر استطاعته .
 -3احلكمة من السجود على هذه األعضاء  ،ألجل أن يشمل السجود أعايل اجلسد وأسافله  ،وأعضاء كسبه وسعيه  ،فيكمل
ذل العبد وعبادته هلل تعاىل  ،ألن السجود عليها إذالل هلل رب العاملني .
-4إذا عجز عن السجود ببعض األعضاء كإحدى يديه أو أنفه أو حنو ذلك فإنه يسجد على بقيتها .
استَطَ ْعتُ ْم ) .
لقوله تعاىل (فَاتَّ ُقوا َّ
اَّللَ َما ْ
ولقوله  ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه .
-5السجود على حائل ينقسم إىل قسمني :
األول  :أن يسجد على حايل منفصل منه  ،فهذا جائز .
كأن يسجد على فرشة أو سجادة .
حلديث ميمونة قالت ( كان رسول هللا  يسجد على اخلمرة ) .
اخلمرة  :هي السجادة  ،ومسيت سمرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطيه .

الثاين  :أن يسجد على حائل متصل به  ،فهذا يكره إال حلاجة .
كأن يسجد على ِشاغه أو ثوبه .
حلديث أنس قال  ( :كنا مع رسول هللا  يف شدة احلر  ،فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد
عليه ) متفق عليه .
فقوله  ( :فإذا مل يستطع أحدنا ) دليل على أهنم ال يفعلون ذلك مع االستطاعة .
 -6ال جيب كشف شيء من هذه األعضاء إذا كان مستوراً ( كأن يكون مستوراً بشراب اليدين )  ،بل يسجد على العضو ولو
مع الساتر ،كشراب اليدين والرجلني ،ألمرين :

األول  :أن مسمى السجود حيصل بوضع األعضاء على األرض دون كشفها .

الثاين  :ما ذكره البخاري يف صحيحه عن احلسن قال( :كان القوم يسجدون على العمامة  -القلنسوة  -ويداه يف كمه) يعن:
ال يباشر األرض يف كمه .

-7فائدة :
قال الشيخ ابن عثيمني  :إن كانت متنع من وصول طرف األنف إ ىل األرض فإن السجود ال جيزئ  ،وذلك ألن الذي حيمل
الوجه مها النظارتان  ،ومها ليستا على طرف األنف بل مها حبذاء العينني وعلى هذا فال يصح السجود  ،وجيب على من عليه
نظارة متنعه من وصول أنفه إىل مكان السجود أن ينزعها يف حال السجود .
 -8احلديث دليل على النهي عن كف الشعر والثوب .
قال النووي رمحه هللا  :اتفق العلماء على النهي عن الصالة وثوبه مشمر أو كمه أو حنوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره حتت
عمامته أو حنو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صالته ( .شرح .مسلم)
والكف والكفت هو مجع الثوب لئال يقع على األرض عند السجود .
وال فرق بني أن يفعل ذلك أثناء الصالة أو قبلها  ،فكالمها داخل يف النهي  ،عند مجهور العلماء .
ف.
َّم َوُه َو ِمبَْع َىن الْ َك ِ
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا َ :والْ َك ْفت ُه َو الض ِ
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ِ
الص َالة  ،وإِلَي ِه جنح الد ِ
ِ
اهره ي ْقتَ ِ
ضي أ َّ
صنِِف
َن الن َّْهي َعْنهُ ِيف َحال َّ
ي َ ،وتَ ْر َج َم الْ ُم َ
َوالْ ُمَراد أَنَّهُ َال َْجي َمع ثيَابه َوَال َش ْعره َ ،وظَ َ
َّاود ِ
َ ْ ََ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ك َ ،وَرَّدهُ ِعيَاض بِأَنَّهُ ِخ َالف َما َعلَْي ِه ْ
ف ثَ ْوبه ِيف َّ
اجلُ ْم ُهور  ،فَِإن َُّه ْم َك ِرُهوا َذل َ
الص َالة ) َوه َي تُ َؤيِِد َذل َ
بَ ْعد قَليل ( بَاب َال يَ ُك ِ
ِ
الص َالة  ،لَ ِك ْن َح َكى اِبْن الْ ُمْن ِذ ِر َع ْن
الص َالة أ َْو قَ ْبل أَ ْن يَ ْد ُخل فِ َيها َ ،واتَّ َف ُقوا َعلَى أَنَّهُ َال يُ ْف ِسد َّ
صلِِي َس َواء فَ َعلَهُ ِيف َّ
ل ْل ُم َ
احلَسن ُو ُجوب ِْ
اإل َع َادة .
َْ
ِ
قِيل  :و ِْ
اشَرة ْاأل َْرض أَ ْشبَهَ الْ ُمتَ َكِِرب  ( .الفتح ) .
ك أَنَّهُ إِذَا َرفَ َع ثَ ْوبه َو َش ْعره َع ْن ُمبَ َ
ْمة ِيف ذَل َ
احلك َ
َ َ
وتبني من هذا أن علة النهي هي البعد عن التكرب  ،وأضاف بعضهم علة أخرى وهي أن الكفت مينع من سجود الثوب
والشعر معه .
غري أن املالكية خصوا الكراهة مبا إذا فعل ذلك ألجل الصالة  ،وأما إذا كان ذلك من هيئته قبل الصالة  ،أو فعل ذلك لشغل :
مل يكره له ذلك  ،واجلمهور كما سبق على إطالق الكراهة .
 -135باب السجود على األنف والسجود على الطني
ت إ ََل أَِب سع ٍ
يد ْ
ْت
َّث فَ َخ َر َج فَـ َق َ
َ -813ع ْن أَِب َسلَ َمةَ قَ َ
ج بنَا إ ََل النَّ ْخل نَـتَ َحد ْ
ال قُـل ُ
اْلُ ْدري فَـ ُقل ُ
ال ( انْطَلَ ْق ُ
َ
ْت أَالَ ََّتْ ُر ُ
يل
ف َر ُس ُ
ت م َن النَّب  يف لَْيـلَة الْ َق ْدر قَ َ
ال ا ْعتَ َك َ
ول هللا َ ع ْش َر األ َُول م ْن َرَم َ
َحدثْن َما َْس ْع َ
ضا َن َوا ْعتَ َك ْفنَا َم َعهُ فَأَتَاهُ ج ِْب ُ
َّ
َّ
َّب
يل فَـ َق َ
فَـ َق َ
ف ال َْع ْش َر األ َْو َس َ
ك فَا ْعتَ َك َ
ب أ ََم َام َ
ب أ ََم َام َ
ام الن ُّ
ك فَـ َق َ
ال إ َّن الذي تَطْلُ ُ
ال إ َّن الذي تَطْلُ ُ
ط فَا ْعتَ َك ْفنَا َم َعهُ فَأَتَاهُ ج ِْب ُ
يت لَْيـلَةَ الْ َق ْدر َوإين نُسيتُـ َها
ضا َن فَـ َق َ
ال َم ْن َكا َن ا ْعتَ َك َ
ين م ْن َرَم َ
ف َم َع النَّب  فَـ ْليَـ ْرج ْع فَإين أُر ُ
َ خطيبًا َ
صب َ
يحةَ ع ْشر َ
َس ُج ُد يف ط ٍ
ف ال َْم ْسجد َجري َد النَّ ْخل َوَما نَـ َرى يف
ني َوَم ٍاء َ ،وَكا َن َس ْق ُ
َوإنَّـ َها يف ال َْع ْشر األ ََواخر يف وتْ ٍر َوإين َرأَيْ ُ
ت َكأَين أ ْ
ت أَثَـ َر الطني َوال َْماء َعلَى َج ْبـ َهة َر ُسول هللا َ وأ َْرنَـبَته
َّ
اء ْ
َّب َ ح ََّّت َرأَيْ ُ
صلَّى بنَا الن ُّ
ت قَـ ْز َعةٌ فَأ ُْمط ْرنَا فَ َ
الس َماء َش ْيئًا فَ َج َ
يق ُرْؤيَاهُ ) .
صد َ
تَ ْ
[ م . ] 1167 :
--------( َع ْن أَِب َسلَ َمةَ ) بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين  ،ثقة ثبت مكثر .
ط ) أي  :وسط رمضان  ،وذلك قبل أن يعلم كون ليلة القدر يف العشر األواخر منه .
ف ال َْع ْش َر األ َْو َس َ
( فَا ْعتَ َك َ
( َوإين نُسيتُـ َها ) أي  :نسيت تعيينها .
َس ُج ُد يف ط ٍ
ني َوَم ٍاء ) أي  :عليهما  ،وذلك عالمة على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر يف تلك السنة .
( َوإين َرأَيْ ُ
ت َكأَين أ ْ
-1احلديث ذكره املصنف – رمحه هللا – هنا ليستدل به على وجوب السجود على األنف مع اجلبهة  ،حيث مل يرتك السجود
عليه مع وجود عذر الطني الذي أثر عليه .
 -2بيان ليلة القدر  ،وأهنا تكون يف رمضان يف ليايل العشر األواخر منه .
-3جواز السجود على الطني .
-4جواز أن يقال  :رمضان  ،وأنه ال يكره قول  :رمضان من غري إضافة شهر  ،ومما يدل على جواز ذلك :
قوله  ( ال تقدموا رمضان . ) ...
وقوله  ( إذا جاء رمضان . ) ..
وقوله  ( شهرا عيد ال ينقصان  :رمضان وذو احلجة . ) ..
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 -5التباحث يف طلب العلم .
 -6وقع يف حديث عبادة سبب نسيان ليلة القدر :
ول َِّ
ِِ
ِ
ِِ
الص ِام ِ
ت ( أ َّ
ُخِ َربُك ْم
ني فَ َق َ
َن َر ُس َ
عن ُعبَ َادةُ بْ ُن َّ
ت أل ْ
اَّلل َ خَر َج خيُِْربُ بِلَْي لَة الْ َق ْد ِر  ،فَتَالَ َحى َر ُجالَن م َن الْ ُم ْسلم َ
ال « إِِِين َخَر ْج ُ
ِ
ِ
ِ
اخلَ ْمس ) .
السْب ِع َوالتِِ ْس ِع َو ْ
وها ِيف َّ
بِلَْي لَة الْ َق ْد ِر َ ،وإِنَّهُ تَالَ َحى فُالَ ٌن َوفُالَ ٌن فَ ُرف َع ْ
ت َو َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن َخْي ًرا لَ ُك ُم الْتَم ُس َ

( فرفعت ) قال ابن كثري  :أي رفع علم تعيينها لكم  ،ال أهنا رفعت بالكلية من الوجود  ،ألنه قال بعد هذا  :فالتمسوها يف
التاسعة والسابعة واخلامسة .
ول َِّ
ِ ِ
ِ
وجاء يف صحيح مسلم َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة  أ َّ
وها ِيف
َن َر ُس َ
ض أ َْهلي فَنُ ِسيتُ َها فَالْتَم ُس َ
اَّلل  قَال ( أُ ِر ُ
يت لَْي لَةَ الْ َق ْد ِر ُمثَّ أَيْ َقظَِين بَ ْع ُ
ش ِر الْغَ َوابِ ِر ) .
الْ َع ْ
واجلمع  :إما أنه حيمل على التعدد  ،أو يكون املعىن  :أيقظين بعض أهلي فسمعت تالحي الرجلني فقمت ألحجز بينهما

فنسيتها لالشتغال هبما .

 -136باب َع ْقد الثيَاب َو َشد َها

ف َع ْوَرتُهُ.
ض َّم إلَْيه ثَـ ْوبَهُ إذَا َخ َ
اف أَ ْن تَـ ْن َكش َ
َوَم ْن َ
ال ( َكا َن النَّاس يُ َ ُّ
ساء
َ -814ع ْن َس ْهل بْن َس ْع ٍد قَ َ
ُ
يل للن َ
صلو َن َم َع النَّب َ و ُه ْم َعاق ُدو أُ ْزره ْم م َن الصغَر َعلَى رقَاب ْم فَق َ
وسا ) .
ي الر َج ُ
ال ُجلُ ً
الَ تَـ ْرفَـ ْع َن ُرُؤ َ
وس ُك َّن َح ََّّت يَ ْستَو َ
[ م . ] 441 :
----------

َّاس ) ووقع يف رواية أخرى للبخاري ( كان رجال ) بالتنكري  ،وهو يقتضي أن بعضهم كان خبالف ذلك  ،وهو كذلك
( َكا َن الن ُ
 ،قاله يف الفتح .

( م َن الصغَر َعلَى رقَاب ْم ) وعند مسلم ( يف أعناقهم ) .

ساء ) جاء عند أمحد ما يبني أن القائل هو النيب  ، فقد روى أمحد عن أمساء بنت أيب بكر قالت  :مسعت النيب
يل للن َ
( فَق َ

 يقول ( من كان منكن يؤمن باهلل واليوم اآلخر  ،فال ترفع رأسها حىت يرفع الرجال رؤوسهم  ،كراهةَ أن يَريْ َن من عورات
الرجال ) .
وس ُك َّن ) أي  :من السجود .
( الَ تَـ ْرفَـ ْع َن ُرُؤ َ
 -1يف احلديث أمر النساء بعدم رفع رؤوسهن حىت ال يرين عورات الرجال .
وقد جاء التصريح بذلك يف حديث أمساء السابق .
 -2بيان ما عليه الصحابة من ضيق العيش .
 -3فيه بيان أن النساء كن يصلني مجاعة مع الرجال يف املسجد .
 -4أن صفوف النساء تكون خلف الرجال .
 -5سد الذرائع .
 -6وجوب حفظ العورات .
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 -137باب الَ يَ ُك ُّ
ف َش َع ًرا
َ -815عن ابْن َعبَّ ٍ
َّب  أَ ْن يَ ْس ُج َد َعلَى َس ْبـ َعة أَ ْعظُ ٍم َ ،والَ يَ ُك َّ
ف ثَـ ْوبَهُ َ ،والَ َش َع َرهُ ) .
اس قَ َ
ال ( أُم َر الن ُّ
[ م . ] 490 :
 -138باب الَ يَ ُك ُّ
الصالَة
ف ثَـ ْوبَهُ يف َّ
َ -816عن ابْن َعبَّ ٍ
َس ُج َد َعلَى َس ْبـ َع ٍة الَ أَ ُك ُّ
ف َش َع ًرا َ ،والَ ثَـ ْوبًا ) .
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما َ ،عن النَّب  قَ َ
ال ( أُم ْر ُ
ت أَ ْن أ ْ
[ م . ] 490 :
---------هذه األحاديث تقدم شرحها وهلل احلمد .
 -139باب التسبيح والدعاء يف السجود
ك اللَّ ُه َّم َربَّـنَا
شةَ َ ،رض َي َّ
َّب  يُكْث ُر أَ ْن يَـ ُق َ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،أَنَّـ َها قَالَ ْ
َ -817ع ْن َعائ َ
ول يف ُرُكوعه َو ُس ُجوده ُس ْب َحانَ َ
ت ( َكا َن الن ُّ
َوِبَ ْمد َك اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ِل يَـتَأ ََّو ُل الْ ُق ْرآ َن ) .
[ م . ] 484 :
------------------احلديث تقدم شرحه  ،وتقدم ذكر أدعية الركوع .

 ما هو الذكر الواجب يف السجود ؟ هو  :سبحان ريب األعلى .
 بعض األدعية املستحبة الِت تقال يف السجود :
]ربَّـنَا] َوِبَ ْمد َك  ،اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ِل ) .
أ-ما جاء يف حديث الباب ( ُس ْب َحانَ َ
ك اَللَّ ُه َّم َ

ب-ما جاء يف حديث عائشة  .أن النيب  كان يقول ( سبوح قدوس رب املالئكة والروح ) رواه مسلم
ِِ
ج -ما جاء يف حديث أَِِب ُهَريْ َرَة أ َّ
اَّللِ َ كا َن يَ ُق ُ
ول َّ
َن َر ُس َ
ول ِِف ُس ُجوده ( اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر َل ذَنِْب ُكلَّهُ دقَّهُ َوجلَّهُ َوأ ََّولَهُ َوآخ َرهُ
َو َعالَنيَتَهُ َوس َّرهُ ) رواه مسلم .
ِ ِ
ِ
ف ب ِن مالِ ٍ
ول ِيف
ورَة الْبَ َقَرةِ ... ،يَ ُق ُ
ك األَ ْش َجعِ ِِي ،قَ َ
ال  :قُ ْم ُ
د-ما جاء يف حديث َع ْو ْ َ
ت َم َع َر ُسول هللا  لَْي لَةً  ،فَ َق َام فَ َقَرأَ ُس َ
ِ
ِِ
رُك ِ
ك) رواه أبو داود .
وع ِهُ :س ْب َحا َن ذي ا ْْلَبَـ ُروت َوال َْملَ ُكوت َوالْك ِْبيَاء َوال َْعظَ َمةُ ،مثَّ َس َج َد ُمثَّ قَ َ
ال ِيف ُس ُجوده ِمثْ َل ذَل َ
ُ
َّ
َّ
ِ
ت َس َج َد َو ْجهى للذى
ه  -ما جاء يف حديث علي قال ( َ .....وإذَا َس َج َد قَ َ
ت َولَ َ
ت َوب َ
ك َس َج ْد ُ
ال  :الل ُه َّم لَ َ
َسلَ ْم ُ
آم ْن ُ
كأْ
ك َ
س ُن ْ
اْلَالقني ) رواه مسلم .
ار َك َّ
اَّللُ أ ْ
ص َّوَرهُ َو َش َّق ْسَْ َعهُ َوبَ َ
َخلَ َقهُ َو َ
ص َرهُ تَـبَ َ
َح َ

 يستحب اإلكثار من الدعاء يف السجود :
الص ِ
ال  :قال رسول هللا  ( أَيُّها النَّاس إِنَّه َمل ي بق ِمن مب ِِشر ِ
َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس قَ َ
الرْؤيَا َّ
احلَةُ يََر َاها الْ ُم ْسلِ ُم أَْو تَُرى لَهُ أَالَ
ات النُّبُ َّوةِ إِالَّ ُّ
َ
ُ ُ ْ َْ َ ْ ُ َ َ
ِ
ِ
ُّع ِاء فَ َق ِم ٌن أَ ْن
الر َّ
وع فَ َع ِظِ ُموا فِ ِيه َّ
ب َعَّز َو َج َّل َوأ ََّما ُّ
يت أَ ْن أَقْ َرأَ الْ ُقْرآ َن َراكِعاً أ َْو َساجداً فَأ ََّما ُّ
الس ُج ُ
اجتَ ِه ُدوا ِِف الد َ
الرُك ُ
َوإِِِن ُهن ُ
ود فَ ْ
اب لَ ُكم ) رواه مسلم .
يُ ْستَ َج َ
ِ
ِ
ِ ِ
َ -26ع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ أ َّ
ُّعاءَ ) رواه مسلم .
اَّللِ  قَ َ
َن َر ُسوَل َّ
ب َما يَ ُكو ُن الْ َعْب ُد م ْن َربِِه َوُه َو َساج ٌد فَأَ ْكثُروا الد َ
ال ( أَقْ َر ُ
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 -140باب املكث بني السجدتني

اك يف غَ ْري حني صالَةٍ
َ -818ع ْن أَِب قالَبَةَ أ َّ
صالَ َة َر ُسول هللا  قَ َ
ك بْ َن ا ْحلَُويْرث قَ َ
ال َ :و َذ َ
َن َمال َ
ال أل ْ
َ
َص َحابه أَالَ أُنَـبئُ ُك ْم َ
وب
صالَةَ َع ْمرو بْن َسل َمةَ َش ْيخنَا َه َذا قَ َ
ام ُهنَـيَّةً ُُثَّ َس َج َد ُُثَّ َرفَ َع َرأْ َسهُ ُهنَـيَّةً فَ َ
ال أَيُّ ُ
صلَّى َ
ام ُُثَّ َرَك َع فَ َكبَّـ َر ُُثَّ َرفَ َع َرأْ َسهُ فَـ َق َ
فَـ َق َ
الراب َعة.
َكا َن يَـ ْف َع ُل َش ْيئًا ََلْ أ ََرُه ْم يَـ ْف َعلُونَهُ َكا َن يَـ ْق ُع ُد يف الثَّالثَة َو َّ

صالَةَ َك َذا يف حني
َّب  فَأَقَ ْمنَا ع ْن َدهُ فَـ َق َ
 -819قَ َ
ال فَأَتَـ ْيـنَا الن َّ
صلُّوا َ
صالَ َة َك َذا يف حني َك َذا َ
صلُّوا َ
ال لَ ْو َر َج ْعتُ ْم إ ََل أ َْهلي ُك ْم َ
َح ُد ُك ْم َولْيَـ ُؤَّم ُك ْم أَ ْكبَـ ُرُك ْم.
ض َرت َّ
َك َذا فَإ َذا َح َ
الصالَةُ فَـلْيُـ َؤذ ْن أ َ

الس َواء.
َ -820عن الْبَـ َراء قَ َ
الس ْج َدتَـ ْني قَريبًا م َن َّ
ني َّ
وعهُ َوقُـ ُع ُ
ال َكا َن ُس ُج ُ
ود النَّب َ وُرُك ُ
ودهُ بَـ ْ َ
َ -821ع ْن أَنَ ٍ
صلي بنَا قَ َ
س  قَ َ
ال ثَاب ٌ
ت الن َّ
ُصل َي ب ُك ْم َك َما َرأَيْ ُ
س يَ ْ
صنَ ُع َش ْيئًا ََلْ
َّب  يُ َ
ال ( إين الَ آلُو أَ ْن أ َ
ت َكا َن أَنَ ٌ
ول الْ َقائ ُل قَ ْد نَس َي )
الس ْج َدتَـ ْني َح ََّّت يَـ ُق َ
ام َح ََّّت يَـ ُق َ
ني َّ
صنَـ ُعونَهُ َكا َن إ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ُّ
أ ََرُك ْم تَ ْ
ول الْ َقائ ُل قَ ْد نَس َي َوبَـ ْ َ
الرُكوع قَ َ
[ م . ] 472 :
---------( إين الَ آلُو ) أي  :أقصر .

-1يف هذه األحاديث مشروعية إطالة ركن اجللوس بني السجدتني .
حديث أنس واضح الداللة :
وحديث مالك بن احلويرث لقوله ( ُمثَّ َرفَ َع َرأْ َسهُ فَ َق َام ُهنَ يَّةً ُمثَّ َس َج َد ) .
وحديث الرباء فيه أن ركن اجللوس بني السجدتني كبقية األركان ،وأن هدي النيب  فيه أن تكون صالته معتدلة األركان متقاربة.
-2أن السرعة يف هذين الركنني خالف املشروع  ،فكثري من املصلني ال يطمئنون يف هذين الركنني .
قال ابن القيم  :إن تقصري هذين الركنني مما تصرف فيه أمراء بين أمية يف الصالة وأحدثوه فيه كما أحدثوا فيها ترك امتام التكبري
ريب حىت ظن أنه من السنة .
وكما أحدثوا التأخري الشديد كما أحدثوا غري ذلك مما خيالف هديه ُ 
يب يف ذلك من ِ
ور َ

وقال رمحه هللا عن إطالة ركن اْللوس بني السجدتني قال  ” :وكان هديه  إطالة هذا الركن بقدر السجود وهكذا الثابت
عنه يف مجيع األحاديث  ،ويف الصحيح كان رسول هللا  يقعد بني السجدتني حىت تقول قد وهم  ،وهذه السنة تركها أكثر
الناس من بعد انقراض عصر الصحابة  ،وهلذا قال ثابت  :وكان أنس يصنع شيئاً ال أراكم تصنعونه ميكث بني السجدتني حىت
نقول قد نسي أو قد وهم  ،وأما من ح ِكم الس نة ومل يلتفت إىل أنه خالفها فإنه ال يعبأ مبا خالف هذا اهلدي .
-3إمنا قدم أنس هذا القول على روايته ملا رأى رسول هللا  يفعل  ،ليدل السامعني على التحفظ واالهتمام به ولتحقق املراقبة
التباع أفعاله .
-4فضل إحياء السنن إذا أميتت  ،واإلنكار على خمالفة السنة .
-5فيه البيان بالفعل  ،والتنبيه عليه بالقول .
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الس ُجود
اع ْيه يف ُّ
ش ذ َر َ
 -141باب الَ يَـ ْف َت ُ
ض َع يَ َديْه غَْيـ َر ُم ْف َت ٍ
ش َ ،والَ قَابضه َما.
َوقَ َ
َّب َ وَو َ
ال أَبُو ُمحَْي ٍد َس َج َد الن ُّ
َ -822عن أَنَس بْن مال ٍ
ط الْ َكلْب ) .
سْ
ك َ ،عن النَّب  قَ َ
سا َ
ال ( ا ْعتَدلُوا يف ُّ
َح ُد ُك ْم ذ َر َ
ْ
طأَ
َ
اع ْيه انْب َ
الس ُجود َ ،والَ يَـ ْب ُ

[ م . ] 493 :

----------

( اعتدلوا يف السجود ) أي  :كونوا فيه على العدل واالستقامة  ،قال ابن دقيق العيد  :لعل االعتدال هنا حممول على أمر
معنوي  ،وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع .
( وال يبسط ذراعيه  )...أن  :ال جيعل ذراعيه على األرض كالبساط والفراش  ،والذراع من اإلنسان من طرف املرفق إىل طرف
اإلصبع الوسطى .
-1احلديث دليل على أن النهي أن يبسط املصلي ذراعيه على األرض حال السجود .
وهذا العمل مكروه  ،وهذا مذهب مجاهري العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة .
حلديث الباب .
ِ
لص َالةَ بِالتَّ ْكبِ ِري  ،وَكا َن ي ْن هى عن ع ْقب ِة اَلشَّيطَ ِ
ان ،
ت َ (:كا َن َر ُس ُ
ول اَ ََّّللِ  يَ ْستَ ْفتِ ُح اَ َّ
حلديث َعائ َشةَ َ -ر ِض َي اَ ََّّللُ َعْن َها -قَالَ ْ
َ َ َ َْ ُ َ ْ
وي ْن هى أَ ْن ي ْف َِرتش اَ َّلرجل ِزر َ ِ ِ ِ
لسبُ ِع ) رواه مسلم .
اش اَ َّ
اعْيه افْ َرت َ
ََ َ
َ َ ُُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَر
ي  قَ َ
َو َع ْن أَِيب ُمحَْيد اَ َّ
ت اَلنِ َّ
ال ( َرأَيْ ُ
َّيب  إذَا َكبَّ َر َج َع َل يَ َديْه َح ْذ َو َمْنكبَ ْيه َ ،وإذَا َرَك َع أ َْم َك َن يَ َديْه م ْن ُرْكبَتَ ْيه ُ ،مثَّ َه َ
لساعد ِِ
ضع ي َدي ِه َغي ر م ْف ِرت ٍش وَال قَابِ ِ
ِ ِ
ض ِه َما ) رواه البخاري .
ظَ ْه ِره  ،فَإذَا َس َج َد َو َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ
االفرتاش عائد على الذراعني  ،وقد ورد عند ابن حبان ( غري مفرتش ذراعيه ) وهو بسطهما على األرض يف السجود ( وَال قَابِ ِ
ض ِه َما ) أي  :وال
َ
يضمهما إليه .

 -2السنة يف السجود رفع املرفقني .
كما قال  ( إذا سجدت فضع كفيك  ،وارفع مرفقيك ) رواه مسلم .
-2احلكمة من النهي عن هذه الصورة :
قال النووي  :واحلكمة يف هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من األرض  ،وأبعد من هيئات الكساىل فإن
املتبسط كشبيه الكلب  ،ويشعر حاله بالتهاون بالصالة وقلة االعتناء هبا واالمتثال عليها .
-3يستفاد من احلديث كراهة مشاهبة احليوانات خصوصاً يف أداء العبادات  ،ويدل لذلك :

أوالً  :قياس األوىل .
وذلك أنه قد ورد النهي عن التشبه ببعض اآلدميني كاألعراب  ،واألعاجم يف خصائصهم  ،لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم
النقص ويدعو إليه  ،فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أوىل أن يكون مذموماً ومنهياً عنه .

ثانياً  :القياس على مسألة تشبه الرجال بالنساء  ،والعكس .
فإذا كان كل واحد منهما قد ُهني عن التشبه باآلخر فيما خيتص به اآلخر برغم القدر املشرتك الكبري بينهما فكذلك – بل هو
من باب أوىل – أن يُنهى اإلنسان عن التشبه بالبهائم .
ثالثاً  :أنه قد ورد ذم أهل اجلفاء كالكالبني  ،واجلمالني  ،وذلك ملا اكتسبوه من صفات مذمومة هلذه احليوانات  ،وهذا يستلزم
النهي عن مشاهبة احليوانات نفسها يف هذه الصفات املذمومة .
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 -4بعض األمور اليت منهي عن فعلها ألنه تشبه باحليوان :
أوالً  :حديث الباب (  ...وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .

ثانياً  :عن أيب هريرة قال (هنى رسول هللا  عن ثالث :نقر كنقر الديك ،وإقعاء كإقعاء الكلب ،والتفات كالتفات الثعلب)

رواه

أمحد .

ثالثاً  :قوله  ( العائد يف هبته كالكلب يقئ مث يعود يف قيئه ) متفق عليه .

رابعاً  :عن عبد الرمحن بن شبل قال ( هنى رسول هللا  عن نقر كنقر الغراب وافرتاش السبع وأن يوطن املكان كما يوطن البعري
) رواه أبو داود .

خامساً  :قال  ( : الذي يتكلم واإلمام خيطب كمثل احلمار حيمل أسفاراً ) رواه أمحد .
سادساً  :قال  ( ال يربك أحدكم كما يربك البعري ) .

 -142باب من استوى قاعداً يف وتر من صالته ُث هنض
ي قَاعداً)
 -823عن َمالك بْن ا ْحلَُويْرث اللَّْيث ُّي (أَنَّهُ َرأَى الن َّ
صالَته ََلْ يَـ ْنـ َه ْ
َّب  يُ َ
صلي فَإ َذا َكا َن يف وتْ ٍر م ْن َ
ض َح ََّّت يَ ْستَو َ
--------( وتر من صالته ) أي  :عند النهوض إىل القيام إىل الثانية  ،وعند النهوض من الثالثة إىل الرابعة  ،وتسمى هذه اجللسة جلسة
االسرتاحة .

 -1احلديث دليل على استحباب جلسة االسرتاحة .
 وجلسة االسرتاحة  :هي جلسة خفيفة يفرتش رجله اليسرى وينصب اليمىن بعد الركعة األوىل قبل أن ينهض للثانية  ،وبعد
الركعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة .
وقد اختلف العلماء يف حكمها :
القول األول  :أهنا مستحبة .
وهذا مذهب الشافعي .
قال النووي  :مذهبنا الصحيح املشهور أهنا مستحبة ،وبه قال مالك بن احلويرث ،وأبو محيد ،وأبو قتادة ومجاعة من الصحابة،
وأبو قالبة ،وغريه من التابعني .
ورجحه الشيخ ابن باز  ،واأللباين .
حلديث الباب  ،حيث أن مالك بن احلويرث وصف صالة النيب  فذكرها  ،وهو الذي قال له النيب  ( صلوا كما رأيتموين
أصلي ) .
القول الثاين  :أهنا غري مشروعة .
وهذا مذهب اجلمهور .
قال النووي  :وقال كثريون أو األكثرون ال يستحب  ،بل إذا رفع رأسه من السجود هنض  ،حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود ،
وابن عباس  ،وأيب الزناد  ،ومالك  ،والثوري  ،وأصحاب الرأي  ،وأمحد  ،وإسحاق .
قال أمحد  :وأكثر األحاديث على هذا .
أ-ألهنا مل تذكر يف أكثر األحاديث .
ب-أنه ليس هلا ذكر خاص .
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ج-أن النيب  إمنا فعلها عندما كرب وحطمه الناس .
القول الثالث  :سنة عند احلاجة وإال فال .
وهذا اختيار ابن قدامة  ،والشيخ السعدي رمحه هللا  ،والشيخ ابن عثيمني .
قال السعدي  :أصح األقوال الثالثة يف جلسة االسرتاحة استحباهبا للحاجة إليها  ،واستحباب تركها عند عدم احلاجة إليها .
قال يف املغن  :وهبذا القول جتتمع األدلة .

 لكن يؤيد القول باستحباهبا أمران :

أحدُها  :أن األصل يف فعل النيب  أنه كان يفعلها تشريعاً ليُقتدي به .

واألمر الثاين  :يف ثبوت هذه اجللسة يف حديث أيب محيد الساعدي الذي رواه أمحد وأبو داود بإسناد جيد  ،وفيه وصف صالة
النيب  يف عشرة من الصحابة  فصدقوه يف ذلك .
 -2إذا كان اإلمام ال جيلس لالسرتاحة  ،فهل للمأموم أن يفعلها ؟
اختلف العلماء هل األفضل للمأموم أن جيلس لالسرتاحة أم ال؟ وسبب اخلالف يف املسألة هو  :هل جلوس املأموم يف هذه
احلال وتأخره عن اإلمام ينايف املتابعة اليت أمر هبا النيب  أم ال ؟
القول األول  :أن املأموم جيلس لالسرتاحة ولو مل جيلسها اإلمام  ،وتأخر املأم وم يف هذه احلال يسري ال يضر .
قال النووي  :وإِ ْن تَرَك ا ِإلمام جْلسةَ االسِرت ِ ِ
َص َحابُنَا (يعين الشافعية)  :أل َّ
َن الْ ُم َخالََفةَ فِ َيها يَ ِس َريةٌ .
وم  ،قَ َ
ال أ ْ
احة أَتَى هبَا الْ َمأْ ُم ُ
َ َ َُ َ ََْ

القول الثاين  :أنه ال جيلسها .

واختار هذا الشيخ ابن عثيمني .
وقال الشيخ ابن عثيمني يف ( الشرح املمتع )مسألة  :إذا كان اإلنسان مأموماً فهل يُسن له أن جيلس إذا كان يرى هذا اجللوس
سنة أو متابعة اإلمام أفضل؟
اجلواب  :أن متابعة اإلمام أفضل  ،وهلذا يرتك الواجب وهو التشهد األول  ،ويفعل الزائد كما لو أدرك اإلمام يف الركعة الثانية فإنه
سوف يتشهد يف أول ركعة فيأيت بتشهد زائد من أجل متابعة اإلمام  ،بل يرتك اإلنسان الركن من أجل متابعة اإلمام  ،فقد قال
النيب عليه الصالة والسالم  ( :إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) فيرتك ركن القيام وركن الركوع  ،فيجلس يف موضع القيام  ،ويومئ
يف موضع الركوع  ،كل هذا من أجل متابعة اإلمام .
فإن قال قائل  :هذه اجللسة يسرية ال حيصل هبا ختلف عن اإلمام .
كرب فكربوا ) فأتى بالفاء الدالة على الرتتيب والتعقيب
فاجلواب  :أن النيب  قال ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا ِ
بدون مهلة  ،وهذا يدل على أن األفضل يف حق املأموم أال يتأخر عن اإلمام ولو يسرياً  ،بل يبادر باملتابعة ،فال يوافق  ،وال
يسابق  ،وال يتأخر  ،وهذا هو حقيقة االئتمام اه
فائدة  :سئل شيخ اإلسالم كما يف "الفتاوى الكربى" ( )135/1عن رجل يصلي مأموماً وجيلس بني الركعات جلسة االسرتاحة
ومل يفعل ذلك اإلمام فهل جيوز ذلك له ؟
فأجاب  :جلسة االسرتاحة قد ثبت يف الصحيح أن النيب  جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كرب السن للحاجة أو
فعل ذلك ألنه من سنة الصالة ؟ فمن قال بالثاين استحبها  ،كقول الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني  ،ومن قال باألول مل
يستحبها إال عند احلاجة كقول أيب حنيفة ومالك وأمحد يف الرواية األخرى  ،ومن فعلها مل ينكر عليه وإن كان مأموماً  ،لكون

التأخر مبقدارها ليس هو من التخلف املنهى عنه عند من يقول باستحباهبا  ،وهل هذا إال فعل يف حمل اجتهاد ؟ فإنه قد تعارض
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فعل هذه السنة عنده واملبادرة إىل موافقة اإلمام  ،فإن ذلك أوىل من التخلف لكنه يسري  ،فصار مثلما إذا قام من التشهد األول
قبل أن يكمله املأموم  ،واملأموم يرى أنه مستحب  ،أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسري من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟ ومثل
هذه املسائل هي من مسائل االجتهاد واألقوى أن متابعة اإلمام أوىل من التخلف لفعل مستحب وهللا أعلم .
-3حكى بعض العلماء اإلمجاع على أهنا ليست بواجبة .
-4جاء ذكر جلسة االسرتاحة يف حديث املسيء يف صالته يف بعض روايات البخاري  ،لكنها شاذة .
-5هذه اجللسة ليس هلا ذكر خاص وليس هلا تكبري .

الرْك َعة
 -143باب َك ْي َ
ام م َن َّ
ف يَـ ْعتَم ُد َعلَى األ َْرض إذَا قَ َ
صلَّى بنَا يف َم ْسجدنَا َه َذا فَـ َق َ
َ -824ع ْن أَِب قالَبَةَ قَ َ
ُصلي ب ُك ْم َوَما أُري ُد َّ
الصالَةَ
اءنَا َمال ُ
ك بْ ُن ا ْحلَُويْرث فَ َ
ال إين أل َ
ال ( َج َ
صالَة َش ْيخنَا
صالَتُهُ قَ َ
صلي قَ َ
ف َكانَ ْ
ْت ألَِب قالَبَةَ َوَك ْي َ
َولَك ْن أُري ُد أَ ْن أُريَ ُك ْم َك ْي َ
وب فَـ ُقل ُ
ت الن َّ
ف َرأَيْ ُ
َّب  يُ َ
ال مثْ َل َ
ت َ
ال أَيُّ ُ
ك َّ
س
َه َذا  ،يَـ ْعن َع ْم َرو بْ َن َسل َمةَ  ،قَ َ
ري َ ،وإ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ َ ،عن َّ
وب َ ،وَكا َن َذل َ
ال أَيُّ ُ
الش ْي ُخ يُت ُّم التَّكْب َ
الس ْج َدة الثَّانيَة َجلَ َ
ام ) .
َوا ْعتَ َم َد َعلَى األ َْرض ُثَّ قَ َ
--------- -1احلديث تقدم شرحه .
اختلف العلماء كيف يقوم املصلي من السجود أو اجللسة على قولني :
القول األول  :أنه يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبته .
أما قيامه على صدور قدميه .
فلما روى الرتمذي من حديث خالد بن إلياس وهو مرتوك احلديث :أن النيب ( كان إذا هنض ينهض على صدور قدميه)
وإسناده ضعيف جداً .
واستدلوا على استحباب اعتماده بيديه على ركبتيه أو فخذيه :
حبديث وائل بن حجر يف سنن أيب داود  :قال  ( :كان النيب  إذا هنض ينهض على ركبته واعتمد بيديه على فخذيه ) .
واستدلوا  :مبا روى أبو داود أن النيب  ( هنى أن يعتمد الرجل على يديه إذا هنض يف الصالة ) .
القول الثاين  :املستحب له أن ينهض معتمداً على يديه .

وهذا مذهب املالكية  ،والشافعية وهو رواية عن اإلمام أمحد .
واستدلوا حبديث الباب ( إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على األرض مث قام ) .
وأما احلديثان اللذان استدللتم هبما :
فاألول  :ضعيف ؛ ألن فيه انقطاعاً بني عبد اجلبار بن وائل وبني أبيه فإنه مل يدرك أباه .
وأما الثاين  :فإن مداره على عبد الرزاق صاحب املصنف  ،وقد رواه الثقات كاإلمام أمحد وغريه عنه بلفظ  ( :أن النيب  هنى
أن يعتمد الرجل على يديه يف الصالة ) وأخطأ بعض الرواة فرواه باللفظ املتقدم .
إذن الراجح أن املستحب له أن يعتمد بيديه على األرض فيقوم .
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ضته.
َوَكا َن ابْ ُن ُّ
ِب يف نَـ ْه َ
الزبَـ ْري يُ َك ُ

الس ْج َدتَـ ْني
ض م َن َّ
ِب َو ْه َو يَـ ْنـ َه ُ
 -144باب يُ َك ُ

ٍ
ني َرفَ َع
َ -825ع ْن َسعيد بْن ا ْحلَارث قَ َ
ني َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن ُّ
ني َس َج َد َوح َ
الس ُجود َوح َ
صلَّى لَنَا أَبُو َسعيد فَ َج َه َر بالتَّكْبري ح َ
ال ( َ
َّب . ) 
الرْك َعتَـ ْني َوقَ َ
ام م َن َّ
ت الن َّ
ال َه َك َذا َرأَيْ ُ
َوح َ
ني قَ َ
 -826عن مطَر ٍ
ْف َعلي بْن أَِب طَال ٍ
ب  فَ َكا َن إ َذا َس َج َد َكبَّـ َر َ ،وإ َذا َرفَ َع َكبَّـ َر ،
ف قَ َ
صالَ ًة َخل َ
صلَّْي ُ
ت أَنَا َوع ْم َرا ُن َ
ال ( َ
َْ ُ
ال لََق ْد ذَ َّك َرين َه َذا
صالَ َة ُحمَ َّم ٍد  :أ َْو قَ َ
َخ َذ ع ْم َرا ُن بيَدي فَـ َق َ
ض م َن َّ
الرْك َعتَـ ْني َكبَّـ َر فَـلَ َّما َسلَّ َم أ َ
َوإ َذا نَـ َه َ
صلَّى بنَا َه َذا َ
ال لََق ْد َ
صالَةَ ُحمَ َّم ٍد . ) 
َ
[ م . ] 393 :
--------------األحاديث تقدم شرحها  ،وهي دليل على مشروعية تكبريات االنتقال  ،وتقدم حكمها .
 -145باب سنة اْللوس يف التشهد
وكانت أم الدرداء َتلس يف صالِتا جلسة الرجل وكانت فقيهة.
س فَـ َف َعلْتُهُ َوأَنَا
َ -827ع ْن َع ْبد هللا بْن َع ْبد هللا ( أَنَّهُ َكا َن يَـ َرى َع ْب َد هللا بْ َن ُع َم َر َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما يَـتَـ َربَّ ُع يف َّ
الصالَة إذَا َجلَ َ
ك
يث السن فَـنَـ َهاين َع ْب ُد هللا بْ ُن ُع َم َر َوقَ َ
ال إ ََّا ُسنَّةُ َّ
يَـ ْوَمئ ٍذ َحد ُ
ْت إنَّ َ
ب ر ْجلَ َ
ن الْيُ ْس َرى فَـ ُقل ُ
الصالَة أَ ْن تَـ ْنص َ
ك الْيُ ْم َىن َوتَـثْ َ
ال إ َّن ر ْجلَ َّي الَ َُتْمالَين ) .
ك فَـ َق َ
تَـ ْف َع ُل ذَل َ

--------- -1احلديث دليل على أن املشروع يف اجللوس للتشهد األول هو االفرتاش  ،وهو أن يفرتش الرجل اليسرى  ،وجيلس عليها ،
وينصب اليمىن  ،ويستقبل القبلة بأطراف األصابع .
ِ
وقد جاء يف حديث عائشة قالت ( وَكا َن يَ ْف ِر ُ ِ
ب اَلْيُ ْم َىن ) رواه مسلم .
ش ر ْجلَهُ اَلْيُ ْسَرى َويَْنص ُ
َ
ٍ
ال أَبو ُمحَيدٍ
ٍ
َّ
سا َم َع نَـ َفر م ْن أ ْ
صالَةَ النَّب  فَـ َق َ ُ ْ
َص َحاب النَّب  فَ َذ َك ْرنَا َ
َ -828ع ْن ُحمَ َّمد بْن َع ْمرو بْن َعطَاء أَنهُ َكا َن َجال ً
اء َم ْنكبَـ ْيه َ ،وإ َذا َرَك َع أ َْم َك َن يَ َديْه م ْن ُرْكبَتَـ ْيه
الساعد ُّ
َّ
ي أَنَا ُك ْن ُ
تأْ
َح َفظَ ُك ْم ل َ
صالَة َر ُسول هللا َ رأَيْـتُهُ إ َذا َكبَّـ َر َج َع َل يَ َديْه ح َذ َ
ض َع يَ َديْه غَْيـ َر ُم ْف َت ٍ
استَـ ْقبَ َل
ود ُك ُّل فَـ َقا ٍر َم َكانَهُ فَإ َذا َس َج َد َو َ
استَـ َوى َح ََّّت يَـ ُع َ
ش َ ،والَ قَابضه َما َو ْ
ص َر ظَ ْه َرهُ فَإ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ ْ
ُُثَّ َه َ
الرْك َعة اْلخ َرة
س يف َّ
س يف َّ
س َعلَى ر ْجله الْيُ ْس َرى َونَ َ
بأَط َْراف أ َ
صَ
ب الْيُ ْم َىن َ ،وإذَا َجلَ َ
الرْك َعتَـ ْني َجلَ َ
َصابع ر ْجلَْيه الْق ْبـلَةَ فَإذَا َجلَ َ
ب األُ ْخ َرى َوقَـ َع َد َعلَى َم ْق َع َدته.
َّم ر ْجلَهُ الْيُ ْس َرى َونَ َ
قَد َ
صَ
ث يَزي َد بْ َن أَِب َحب ٍ
ْحلَةَ م َن ابْن َعطَ ٍاء.
َو َْس َع اللَّْي ُ
ْحلَةَ َ ،وابْ ُن َحل َ
يب َويَزي ُد م ْن ُحمَ َّمد بْن َحل َ
صال ٍح َ ،عن اللَّْيث ُك ُّل فَـ َقا ٍر.
قَ َ
ال أَبُو َ
ال َ :ح َّدثَن يَزي ُد بْ ُن أَِب َحب ٍ
يب أ َّ
َن ُحمَ َّم َد بْ َن َع ْم ٍرو َح َّدثَهُ ُك ُّل فَـ َقا ٍر.
وب  ،قَ َ
َوقَ َ
ارك َ ،ع ْن َُْي ََي بْن أَيُّ َ
ال ابْ ُن ال ُْمبَ َ
----------( إ َذا َكبَّـ َر َج َع َل يَ َديْه ) أي  :قال هللا أكرب  ،وهي تكبرية اإلحرام  (.وجعل ) مبعىن  :رفع يديه .
( َح ْذ َو َم ْنكبَـ ْيه ) أي  :مقابلهما  ،واملنكب  :رأس الكتف .

( َوإذَا َرَك َع أ َْم َك َن يَ َديْه م ْن ُرْكبَتَـ ْيه ) يفسر ذلك رواية أيب داود ( مث ركع  ،فوضع يديه على ركبتيه  ،كأنه قابض عليهما ) .
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يصب رأسه ومل يقنعه ) .
( ُُثَّ َه َ
ص َر ظَ ْهره ) أي  :ثناه يف استواء من غري تقويس  ،وجاء عند أيب داود ( مل ِ
ود ُك ُّل فَـ َقا ٍر َم َكانَهُ ) ال َف َقار واحدهتا فقارة  ،وهي مفاصل عظام الصلب والعنق .
( َح ََّّت يَـ ُع َ

ض َع يَ َديْه غَْيـ َر ُم ْف َت ٍ
ش َوَال قَابضه َما ) االفرتاش عائد على الذراعني  ،وقد ورد عند ابن حبان ( غري مفرتش
( فَإذَا َس َج َد َو َ
ذراعيه ) وهو بسطهما على األرض يف السجود ( وَال قَابِ ِ
ض ِه َما ) أي  :وال يضمهما إليه .
َ
الرْك َعتَـ ْني ) أي  :األوليني ليتشهد .
س يف َّ
( فَإ َذا َجلَ َ

الرْك َعة اْلخ َرة ) أي  :اليت قبل السالم .
س يف َّ
( َوإذَا َجلَ َ
 -1احلديث دليل على استحباب رفع اليدين إىل حذو املنكبني عند تكبرية اإلحرام  ،وقد تقدمت املسألة .
 -2احلديث دليل على مشروعية متكني اليد من الركبة .
ومتكني اليد من الركبة يكون بأمرين :
األول  :القبض .
وقد جاء يف حديث آخر بإسناد صحيح ( أن النيب  كان يقبض على ركبته ) .
والثاين  :تفريج األصابع .

وقد جاء أيضاً يف حديث ( أن النيب  كان إذا ركع فرج بني أصابعه ) رواه احلاكم وسيأيت .

 ومن الصفات املطلوبة يف الركوع :

أوالً  :أن يهصر ظهره وميده  ،فال يقوسه .

ثانياً  :أن جيعل رأسه حيال ظهره  ،فال يرفعه عن مستوى ظهره وال خيفضه كما يف حديث عائشة ( وكان إذا ركع مل ي ِ
شخص
ْ

صوبْه ) رواه مسلم .
رَ
أسه ومل يُ ِ
-3احلديث دليل على كراهة االفرتاش يف السجود  ،وقد تقدمت املسألة .
 -4احلديث دليل على أن ال سنة يف أصابع الرجلني يف الصالة أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة  ،وعلى هذا فيصهر رجله
حىت تستقبل أصابع القبلة .
 -5يف هذا احلديث أن النيب  جلس يف التشهد األول مفرتشاً  ،وجلس يف التشهد الثاين متوركاً ؟ وقد اختلف العلماء يف
صفة اجللوس يف التشهد يف الصالة على أقوال :

القول األول  :التورك يف التشهدين .
وهذا مذهب مالك .
واستدلوا حبديث عبد هللا بن الزبري يف صحيح مسلم ( أن النيب  كان إذا قعد يف الصالة جعل رجله اليسرى بني فخذه وساقه
وفرش اليمىن )  .قوله  ( :للتشهد ) أي التشهد الثاين .
القول الثاين  :االفرتاش يف التشهدين .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
حلديث عائشة ملا ذكرت صفة صالة النيب  قالت ( وكان يفرش رجله اليسرى  ،وينصب اليمىن ) رواه مسلم .
القول الثالث  :التفصيل  :جيلس املصلي يف التشهد األول مفرتشاً ويف التشهد الثاين متوركاً .
وهذا مذهب أمحد  ،والشافعي وأهل احلديث .
حلديث الباب ( أيب محيد ) فهو حديث صريح يف التفريق بني التشهدين .
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قال ابن حجر  :ويف هذا احلديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله يف أن هيئة اجللوس يف التشهد األول مغايرة هليئة اجللوس
يف األخري .
قال النووي  :قال الشافعي  :واألحاديث الواردة بتورك أو افرتاش مطلقة مل يبني فيها أنه يف التشهدين أو أحدمها  ،وقد بينه أبو
محيد ورفقته ووصفوا االفرتاش يف األول والتورك يف األخري  ،وهذا مبني فوجب محل ذلك اجململ عليه وهللا أعلم .
وقال اإلمام ابن القيم  :مل يذكر عنه  التورك إال يف التشهد األخري .
 -6احلكمة من التفريق بني التشهدين :

قيل  :إزالة الشك واللبس الذي قد حيدث للمصلي .

وقيل  :أن التشهد األول قصري  ،خبالف التشهد الثاين فهو طويل .
وجاء يف حديث فيه نظر ( أن النيب  كان إذا جلس يف التشهد األول فكأنه على الرضف ) وهي احلجارة احملمية .

وقيل  :أن التشهد األول يعقبه حركة .

 -7اختلف العلماء يف كيفية اجللوس يف التشهد إذا كانت الصالة ذات تشهد واحد كاجلمعة والعيد والنوافل على قولني :
القول األول  :يتورك .
وهذا مذهب الشافعي .
ِ ِ ِ
ِ
َّم ِر ْجلَهُ . ) ...
س ِيف اَ َّلرْك َعة اَْألَخ َرية قَد َ
أ-لعموم حديث الباب ( َوإذَا َجلَ َ
ِ ِ
َّش ُّه ِد ْاأل ِ
ِ ِِ
ضا َعلَى أ َّ
الرْك َعة
َن تَ َش ُّهد ُّ
َخري ِم ْن َغ ْريه ؛ ل ُع ُموم قَ ْولُهُ ( ِيف َّ
الصْبح َكالت َ
استَ َد َّل بِه الشَّافع ِي أَيْ ً
قال ابن حجر رمحه هللا َ :و ْ
ْاأل ِ
َخرية ) .
ِ
الص َالةُ رْك َعتَ ْ ِ
َّش ُّه ِد ْاأل ََّوِل ُم ْف َِرت ًشا وِيف الث ِ
ني
وقال النووي رمحه هللا َ :م ْذ َهبُ نَا أَنَّهُ يُ ْستَ َح ُّ
س ِيف الت َ
َّاين ُمتَ َوِِرًكا  ،فَِإ ْن َكانَ ْ
َ
ت َّ َ
ب أَ ْن َْجيل َ
س ُمتَ َوِِرًكاً  ( .اجملموع ) .
َجلَ َ
ب-وألنه يسن تطويله .
القول الثاين  :ال يشرع التورك بل جيلس مفرتشاً .

وهذا مذهب احلنابلة .
ألن حديث عائشة يدل على أن األصل يف اجللوس يف التشهد يف الصالة هو االفرتاش  ،وأخرجنا التشهد األخري حلديث الباب
( حديث أيب محيد ) .

وهذا هو الصحيح .

ِ
مجيع جلَس ِ
الص َالةِ َال ي تَ وَّرُك فِيها َّإال ِيف تَ َش ُّه ٍد ثَ ٍ
ِ
يث َوائِ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر ( أ َّ
َّيب  لَ َّما
ات َّ
ان  .حلَد ُ
َن النِ َّ
َُ َ
قال ابن قدامة رمحه هللا َ َ ُ َ :
جلَس لِلت ِ
ني َما يُ َسلِِ ُم فِي ِه َوَما َال يُ َسلِِ ُم .
َ َ َ
ب ِر ْجلَهُ الْيُ ْم َىن)َ .وَملْ يُ َفِِر ْق بَ ْ َ
ش ِر ْجلَهُ الْيُ ْسَرى َ ،ونَ َ
َّش ُّهد افْ تَ َر َ
صَ
ني الت ِ
ِ
ول ِيف ُك ِل رْك َعتَ ْ ِ
َّحيَّةَ  ،وَكا َن يَ ْف ِر ُ ِ
ب الْيُ ْم َىن ) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم .
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َعائِ َشةُ َ ( :كا َن َر ُس ُ
َوقَالَ ْ
ش ر ْجلَهُ الْيُ ْسَرى َويَْنص ُ
َ
َِ
يث أَِيب ُمحي ٍد ِيف الت ِ
َّاين  ،فَيب َقى فِيما ع َداه علَى قَ ِ
اش َّ ،إال ما خرج ِمْنه ِ ،حل ِد ِ
ضي ِ
ِ ِ
ان َعلَى ُك ِِل تَ َش ُّه ٍد بِ ِاالفِْ َرت ِ
ضيَّ ِة
َ
َ َ ُ َ
َّش ُّهد الث ِ َْ
َْ
َوَه َذان يَ ْق َ
َ ََ َ ُ َ
ِِ ِ ِ
َن ه َذا لَيس بِتَ َش ُّه ٍد ثَ ٍ
َّش ُّه َد الث ِ
ان  ،فََال يَتَ َوَّرُك فِ ِيه َك ْاأل ََّوِل َ ،وَه َذا ِأل َّ
ْاأل ْ ِ ِ َّ
َّش ُّه َديْ ِن ،
ني الت َ
َن الت َ
َّاينَ َّ ،إمنَا تَ َوَّرَك فيه لْل َفْرق بَ ْ َ
َصل َ ،وأل َ ْ َ
ِ ِِ
ِ
وما لَي ِ ِ
اجةَ َإىل الْ َفرق  ( .املغين ) .
س فيه َّإال تَ َش ُّه ٌد َواح ٌد َال ا ْشتبَ َاه فيه  ،فَ َال َح َ
ََ ْ َ

االفتاش  :أن يفرش رجله اليسرى وجيلس عليها وجيعل اليمىن منصوبة .

 -8صفة التورك يف الصالة ؟
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ورد له عدة صفات :

ِ ِ ِ
ُخَرى َ ،وقَ َع َد َعلَى َم ْق َع َدتِِه ) .
ب اَْأل ْ
َّم ِر ْجلَهُ اَلْيُ ْسَرى َونَ َ
األوَل  :ما ورد يف حديث الباب ( إِ َذا َجلَس ِيف اَ َّلرْك َعة اَْألَخ َرية قَد َ
صَ
َ
الثانية  :أن يفرش القدمني مجيعاً  ،وخيرجهما من اجلانب األمين  .رواه أبو داود .

الثالثة  :أن يفرش اليمىن  ،ويدخل اليسرى من بني فخذ وساق الرجل اليمىن  .رواه مسلم  ،لكن الصواب رواية أيب داود ( حتت
فخذه وساقه ) .
ش ُّه َد األ ََّو َل َواجبًا
 -146باب َم ْن ََلْ يَـ َر التَّ َ
أل َّ
الرْك َعتَـ ْني َوََلْ يَـ ْرج ْع.
ام م َن َّ
َن الن َّ
َّب  قَ َ
ٍ
َص َحاب النَّب  ( أ َّ
َّب
 -829عن َع ْبد هللا ابْن ُِبَْيـنَةَ َ -و ْه َو م ْن أَ ْزد َشنُوءَ َة َو ْه َو َحل ٌ
َن الن َّ
يف لبَن َع ْبد َمنَاف َ ،وَكا َن م ْن أ ْ
يمهُ َكبَّـ َر
ضى ال َّ
ام يف َّ
َّاس َم َعهُ َح ََّّت إ َذا قَ َ
س فَـ َق َ
صلَّى ب ُم الظُّ ْه َر فَـ َق َ
َ 
َّاس تَ ْسل َ
صالَ َة َوانْـتَظََر الن ُ
ام الن ُ
الرْك َعتَـ ْني األُولَيَـ ْني ََلْ ََْيل ْ
سل َم ُُثَّ َسلَّم ) .
س َج َد َس ْج َدتَـ ْني قَـ ْب َل أَ ْن يُ َ
س فَ َ
َو ْه َو َجال ٌ
[ م . ] 570 :
---------س ) جاء عند ابن خزمية  ( :فسبحوا به فمضى حىت قضى من صالته ) .
( فَـ َق َ
ام يف اَ َّلرْك َعتَـ ْني اَْألُولَيَـ ْني َ ،وََلْ ََْيل ْ
َّاس َم َعهُ ) أي  :إىل الثالثة  ،اتباعاً لفعله . 
( فَـ َق َ
ام اَلن ُ

يمهُ ) لظنهم أنه ال يسجد للسهو  ،لعدم تقدم علمهم بذلك .
ضى اَ َّ
( َح ََّّت إ َذا قَ َ
َّاس تَ ْسل َ
لص َال َة َ ،وانْـتَظََر اَلن ُ
س َ .و َس َج َد َس ْج َدتَـ ْني ) أي  :للسهود بعد التشهد .
( َكبَّـ َر َو ُه َو َجال ٌ

 -1احلديث دليل ملن قال إن التشهد األول ليس بواجب  ،وقد اختلف العلماء يف حكم التشهد األول على قولني :
القول األول  :أنه واجب .
وهذا املذهب .
ألن النيب  جربه بسجود سهو ملا تركه ومل يأت به  ،فعلم أنه واجب وليس بركن .
القول الثاين  :أنه سنة .
وهذا مذهب األكثر .
ألن النيب  مل يعلمه املسيء يف صالته .
والقول األول هو الراجح .
 -1احلديث دليل على أن من ترك التشهد األول ناسياً يكون سجوده للسهو قبل السالم .
 -2احلديث دليل على وقوع النسيان من األنبياء .
وبقية فوائد ومسائل احلديث ستأيت إن شاء هللا .
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 -147باب التشهد يف األوَل
َ -830عن َع ْبد هللا بْن مال ٍ
وس فَـلَ َّما َكا َن يف آخر
صلَّى بنَا َر ُس ُ
ك ابْن ُِبَْيـنَةَ قَ َ
ول هللا  الظُّ ْه َر فَـ َق َ
ال ( َ
ْ
َ
ام َ ،و َعلَْيه ُجلُ ٌ
س).
َ
صالَته َس َج َد َس ْج َدتَـ ْني َو ْه َو َجال ٌ
[ م . ] 570 :
---------احلديث تقدم شرحه (  ) 829قال الكرماين  :الفرق بني هذه الرتمجة واليت قبلها  ،أن األوىل لبيان عدم وجوب التشهد األول ،
والثانية لبيان مشروعيته .
 -148باب التشهد يف اْلخرة
يل
ال  :قَ َ
َ -831ع ْن َشقيق بْن َسلَ َمةَ قَ َ
ْف النَّب  قُـلْنَا َّ
صلَّْيـنَا َخل َ
ال َع ْب ُد هللا ( ُكنَّا إذَا َ
يل َومي َكائ َ
السالَ ُم َعلَى ج ِْب َ
ات ََّّلل
ال إ َّن َّ
ول هللا  فَـ َق َ
ت إلَْيـنَا َر ُس ُ
اَّللَ ُه َو َّ
َّ
َح ُد ُك ْم فَـ ْليَـ ُقل التَّحيَّ ُ
السالَ ُم َعلَى فُالَ ٍن َوفُالَ ٍن فَالْتَـ َف َ
السالَ ُم فَإذَا َ
صلَّى أ َ
ني فَإنَّ ُك ْم إ َذا
السالَ ُم َعلَْيـنَا َ ،و َعلَى عبَاد هللا َّ
َو َّ
َّب َوَر ْمحَةُ هللا َوبَـ َرَكاتُهُ َّ
ات َّ
السالَ ُم َعلَْي َ
ات َوالطَّيبَ ُ
الصلَ َو ُ
ك أَيُّـ َها الن ُّ
الصاحل َ
ٍ
اَّللُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ) .
الس َماء َواأل َْرض أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إلَهَ إالَّ َّ
صال ٍح يف َّ
َصابَ ْ
قُـلْتُ ُم َ
ت ُك َّل َع ْبد ََّّلل َ
وها أ َ
[ م . ] 402 :
----------

( َع ْن َشقيق بْن َسلَ َمةَ ) األسدي الكويف .

ال َع ْب ُد هللا ) ابن مسعود .
( قَ َ

يل ) ويف الرواية الثانية ( قلنا السالم على هللا من عباده ) .
( قُـلْنَا َّ
السالَ ُم عَلَى ج ِْب َ
السالَ ُم َعلَى فُالَ ٍن َوفُالَ ٍن ) عند ابن ماجه ( يعنون املالئكة ) .
( َّ
ول هللا  ) ظاهر هذا أنه كلمهم بذلك يف أثناء الصالة ،لكن جاء يف الرواية الثانية للمصنف  -رمحه هللا -
ت إلَْيـنَا َر ُس ُ
( فَالْتَـ َف َ
احملل الذي خاطبهم بذلك فيه ،وأنه بعد الفراغ من الصالة ولفظه ( فلما انصرف النيب  أقبل علينا بوجهه )  ( .الفتح )
السالَ ُم ) ويف الرواية الثانية ( ال تقولوا  :السالم على هللا  ،فإن هللا هو السالم ) .
( إ َّن َّ
اَّللَ ُه َو َّ
َح ُد ُك ْم فليقل ) بني حفص يف روايته املذكورة حمل القول ولفظه ( فإذا جلس أحدكم يف الصالة ) ويف رواية حصني
( فَإ َذا َ
صلَّى أ َ

املذكورة ( إذا قعد أحدكم يف الصالة ) وللنسائي من طريق أيب األحوص عن عبد هللا ( كنا ال ندري ما نقول يف كل ركعتني وأن
حممداً علم فواتح اخلري وخوامته فقال  :إذا قعدَت يف كل ركعتني فقولوا ) وله من طريق األسود عن عبد هللا ( فق ولوا يف كل
جلسة ) والبن خزمية من وجه آخر عن األسود عن عبد هللا ( علمين رسول هللا  التشهد يف وسط الصالة ويف آخرها ) وزاد
الطحاوي من هذا الوجه يف أوله ( وأخذت التشهد من يف رسول هللا  ولقننيه كلمة كلمة ) وللمصنف يف االستئذان من طريق
أيب معمر عن بن مسعود ( علمين رسول هللا  التشهد وكفى بني كفيه كما يعلمين السورة من القرآن ) .
( التحيات هلل ) مجع حتية  .قال احلافظ  :معناه السالم  ،وقيل  :التحية  ،وقيل  :العظمة  ،وقال اْلطاِب والبغوي  :املراد
بالتحيات أنواع التعظيمات .
( والطيبات ) كل ما طاب من قول أو فعل فهو هلل  ،وأما بالنسبة للعباد فإنه ال يقبل إال الطيب كما يف احلديث  ( :إن هللا
طيب ال يقبل إال طيباً ) .
( السالم عليك أيها النب ) الدعاء للنيب بالسالمة من كل آفة ومكروه  ،وهذا شامل من خماوف الدنيا واآلخرة .
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( ورمحة هللا ) دعاء له بالرمحة  ،وهو يتضمن الدعاء حبصول كل أمر مرغوب فيه .
( وبركاته ) مجع بركة  ،والربكة اخلري الكثري املستمر  ،وبركات هللا على نبيه تشمل حال حياته وحال مماته .
( السالم علينا ) أي علينا معشر املصلني  ،وقيل  :املصلون ومعهم املالئكة  ،وقيل  :املراد مجيع األمة احملمدية وهذا أقرب .

( عباد هللا الصاحلني ) هذا تعميم  .قال ابن حجر  :األشهر يف تعريف الصاحل أنه القائم مبا جيب عليه من حقوق هللا وحقوق

عباده .
وها ) أي  :وعلى عباد هللا الصاحلني .
( فَإنَّ ُك ْم إذَا قُـلْتُ ُم َ
ت ) أي  :الدعوة .
َصابَ ْ
(أ َ
ٍ
الس َماء َواأل َْرض ) قال احلكيم الرتمذي :من نظر أن حيظى هبذا السالم الذي يسلمه اخللق يف الصالة،
صال ٍح يف َّ
( ُك َّل َع ْبد ََّّلل َ
حرم هذا الفضل العظيم .
فليكن عبداً صاحلاً  ،وإال ُ
اَّللُ ) أي  :ال معبود حبق إال هللا .
( أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إلَهَ إالَّ َّ
( َوأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ ) رد على من رفع النيب  فوق قدره .
( َوَر ُسولُهُ ) رد على من كذب بالرسول .

-1يف احلديث بيان مشروعية التشهد يف الصالة  ،ويسمى التشهد األول  ،وموضعه يكون بعد الركعتني .
لقوله  ( إذا جلس أحدكم يف الصالة ) .
وللنسائي (كنا ال ندري ما نقول يف كل ركعتني ،وإن حممداً علم مفاتح اخلري وخواتيمه ،فقال :إذا قعدَت يف كل ركعتني
فقولوا .)...
ويف رواية ( فقولوا يف كل جلسة ) .
والبن خزمية عن عبد هللا ( علمين رسول هللا التشهد يف وسط الصالة ) .
 -2بعض صيغ التشهد :
للتشهد عدة صيغ :
الصيغة األوَل  :ما جاء يف حديث الباب ( حديث ابن مسعود ) .
وقد اختار هذا التشهد أمحد  ،وأيب حنيفة  ،والثوري .
قال الرتمذي  :عليه العمل عند أكثر أهل العلم والصحابة والتابعني .
قال البزار  :إنه متفق عليه .
الصفة الثانية  :تشهد ابن عباس  ،كما عند مسلم قال ( كان رسول هللا  يعلمنا التشهد  :التحيات  ،املباركات الصلوات
الطيبات هلل . ) ...
الصفة الثالثة  :تشهد عمر  ،ولفظه  ( :التحيات هلل . ) ...
 -3اختلف العلماء يف أفضل هذه التشهدات على أقوال :
القول األول  :تشهد ابن عباس .
وهذا مذهب الشافعي  ،وبعض أصحاب مالك .
لزيادة لفظ ( املباركات ) فيه .
القول الثاين  :تشهد ابن مسعود .
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وبه قال أبو حنيفة  ،وأمحد  ،ومجهور الفقهاء وأهل احلديث .
قال البزار  :هو أصح حديث يف التشهد  ،وقد روي من نيف وعشرين طريقاً .
وقال مسلم  :إمنا أمجع الناس على تشهد ابن مسعود .
وهو متفق عليه دون غريه .
وأن رواته مل خيتلفوا يف حرف فيه  ،بل نقلوه مرفوعاً على صفة واحدة .

القول الثالث  :تشهد عمر .
وهو قول مالك .
ألنه علمه الناس على املنرب ومل ينازعه أحد .
قال النووي  :واتفق العلماء على جوازها كلها  ،يعين التشهدات الثابتة من وجه صحيح .
 -4أن التشهد األول واجب  ،والتشهد الثاين ركن  ،وهذا مذهب احلنابلة .
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ُق ْل . ) ....
لقوله  ( إِذَا َ
صلَّى أ َ
ولقوله  ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد . ) ....
وألن النيب  علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس .
لكن استثين من ذلك التشهد األول فليس بركن .
ألن النيب  ملا تركه نسياناً جربه بسجود السهو  ،ومعلوم أن الركن ال بد أن يأيت به وال يكفي أن جيرب بسجود سهو  ،فلذلك
كان التشهد األول واجباً .
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن التشهد األول سنة  ،وهذا مذهب مالك والشافعي .
قالوا  :ألن النيب  تركه ومل يرجع إليه .
وألن النيب  مل يعلمه املسيء يف صالته .
والصحيح مذهب احلنابلة .
 -5اختلف العلماء هل يصلى على النيب  يف التشهد األول أم ال على قولني :
القول األول  :أنه يصلى على النيب  يف التشهد األول .
وهذا مذهب الشافعي  ،واختاره الشيخ ابن باز رمحه هللا .
أ-لعموم أحاديث األمر بالصالة على النيب . 
ب-وألنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصالة على النيب . 
القول الثاين  :ال تشرع .
وهذا مذهب أيب حنيفة  ،وحكي عن عطاء  ،والشعيب  ،والنخعي  ،والثوري  ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
حلديث ابن مسعود املتقدم يف التشهد األول  ،وليس فيه ذكر الصالة على النيب . 
وأيدوا هذا بأمرين :
األول  :رواية جاءت يف املسند  ... ( :مث إن كان يف وسط الصالة هنض حني يفرغ من تشهده  ،وإن كان يف آخرها دعا بعد
تشهده مبا شاء هللا أن يدعو مث يسلم )  .رواه أمحد وسنده صحيح
الثاين  :أن التشهد األول مبين على التخفيف  ،والثاين مبين على التطويل .
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فإذا كان الرسول  إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه ال يصلي على النيب  بدليل أنه كان ال يدعو  .ويؤيد هذا:
أن النيب  كان خيفف التشهد األول حىت كأنه على الرضف  ،وهي احلجارة احملماة .
وهذا احلديث وإن كان فيه من ضعف  ،لكن جاء عن أيب بكر أنه كان جيلس كأنه على الرضف  .رواه أمحد
والظاهر أهنا مشروعة يف التشهد األول  ،لكن آكديتها يف الثاين أكثر .

فائدة  :املأموم إذا فرغ من التشهد األول ومل يقم إمامه  ،فإنه ينبغي له أن يأيت بالصالة على النيب  وال يسكت كما يفعل

بعض العامة  ،ألن الصالة ال سكوت فيها .
-6وجوب تعظيم هللا .
-7فضل أن يوصف اإلنسان بالعبودية  ،وقد وصف النيب  بالعبودية يف أعلى املواقع :
ِ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيالً ) .
(سْب َحا َن الَّذي أ ْ
عند اإلسراء ُ :
وعند التحدي ( :وإِ ْن ُكْنتُم ِيف ريْ ٍ
ب ِممَّا نََّزلْنَا َعلَى َعْب ِدنَا . ) ...
ْ َ
َ
ِ
اَّلل يَ ْد ُعوهُ ) .
(وأَنَّهُ لَ َّما قَ َام َعْب ُد َّ
وعند الدعوة َ :
-8الرد على من كذب رسالة النيب . 
-9الرد على من رفع النيب  فوق قدره .
-10حسن تعلم النيب . 
-11وجوب تعلم العلم ونشره .
-12أن هللا ال يقبل من األعمال إال أطيبها .
كما قال  ( : إذا تصدق أحدكم بعدل مترة من كسب طيب  ،فإن هللا يربيها له كما يريب أحدكم فلوه . ) ...
-13جيب إخالص العبادة هلل .
 -67باب الدعاء قبل السالم
شةَ  ( .أ َّ
ك م ْن ف ْتـنَة
َن َر ُس َ
ول هللا َ كا َن يَ ْد ُعو يف َّ
َ -832ع ْن َعائ َ
َعوذُ ب َ
َعوذُ ب َ
ك م ْن َع َذاب الْ َق ِْب َوأ ُ
الصالَة اللَّ ُه َّم إين أ ُ
ال لَهُ قَائ ٌل َما أَ ْكثَـ َر َما
ك م َن ال َْمأ َُْث َوال َْمغْ َرم فَـ َق َ
ال َْمسيح الد َّ
َعوذُ ب َ
َعوذُ ب َ
ك م ْن ف ْتـنَة ال َْم ْحيَا َوف ْتـنَة ال َْم َمات اللَّ ُه َّم إين أ ُ
َّجال َوأ ُ
ف.
تَ ْستَعي ُذ م َن ال َْم ْغ َرم فَـ َق َ
ال إ َّن َّ
الر ُج َل إ َذا غَرَم َحد َ
ب َوَو َع َد فَأَ ْخلَ َ
َّث فَ َك َذ َ
[ م . ] 589 :

َّجال ) .
شةَ َ ،رض َي َّ
ت َر ُس َ
صالَته م ْن ف ْتـنَة الد َّ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،قَالَ ْ
 - 833عن َعائ َ
ت ( َْس ْع ُ
ول هللا  يَ ْستَعي ُذ يف َ
[ م . ] 589 :
----------

الصالَة ) هذا مطلق ال خيص حمالً من الصالة ،لكن يُعني أنه بعد التشهد األخري حديث أيب هريرة عند مسلم
( َكا َن يَ ْد ُعو يف َّ
(إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فليتعوذ باهلل من أربع  ...فذكره) .
ك م ْن َع َذاب الْ َق ِْب ) مدفن امليت  ،ومراد النيب  ما بني املوت وقيام الساعة .
َعوذُ ب َ
( اللَّ ُه َّم إين أ ُ

َّجال ) مسي املسيح  :قيل  :ألنه ميسح األرض بسرعة  ،ألنه إذا خرج فإنه كالسحاب إذا
ك م ْن ف ْتـنَة ال َْمسيح الد َّ
َعوذُ ب َ
َوأ ُ
استدبرته الريح  .وقيل  :ألنه ممسوح العني اليمىن  ،كما ثبت يف الصحيحني .
الدجال  :الكذاب .
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واملراد بفتنته  :ما يظهر على يديه من اخلوارق للعادة اليت يضل هبا من ضعف إميانه
ك م ْن ف ْتـنَة ال َْم ْحيَا َوف ْتـنَة ال َْم َمات) (احمليا واملمات) احمليا ما حيصل يف حياة اإلنسان من شهوات وشبهات( ،املمات)
َعوذُ ب َ
( َوأ ُ

قيل  :ما يكون عند االحتضار  .وقيل  :ما حيصل بعد املوت من سؤال العبد يف قربه .
ك م َن ال َْمأ َُْث ) أي  :مما يأمث به اإلنسان  ،أو مما فيه إمث .
َعوذُ ب َ
( اللَّ ُه َّم إين أ ُ
َوال َْم ْغ َرم ) أي  :الديْن .

ال لَهُ قَائ ٌل ) هي عائشة كما بينته رواية النسائي .
( فَـ َق َ
الر ُج َل إذَا غَرَم ) أي  :لزمه دين .
( إ َّن َّ

ف ) أي  :يعده بأن يعطيه يف الوقت الفالين فيخلفه .
( َوَو َع َد فَأَ ْخلَ َ

 -1احلديث دليل على مشروعية هذا الدعاء يف الصالة قبل السالم .
-2بعض ما ورد من األدعية مما يقال بعد التشهد وقبل السالم :
ك م ْن
ك م ْن ف ْتـنَة ال َْمسيح الد َّ
َعوذُ ب َ
َعوذُ ب َ
َعوذُ ب َ
َّجال َوأ ُ
ك م ْن َع َذاب الْ َق ِْب َوأ ُ
منها  :ما ورد يف حديث الباب ( اللَّ ُه َّم إن أ ُ
ك م َن ال َْمأ َُْث َوال َْم ْغرم ) .
َعوذُ ب َ
ف ْتـنَة ال َْم ْحيَا َوال َْم َمات اللَّ ُه َّم إن أ ُ
َح ُد ُك ْم فَـلْيَ ْستَع ْذ باَ ََّّلل م ْن أ َْربَ ٍع  ،يَـ ُق ُ
ال َر ُس ُ
ومنها  :ما جاء يف حديث أَِيب ُهَريْ َرةَ قَ َ
َعوذُ
ول اَ ََّّللِ  ( إذَا تَ َ
ول  :اَللَّ ُه َّم إين أ ُ
ش َّه َد أ َ
َّجال ) ُمتَّ َف ٌق َعلَْي ِه .
َّم َ ،وم ْن عَ َذاب اَلْ َق ِْب َ ،وم ْن ف ْتـنَة اَل َْم ْحيَا َوال َْم َمات َ ،وم ْن َشر ف ْتـنَة اَل َْمسيح اَلد َّ
بَ
ك م ْن َع َذاب َج َهن َ
ت
ت َوَما أَخ َّْر ُ
َّم ُ
ومنها  :ما جاء يف حديث علي  .قال (  ...وكان آخر ما يقول بني التشهد والتسليم  :اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر َل َما قَد ْ
ت ال ُْم َؤخ ُر الَ إلَهَ إالَّ أَنْت ) رواه مسلم .
َس َر ْر ُ
ت ال ُْم َقد ُم َوأَنْ َ
ت أَ ْعلَ ُم به مىن أَنْ َ
ت َوَما أَنْ َ
َس َرفْ ُ
ت َوَما أَ ْعلَْن ُ
ت َوَما أ ْ
َوَما أ ْ
ومنها  :ما جاء يف جديث أيب هريرة ( .أن رسول هللا  قال لرجل :كيف تقول يف صالتك؟ قال :أتشهد وأقول :اللهم إين

أسألك اْلنة ،وأعوذ بك من النار ،أما إين ال أحسن دندنَتَك وال دندنةَ معاذ ،فقال النيب  :حوَهلا ندندن)
ومنها  :ما جاء يف حديث عائشة  ،قال  ( اللهم حاسبن حساباً يسرياً ) .

رواه أبو داود .

رواه أمحد

ومنها  :ما جاء يف حديث معاذ أن رسول هللا  قال له ( يا معاذ  ،إين أحبك يف هللا  ،فال تدعن دبر كل ص الة مكتوبة أن

تقول  :اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) .
ريا َ ،وَال يَـ ْغف ُر اَ ُّ
ت  ،فَا ْغف ْر
وب إ َّال أَنْ َ
ومنها  :ما جاء يف حديث أيب بكر – وسيأيت – (اَللَّ ُه َّم إين ظَلَ ْم ُ
لذنُ َ
ت نَـ ْفسي ظُل ًْما َكث ً
ور اَ َّلرحيم ) .
ِل َم ْغف َرًة م ْن ع ْند َك َ ،و ْارمحَْن  ،إنَّ َ
ك أَنْ َ
ت اَلْغَ ُف ُ
ال رس ُ ِ
ِ
ول  :اَللَّ ُه َّم
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْستَعِ ْذ بِاَ ََّّللِ ِم ْن أ َْربَ ٍع  ،يَ ُق ُ
 -3جاء عند مسلم َ َ:ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة  قَ َ
ول اَ ََّّلل  ( إ َذا تَ َش َّه َد أ َ
ال  :قَ َ َ ُ
َّجال ) َوِيف
َّم َ ،وم ْن َع َذاب اَلْ َق ِْب َ ،وم ْن ف ْتـنَة اَل َْم ْحيَا َوال َْم َمات َ ،وم ْن َشر ف ْتـنَة اَل َْمسيح اَلد َّ
َعوذُ ب َ
إين أ ُ
ك م ْن َع َذاب َج َهن َ
َّش ُّه ِد اَْأل ِ
َخ ِري ) .
ِرَوايٍَة ( إِ َذا فَ َر َ
َح ُد ُك ْم ِم ْن اَلت َ
غأَ
-3اختلف العلماء يف حكم قول هذا الدعاء بعد التشهد األخري وقبل السالم على قولني :
رواه أبو داود

القول األول  :أنه واجب .
وهذا مذهب الظاهرية .
لقوله  ( فليستعذ  ) ...وهذا أمر  ،واألمر يقتضي الوجوب .
القول الثاين  :سنة غري واجب .
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وهذا مذهب اجلماهري .
حلديث أيب هريرة  .أن رسول هللا  قال لرجل  ( :ما تقول يف صالتك ؟ قال  :أسأل هللا اجلنة  ،وأعوذ به من النار  ،أما إين
ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ  ،فقال رسول هللا  : حوهلا ندندن ) رواه أبو داود .
( الدندنة  :صوت ال يفهم معناه ) .

قال النووي – رمحه هللا  -وإن طاوساً رمحه هللا تعاىل أمر ابنه حني مل يدع هبذا الدعاء فيها بإعادة الصالة  ،هذا كله يدل على
تأكيد هذا الدعاء  ،والتعوذ  ،واحلث الشديد عليه  ،وظاهر كالم طاوس رمحه هللا تعاىل أنه محل األمر به على الوجوب ،
( شرح النووي ) .
فأوجب إعادة الصالة لف واته  ،ومجهور العلماء على أنه مستحب  ،ليس بواجب .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :بل قد ذهب طائفة من السلف  ،واخللف  ،إىل أن الدعاء يف آخرها واجب  ،وأوجبوا الدعاء
الذي أمر به النيب  آخر الصالة بقوله ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع  :من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن
فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال ) رواه مسلم  ،وغريه  ،وكان طاووس يأمر من مل يدع به أن يعيد الصالة  ،وهو قول
بعض أصحاب أمحد  ( .جمموع الفتاوى )
وحيمل فعل طاوس رمحه هللا – إن صح عنه – على توكيد هذا االستحباب ؛ حيث إن أمره
واألرجح هو قول اجلمهور ُ ،
باإلعادة كان البنه يف سياق تعليمه  ،ال لعامة املصلني  ،وهو احتمال ذكره أبو العباس القرطيب  ،وارتضاه مجع من األئمة ،
حيث قال  :وحيتمل  :أن يكون ذلك إمنا أمره باإلعادة تغليظًا عليه ؛ لئال يتهاون بتلك الدعوات  ،فيرتكها  ،فيُ ْحَرم فائدهتا ،
وثواهبا  ( .املفهم ) .
 -4إثبات عذاب القرب  ،وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .
ضو َن َعلَْي َها ُغ ُد ِواً َو َع ِشيِاً ) .
َّار يُ ْعَر ُ
قال تعاىل ( الن ُ
وقال  ( استعيذوا باهلل من عذاب القرب ) .
وقال  ( إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم  ،أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له  :ما كنت
تقول يف هذا الرجل حممد  ؟ فيقول  :أشهد أنه عبد هللا ورسوله  ،فيقال  :انظر إىل مقعدك من النار  ،أبدله هللا به مقعداً من
اجلنة  ،وأما الكافر أو املنافق فيقول  :ال أدري  ،فيقال  :ال دريت وال تليت  ،مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه ،
فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الثقلني )  .متفق عليه

وعن عائشة أهنا سألت رسول  عن القرب ؟ قال  ( :نعم  ،عذاب القرب حق )  .متفق عليه

مر النيب  على قربين فقال  :إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري  ،أما أحدمها
وعن ابن عباس – رضي هللا عنهما – قال ِ :
فكان ميشي بالنميمة  ،وأما اآلخر فكان ال يستنزه من البول )  .متفق عليه

وعن ابن عباس – رضي هللا عنهما – أن رسول هللا  كان يعلمهم هذا الدع اء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول  ( :اللهم
إنا نعوذ بك من عذاب جهنم  ،ونعوذ بك من عذاب القرب  ،ونعوذ بك من فتنة املسيح الدجال  ،ونعوذ بك من فتنة احمليا

واملمات )  .متفق عليه

و_ وعن أيب أيوب  قال  :قال رسول هللا  ( : لوال أن تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب  ) ..رواه مسلم .

وأمجع املسلمون على ثبوته .
 -5مشروعية التعوذ من الفنت وقد قال  ( : تعوذوا باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن ) .
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 -6بعض أسباب النجاة من فتنة املسيح الدجال :
أوالً  :االستعاذة .

كما يف حديث الباب .

ثانياً  :قراءة فواتح سورة الكهف .
لقوله  ( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال ) .
وقال  ( من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ) رواه مسلم .
ثالثاً  :اهلروب منه .

قال  ( من مسع بالدجال فلينأ عنه ) .
رابعاً  :سكىن مكة واملدينة .

قال  ( : إن الدجال ال يدخل مكة واملدينة ) .
ومما يدل على شدة فتنة املسيح الدجال قوله  ( ما بعث هللا نبياً إال وأنذر أمته األعور الكذاب  ،أال إنه أعور وإن ربكم ليس
بأعور )  .متفق عليه
وقوله  ( يا أيها الناس  ،إهنا مل تكن فتنة على وجه األرض منذ ذرأ هللا ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال )  .رواه ابن ماجه
-7التحذير من فنت الشهوات والشبهات .
-8وجوب االلتجاء إىل هللا يف النجاة من الفنت .
-9خطورة فتنة املسيح الدجال .
-10مشروعية االستعاذة من هذه الفتنة .
-11قدوم الفنت وتنوعها .
ت
صالَِت قَ َ
َ -834ع ْن أَِب بَ ْك ٍر الصديق  أَنَّهُ قَ َ
ال قُل ( اللَّ ُه َّم إين ظَلَ ْم ُ
اء أَ ْد ُعو به يف َ
ال ل َر ُسول هللا َ عل ْمن ُد َع ً
ريا َ ،والَ يَـغْف ُر ُّ
يم ) .
ور َّ
ت فَا ْغف ْر ِل َمغْف َرةً م ْن ع ْند َك َو ْارمحَْن إنَّ َ
ك أَنْ َ
وب إالَّ أَنْ َ
الذنُ َ
ت الْغَ ُف ُ
نَـ ْفسي ظُل ًْما َكث ً
الرح ُ
[ م . ] 2705:
----------

( َعل ْمن ) أي أرشدين .

ت نَـ ْفسي ) قال ابن حجر  :أي مبالبسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص احلظ .
( ظَلَ ْم ُ

ريا ) ويف رواية  :كبرياً  .رواية كثرياً  ،يعين بالعدد  ،ورواية كبرياً  ،أي بالغلظة .
( َكث ً

( م ْن ع ْند َك ) قال ابن دقيق العيد  :حيتمل وجهني  :أحدُها  :اإلشارة إىل التوحيد املذكور  ،كأنه قال ال يفعل هذا إال أنت ،

فافعله يل أنت  .والثاين  - :وهو أحسن – أنه إشارة إىل طلب املغفرة متفضل هبا ال يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن

وال غريه  ،وهبذا الثاين جزم ابن اجلوزي  ،فقال  :املعىن هب يل املغفرة تفضالً  ،وإن مل أكن أهالً بعملي .
-1احلديث دليل على أنه يستحب قول هذا الدعاء يف الصالة  ،وقد اختلف العلماء يف موضع هذا الدعاء  :مىت يقال يف
الصالة  ،ألن أبابكر قال ( علمين دعاء أدعو به يف صاليت ) ومل حيدد املكان .
فقيل  :عقب التشهد وقبل السالم .

وإىل ذلك جنح البخاري يف صحيح ه  -كما هنا  -حيث جعله حتت باب  :الدعاء قبل السالم  ،مث ذكر حديث أيب بكر هذا .
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وهذا ظاهر صنيع احلافظ ابن حجر – يف بلوغ املرام .-

وقيل  :يقال يف السجود  ،لقوله 

( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) .

والصحيح أنه يقال إما يف السجود أو بعد التشهد .
 -2هناك موضع آخر يستحب قول هذا الدعاء فيه وهو يف البيت  ،فقد جاء يف رواية ملسلم ( يف صاليت وبييت ) .
 -3هذا الدعاء شأنه عظيم ؟
ألنه مجع أنواعاً من التضرع :

أوالً  :االعرتاف بالذنب العظيم .

ثانياً  :معرفة أنه ال يغفر الذنوب إال هللا .
ثالثاً  :توسل إىل هللا بأمسائه احلسىن .

شهُّد َولَْيس ب َواج ٍ
ب
ُّعاء بَـ ْع َد التَّ َ
 -150باب َما يُـتَ َخيَّـ ُر م َن الد َ
َ

السالَ ُم َعلَى فُالَ ٍن َوفُالَ ٍن
َ -835ع ْن َع ْبد هللا  ،قَ َ
ال ( ُكنَّا إذَا ُكنَّا َم َع النَّب  يف َّ
السالَ ُم َعلَى هللا م ْن عبَاده َّ
الصالَة قُـلْنَا َّ
ات
السالَ ُم َعلَى هللا فَإ َّن َّ
فَـ َق َ
ات ََّّلل َو َّ
اَّللَ ُه َو َّ
َّب صلى هللا عليه وسلم  :الَ تَـ ُقولُوا َّ
الصلَ َو ُ
السالَ ُم َولَك ْن قُولُوا التَّحيَّ ُ
ال الن ُّ
اب ُك َّل
السالَ ُم َعلَْيـنَا َ ،و َعلَى عبَاد هللا َّ
َّب َوَر ْمحَةُ هللا َوبَـ َرَكاتُهُ َّ
ات َّ
السالَ ُم َعلَْي َ
َوالطَّيبَ ُ
ك أَيُّـ َها الن ُّ
الصاحل َ
َص َ
ني فَإنَّ ُك ْم إ َذا قُـلْتُ ْم أ َ
اَّللُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
ُّعاء
الس َماء َواأل َْرض أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إلَهَ إالَّ َّ
ني َّ
َع ْب ٍد يف َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ُُثَّ يَـتَ َخيَّـ ُر م َن الد َ
الس َماء  ،أ َْو بَـ ْ َ
أَ ْع َجبَهُ إلَْيه فَـيَ ْدعُو ) .
[ م . ] 402 :
---------ِ
ُّع ِاء أ َْع َجبَ هُ إِلَْي ِه فَيَ ْد ُعو ) وعند النسائي ( فليدع
-1احلديث دليل على مشروعية الدعاء بعد التشهد  ،لقوله ( ُمثَّ يَتَ َخيَّ ُر م َن الد َ
به ) وعند ملصنف – رمحه هللا – يف الدعوات ( مث ليتخري من الدعاء ما أحب ) وحنوه ملسلم بلفظ ( من املسألة ) .
-2اختلف العلماء هل جيوز الدعاء بغري ما ورد من أمور الدنيا  ،مثل ( اللهم ارزقنا بيتاً واسعاً ) ؟
قيل  :ال جيوز .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
ألنه كالم آدميني .

وقيل  :جيوز الدعاء حبوائج الدنيا .

وقيل  :جيوز الدعاء حبوائج الدنيا ومالذها .
واختاره الشيخ السعدي  ،وبه قال مالك  ،والثوري  ،وإسحاق .
لقوله ( مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه ) .
بعد من املسألة ما شاء أو ما أحب ) .
وملسلم ( مث ليتخري ُ
جاء يف موقع اإلسالم سؤال وجواب وفقهم هللا :
ب
ذهب مجهور الفقهاء من املالكية  ،والشافعية  ،وبعض احلنابلة إىل جواز الدعاء يف الصالة حباجات الدنيا املتنوعة  ،مما ُِحي ُّ
يدعو به وحيتاج إليه  ،كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو النجاح وغري ذلك .
املُصلي أن َ
واستدلوا حبديث الباب ( ُمثَّ لْيَتَ َخيَّ ْر ِم َن امل ْسأَلَِة َما َشاءَ ) .
َ
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احلَ َس ِن والش ِْ
ص َالتِك ِمبَا بَ َدا لَك " انتهى .
وقد روى ابن أيب شيبة يف "املصنف" (َ )331/1ع ْن ْ
َّه َما قَ َاال  :اُْدعُ ِيف َ
يب أَن ُ
َّع ِِ
الرجل ِجب ِمي ِع حوائِ ِج ِه ِيف الْمكْتُوب ِة  ،حوائِ ِج دنْياه و ِ
آخَرتِِه ِ ،يف
وجاء يف "املدونة" (: )192/1قَ َ
ال َمالِ ٌ
َ َ ََ ُ َ ُ َ
س أَ ْن يَ ْد ُع َو َّ ُ ُ َ َ َ
ك َ :وَال بَأْ َ
السج ِ
اجلُلُ ِ
اَّللَ ِيف َح َوائِ ِجي ُكلِِ َها
الْ ِقيَ ِام َو ْ
إين َألَ ْد ُعو َّ
ال  :بَلَغَِين َعْنهُ أَنَّهُ قَ َ
الزبَ ِْري قَ َ
ود  .قَ َ
ك َع ْن ُع ْرَوةَ بْ ِن ُّ
َخبَ َرِين َمالِ ٌ
ال ِِ :
ال َ :وأ ْ
وس َو ُّ ُ
الص َالةِ َح َّىت ِيف الْ ِمْل ِح " انتهى .
ِيف َّ

وخالف يف ذلك احلنفية وأكثر احلنابلة  ،فقالوا بعدم جواز الدعاء بأمور الدنيا يف الصالة  ،بل قالوا ببطالن صالة من دعا بأي
شيء من ذلك .
جاء يف (اإلنصاف) من كتب احلنابلة :الدُّعاء بِغَ ِري ما ورد ،ولَي ِ
ِِ
الص ِحيح ِم ْن الْم ْذ َه ِ
ب :أَنَّهُ َال َجيُ ُ
وز الد َ
س م ْن أ َْم ِر ْاآلخَرة :فَ َّ ُ
َ
ُّعاءُ
َ ُ ْ َ َََ َ ْ َ
ِ
اب وعْنه – أي عن اإلمام أمحد َ -جيوز الد ِ ِ
ِ
الص َالةِ  ،وتَبطُل َّ ِ
ك ِيف َّ
بِ َذل َ
ُُ َ
الص َالةُ بِه َ .و َعلَْيه أَ ْكثَ ُر ْاأل ْ
ُّعاءُ حبَ َوائ ِج ُدنْيَاهُ َ ،و َعنْهُ
َص َح ِ َ َ ُ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ك.
ُّعاءُ ِحبَ َوائِ ِج ُدنْيَاهُ َوَم َّال ِذ َها َ .ك َق ْول ِه  :اللَّ ُه َّم اُْرُزقِْين َجا ِريَةً َح ْسنَاءَ َ ،و ُحلَّةً َخ ْ
ضَراءَ َ ،وَدابَّةً مهْ َال َجةً َ ،وَْحن َو َذل َ
َجيُ ُ
وز الد َ
ال  :اللَّه َّم اُرزقِْين فَُالنَةَ فَ َّ ِ
يح أَنَّهُ يَ ْف ُس ُد ؛ ِأل َّ
ضا
:ولَْو قَ َ
َن َه َذا اللَّ ْف َظ أَيْ ً
ُ ُْ
الصح ُ
وجاء يف "الفتاوى اهلندية ( )100/1من كتب احلنفية َ
ِ
ني الن ِ
َّاس " انتهى .
يما بَ ْ َ
ُم ْستَ ْع َم ٌل ف َ
وقد أخذوا ذلك عن مجاعة من السلف  ،روى عنهم ابن أيب شيبة يف "املصنف" ( )332/1أهنم كانوا يستحبون الدعاء يف
الص َالةِ بِ َش ْي ٍء ِم ْن أ َْم ِر الدُّنْيَا .
الفريضة مبا يف القرآن فقط  ،بل روى عن َع ْن ابْ ِن َع ْو ٍن َع ْن ُحمَ َّم ٍد قَ َ
ال َ :كا َن يَكَْرهُ أَ ْن يَ ْد ُع َو ِيف َّ
يب 
شهد األخري بعد ِ
يسن ال ِدعاء يف التِ ِ
جاء يف "املوسوعة الفقهية" ( :)266-265/20قال احلنفيِة واحلنابلةِ :
الصالة على النِ ِ
هم ِزوجين فالنة  ،أو
السنِة  ،وال جيوز له ال ِدعاء مبا يشبه كالم النِاس  ،كأن يقول  :اللِ ِ
مبا يشبه ألفاظ القرآن  ،أو مبا يشبه ألفاظ ِ
السالم
الفضة واملناصب  ،و ِأما املالكيِة  ،و ِ
أعطين ك ذا من ال ِذهب و ِ
يسن ال ِدعاء بعد التِ ِ
الشافعيِة فذهبوا إىل أنِه ِ :
شهد وقبل ِ
حمرم أو مستحيل أو معلِق  ،فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صالته  ،واألفضل
خبريي ال ِدين وال ِدنيا  ،وال جيوز أن يدعو بشيء ِ
أن يدعو باملأثور " انتهى .
والصحيح هو قول املالكية  ،والشافعية  ،وذلك لقوة ما استدلوا به  ،ولضعف حجة ما استدل به أصحاب القول اآلخر .
قال النووي رمحه هللا يف ( اجملموع )مذهبنا أنه جيوز أن يدعو فيها بكل ما جيوز الدعاء به خارج الصالة من أمور الدين والدنيا ،
وله – أن يقول  : -اللهم ارزقين كسباً طيباً  ،وولداً  ،وداراً  ،وجارية حسناء يصفها  ،و  :اللهم خلص فالناً من السجن ،
وأهلك فالناً  ،وغري ذلك  ،وال يبطل صالته شيء من ذلك عندنا  ،وبه قال مالك  ،والثوري  ،وأبو ثور  ،وإسحق .
وقال أبو حنيفة  ،وأمحد ال جيوز الدعاء إال باألدعية املأثورة املوافقة للقرآن  ،واحتج هلم بقوله  ( إن هذه الصالة ال يصلح
فيها شيء من كالم الناس  ،إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن ) رواه مسلم .
وبالقياس على رد السالم وتشميت العاطس .
واحتج أصحابنا بقوله ( وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء) فأطلق األمر بالدعاء ومل يقيده ،فتناول كل ما يُ َس َّمى دعاءً .
وألنه  دعا يف مواضع بأدعية خمتلفة  ،فدل على أنه ال حجر فيه .
وِف الصحيحني يف حديث ابن مسعود  عن النيب  يف آخر التشهد ( مث ليتخري من الدعاء ما أعجبه ) و ( أحب إليه ) و
( ما شاء ) .
وِف روايه أِب هريرة ( مث يدعو لنفسه ما بدا له) قال النسائي وإسناده صحيح .
وعن أِب هريرة أن النيب  كان يقول يف قنوته ( اللهم أنج الوليد بن الوليد  ،وعياش بن أِب ربيعة  ،وسلمة بن هشام ،
واملستضعفني من املؤمنني  ،اللهم اشدد وطأتك على مضر  ،واجعلهما عليهم سنني كسين يوسف ) رواه البخاري ومسلم .
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صيَّةَ عصت هللا ورسوله ) وهؤالء قبائل من العرب .
وِف الصحيحني قوله  ( اللهم العن ِرعالً وذَكوا َن ُ
وع َ
واألحاديث بنحو ما ذكرناه كثرية .
واجلواب عن حديثهم  :أن الدعاء ال يدخل يف كالم الناس .
وعن التشميت ورد السالم أهنما من كالم الناس ؛ ألهنما خطاب آلدمي خبالف الدعاء .
وهللا تعاىل أعلم " ( اجملموع ) .
ويقول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف "الشرح املمتع" ( : )283/3وظاهر كالم املؤلِِف – يعين اإلمام موسى احلجاوي من
احلنابلة  : -أنه ال يدعو بغري ما َوَرَد  ،فال يدعو بشيء ِمن أمور الدُّنيا مثل أن يقول  :اللَّ ُه َّم اُرزقين بيتاً واسعاً  ،أو  :اللَّ ُه َّم
ارزقين زوجة مجيلة  ،أو  :اللَّ ُه َّم اُرزقين ماالً كثرياً  ،أو  :اللَّ ُه َّم اُرزقين سيارة مرحية  ،وما أشبه ذلك ؛ ألن هذا يتعلَّق بأمور الدُّنيا ،
حىت قال بعض الفقهاء رمحهم هللا  :لو دعا بشيء مما يتعلَّق بأمور الدنيا بطلت صالتُه .
ك.
لكن هذا قول ضعيف بال َش ٍِ
والصحيح  :أنه ال بأس أن يدعو بشيء يتعلَّق بأمور الدُّنيا ؛ وذلك ألن الدُّعاء نفسه عبادة ولو كان بأمور الدنيا  ،وليس
جود فأكثروا
العبد ِمن ربِِه وهو ساجد ) ويقول َّ ( :أما ُّ
أقرب ما يكون ُ
الس ُ
لإلنسان ملجأ إال هللا  ،وإذا كان الرسول  يقول ( ُ
ليتخري ِمن الدُّعاء ما شاء )
َّشه َد ( مث َّ
فيه ِمن الدُّعاء فَ َق ِم ٌن أن يُستجاب لكم ) ويقول يف حديث ابن مسعود ملا ذَ َكَر الت ُّ
واإلنسان ال جيد نفسه مقبالً متام اإلقبال على هللا إال وهو يُصلِِي  ،فكيف نقول  :ال تسأل هللا  -وأنت تُصلِِي  -شيئاً حتتاجه
يف أمور دنياك ! هذا بعيد جدًّا ...
التشه ِد مبا شاء ِمن خري الدُّنيا واآلخرة " انتهى .
فا َّ
يدعو بعد ُّ
لصواب بال َش ٍِ
ك أن َ

 -151باب من َل َيسح جبهته وأنفه حَّت صلى
ْت أَبا سع ٍ
يد ْ
ت أَثَـ َر الطني
ت َر ُس َ
ي فَـ َق َ
اْلُ ْدر َّ
ول هللا  يَ ْس ُج ُد يف ال َْماء َوالطني َح ََّّت َرأَيْ ُ
ال َرأَيْ ُ
َ -836ع ْن أَِب َسلَ َمةَ قَال َسأَل ُ َ َ
يف َج ْبـ َهته ) .
[ م . ] 1167 :
----------احلديث تقدم شرحه  ،وسيأيت إن شاء هللا يف كتاب الصيام .

قال ابن رجب  :هذا خمتصر من احلديث الذي فيه ذكر طلب ليلة القدر  ،وقد سبق بتمامه يف ( أبواب السجود )  ،وسيأيت
ٍ
بألفاظ أخر ،ويف بعضها :أنه قال :فبصرت عيين رسول هللا ( فنظرت إليه
يف آخر (الصيام)  -إن شاء هللا سبحانه وتعاىل -

انصرف من الصبح ووجهه ممتلىء ) .
وال شك أنه مل ينظر إىل وجهه إال بعد انصرافه من الصالة  ،فدل على أنه ( مل ميسح أثر الطني من جبهته وأنفه يف الصالة ) ،
وهذا هو الذي أشار إليه احلميدي .
وقد اتفقوا على أن تركه يف الصالة أفضل  ،فإنه يشبه العبث  ،واختلفوا  :هل هو مكروهُ  ،أم ال ؟
ٍ
مسعود  ،أنه قال  :من اجلفاء مسح الرجل أثر سجوده يف الصالة .
قال ابن املنذر  :روينا عن ابن
وكره ذلك األوزاعي  ،وأمحد  ،ومالك .
وقال الشافعي  :تركه أحب إيل  ،وإن فعل فال شيء عليه .
ورخص مالك وأصحاب الرأي فيه  .انتهى .
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وروي عن ابن عباس  ،أنه قال  :ال ميسح وجهه من الرتاب يف الصالة حىت يتشهد ويسلم .
وعن سعيد بن جبري  :أنه ع ِده من اجلفاء .
وعن احلسن  :أنه رخص فيه .
وقال سفيان  -يف نفض الرتاب عن اليدين يف الصالة  -يُكره .
وأما عن الوجه فهو أيسر  ،ويف كراهته حديثان مرفوعان :
أحدمها  :خرجه ابن ماجه من رو ٍ
اية هارون بن هارون بن عبد هللا بن اهلدير  ،عن األعرج  ،عن أيب هريرة  ،عن النيب  قال (إن
ِ
من اجلفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صالته) .
وهارون هذا  ،قال البخاري  :ال يتابع على حديثه  .وضَّعفه النسائي والدارقطين .
والثاين  :من رواية سعيد بن عبيد هللا بن زياد بن جبري بن حية  ،عن عبد هللا بن بريدة  ،عن أبيه  ،أن النيب  قال ثالث من
اجلفاء  :أن يبول الرجل قائماً  ،أو ميسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته  ،أو ينفخ يف سجوده ) َّخرجه البزار يف ( مسنده )
والطرباين  ،والدارقطين وغريهم .
ٍ
مسعود وابن ٍ
عباس يدل على أنه غري مكروهٍ .
 فأما مسح الوجه من أثر السجود بعد الصالة  ،فمفهوم ما روي عن ابن
وروى امليموين  ،عن أمحد  ،أنه كان اذا فرغ من صالته مسح جبينه .
وقد روي من حديث ٍ
أنس  ،أن النيب  ( كان اذا قضى صالته مسح جبهته بكفه اليمىن ) .
وله طرق عن أنس  ،كلها واهية .
وكرهه طائفة  ،ملا فيه من إزالة أثر العبادة  ،كما كرهوا التنشيف من الوضوء والسواك للصائم .
ٍ
صحيح .
بإسناد
وقال عبيد بن عم ٍري  :ال تزال املالئكة تصلي على إالنسان ما دام أثر السجود يف وجهه َّ ،خرجه البيهقي
ٍ
وحكى القاضي أبو يعلي روايةً عن أمحد  ،أنه كان يف وجهه شيء من أثر السجود فمسحه رجل  ،فغضب  ،وقال  :قطعت
استغفار املالئكة عين .
مسمى .
وذكر إسنادها عنه  ،وفيه رجل غري
ً
وبوب النسائي ( باب  :ترك مسح اجلبهة بعد التسليم )  ،مث خرج حديث أيب سعيد اخلدري الذي َّخرجه البخاري هاهنا  ،ويف
آخره  :قال أبو ٍ
سعيد  :مطرنا ليلة أحدى وعشرين  ،فوكف املسجد يف مصلى النيب  فنظرت إليه وقد انصرف من صالة
الصبح  ،ووجهه مبتل طيناً وماءً )  ( .فتح الباري البن رجب ) .
 -152باب التسليم

ث
 -837عن أُ َم َسلَ َمة َ ،رض َي َّ
ت ( َكا َن َر ُس ُ
يمهُ َوَم َك َ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،قَالَ ْ
ساءُ ح َ
ول هللا  إ َذا َسلَّ َم قَ َ
ني يَـ ْقضي تَ ْسل َ
ام الن َ
وم ) .
ريا قَـ ْب َل أَ ْن يَـ ُق َ
يَس ً
ال ابْ ُن ش َه ٍ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم  ،أ َّ
ف م َن الْ َق ْوم.
اب فَأ َُرى َ ،و َّ
قَ َ
ص َر َ
ساءُ قَـ ْب َل أَ ْن يُ ْدرَك ُه َّن َمن انْ َ
َن ُمكْثَهُ ل َك ْي يَـ ْنـ ُف َذ الن َ
--------- -1احلديث دليل على مشروعية التسليم من الصالة لقوله ( إذا سلم )  ،وقد اختلف العلماء يف حكم التسليم يف الصالة على
أقوال :
القول األول  :أن التسليم غري واجب .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
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أ-حلديث املسيء يف صالته  ،حيث مل يذكره النيب . 
ب-وحلديث ابن مسعود ( أن رسول هللا  أخذ بيده فعلمه التشهد يف الصالة  ،مث قال  :إذا قلت هذا  ،وفعلت هذا  ،فقد
قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم  ،وإن شئت أن تقعد فقعد ) رواه أبو أمحد وداود .
لكن قوله ( إذا فعلت هذا فقد قضيت  ) ...الصواب أنه موقوف على ابن مسعود .
ج-حديث  ... ( :من أحدث قبل أن يسلم فقد متت صالته ) حديث باطل كما قال ابن القيم يف زاد املعاد .
القول الثاين  :األوىل واجبة دون الثانية .
وهذا مذهب األكثر .
قال ابن املنذر  :أمجع كل من حنفظ من أهل العلم أن صالة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة .

وقال النووي  :مذهبنا  :الواجب تسليمة واحدة  ،وال جتب الثانية وبه قال مجهور العلماء أو كلهم  .قال ابن املنذر  :أمجع
العلماء على أن صالة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة  ،وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن احلسن بن
صاحل أنه أوجب التسليمتني مجيعا  ،وهي رواية عن أمحد وهبما قال بعض أصحاب مالك وهللا أعلم " انتهى باختصار .
أ-حلديث عائشة ( أن النيب  كان يسلم تسليمة واحدة ) رواه أبو داود .
ب-زكذلك حديث أنس يف االقتصار على تسليمة واحدة  ،وغريمها .
ج-ولقوله  ( حتليلها التسليم ) .
د-وحديث عائشة ( كان  خيتم بالتسليم ) فقالوا  :هذا مطلق  ،وحيصل بالتسليمة األوىل .
ه -وألنه ورد عن بعض الصحابة االقتصار على تسليمة واحدة .
القول الثالث  :أنه ال بد من التسليمتني .
وهي رواية عن أمحد واختارها الشيخ ابن باز  ،ابن عثيمني .واستدلوا :
أ -لقوله  ( وحتليلها التسليم ) فقالوا املقصود بالتسليم التسليم املعهود من فعل النيب  وكان يسلم عن ميينه وعن ِشاله .
ب-وحلديث جابر بن مسرة أن النيب  قال  ( :إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم عن ميينه  :السالم عليكم
ورمحة هللا  ،وعن ِشاله  :السالم عليكم ورمحة هللا ) رواه مسلم .
قوله  ( :يكفي ) دليل على أنه ال يكفي أقل من ذلك .
ج-حمافظة النيب  على التسليمتني حضراً وسفراً .
قال يف "كشاف القناع" ( )388/1يف بيان أركان الصالة  :الثالث عشر  ( :التسليمتان ) لقوله  ( : وحتليلها التسليم )
وقالت عائشة ( كان النيب  خيتم صالته بالتسليم )  ، ...إال يف صالة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة  ،وإال يف نافلة
فتجزىء تسليمة واحدة على ما اختاره مجع منهم اجملد عبد السالم بن تيمية .
قال يف املغين والشرح  :ال خالف أنه خيرج من النفل بتسليمة واحدة .
وعلى هذا القول فال جيوز للمسبوق أن يقوم إال بعد تسليم اإلمام التسليمة الثانية .
قال يف "منار السبيل" (" : )119/1وإن قام املسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ومل يرجع انقلبت نفالً  ،لرتكه العود الواجب
ملتابعة إمامه بال عذر  ،فيخرح عن االئتمام ويبطل فرضه .
ذاكرا أو ناسيًا ،
وقال يف "حاشية الروض املربع" ( : )277/2لرتكه الواجب بال عذر يبيح املفارقة  ،ففسد فرضه بذلك ً ،
235

عامدا أو جاهالً  ،وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية يف الفرض .
ً
والراجح مذهب اجلمهور  ،واألحوط أن يسلم تسليمتني .
 -2بعض صيغ التسليم الواردة :
الصيغة األوَل  :السالم عليكم ورمحة هللا  ،السالم عليكم ورمحة هللا .
عن ابن مسعود  ( :أن النيب  كان يسلم عن ميينه وعن يساره  :السالم عليكم ورمحة هللا  ،السالم عليكم ورمحة هللا  ،حىت
يرى بياض خده ) رواه أمحد والرتمذي .
وهذا أكثر ما نقل .
وقال ابن القيم  :هذا كان فعله وقد رواه عنه سمسة عشر صحابياً .
الصيغة الثانية  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ،السالم عليكم ورمحة هللا  .زيادة ( وبركاته ) يف األوىل .
وقد اختلف العلماء فيها :
فقيل  :األفضل عدم زيادهتا .
وهذا مذهب احلنابلة .
ألن أكثر الرواة مل يذكروها .
وقيل  :ال بأس بزيادهتا أحياناً .
حلديث الباب .
وهللا أعلم ؛؛؛
الصيغة الثالثة  :السالم عليكم  ،والسالم عليكم .
وقد جاء يف مسلم عن جابر بن مسرة قال  ( :صليت مع رسول هللا  فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا  :السالم عليكم  ،السالم
عليكم . ) ...
الصيغة الثالثة  :االقتصار على تسليمة واحدة .
هذا جاء يف أحاديث عن عائشة  ،وسهل بن سعد  ،لكن ضعفها مجع من احملققني  :ابن القيم  ،وابن عبد الرب  ،وغريهم .
لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة .
واألحوط أال يفعل ذلك .
ام
سل ُم ح َ
سل ُم اإل َم ُ
ني يُ َ
 -153باب يُ َ
سل َم َم ْن َخ ْل َفهُ.
َوَكا َن ابْ ُن ُع َم َر َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما يَ ْستَح ُّ
ب إ َذا َسلَّ َم اإل َم ُ
ام أَ ْن يُ َ
ال ( َ َّ
ني َسلَّ َم ) .
الربيع َع ْن ع ْتبَا َن قَ َ
َ -838ع ْن َْحم ُمود بْن َّ
سلَّ ْمنَا ح َ
صل ْيـنَا َم َع النَّب  فَ َ
[ م . ] 263 :
--------- -1احلديث دليل على أن املشروع أن يسلم املأموم بعد سالم إمامه .
قال النووي رمحه هللا "اجملموع" ( )463/3قال البغوي  :يستحب أال يبتدئ السالم حىت يفرغ اإلمام من التسليمتني  ،وهو
ظاهر نص الشافعي يف البويطي كما نقله البغوي  ،فإنه قال  ( :ومن كان خلف إمام  ،فإذا فرغ اإلمام من سالمه سلم عن
ميينه وِشاله ) " انتهى .
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وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف "الشرح املمتع" (: )267/4قال العلماء  :يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة األوىل
والثانية  ،وأما إذا سلمت التسليمة األوىل بعد التسليمة األوىل  ،والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا ال بأس به ،
لكن األفضل أن ال تسلم إال بعد التسليمتني " انتهى .
 -154باب من َل ير رد السالم على اإلمام واكتفى بتسليم الصالة
الز ْهري  ،قَ َ
ال  :أَ ْخبَـ َرنَا َع ْب ُد هللا قَ َ
َ -839ح َّدثَـنَا َع ْب َدا ُن قَ َ
ال  :أَ ْخبَـ َرنَا َم ْع َم ٌر َ ،عن ُّ
ود بْ ُن َّ
ال  :أَ ْخبَـ َرين َحمْ ُم ُ
الربيع َوَز َع َم أَنَّهُ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم َو َع َق َل َجمَّةً َجمَّ َها م ْن َدلْ ٍو َكا َن يف َداره ْم .
َع َق َل َر ُس َ
ٍ
ْت
َح َد بَن َس ٍاَل قَ َ
 -840قَ َ
صار َّ
َّب  فَـ ُقل ُ
ت الن َّ
ُصلي ل َق ْومي بَن َس ٍاَل فَأَتَـ ْي ُ
ال ( ُك ْن ُ
ال َْ :س ْع ُ
ت ع ْتبَا َن بْ َن َمالك األَنْ َ
تأ َ
ي ُُثَّ أ َ
ول َُتُ ُ
السيُ َ
صري َوإ َّن ُّ
ت أَنَّ َ
ني َم ْسجد قَـ ْومي فَـلَ َود ْد ُ
إين أَنْ َك ْر ُ
صلَّْي َ
ك ج ْئ َ
ت يف بَـ ْيِت َم َكانًا َح ََّّت أ َََّّت َذهُ
ول بَـ ْين َوبَـ ْ َ
ت فَ َ
ت بَ َ
اء َّ
اَّللُ فَـغَ َدا َعلَ َّي َر ُس ُ
َم ْسج ًدا فَـ َق َ
َّب  فَأَذنْ ُ
استَأْذَ َن الن ُّ
ت لَهُ
ار فَ ْ
ول هللا َ ، وأَبُو بَ ْك ٍر َم َعهُ بَـ ْع َد َما ا ْشتَ َّد النـ َ
َّه ُ
ال أَفْـ َع ُل إ ْن َش َ
ص َف ْفنَا َخ ْل َفهُ ُُثَّ
س َح ََّّت قَ َ
َح َّ
ال أَيْ َن ُُت ُّ
ُصل َي م ْن بَـ ْيت َ
ام فَ َ
ب أَ ْن يُ َ
صل َي فيه فَـ َق َ
ب أَ ْن أ َ
ار إلَْيه م َن ال َْم َكان الَّذي أ َ
ك فَأَ َش َ
فَـلَ ْم ََْيل ْ
ني َسلَّم ) .
َسلَّ َم َو َسلَّ ْمنَا ح َ
[ م . ] 263 :
---------احلديث تقدم شرحه .
 -155باب الذكر بعد الصالة
اَّللُ َع ْنـ ُه َما ( أ َّ
 -841عن ابْ َن َعبَّ ٍ
َّاس م َن ال َْمكْتُوبَة َكا َن َعلَى َع ْهد النَّب
اس َ ،رض َي َّ
َن َرفْ َع َّ
صر ُ
الص ْوت بالذ ْكر ح َ
ني يَـ ْن َ
ف الن ُ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
ك إ َذا َْس ْعتُهُ ) .
َ وقَ َ
ص َرفُوا ب َذل َ
اس ُك ْن ُ
ت أَ ْعلَ ُم إ َذا انْ َ
[ م . ] 583 :
َ -842عن ابْن َعبَّ ٍ
صالَة النَّب  بالتَّكْبري )
اس َ ،رض َي َّ
ت أَ ْعر ُ
ف انْق َ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَال )كن ُ
اء َ
ضَ
[ م . ] 583 :
---------َّاس م َن ال َْمكْتُوبَة ) أي  :حني ينتهون منها  ،وليس املراد النصراف من املسجد .
صر ُ
(ح َ
ني يَـ ْن َ
ف الن ُ
( َعلَى َع ْهد النَّب  ) أي  :على زمانه  ،ومثل هذا حيكم له بالرفع عند مجهور العلماء .
ك إذَا َْس ْعتُهُ ) اإلشارة إىل رفع الصوت بالذكر .
ص َرفُوا ب َذل َ
( ُك ْن ُ
ت أَ ْعلَ ُم إذَا انْ َ
 -1احلديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصالة  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :أنه مستحب .
وهذا قال به مجاعة من الفقهاء  ،واختاره الطربي  ،وابن تيمية  ،وابن حزم .
حلديث الباب ( كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا  بالتكبري ) متفق عليه .
ويف رواية ( كان رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة على عهد رسول هللا ) .
وقال ابن حزم رمحه هللا  " :ورفع الصوت بالتكبري إثر كل صالة حسن .
ونقل البهويت يف "كشاف القناع" ( )366/1عن شيخ اإلسالم ابن تيمية استحباب اجلهر  ( :قال الشيخ [أي ابن تيمية] :
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ويستحب اجلهر بالتسبيح والتحميد والتكبري عقب كل صالة .
القول الثاين  :ال يستحب .
وهو قول الشافعي واجلمهور .
حلديث أيب موسى قال  ( :كنا مع النيب  وكانوا إذا علوا رفعوا أصواهتم  ،فقال النيب  : اربعوا على أنفسكم  ،إنكم ال
تدعون أصم وال غائباً ) متفق عليه .
وقالوا عن حديث ابن عباس  :إن النيب  مل يداوم عليه وإمنا فعله للتعليم مث ترك .
قال الشافعي رمحه هللا  :وأختار لإلمام واملأموم أن يذكر هللا بعد االنصراف من الصالة  ،وخيفيان الذكر إال أن يكون إماماً جيب
أن يُتعلم منه فيجهر حىت يرى أنه قد تُعلم منه  ،مث يسر ؛ فإن هللا عز وجل يقول ( وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا ) يعىن –
وهللا تعاىل أعلم  : -الدعاء  ( ،وال جتهر ) ترفع  ( ،وال ختافت ) حىت ال تُسمع نفسك .
وأحسب ما روى ابن الزبري من هتليل النيب  ، وما روى ابن عباس من تكبريه كما رويناه  -قال الشافعي  :وأحسبه إمنا جهر
قليالً ليتعلم الناس منه ؛ وذلك ألن عامة الروايات اليت كتبناها مع هذا وغريها ليس يذكر فيها بعد التسليم هتليل  ،وال تكبري ،
وذكرت أم سلمة مكثه ومل تذكر جهراً  ،وأحسبه مل ميكث إال
قد يذكر أنه ذكر بعد الصالة مبا وصفت ويذكر انصرافه بال ذكر ،
ْ
ليذكر ذكراً غري جهر .
ب أ َْه ُل ُّ
الدثُور م َن
صال ٍح َ ،ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ  قَ َ
َ -843ع ْن ُْسَ ٍي َ ،ع ْن أَِب َ
اء الْ ُف َق َراءُ إ ََل النَّب  فَـ َقالُوا ذَ َه َ
ال ( َج َ
ض ٌل م ْن أ َْم َو ٍال َُيُ ُّجو َن بَا َويَـ ْعتَم ُرو َن
وم َوََلُ ْم فَ ْ
ومو َن َك َما نَ ُ
صلي َويَ ُ
صلُّو َن َك َما نُ َ
َّر َجات ال ُْعالَ َوالنَّعيم ال ُْمقيم يُ َ
ص ُ
صُ
األ َْم َوال بالد َ
َح ٌد بَـ ْع َد ُك ْم َوُك ْنتُ ْم َخ ْيـ َر َم ْن أَنْـتُ ْم
ص َّدقُو َن قَ َ
ُحدثُ ُك ْم بأ َْم ٍر إ ْن أ َ
َوَُيَاه ُدو َن َويَـتَ َ
َخ ْذ ُُْت به أَ ْد َرْكتُ ْم َم ْن َسبَـ َق ُك ْم َوََلْ يُ ْدرْك ُك ْم أ َ
ال أَالَ أ َ
ٍ
ضنَا
ني فَا ْختَـلَ ْفنَا بَـ ْيـنَـنَا فَـ َق َ
ِبو َن َخل َ
ال بَـ ْع ُ
صالَة ثَالَثًا َوثَالَث َ
بَـ ْ َ
ْف ُكل َ
سب ُحو َن َوَُتْ َم ُدو َن َوتُ َك ُ
ني ظَ ْه َرانَـ ْيه إالَّ َم ْن َعم َل مثْـلَهُ تُ َ
اَّللُ أَ ْكبَـ ُر َح ََّّت
ول ُس ْب َحا َن هللا َوا ْحلَ ْم ُد ََّّلل َو َّ
ت إلَْيه فَـ َقا َل تَـ ُق ُ
ني فَـ َر َج ْع ُ
ِب أ َْربَـ ًعا َوثَالَث َ
ني َوََْن َم ُد ثَالَثًا َوثَالَث َ
سب ُح ثَالَثًا َوثَالَث َ
ني َونُ َك ُ
نُ َ
ني ) .
يَ ُكو َن م ْنـ ُه َّن ُكله َّن ثَالَثًا َوثَالَث َ
[ م  595 :باختالف ] .
---------ب أ َْه ُل ُّ
الدثُور ) مجع دثر ( بفتح مث سكون ) هو املال الكثري .
( َذ َه َ
َّر َجات ال ُْعالَ َوالنَّعيم ال ُْمقيم ) بضم العني مجع العلياء وهي تأنيث األعلى وحيتمل أن تكون حسية واملراد درجات اجلنات
( بالد َ
أو معنوية واملراد علو القدر عند هللا قوله والنعيم املقيم وصفه باإلقامة إشارة إىل ضده وهو النعيم العاجل فإنه قل ما يصفو وإن
صفا فهو بصدد الزوال ويف رواية حممد بن أيب عائشة املذكورة ذهب أصحاب الدثور باالجور وكذا ملسلم من حديث أيب ذر .
َخ ْذ ُُْت به أَ ْد َرْكتُ ْم َم ْن َسبَـ َق ُك ْم ) أي  :من أهل األموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية هنا حيتمل
ُحدثُ ُك ْم بأ َْم ٍر إ ْن أ َ
( أَالَ أ َ
أن تكون معنوية وأن تكون حسية قال الشيخ تقى الدين واألول أقرب .
صالَةٍ ) املراد بعد الصالة املفروضة ،لرواية مسلم حيث بيِنت أنه بعد الفريضة ،ففي حديث كعب بن عجرة قال :
( َخل َ
ْف ُكل َ
قال رسول هللا  ( : معقبات ال خييب قائلهن بعد كل فريضة  ) ...
-1احلديث دليل على أنه يشرع بعد السالم من الصالة قول هذا الذكر .
بعض صفات التسبيح والتحميد والتكبري الواردة الِت تقال بعد الصالة :

الصفة األوَل  :سبحان هللا [  ] 33واحلمد هلل [  ] 33وهللا أكرب [  ] 33ومتام املائة  :ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،له
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امللك وله احلمد . ...
ال  ( :من سبَّح اَ ََّّلل دب ر ُك ِل ص َال ٍة ثََالثًا وثََالثِني  ،و َِ
حلديث أَِيب هري رَة  -رضي هللا عنه َ -عن رس ِ
مح َد اَ ََّّللِ ثََالثًا
ول اَ ََّّللِ قَ َ
َ ْ َ َ َ ُ َُ ِ َ
ْ َُ
َ َ َ
ُ َْ َ
ِ
ِ
ك تِ ْس ٌع َوتِ ْس ُعو َن َ ،وقَ َ
يك لَهُ  ،لَهُ اَلْ ُمْل ُ
ال متََ َام اَلْ ِمائَِة َ :ال إِلَهَ إَِّال اَ ََّّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
ني  ،فَتِْل َ
ني َ ،وَكبَّ َر اَ ََّّللُ ثََالثًا َوثََالث َ
َوثََالث َ
ك َ ،ولَهُ
ِ
ٍ ِ
ت ِمثْ َل َزبَ ِد اَلْبَ ْح ِر ) رواه مسلم .
اَ ْحلَ ْم ُد َ ،وُه َو َعلَى ُك ِِل َش ْيء قَد ٌير ُ ،غفَر ْ
ت لَهُ َخطَايَاهُ َ ،وإِ ْن َكانَ ْ
الصفة الثانية  :سبحان هللا [  ] 33واحلمد هلل [  ] 33وهللا أكرب [ . ] 34
ِ
ِ
ب ب ِن ُعجرةَ َعن رس ِ
اَّللِ  قَ َ
ول َّ
يب قَائِلُ ُه َّن  -أ َْو فَاعِلُ ُه َّن  -ثَالَ ٌ
يحةً
ال ( ُم َع ِقبَ ٌ
ث َوثَالَثُو َن تَ ْسبِ َ
كما يف حديث َك ْع ِ ْ ْ َ ْ َ ُ
ات الَ َخي ُ
صالَة ) رواه مسلم .
َوثَالَ ٌ
ث َوثَالَثُو َن َْحت ِم َ
يد ًة َوأ َْربَ ٌع َوثَالَثُو َن تَ ْكبِ َريًة ِِف ُدبُِر ُك ِِل َ

الصفة الثالثة  :سبحان هللا [  ] 33واحلمد هلل [  ] 33وهللا أكرب [ . ] 33
كما يف حديث الباب ( تُسبِحو َن وَْحتم ُدو َن وتُ َكِربو َن خْلف ُك ِل ٍ
ِ
ني ) .
صالَة ثَالَثًا َوثَالَث َ
َ ِ ُ َ َ َ ُِ َ َ ِ َ
الصفة الرابعة  :سبحان هللا [  ] 25واحلمد هلل [  ] 25وهللا أكرب [  ] 25وال إله إال هللا [ . ] 25

عن زيد بن ثابت  قال ( أُمرنا أن نسبح دبر كل صالة ثالثاً وثالثني  ،وحنمده ثالثاً وثالثني  ،قال  :فرأى رجل يف املنام
فقال  :أمركم رسول هللا  أن تسبحوا يف دبر كل صالة ثالثاً وثالثني  ،وحتمدوا هللا ثالثاً وثالثني  ،وتكربوا أربعاً وثالثني  ،قال
 :نعم  ،قال  :فاجعلوا سمساً وعشرين  ،واحعلوا التهليل معهن  ،فغدا على النيب  فحدثه فقال  ،افعلوا ) رواه الرتمذي .

الصفة اْلامسة  :سبحان هللا [  ] 10واحلمد هلل [  ] 10وهللا أكرب [ . ] 10
حلديث عبد هللا بن عمر قال  ( : خصلتان ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة  ،ومها يسري ومن يعمل هبما قليل ،

تسبح هللا يف دبر كل صالة عشراً  ،وتكِبه عشراً  ،وُتمده عشراً  ،قال  :فرأيت رسول هللا  يعقدها بيده  ،فتلك سمسون
ومائة باللسان  ،وألف وسمسمائة يف امليزان ) رواه الرتمذي .

قوله ( فتلك َخسون ومائة باللسان ) وذلك ألن بعد كل صالة من الصلوات اخلمس ثالثون تسبيحة وحتميدة وتكبرية وبعد

مجيع سمس الصلوات مائة وسمسون  ،وقد صرح هبذا النسائي يف عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أيب وقاص بلفظ  ( :ما
مينع أحدكم أن يسبح دبر كل صالة عشراً  ،ويكرب عشراً  ،وحيمد عشراً  ،فذلك يف سمس صلوات سمسون ومائة ) .

قوله ( وألف وَخسمائة يف امليزان ) وذلك ألن احلسنة بعشر أمثاهلا  ،فيحصل من تضعيف املائة واخلمسني عشر مرات ألف
وسمسمائة .
 -2رغبة الصحابة رضي هللا عنهم الشديدة يف اخلري  ،وتنافسهم باألعمال الصاحلة  ،ففي هذا احلديث أن الفقراء جاءوا إىل النيب
 وبينوا له أن إخواهنم األغنياء قد سبقوهم ببعض األعمال الصاحلة  ،وذلك أن عندهم فضل من مال  ،فيحجون ويعتمرون
ويتصدقون وجياهدون  ،وهم ال يستطيعون ذلك  ،فما السبيل للحاق هبم ؟
وهذا هو التنافس الشريف .
قال تعاىل  ويف ذلك فليتنافس املتنافسون . 
وقال تعاىل  ملثل هذا فليعمل العاملون . 
قال ابن القيم  ... :كما كان أصحاب رسول هللا  يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه  ،بل حيض
بعضهم بعضاً  ،وهي نوع من املسابقة  ،وقد قال تعاىل   :سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض .
-3احلزن على ما فات من األعمال الصاحلة  ،وهذا كان دأب الصحابة رضوان هللا عليهم .
أمثلة تدل على ذلك :
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أوالً  :ما جاء يف حديث الباب  :حيث كان الفقراء حيزنون على ما يتعذر عليهم فعله من اخلري مما يقدر عليه غريهم .
ثانياً  :احلزن على التخلف عن اخلروج يف اجلهاد لعدم القدرة على آلته .

كما قال تعاىل ( وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال
جيدوا ما ينفقون ) .

ثالثاً  :التأسف على فعل الطاعة .

فإن ابن عمر ملا بلغ ه حديث ( من شهد اجلنازة حىت تدفن فله قرياط  ،ومن شهدها حىت يصلى عليها فله قرياطان ) قال  :لقد
فرطنا يف قراريط كثرية .
-4ينبغي على املسلم املسارعة إىل اخلريات واألعمال الصاحلات .
كما قال تعاىل  وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض . 
وقال تعاىل  فاستبقوا اخلريات . 
وقال تعاىل  يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون . 
وقال  ( إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليغرسها ) رواه أمحد .
-5احلث على علو اهلمة .
قال  ( إن هللا حيب معايل األمور ويكره سفسافها ) رواه الطرباين .
وقال  ( لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ) متفق عليه .
وقال  ( إذا سأل أحدكم فليكثر  ،فإمنا يسأل ربه ) رواه ابن حبان .
وقال  ( إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس األعلى ) رواه البخاري .
وقال  ( ألعطني الراية غداً رجالً حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله  ،يفتح هللا على يديه  ،قال عمر  :ما أحببت اإلمارة إال
يومئذ ) رواه البخاري .
وعن ربيعة بن كعب قال ( كنت أبيت مع رسول هللا  فأتيته بوضوئه وحاجته  ،فقال يل  :سلين  ،فقلت  :أسألك مرافقتك
يف اجلنة  ،قال  :فأعين على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم .
ِ
ال أَبو ِ
اج ِرين إِ َىل رس ِ
اَّللِ  فَ َقالُوا َِمس َع إِ ْخ َوانُنَا أ َْه ُل األ َْم َو ِال ِمبَا فَ َعْلنَا
ول َّ
-5جاء يف رواية مسلم (  ....قَ َ ُ َ
صال ٍح فَ َر َج َع فُ َقَراءُ الْ ُم َه َ َ ُ
ِ
ول َِّ
اَّللِ يُ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ ) .
ض ُل َّ
ال َر ُس ُ
فَ َف َعلُوا ِمثْ لَهُ  .فَ َق َ
ك فَ ْ
اَّلل َ : ذل َ
استدل هبذا من قال إن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر  ،وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولني :
القول األول  :أن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر .
حلديث السابق ( ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ) .
القول الثاين  :الفقري الصابر .
لقوله  ( يدخل الفقراء قبل األغنياء خبمسمائة عام ) .
ولقوله  ( اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ) رواه مسلم .
واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن من كان تقياً فه و أفضل .
سعة فضل هللا ورمحته حيث جعل أبواب اخلري كثرية .
فضل الصدقة باملال .
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أن العمل الصاحل صدقة  ،وقد قال  ( كل معروف صدقة ) .
وجاء يف روايات للحديث ( تبسمك يف وجه أخيك صدقة  ،وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة  ،وإرشادك الرجل يف
أرض الضالل لك صدقة  ،وإماطتك احلجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة  ،وإفراغك من دلو أخيك لك صدقة ) .
وعند ابن حبان ( ليس من نفس ابن آدم إال عليها صدقة  ،يف كل يوم طلعت فيه الشمس  ،قيل  :يا رسول هللا  :ومن أين لنا
صدقة نتصدق هبا ؟ قال  :إن أبواب اجلنة لكثرية  ،التسبيح والتحميد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومتيط األذى عن
الطريق  ،وتسمع األصم  ،وهتدي األعمى  ،وتدل املستدل على حاجته  ،وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان املستغيث  ،وحتمل
بشدة ذراعيك مع الضعيف  ،فهذا كله صدقة منك على نفسك ) .
قال ابن رجب رمحه هللا  ” :والصدقة بغري املال نوعان :
أحدُها  :ما فيه تعدية اإلحسان إىل اخللق فتكون صدقة عليهم  ،ورمبا كان أفضل من الصدقة باملال .
وهذا كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،فإنه دعا إىل طاعة هللا  ،وكف عن معاصيه  ،وذلك خري من النفع باملال  ،وكذلك
تعليم العلم النافع  ،وإقراء القرآن  ،وإزالة األذى عن الطريق  ،والسعي يف جلب النفع للناس  ،ودفع األذى عنهم .
الثاين  :من الصدقة اليت ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله  ،كأنواع الذكر من التكبري والتحميد والتهليل واالستغفار .
-6فضل ذكر هللا وأنه صدقة على النفس .
-7فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ( وستأيت مباحثه إن شاء هللا ) .
ريةُ بْ ُن ُش ْعبَةَ ( .أ َّ
صالَةٍ َمكْتُوبٍَة الَ إلَهَ إالَّ َّ
َّب َ كا َن يَـ ُق ُ
اَّللُ َو ْح َدهُ الَ َشر َ
َن الن َّ
يك لَهُ لَهُ
ول يف ُدبُر ُكل َ
 -844عن ال ُْمغ َ
ٍ
ك
تَ ،والَ يَـ ْنـ َف ُع َذا ا ْْلَد م ْن َ
ال ُْمل ُ
تَ ،والَ ُم ْعط َي ل َما َمنَـ ْع َ
ْك َولَهُ ا ْحلَ ْم ُد َو ْه َو َعلَى ُكل َش ْيء قَد ٌير اللَّ ُه َّم الَ َمان َع ل َما أَ ْعطَْي َ
ا ْْلَ ُّد).
ال ُش ْعبَةُ َ ،ع ْن َع ْبد ال َْملك بَ َذا.
َوقَ َ
َو َعن ا ْحلَ َكم َ ،عن الْ َقاسم بْن َُمَْيم َرَة َع ْن َوَّر ٍاد بَ َذا.
س ُن ا ْْلَ ُّد غ ًىن.
َوقَ َ
ال ا ْحلَ َ
[ م . ] 593 :
--------( أ َّ
ص َالة َمكْتُوبٍَة ) جاء يف رواية ملسلم ( كان إذا فرغ من الصالة وسلم . ) ...
َّب َ كا َن يَـ ُق ُ
َن اَلن َّ
ول يف ُدبُر ُكل َ
( له امللك ) أي ملك مجيع األشياء .

( احلمد ) الثناء باللسان على اجلميل على قصد التبجيل  ،وهلذا فارق املدح .
 -1األذكار اليت تقال بعد السالم مباشرة :
ول اَ ََّّللِ  إِذَا اِنْصر َ ِ
ك
ص َالته ا ْستَـغْ َف َر اَ ََّّللَ ثََالثًا َ ،وقَ َ
ال َ ( :كا َن َر ُس ُ
أَ -ع ْن ثَ ْوبَا َن  قَ َ
ت اَ َّ
لس َال ُم َوم ْن َ
ال  :اَللَّ ُه َّم أَنْ َ
ف م ْن َ
ََ
ت يَا ذَا اَ ْْلََالل َو ْاإل ْك َرام ) َرَواهُ ُم ْسلِم .
اَ َّ
ارْك َ
لس َال ُم  .تَـبَ َ
ب-ما جاء يف حديث الباب ( الَ إلَهَ إالَّ َّ
ْك َولَهُ ا ْحلَ ْم ُد َو ْه َو َعلَى ُكل َش ْي ٍء قَد ٌير اللَّ ُه َّم الَ
يك لَهُ لَهُ ال ُْمل ُ
اَّللُ َو ْح َدهُ الَ َشر َ
ك ا ْْلَ ُّد ) .
ت َ ،والَ يَـ ْنـ َف ُع َذا ا ْْلَد م ْن َ
ت َ ،والَ ُم ْعط َي ل َما َمنَـ ْع َ
َمان َع ل َما أَ ْعطَْي َ
ول ِِف دب ِر ُك ِل ٍ ِ
ني يُ َسلِِ ُم « الَ إلَهَ إالَّ َّ
الزبَ ِْري قَ َ
ال ( َكا َن ابْ ُن ُّ
جَ -ع ْن أَِِب ُّ
يك لَهُ لَهُ ال ُْمل ُ
اَّللُ َو ْح َدهُ الَ َشر َ
ْك َولَهُ
صالَة ح َ
الزبَ ِْري يَ ُق ُ ُ ُ ِ َ
اَّلل الَ إلَهَ إالَّ َّ
ا ْحلَ ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُكل َش ْى ٍء قَد ٌير الَ َح ْو َل َوالَ قُـ َّوةَ إالَّ ب َّ
اَّللُ َوالَ نَـ ْعبُ ُد إالَّ إيَّاهُ لَهُ الن ْع َمةُ َولَهُ الْ َف ْ
ض ُل َولَهُ الثـَّنَاءُ
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ول َِّ
ِ ِِ
صالَة ) رواه مسلم .
س ُن الَ إلَهَ إالَّ َّ
ال َكا َن َر ُس ُ
ين َولَ ْو َكرَه الْ َكاف ُرو َن » َ .وقَ َ
اَّللُ َُمْلص َ
اَّلل  يُ َهلِ ُل هب َّن ُدبَُر ُك ِِل َ
ني لَهُ الد َ
ا ْحلَ َ

-2ظاهر احلديث أنه ال يأيت هبذا الدعاء إال مرة واحدة  ،لكن جاء يف رواية عند النسائي وأمحد ( ثالث مرات ) لكن قال
احلافظ ابن رجب  :هذه زيادة غريبة .
ص َالةِ َمكْتُوبَة ) أن هذا الدعاء يقال عقب الصالة املفروضة وال يقال عقب الصالة
 -3نستفيد من قوله ( َكا َن يَ ُق ُ
ول ِيف ُدبُِر ُك ِِل َ
النافلة  ،كما جاء يف حديث كعب بن عجرة قال ( معقبات ال خييب قائلهن بعد كل فريضة ) ...
 -4إثبات امللك هلل .
 -5أن مجيع احملامد هلل .
-6إثبات قدرة هللا على كل شيء  ،فال يعجزه شيء سبحانه .
َّاس إ َذا َسلَّ َم
 -156باب يَ ْستَـ ْقب ُل اإل َم ُ
ام الن َ
َ -845ع ْن َْسُرَة بْن ُج ْن ُد ٍ
صـ ـ ـ ـ ـ ـالَ ًة أَقـْبَ َل َعلَْيـنَا ب َو ْجهه ) .
ب قَ َ
ال ( َكا َن الن ُّ
صلَّى َ
َّب  إ َذا َ
َ
[ م . ] 2275 :
ت م َن اللَّْيـلَة
صلَّى لَنَا َر ُس ُ
َ -846ع ْن َزيْد بْن َخال ٍد ا ْْلَُهن أَنَّهُ قَ َ
صالَةَ ُّ
الص ْبح با ْحلُ َديْبيَة َعلَى إثْر َْسَ ٍاء َكانَ ْ
ول هللا َ 
ال ( َ
َصبَ َح م ْن عبَادي ُم ْؤم ٌن ِب
ال َربُّ ُك ْم قَالُوا َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أَ ْعلَ ُم قَ َ
ال َ :ه ْل تَ ْد ُرو َن َما َذا قَ َ
ف أَقـْبَ َل َعلَى النَّاس  ،فَـ َق َ
ص َر َ
ال أ ْ
فَـلَ َّما انْ َ
ك َكاف ٌر ِب
ك ُم ْؤم ٌن ِب َوَكاف ٌر بالْ َك ْوَكب َ ،وأ ََّما َم ْن قَ َ
َوَكاف ٌر فَأ ََّما َم ْن قَ َ
ال ُمط ْرنَا ب َف ْ
ال بنَـ ْوء َك َذا َوَك َذا فَ َذل َ
ضل هللا َوَر ْمحَته فَ َذل َ
َوُم ْؤم ٌن بالْ َك ْوَكب ) .
[ م . ] 71 :
الصالَ َة َذ َ ٍ
َ -847ع ْن أَنَ ٍ
صلَّى أَقـْبَ َل َعلَْيـنَا ب َو ْجهه
َّر َر ُس ُ
س قَ َ
ول هللا َّ 
ات لَْيـلَة إ ََل َشطْر اللَّْيل ُُثَّ َخ َر َج َعلَْيـنَا فَـلَ َّما َ
ال ( أَخ َ
الصالَةَ ) .
فَـ َق َ
صالَةٍ َما انْـتَظَ ْرُُتُ َّ
صلَّ ْوا َوَرقَ ُدوا َوإنَّ ُك ْم لَ ْن تَـ َزالُوا يف َ
َّاس قَ ْد َ
ال إ َّن الن َ
[ م . ] 640 :
----------1جاء املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث ليستدل هبا أن املشروع لإلمام أن يستقبل الناس بعد سالمه من الصالة .
واحلكمة من ذلك :
ِ
ِ
ِ
ِ
احلِكْمةُ ِيف ِ
ِ
ني أَ ْن يُ َعلِِ َم ُه ْم َما
قال احلافظ ابن حجر ِ :سيَ ُ
ب َعلَى َذل َ
است ْقبَ ِال الْ َمأْ ُموم َ
ْ
يل ْ َ
اق َمسَُرَة ظَاهُرهُ أَنَّهُ َكا َن يُ َواظ ُ
ك،ق َ
ِ
ِِ ِ
احلِكْمةُ فِ ِيه تَع ِريف الد ِ
استَ َمَّر ِْ
َّاخ ِل بِأ َّ
َّش ُّه ِد َمثَ ًال،
َن َّ
اإل َم ُام َعلَى َحال ِه َأل َْوَه َم أَنَّهُ ِيف الت َ
ضْ
الص َالةَ انْ َق َ
ْ ُ
ت إِ ْذ لَ ِو ْ
َْحيتَ ُ
يل ْ َ
اجو َن إلَْيه َ ،وق َ
ومني إَِّمنَا هو ِحل ِق ِْ ِ
ِ
ِ
ضِ
استِ ْدبَ ُار ِْ
استِ ْقبَا ُهلُ ْم ِحينَئِ ٍذ يَْرفَ ُع
َوقَ َ
ت َّ
ال َّ
الص َالةُ َز َال َّ
اإل َم َامة فَِإ َذا انْ َق َ
اإل َم ِام الْ َمأْ ُم َ ُ َ َ ِ
ب ،فَ ْ
الزيْ ُن بْ ُن الْ ُمن ِريْ :
السبَ ُ
اخلُيَ َالءَ َوالت ََّرفُّ َع على الْ َمأْ ُمومني "
ْ
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 -157باب مكث اإلمام يف مصاله بعد السالم
َ - 848ع ْن نَاف ٍع قَ َ
يضةَ َوفَـ َعلَهُ الْ َقاس ُم َويُ ْذ َك ُر َ ،ع ْن أَِب ُه َريْـ َرةَ
صلَّى فيه الْ َفر َ
ال ( َكا َن ابْ ُن ُع َم َر يُ َ
صلي يف َم َكانه الَّذي َ
ام يف َم َكانه َوََلْ يَص َّح.
َرفَـ َعهُ الَ يَـتَطََّو ُ
ع اإل َم ُ
َ -849ع ْن أُم َسلَ َمةَ ( أ َّ
ريا ) .
َّب َ كا َن إذَا َسلَّ َم َيَْ ُك ُ
َن الن َّ
ث يف َم َكانه يَس ً
ال ابْ ُن ش َه ٍ
ساء.
اب فَـنُـ َرى َ ،و َّ
قَ َ
صر ُ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم  ،ل َك ْي يَـ ْنـ ُف َذ َم ْن يَـ ْن َ
ف م َن الن َ
ْن بُـيُوتَـ ُه َّن م ْن قَـ ْبل
صر ُ
ص َواحبَاِتَا قَالَ ْ
َ - 850ع ْن أُم َسلَ َمةَ َزْوج النَّب َ وَكانَ ْ
سل ُم فَـيَـ ْن َ
ت م ْن َ
ساءُ فَـيَ ْد ُخل َ
ف الن َ
ت ( َكا َن يُ َ
ول هللا . ) 
ف َر ُس ُ
صر َ
أَ ْن يَـ ْن َ
ب َع ْن يُونُس َ ،عن ابْن ش َه ٍ
ال ابْ ُن َو ْه ٍ
اب أَ ْخبَـ َرتْن ه ْن ُد الْف َراسيَّةُ.
َوقَ َ
َ
الز ْهري َح َّدثَـ ْتن ه ْن ُد الْف َراسيَّةُ.
َوقَ َ
س َ ،عن ُّ
ال ُعثْ َما ُن بْ ُن ُع َم َر  ،أَ ْخبَـ َرنَا يُونُ ُ
ي أ َّ
يف بَن ُز ْه َرَة
َوقَ َ
ي ،أَ ْخبَـ َرين ُّ
ال ُّ
الز ْهر ُّ
الزبَـ ْيد ُّ
ت َم ْعبَد بْن الْم ْق َدادَ ،و ْه َو َحل ُ
ت ا ْحلَارث الْ ُق َرشيَّةَ أَ ْخبَـ َرتْهُ َوَكانَ ْ
ت َُتْ َ
َن ه ْن َد ب ْن َ
ت تَ ْد ُخ ُل َعلَى أَ ْزَواج النَّب . 
 َوَكانَ ْالز ْهري َح َّدثَـ ْتن ه ْن ُد الْ ُق َرشيَّةُ.
َوقَ َ
ب َ ،عن ُّ
ال ُش َع ْي ٌ
ال ابْ ُن أَِب َعت ٍ
الز ْهري َع ْن ه ْن ٍد الْف َراسيَّة.
َوقَ َ
يق َ ،عن ُّ
ث  :ح َّدثَن َُْيَي بن سع ٍ
يد َح َّدثَهُ َ ،عن ابْن ش َه ٍ
اب َ ،عن ْام َرأَةٍ م ْن قُـ َريْ ٍ
ش َح َّدثَـ ْتهُ َ ،عن النَّب . 
َوقَ َ
َ ُْ َ
ال اللَّْي ُ َ
--------- -1السنة أن ميكث اإلمام يف مكانه بعد سالمه مقدار ما ورد .
ِ
اجلَالَِل
ت َذا ْ
َّب  إِ َذا َسلَّ َم َملْ يَ ْق ُع ْد إِالَّ ِم ْق َد َار َما يَ ُق ُ
ك َّ
ت َّ
السالَ ُم َوِمْن َ
َع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ت ( َكا َن النِ ُّ
السالَ ُم تَبَ َارْك َ
ول « اللَّ ُه َّم أَنْ َ
اجلَالَِل َوا ِإل ْكَرِام ) رواه مسلم .
َوا ِإل ْكَرِام » َ .وِِف ِرَوايَِة ابْ ِن ُمنٍَْري « يَا ذَا ْ
-2يكره لإلمام أن يتطوع يف مكانه إال من حاجة .
ِِ
صلَّى فيه املكتوبةَ ،حىت يَتَ نَ َّحى عنه ) ولكنه ضعيف النقطاعه.
أوالً  :للحديث ( ال يُ َ
مام يف ُم َقامه الذي َ
ص ِِل ا ِإل ُ

شاهده أنَّه َّ
تذكَر نقصاً يف صالته؛ فيلبس على املأمومني .فلهذا يُقال له :ال
ع يف موضع املكتوبة يَ ُّ
ثانياً  :رمبا إذا َّ
ظن َمن َ
تطو َ
تطوع عقب الفريضة فوراً.
تتطوع يف موضع املكتوبة ،وال سيَّما إذا باشر الفريضة ،مبعىن أنَّه َّ
ِ
يتيسر أن
ع لكن َو َج َد ُّ
فوف كلَّها َّ
مام أن َّ
تامةً ليس فيها مكان وال َّ
الص َ
وقوله ( إال من حاجة ) مثال احلاجة هنا :أن ير َ
يتطو َ
يد ا ِإل ُ
ٍ
يصلِِي يف بيتِه أو يف ٍ
يتطوع يف موضع املكتوبة.
مكان آخر،
فحينئذ يكون حمتاجاً إىل أن َّ
 -3أما املأموم فال يكره له أن يتطوع يف مكان املكتوبة  ،لكن األفضل أن يفصل بني فريضته وسنته .
ِِ ِ
ال ( َكا َن ابن عمر ي ِ
ِِ
والدليل على عدم الكراهة ما ذكره املصنف – رمحه هللا َ -ع ْن نَافِ ٍع قَ َ
يضةَ
صلَّى فيه الْ َف ِر َ
ْ ُ ُ ََ ُ َ
صلِي ِيف َم َكانه الَّذي َ
وفَعلَه الْ َق ِ
اسم .
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت فَلَ َّما َد َخ َل أ َْر َس َل
ت َم َع معاوية ْ
صلَّْي ُ
ورة فَلَ َّما َسلَّ َم ا ِإل َم ُام قُ ْم ُ
صلَّْي ُ
ت ِف َم َقامى فَ َ
اجلُ ُم َعةَ ِف الْ َم ْق ُ
عن السائب بن يزيد قال َ :
صَ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
وص َل
ت ْ
صالَةٍ َح َّىت تَ َكلَّ َم أ َْو َختُْر َج فَِإ َّن َر ُس َ
ىل فَ َق َ
إِ ََّ
اَّلل  أ ََمَرنَا بِ َذل َ
صلَّْي َ
ال الَ تَ ُع ْد ل َما فَ َعْل َ
اجلُ ُم َعةَ فَالَ تَصْل َها بِ َ
ك أَ ْن الَ تُ َ
ت إِذَا َ
صالَةٌ َح َّىت نَتَ َكلَّ َم أ َْو َخنُْرج ) .
َ
( أَ ْن َال نُوصل ص َالةً ب ٍ
ج ) أي  :تنتقل من حمل اجلمعة إىل حمل آخر من املسجد .
َ
َ َ
ص َالة ) أي :صالة الفرض بالنفل َ ( .ح ََّّت نَـتَ َكلَّ َم ) إما باألذكار الشرعية  ،أو مبخاطبة من جبانبه ( أ َْو ََّتُْر َ

ِ
ص َالةٍ َح َّىت نَتَ َكلَّ َم أ َْو َخنُْرج) معىن اخلروج هنا ،أي :ننتقل من حمل اجلمعة إىل حمل آخر من املسجد.
ص َالةً بِ َ
وقوله (أَ ْن َال نُوص َل َ
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ويؤيد هذا قوله ( حىت تكلم ) ألن التكليم يكون يف املسجد .
وحيتمل أن يكون املراد اخلروج من املسجد  ،فيكون املراد أداء سنة اجلمعة يف البيت .
ويؤيد هذا عموم قوله  ( صلوا يف بيوتكم  ،فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة ) .
فاحلديث دليل مشروعية الفصل بني صالة اجلمعة ونافلتها  ،إما بكالم أو حتول  ،وهذا احلكم ليس خاصاً باجلمعة  ،بل يف مجيع
الصلوات  ،واألفضل اخلروج إىل البيت  ،ملا تقدم من قوله  ( صلوا يف بيوتكم  ،فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة ) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمني  :بعض املصلني يغريون أماكنهم ويتبادلوهنا ألداء صالة السنة .فهل هلذا أصل من سنة النيب  ؟
فأجاب فضيلة الشيخ بقوله :نعم ،هلذا أصل ،حيث ثبت من حديث معاوية رضي هللا عنه أنه قال ( أمرنا رسول هللا  أن ال
توصل صالة بصالة حىت نتكلم أو خنرج ) فهذا يدل على أن األفضل أن منيز صالة الفريضة عن صالة النافلة ،وذلك باالنتقال
من املكان أو بالتحدث مع اجلار ،حىت يكون هناك فاصل بني الفرض وسنته ،وقد قال بذلك أهل العلم بأنه ينبغي الفصل بني
الفرض وسنته بالكالم ،أو االنتقال من موضعه.
 واحلكمة من هذا األمر :
أ-احلكمة من ذلك  :هو متييز الفريضة عن النافلة .
فعن نافع أن ابن عمر رأى رجالً يصلي ركعتني يف مقامه  ،فدفعه وقال  ( :أتصلي اجلمعة أربعاً ؟ ) .

قال ابن تيمية  :ويف هذا من احلكمة التمييز بني الفرض وغري الفرض  ،كما مييز بني العبادة وغري العبادة  ،وأيضاً فإن كثرياً من

أهل البدع كالرافضة وغريهم ال ينوون اجلمعة بل ينوون الظهر  ،ويظهرون أهنم سلموا وما سلموا  ،فيصلون ظهراً  ،ويظن الظان
أهنم يصلون السنة  ،فإذا فعل التمييز بني الفرض والنفل كان هذا منع هلذه البدعة .
ِ
 -4قوهلا ( َكا َن يسلِِم فَي ْنص ِر ُ ِ
ول هللاِ  ) فيه دليل على أنه إذا سلم اإلمام
ف َر ُس ُ
ص ِر َ
ف النِ َساءُ فَيَ ْد ُخْل َن بُيُوتَ ُه َّن م ْن قَْب ِل أَ ْن يَْن َ
َُ ُ َ َ
جاز للمأموم االنصراف سواء التفت اإلمام إىل املأمومني أو بقي مكانه  ،أو قام من موضعه  ،واألوىل للمأموم أن يبقى حىت
يلتفت اإلمام ويستقبل املأمومني  ،الحتمال أن يكون اإلمام جالساً ليسجد سجديت السهو بعد التسليم من الصالة  ،واألفضل
من هذا  :أن يكون قيامه بعد قيام اإلمام .
اَّللِ 
ول َّ
ت َكا َن َر ُس ُ
ويدل على جواز االنصراف مبجرد السالم  :ما رواه البخاري – وسيأيت َ -ع ْن أُِِم َسلَ َمةَ َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن َها قَالَ ْ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
اَّللُ أ َْعلَ ُم أ َّ
َن
ال أحد رواة احلديث  :نََرى َو َّ
وم  .قَ َ
يمهُ َوميَْ ُك ُ
إِ َذا َسلَّ َم قَ َام النِ َساءُ ح َ
ث ُه َو ِيف َم َقامه يَس ًريا قَْب َل أَ ْن يَ ُق َ
ني يَ ْقضي تَ ْسل َ
ِ
ك َكا َن لِ َكي ي ْنص ِر َ ِ
َح ٌد ِم ْن ِِ
الر َج ِال .
َذل َ
َْ َ
ف النِ َساءُ قَْب َل أَ ْن يُ ْد ِرَك ُه َّن أ َ
ٍ
ول َِّ
وأما ما رواه مسلم َع ْن أَنَ ٍ
ال ( :أَيُّ َها
الص َالةَ أَقْ بَ َل َعلَْي نَا بَِو ْج ِه ِه فَ َق َ
صلَّى بِنَا َر ُس ُ
س  قَ َ
ضى َّ
ات يَ ْوم  ،فَلَ َّما قَ َ
اَّلل  ذَ َ
ال َ :
صر ِ
وع  ،وَال بِ ُّ ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
اف  ،فَِإِِين أ ََرا ُك ْم أ ََم ِامي َوِم ْن َخْل ِفي).
َّاس  ،إِِِين إِ َم ُام ُك ْم  ،فَ َال تَ ْسبِ ُق ِوين بِ ُّ
الرُك ِ َ
الس ُجود َ ،وَال بالْقيَام َ ،وَال باالنْ َ
الن ُ
فاملراد باالنصراف هنا  :السالم .
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
اها ،
الرُك ِ
قال النووي رمحه هللا  " :قَ ْوله َ ( ال تَ ْسبِ ُق ِوين بِ ُّ
وع َ ،وَال بِالْقيَ ِام َ ،وَال بِاالنْصَراف ) فيه َْحت ِرمي َهذه ْاأل ُُمور َوَما ِيف َم ْعنَ َ
صر ِ
ِِ ِ
الس َالم " انتهى.
اف َّ :
َوالْ ُمَراد باالنْ َ
وقال اإلمام الشافعي رمحه هللا يف "األم" ( " : )151/1وللمأموم أن ينصرف إذا قضى اإلمام السالم قبل قيام اإلمام  ،وأن
يؤخر ذلك حىت ينصرف بعد انصراف اإلمام  ،أو معه أحب إيل له " انتهى .
وقال ابن قدامة رمحه هللا يف "املغين" ( " : )328/1ويستحب للمأمومني أن ال يثبوا قبل اإلمام  ،لئال يذكر سهوا فيسجد .
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة  :املراد باالنصراف من الصالة  :االنصراف منها بالسالم  ،ولذلك ورد النهي عن مسابقة اإلمام يف
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االنصراف فعن أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا  ( أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال
بالقيام وال باالنصراف ) على املأموم أن يسلم قبل إمامه ،وأما انصراف املأموم قبل انصراف اإلمام إىل جهة املصلني فال بأس به.
 -158باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
اب النَّاس إ ََل بَـ ْعض ُح َجر
َ -851ع ْن ُع ْقبَةَ قَ َ
صلَّْي ُ
اء النَّب  بال َْمدينَة ال َْع ْ
ام ُم ْسر ًعا فَـتَ َخطَّى رقَ َ
سلَّ َم ُثَّ قَ َ
ال ( َ
ت َوَر َ
ص َر فَ َ
ت أَ ْن
َّاس م ْن ُس ْر َعته فَ َخ َر َج َعلَْيه ْم فَـ َرأَى أَنَّـ ُه ْم َعجبُوا م ْن ُس ْر َعته فَـ َق َ
ال ذَ َك ْر ُ
ت َش ْيئًا م ْن ت ٍِْب ع ْن َدنَا فَ َكر ْه ُ
سائه فَـ َفز َ
ع الن ُ
نَ
ت بق ْس َمته ) .
سن فَأ ََم ْر ُ
َُْيب َ
---------( فَـتَ َخطَّى ) أي قطع الصفوف حال جلوس الناس .
سائه ) مجع حجرة اسم للمنزل .
( ُح َجر ن َ

َّاس م ْن ُس ْر َعته ) أي :خافوا ،وكانت تلك ع ادهتم إذا رأوا منه غري ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم .
( فَـ َفز َ
ع الن ُ

رت َشيئاً م ْن تِب ) الترب بكسر التاء الذهب الذي مل يصف ومل يضرب .
( ذَ َك ُ

سن ) أي  :يشغلين التفكر فيه عن التوجه واإلقبال على هللا تعاىل .
( فَ َكر ُ
هت أ ْن َُْيب َ
رت بق ْس َمته ) ويف رواية ( فقسمته ) .
( فأ َم ُ

 -1احلديث دليل على أن اجللوس واملكث بعد السالم حمله إذا مل يعرض ما حيتاج معه إىل القيام .
 -2احلديث على استحباب املسارعة إىل فعل اخلريات .
 -3فضائل املسارعة إىل اخلريات :

أوالً  :أهنا استجابة هلل ورسوله .
ك ِمن َّ ِِ
قال تعاىل ( ويسا ِرعو َن ِيف ْ ِ ِ
ني ) .
َُ َ ُ
الصاحل َ
اخلَْي َرات َوأ ُْولَئ َ َ
السماوات واألَرض أ ُِعد ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ني ) .
ْ
وقال تعاىل ( َو َسا ِرعُواْ إِ َىل َم ْغفَرةٍ ِمن َّربِِ ُك ْم َو َجنَّة َعْر ُ
َّت لْل ُمتَّق َ
ض َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
اَّللِ
ض أ ُِعدَّت لِلَّ ِذين آمنوا بِ َِّ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض َها َك َعْر ِ
ض ُل َّ
ض َّ
ك فَ ْ
َ َُ
اَّلل َوُر ُسل ِه َذل َ
ْ
وقال تعاىل ( َسابُِقوا إِ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِِ ُك ْم َو َجنَّة َعْر ُ
ض ِل الْ َع ِظيم ) .
يُ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ َو َّ
اَّللُ ذُو الْ َف ْ
وقال تعاىل ( فَاستَبِ ُقوا ْ ِ
اَّلل َِ
ِ ِ
مجيعاً ) .
ْ
اخلَْي َرات أَيْ َن َما تَ ُكونُوا يَأْت ب ُك ُم َُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َمْرج ُع ُك ْم َمج ًيعا فَيُ نَبِِئُ ُك ْم مبَا ُكنتُ ْم فيه َختْتَل ُفون ) .
استَبِ ُقوا ْ
اخلَْي َرات إِ َىل َّ
وقال تعاىل ( فَ ْ
الرجل مؤِمنا وميُْ ِسي َكافِرا أَو ميُْ ِسي مؤِمنا ويصبِح َكافِرا يبِ ِ
وقال  ( بَ ِادروا بِ ْاأل َْعم ِال فِتَ نًا َك ِقطَ ِع اللَّْي ِل الْمظْلِ ِم يُ ْ ِ
يع دينَهُ
ً ْ
ُ ْ ً َُ ْ ُ ً َ ُ
ُ
صب ُح َّ ُ ُ ُ ْ ً َ
ُ
َ
بِ َعَر ٍ
ض ِم َن الدُّنْيَا ) رواه مسلم .
وقال  ( ب ِادروا بِ ْاأل َْعم ِال ِستًّا طُلُوع الشَّم ِ ِ
َح ِد ُك ْم أ َْو أ َْمَر الْ َع َّامة ) رواه
َّج َ
ال أَ ِو الدَّابَّةَ أ َْو َخ َّ
ُّخا َن أَ ِو الد َّ
س م ْن َم ْغ ِرِهبَا أَ ِو الد َ
َ ْ
اصةَ أ َ
َ ُ
َ
مسلم .
وقال  ( التُّ َؤَدةُ ِيف ُك ِِل َش ْي ٍء إَِّال ِيف َع َم ِل ْاآل ِخَرةِ ) .

ثانياً  :أن هللا مدح املسارعني باْلريات وبني أن عاقبتهم الفالح يف الدنيا والنعيم الذي ال يزول يف اْلخرة .
اآلخ ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ ِ ِ
اَّلل والْي وِم ِ
وف
فقال تعاىل يف مدح أهل الكتاب الذين يتبعون آيات هللا واملسارعني باخلريات ( يُ ْؤمنُو َن ب ِ َ َ ْ
َ ُْ
َ َ ُُ
وي ْن هو َن ع ِن الْمن َك ِر ويسا ِرعو َن ِيف ْ ِ ِ
الصاحلِِني ) .
ك ِم َن َّ
اخلَْي َرات َوأ ُْولَئ َ
ََ َ ْ َ ُ َُ َ ُ
ثالثاً  :أن املسارعة يف اْلريات من أسباب استجابة الدعاء .
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اخلي ر ِ
ِ
ِ ِ
ات َويَ ْد ُعونَنَا َر َغباً َوَرَهباً َوَكانُوا لَنَا
استَ َجْب نَا لَهُ َوَوَهْب نَا لَهُ َْحي َىي َوأ ْ
قال تعاىل ( :فَ ْ
َصلَ ْحنَا لَهُ َزْو َجهُ إن َُّه ْم َكانُوا يُ َسار ُعو َن يف َْْ َ
ِِ
ني ) .
َخاشع َ

رابعاً  :أن املسارعة يف اْلريات من صفات املوحدين الذين هم من خشية ربم مشفقون .
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ِ
ين
ين ُه ْم بَرِهب ْم َال يُ ْش ِرُكو َن َ .والذ َ
ين ُه ْم بآيَات َرِهب ْم يُ ْؤمنُو َن َ .والذ َ
ين ُه ْم م ْن َخ ْشيَة َرِهب ْم ُم ْشف ُقو َن َ .والذ َ
قال تعاىل ( إ َّن الذ َ
ِِ ِ
ِ
ك يسا ِرعو َن ِيف ْ ِ
ِ
سابِ ُقون ) .
َّه ْم إِ َىل َرِهب ْم َراج ُعو َن  .أ ُْولَئ َ ُ َ ُ
يُ ْؤتُو َن َما آتَوا َوقُلُوبُ ُه ْم َوجلَةٌ أَن ُ
اخلَْي َرات َوُه ْم َهلَا َ
ِ ِ ِ
اخلي ر ِ
وقال تعاىل بعد ذكره للعديد من األنبياء ( وجع ْلنَ ِ
ِ ِ
الص َال ِة َوإِيتَاء ا َّلزَك ِاة
ات َوإِقَ َام َّ
َ ََ ُ
اه ْم أَئ َّمةً يَ ْه ُدو َن بأ َْمرنَا َوأ َْو َحْي نَا إلَْيه ْم ف ْع َل َْْ َ
ِِ
ين ) .
َوَكانُوا لَنَا َعابد َ
خامساً  :أهنا دليل على علو اَلمة .
الزَكاةِ َخيَافُو َن ي وما تَتَ َقلَّ ِ ِ
الص َالةِ َوإِيتَاء َّ
ص ُار ) .
قال تعاىل ( ِر َج ٌ
ال َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِجتَ َارةٌ َوَال بَْي ٌع َعن ِذ ْك ِر َّ
اَّللِ َوإِقَ ِام َّ
وب َو ْاألَبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
َْ ً
ُ
ِ
ك فَ ْليَتَ نَافَ ِ
س الْ ُمتَ نَافِ ُسو َن ) .
وقال تعاىل ( َوِيف َذل َ
وقال  ( احرص على ما ينفعك ،واستعن باهلل وال تعجز ) رواه مسلم .
وقال  ( إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس ) رواه البخاري .
سادساً  :الدخول إَل اْلنة :
ك الْ ُم َقَّربُو َن ) .
السابِ ُقو َن َّ
قال تعاىل ( َو َّ
السابِ ُقو َن * أ ُْولَئِ َ
السابقون يف الدنيا إىل اخلريات سبقوا يف اآلخرة إىل اجلنات فإن السبق هناك على قدر السبق هنا .
 -4الرسول  وصحابته كانوا يبادرون للخريات :
أ -حديث النيب  ، حيث بادر إىل توزيع الصدقة بعد صالته مباشرة .
ب -وعن ربيعة بن كعب قال ( كنت أبيت مع رسول هللا  فأتيته بوضوئه وحاجته  ،فقال يل  :سلين  ،فقلت  :أسألك
مرافقتك يف اجلنة  ،قال  :فأعين على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم .
ول َِّ
ِ
الدثُوِر بِالدَّرج ِ
ج -و َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ ( أ َّ
ب أ َْه ُل ُّ
ال
ات الْ ُعلَى َوالنَّعِي ِم الْ ُم ِقي ِم  .فَ َق َ
ين أَتَ ْوا َر ُس َ
ََ
َن فُ َقَراءَ الْ ُم َهاج ِر َ
اَّلل  فَ َقالُوا َذ َه َ
«وما َذ َاك»  .قَالُوا يصلُّو َن َكما نُ ِ
اَّللِ 
ول َّ
ال َر ُس ُ
َّق َويُ ْعتِ ُقو َن َوالَ نُ ْعتِ ُق  .فَ َق َ
صد ُ
ص َّدقُو ُن َوالَ نَتَ َ
وم َويَتَ َ
ومو َن َك َما نَ ُ
صلِى َويَ ُ
َ َ
َُ
صُ
صُ
ََ
ِ
«أَفَالَ أُعلِِم ُكم َشيئاً تُ ْد ِرُكو َن بِِه من سب َق ُكم وتَسبِ ُقو َن بِِه من ب ع َد ُكم والَ ي ُكو ُن أَح ٌد أَفْ ِ
صنَ ْعتُ ْم» .
َ َ
َُ ْ ْ
صنَ َع مثْ َل َما َ
ض َل مْن ُك ْم إِالَّ َم ْن َ
َ ْ َْ ْ َ َ
َ ْ ََ ْ َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ني َمَّرةً»  .قَ َ
اَّلل  .قَ َ
ول َّ
قَالُوا بَلَى يَا َر ُس َ
صالَة ثَالَثاً َوثَالَث َ
ال أَبُو َ
ال «تُ َسبِِ ُحو َن َوتُ َك ُِربو َن َوَْحت َم ُدو َن ُدبَُر ُك ِِل َ
صال ٍح فَ َر َج َع فُ َقَراءُ
ضل َِّ
ِ
ول َِّ
ِ
اج ِرين إِ َىل رس ِ
اَّلل يُ ْؤتِ ِيه
ال َر ُس ُ
اَّللِ  فَ َقالُوا َِمس َع إِ ْخ َوانُنَا أ َْه ُل األ َْم َو ِال ِمبَا فَ َعْلنَا فَ َف َعلُوا ِمثْ لَهُ  .فَ َق َ
ول َّ
اَّلل « ذَل َ
الْ ُم َه َ َ ُ
ك فَ ْ ُ
َم ْن يَ َشاءُ ) رواه مسلم .
قال ابن القيم ... :كما كان أصحاب رسول هللا  يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشرتاكهم فيه  ،بل حيض
بعضهم بعضاً  ،وهي نوع من املسابقة  ،وقد قال تعاىل ( سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ) .
وعن عبد هللا بن عمرو ( أن رجالً قال  :يا رسول هللا ! إن املؤذنني يفضلوننا  ،فقال رسول هللا  : قل كما يقولون  ،فإذا
انتهيت فسل تعط ) رواه أبوداود .
 ومن املسارعة إىل اخلريات التأسف على فواهتا  ،ومن األمثلة على ذلك :
أوالً  :ما جاء يف احلديث السابق  :حيث كان الفقراء حيزنون على ما يتعذر عليهم فعله من اخلري مما يقدر عليه غريهم .
ثانياً  :احلزن على التخلف عن اخلروج يف اجلهاد لعدم القدرة على آلته .
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كما قال تعاىل ( وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال
جيدوا ما ينفقون ) .
ثالثاً  :التأسف على فوات الطاعة .

فإن ابن عمر ملا بلغ ه حديث ( من شهد اجلنازة حىت تدفن فله قرياط  ،ومن شهدها حىت يصلى عليها فله قرياطان ) قال  :لقد
فرطنا يف قراريط كثرية .
 -5احلديث دليل على استحباب التخلص مما يشغل القلب عن هللا .
 -6احلديث دليل على استحباب التجرد من مشاغل الدنيا حال العبادة لتصفو نفسه فيها .
-7أن التفكر يف الصالة يف أمر ال يتعلق بالصالة ال يفسدها وال ينقص من كماهلا .
-8أن إنشاء العزم يف أثناء الصالة على األمور اجلائزة ال يضر .
 -9احلديث دليل على جواز ختطي الرقاب إذا كان حلاج ة .
فائدة :حكم ختطي الرقاب :
اختلف العلماء يف حكم ذلك على قولني :

القول األول  :الكراهة .
ونقله ابن املنذر عن اجلمهور  .وقال ابن حجر  :واألكثر على أهنا كراهة تنزيه  ،وهو املشهور عند الشافعية  ،ومذهب احلنابلة .
وقَيَّد مالك واألوزاعي الكراهة مبا إذا كان اخلطيب على املنرب .
جاء يف "املدونة" ( " : )159/1وقال مالك  :إمنا يكره التخطي إذا خرج اإلمام  ،وقعد على املنرب  ،فمن ختطى حينئذ فهو
الذي جاء فيه احلديث  ،فأما قبل ذلك فال بأس به إذا كانت بني يديه فَُر ٌج  ،وليرتفق يف ذلك " انتهى .

القول الثاين  :أن التخطي حرام مطلقاً يف يوم اجلمعة وغريه .
ال لَه النَِّيب ِ ( 
حلديث عب ِد َِّ
َّاس ي وم ْ ِ
س،
ب ،فَ َق َ ُ ُّ
اجلُ ُم َعة َوالنِ ُّ
َْ
ْ
اب الن ِ َ ْ َ
اَّلل بْ ِن بُ ْس ٍر  قال َ :جاءَ َر ُج ٌل يَتَ َخطَّى ِرقَ َ
َّيب  خيَْطُ ُ
اجل ْ
ت )  .رواه أبو داود .
فَ َق ْد آ َذيْ َ
قال الرتمذي  :والعمل عليه عند أهل العلم  ،كرهوا أن يتخطى الرجل يوم اجلمعة رقاب الناس  ،وشددوا يف ذلك " انتهى .
وهذا ما رجحه مجع من احملققني  ،كابن املنذر  ،وابن عبد الرب  ،والنووي  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،كما يف "االختيارات
الفقهية" (ص  )81وغريهم  .ومن املعاصرين الشيخ ابن عثيمني .
قال ابن املنذر معلالً القول بالتحرمي  :ألن األذى حيرم قليله وكثريه  ،وهذا أذى  ،كما جاء يف احلديث الصحيح قال النيب  ملن
يراه يتخطى  ( :اجلس فقد آذيت ) "اجملموع" (. )467/4
وقال ابن عبد الرب يف ( التمهيد ) ويف قول رسول هللا  للمتخطي يوم اجلمعة ( :آذيت) بيان أن التخطي أذى  ،وال حيل أذى
مسلم حبال  ،يف اجلمعة وغري اجلمعة .
وقال النووي يف ( روضة الطالبني )  :املختار أن ختطي الرقاب حرام  ،لألحاديث فيه .
وقال الشيخ ابن عثيمني  " :ختطي الرقاب حرام حال اخلطبة وغريها  ،لقول النيب  لرجل رآه يتخطى رقاب الناس ( :اجلس
فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان يف أثناء اخلطبة ؛ ألن فيه أذيةً للناس  ،وإشغاالً هلم عن استماع اخلطبة  ،حىت وإن كان
التخطي إىل فرجة ؛ ألن العلة وهي األذية موجودة " انتهى " .فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني" (. )147/16
 لكن جيوز التخطي إذا كان لعذر .
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قال ابن قدامة  :إذا جلس يف مكان ،مث بدت له حاجة ،أو احتاج إىل الوضوء ،فله اخلروج ،قال عقبة ( صليت وراء النيب 
باملدينة العصر  ،فسلم  ،مث قام مسرعاً  ،فتخطى رقاب الناس إىل حجر بعض نسائه فقال  :ذكرت شيئا من ترب عندنا فكرهت
أن حيبسين  ،فأمرت بقسمته ) رواه البخاري  ،فإذا قام من جملسه  ،مث رجع إليه فهو أحق به  ،لقول النيب  ( من قام من
جملسه  ،مث رجع إليه  ،فهو أحق به )  ،وحكمه يف التخطي إىل موضعه حكم من رأى بني يديه فرجة .
السبِيل إِ َىل
َّخ ِطِ َي إِال لِ َم ْن ال َِجيد َّ
ونقل احلافظ يف "فتح الباري" ( )433/2عن اإلمام الشافعي رمحه هللا أنه قال  :أَ ْكَره الت َ
ِ
ك اه .
صلَّى إِال بِ َذل َ
الْ ُم َ
ِ
ِِ
الر ُجوع إِ َىل
صل َّ
ك َ ،وَم ْن يُِريد ُّ
ف الْ ُمْن َق ِطع إِ ْن أ ََِب َّ
السابِ ُق ِم ْن َذل َ
الص ِ
مث قال احلافظ َ " :وَه َذا يَ ْد ُخل فيه ا ِإل َمام َ ،وَم ْن يُِريد َو ْ
ِ ِ
ِ
ورةٍ " انتهى .
َم ْو ِضعه الَّذي قَ َام مْنهُ ل َ
ضُر َ
فاخلالصة  :أنه جيوز التخطي حلاجة  ،ويدخل يف ذلك عدة صور :
فمنها  :اإلمام إذا كان ال جيد طريقاً إىل موضعه إال بالتخطي .
ومنها  :أن يريد اخلروج من مكانه حلاجة  ،حلديث عقبة املتقدم .
ومنها  :إذا كان جالسا يف موضع متقدم مث قام منه لعارض مث عاد إليه جاز له التخطي .
 -159باب االنفتال واالنصراف عن اليمني والشمال

وكان أنس ينفتل عن َيينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد االنفتال عن َيينه.
صالَته يَـ َرى أ َّ
َح ُد ُك ْم ل َّ
ف إالَّ َع ْن ََيينه لََق ْد
صر َ
َن َح ًّقا َعلَْيه أَ ْن الَ يَـ ْن َ
لش ْيطَان َش ْيئًا م ْن َ
 -852عن َع ْب ُد هللا قال ( الَ ََْي َع ْل أ َ
ساره ) .
صر ُ
ت الن َّ
َرأَيْ ُ
ريا يَـ ْن َ
َّب َ كث ً
ف َع ْن يَ َ
[ م . ] 707 :
----------

( عن َع ْب ُد هللا ) ابن مسعود .
( يَـ َرى أ َّ
ف إالَّ َع ْن ََيينه ) يعين  :يرى أن حقاً عليه عدم االنصراف إال عن ميينه .
صر َ
َن َح ًّقا َعلَْيه أَ ْن الَ يَـنْ َ

ساره ) رواية مسلم ( أكثر ما رأيت رسول هللا  ينصرف عن ِشاله ) .
صر ُ
ت الن َّ
( لََق ْد َرأَيْ ُ
ريا يَـ ْن َ
َّب َ كث ً
ف َع ْن يَ َ
-1يف هذا احلديث خيرب ابن مسعود أنه رأى النيب  كثري ينصرف من صالته عن يساره .
لكن جاء يف صحيح مسلم عن أنس قال ( أما أنا  ،فأكثر ما رأيت رسول هللا  ينصرف عن ميينه ) .
واجلمع بينهما :
ِ ِ ِ
ِ
اجلَ ْمع بَْي َ َّ ِ
قال النووي َ :و ْجه ْ
َّيب َ كا َن يَ ْف َعل تَ َارة َه َذا َوتَ َارة َه َذا  ،فَأ ْ
يما يَ ْعلَمهُ
َخبَ َر ُك ِل َواحد مبَا ا ْعتَ َق َد أَنَّهُ ْاألَ ْكثَر ف َ
نهما  :أَن الن ِ
؛ فَ َد َّل علَى جوازمها  ،وَال َكراهة ِيف و ِ
احد ِمْن ُه َما .
َ ََ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بسبَ ِ
لش َمال َ ،وإَّمنَا ه َي ِيف َح ِق َم ْن يََرى
َصل االنْصَراف َع ْن الْيَمني أ َْو ا ِ
َوأ ََّما الْ َكَر َاهة الَِّيت اقْ تَ َ
بأ ْ
ضَ
اها َك َالم ابْن َم ْس ُعود فَلَْي َس ْ َ
أ َّ ِ
ك َال ب ِد ِمْنه ؛ فَِإ َّن من اِ ْعتَ َق َد وجوب و ِ
ال  :يََرى أ َّ
َن َحقًّا َعلَْي ِه  ،فَِإَّمنَا ذَ َّم َم ْن َرآهُ َحقًّا َعلَْي ِه
احد ِم ْن ْاأل َْمَريْ ِن خمُْ ِطئ َ ،وِهلََذا قَ َ
َن ذَل َ ُ ُ
َْ
ُُ َ
ِ
ِ
 .وم ْذهبنَا أَنَّه َال َكراهة ِيف أ ِ
ت َع ْن َميِينه أ َْو ِِشَاله  ،فَِإ ْن
اجته َ ،س َواء َكانَ ْ
ََ َ ُ َ َ
ب أَ ْن يَْن َ
ص ِرف ِيف ج َهة َح َ
َ
َحد م ْن ْاأل َْمَريْ ِن  ،لَك ْن يُ ْستَ َح ِ
ِ
ضل لِعم ِوم ْاألَح ِاديث الْمص ِرحة بَِف ْ ِ
ِ
اجلِهتَ ِ
وها َ .ه َذا
ان ِيف ْ
ض ِل الْيَمني ِيف بَاب الْ َم َكا ِرم َوَْحن َ
اجة َو َع َد َ
ا ْستَ َوى ْ َ
ُ َِ َ
َ
احلَ َ
مها فَالْيَمني أَفْ َ ُ ُ
احلَ ِديثَ ْ ِ
الص َواب َ .واَ ََّّلل أ َْعلَم  ( .نووي ) .
ص َواب الْ َك َالم ِيف َه َذيْ ِن ْ
ني َوقَ ْد يُ َقال فِي ِه َما ِخ َالف َّ
َ
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صل َوالْ ُك َّراث
 -160باب َما َجاءَ يف الثُّوم َّ
الىن َوالْبَ َ
ص َل م َن ا ْْلُوع  ،أ َْو غَ ْريه فَالَ يَـ ْق َربَ َّن َم ْسج َدنَا.
ُّوم  ،أَو الْبَ َ
َوقَـ ْول النَّب َ : م ْن أَ َك َل الث َ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما ( أ َّ
ال  :يف غَ ْزَوة َخ ْيبَـ َر َم ْن أَ َك َل م ْن َهذه َّ
َ -853عن ابْن ُع َم َر َ ،رض َي َّ
َّب  قَ َ
ُّوم  -فَالَ
َن الن َّ
الش َج َرة  ،يَـ ْعن الث َ
يَـ ْق َربَ َّن َم ْسج َدنَا ) .
[ م . ] 561 :

َّب َ ( م ْن أَ َك َل م ْن َهذه َّ
ساجدنَا
ال  :قَ َ
 -854وعن َجابر بْن َع ْبد هللا  ،قَ َ
ُّوم  -فَالَ يَـ ْغ َ
ال الن ُّ
الش َج َرة  -يُري ُد الث َ
شانَا يف َم َ
ال َما أ َُراهُ يَـ ْعن إالَّ نيئَهُ ) .
ْت َما يَـ ْعن به قَ َ
قُـل ُ
ال ََمْلَ ُد بْ ُن يَزي َد َ ،عن ابْن ُج َريْ ٍج إالَّ نَـ ْتـنَهُ.
َوقَ َ
[ م . ] 564 :

ال ابْ ُن َو ْه ٍ
صال ٍح َ ،عن ابْن َو ْه ٍ
ات.
ب أُِتَ ببَ ْد ٍر قَ َ
َوقَ َ
ال أ ْ
ض َر ٌ
ب يَـ ْعن طَبَـ ًقا فيه ُخ َ
َمحَ ُد بْ ُن َ
الز ْهري  ،أ َْو يف ا ْحلَديث.
صةَ الْق ْدر فَال أَ ْدري ُه َو م ْن قَـ ْول ُّ
س ق َّ
َوََلْ يَ ْذ ُكر اللَّْي ُ
ث َ ،وأَبُو َ
ص ْف َوا َن َع ْن يُونُ َ
 -855عن َجاب َر بْ َن َع ْبد هللا َز َع َم أ َّ
ال  -فَـ ْليَـ ْعتَز ْل َم ْسج َدنَا
صالً فَـ ْليَـ ْعتَزلْنَا  ،أ َْو قَ َ
َّب  قَ َ
َن الن َّ
وما  ،أ َْو بَ َ
ال ( َم ْن أَ َك َل ثُ ً
ٍ
َولْيَـ ْق ُع ْد يف بَـ ْيته َ ،وأ َّ
ال
يها م َن الْبُـ ُقول فَـ َق َ
َّب  أُِتَ بق ْد ٍر فيه َخض َر ٌ
َن الن َّ
ِب ِبَا ف َ
سأ ََل فَأُ ْخ َ
ات م ْن بُـ ُقول فَـ َو َج َد ََلَا رُيًا فَ َ
ال ُك ْل فَإين أُنَاجي َم ْن الَ تُـنَاجي ) .
َص َحابه َكا َن َم َعهُ فَـلَ َّما َرآهُ َكرهَ أَ ْكلَ َها قَ َ
وها إ ََل بَـ ْعض أ ْ
قَـربُ َ
صال ٍح بَـ ْع َد َحديث يُونُس َ ،عن ابْن ش َه ٍ
ت قَـ ْو َل يُونُس.
َوقَ َ
ال أ ْ
اب َو ْه َو يُـثْب ُ
َمحَ ُد بْ ُن َ
َ
[ م . ] 564 :
َّب َ ( م ْن أَ َك َل م ْن َهذه
ال  :قَ َ
ب هللا  يف الثُّوم فَـ َق َ
َ -856ع ْن َع ْبد ال َْعزيز قَ َ
ال الن ُّ
ت نَ َّ
سا َما َْس ْع َ
ال َسأ ََل َر ُج ٌل أَنَ ً
َّ
ني َم َعنَا ) .
صل َ َّ
الش َج َرة فَالَ يَـ ْق َربْـنَا  ،أ َْو الَ يُ َ
[ م . ] 562 :
---------( أُِتَ بق ْد ٍر ) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه .
( فَـ َو َج َد ََلَا رُيًا ) املراد الريح الكريهة .

َص َحابه َكا َن َم َعهُ ) قال احلافظ  :املراد بالبعض أبو أيوب األنصاري كما جاء يف مسلم .
( فَـ َق َ
وها إ ََل بَـ ْعض أ ْ
ال قَـربُ َ
( ُك ْل فَإين ) أي  :ألين .

( أُنَاجي َم ْن الَ تُـنَاجي ) أُسار من ال تُسار  ،وهم املالئكة .
 -1يف هذه األحاديث النهي عن إتيان املسجد ملن أكل ثوماً أو بصالً أو كراثاً  ،وهل هذا النهي للتحرمي أو للكراهة ؟
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن هذا النهي للكراهة التنزيهية صوناً للمسجد عما يستقذر ودرءاً إليذاء املصلني وكذلك املالئكة ،فإن
املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم .
وذهب بعض أهل العلم إىل أن النهي للتحرمي .
وهذا هو القول الراجح .
ويدل عليه ما راه مسلم يف صحيحه أن عمر بن اخلطاب  قال ( لقد رأيت النيب  إذا وجد رحيها من الرجل يف املسجد
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أمر به فأخرج إىل البقيع ) .
هذا فضالً عن ظاهر هنيه  إذ األصل فيه املنع والتحرمي ،وممن أفىت بذلك من املعاصرين الشيخ ابن باز رمحه هللا.
وعلى ذلك فال جيوز ملن أكلهما أو أحدمها أو ما شاهبهما مما له رائحة مؤذية وكريهة أن يدخل املساجد .
قال الشيخ ابن باز  :من يأكل الثوم أو البصل أو الكراث ال جيوز له الذهاب إىل املسجد؛ ألنه يؤذي الناس بذلك والنيب 
هنى عن ذلك ،وقال ( من أكل ثوماً أو بصالً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا ،وليقعد يف بيته) ،وثبت أنه  أمر بإخراج من
تعاطى هذه األمور عن املسجد ،وقال ( إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم )  ،فال جيوز للمسلم أن يتعاطى الكراث أو
الثوم أو البصل أن يصلي مع املسلمني ألنه يؤذيهم بذلك .
-2ذهب بعض العلماء إىل أن النهي خاص مبسجد رسول هللا  ،لقوله ( مسجدنا) لكن الصحيح أنه عام يف كل مسجد.
ويوؤيده رواية أمحد ( فال يقربن املساجد ) .
ِ
ِ ِِ
ص ِريح يَْن َهى َم ْن أَ َك َل الث َّْوم َوَْحنوه َع ْن
َّجَرة يَ ْع ِين الث َّْوم فََال يَ ْقَربَ َّن الْ َم َساجد ) َه َذا تَ ْ
قال النووي  :قوله ( َم ْن أَ َك َل م ْن َهذه الش َ
دخول ُكل مس ِجد  ،وه َذا م ْذهب الْعلَماء َكافَّة إَِّال ما ح َكاه الْ َق ِ
اضي ِعيَاض َع ْن بَ ْعض الْ ُعلَ َماء  :أ َّ
اص ِيف َم ْس ِجد
َن الن ْ
ُُ
َ َ ُ
َّهي َخ ِ
َِْ
ََ َ َ ُ َ
اجلمهور  ( :فَ َال ي ْقرب َّن الْمس ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
اجد ) .
َّيب  ل َق ْوله ِ يف بَ ْعض ِرَوايَات ُم ْسلم  ( :فَ َال يَ ْقَربَ َّن َم ْسجدنَا ) َو ُح َّجة ُْ ْ ُ
َ ََ َ َ
الن ِ
وقال ابن دقيق العيد :قوله مسجدنا) تعلق به بعضهم يف أن هذا النهي خمصوص مبسجد الرسول ،ورمبا يتأكد ذلك بأنه كان
مهبط امللك بالوحي والصحيح املشهور خالف ذلك ،وأنه عام ملا جاء يف بعض الروايات (مساجدنا) ويكون مسجدنا للجنس
أو لضرب املثال ،فإن هذا النهي معلل :إما بتأذي اآلدميني أو بتأذي املالئكة احلاضرين ،وذلك يوجد يف املساجد كلها .
-2قوله لبعض أصحابه ( كل فإين أناجي من ال تناجي ) املراد املالئكة .
وقد جاء عند ابن خزمية وابن حبان أن النيب  قال ( أستحي من مالئكة هللا وليس مبحرم ) .
ويف رواية ( فإين لست كأحد منكم  ،إين أخاف أن أوذي صاحيب ) .
-3أن العلة يف النهي عن إتيان املسجد ملن أكل من هذه األشياء  ،الرائحة الكريهة اليت تصدر عنها  ،فإن فيها إيذاء للمصلني
واملالئكة تتأذى مما يتأذى منه املصلون  ،كما يف الرواية األخرى .
ال (من أَ َكل ِمن ه ِذهِ الْب ْقلَ ِة الث ِ
كما يف حديث َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد َِّ ِ ِ ِ
اث-
ُّوم َ -وقَ َ
ُّوم َوالْ ُكَّر َ
ال َمَّرًة َم ْن أَ َك َل الْبَ َ
ص َل َوالث َ
َّب  قَ َ َ ْ َ ْ َ َ
اَّلل َعن الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم) .
فَالَ يَ ْقَربَ َّن َم ْسج َدنَا فَِإ َّن الْ َمالَئ َكةَ تَتَأَذَّى ممَّا يَتَأَذَّى مْنهُ بَنُو َ
احلَ ِديث َدلِيل َعلَى َمْنع آكِل الث َّْوم َوَْحنوه ِم ْن ُد ُخول الْ َم ْس ِجد َ -وإِ ْن َكا َن َخالِيًا ِ -ألَنَّهُ َحمَ ِل
ال الْ ُعلَ َماء َ :وِيف َه َذا ْ
قال النووي  :قَ َ
ِ ِ
ِ
َح ِاديث .
الْ َم َالئ َكة َ ،ول ُع ُموم ْاأل َ
ِ
ِ
حيها )
َح َّل َّ
َّها َش َجَرة أَ ْكَرهُ ِر َ
اَّلل ِيل َ ،ولَكن َ
س ِيل َْحت ِرمي َما أ َ
-4قَ ْوله  ( أَيِ َها النَّاس إنَّهُ لَْي َ
ِ
ِِ ِ
ِ
َن الثَّوم لَي ِ
َّ
َص َحابنَا ِيف الث َّْوم َه ْل َكا َن
س حبََرٍام َ ،وُه َو إِ ْمجَاع َم ْن يُ ْعتَ ُّد بِه َك َما َسبَ َق َ ،وقَ ْد ا ْختَ لَ َ
فأْ
قال النووي  :فيه َدليل َعلَى أ ْ ْ َ
اهر ه َذا ْ ِ
ِ
َّح ِرِمي يَ ُقول  :الْ ُمَراد
س ِمبُ َحَّرٍم َعلَْي ِه َ وَم ْن قَ َ
َحَر ًاما َعلَى َر ُسول َّ
اَّلل  ؟ أ َْم َكا َن يَْت ُركهُ تَنَ ُّزًها َ .وظَ َ
ال بِالت ْ
احلَديث أَنَّهُ لَْي َ
اَّلل َهلَا  ( .نووي ) .
َح َّل َّ
س ِيل أَ ْن أُ َحِِرم َعلَى أ َُّم ِيت َما أ َ
لَْي َ
لقوله  ( من أكل ثوماً أو بصالً . ) ...
ولقوله  يف احلديث (  ...وليس مبحرم . ) ...
ولقوله  لبعض أصحابه ( كل فإين أناجي من ال تناجي ) .
ِ ِِ
اخلَبِيث ِيف َك َالم
ال أ َْهل اللُّغَة ْ :
َّجَرة ْ
اها َخبِيثَة لُِقْب ِح َرائِ َح َتها  .قَ َ
اخلَبِيثَة َ
)مسَّ َ
 -5قال النووي  :قَ ْوله َ ( م ْن أَ َك َل م ْن َهذه الش َ
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الْ َعَرب الْ َمكُْروه ِم ْن قَ ْول أ َْو فِ ْعل أ َْو َمال أ َْو طَ َعام أ َْو َشَراب أ َْو َش ْخص .
-6يلحق هبذه األشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها املالئكة أو املصلون .
قال الشيخ ابن باز  :ثبت عن رسول هللا  أنه قال ( من أكل ثوماً أو بصالً فال يقربن مسجدنا وليصل يف بيته ) وثبت عنه
 أنه قال  ( :إن املالئكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو اإلنسان ) وكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل  ،كشارب
الدخان ومن له رائحة كريهة يف إبطه أو غريمها مما يؤذي جليسه  .فإنه يكره له أن يصلي مع اجلماعة  .وينهى عن ذلك حىت
يستعمل ما يزيل هذه الرائحة وجيب عليه أن يفعل ذلك مع االستطاعة حىت يؤدي ما أوجب هللا عليه من الصالة يف اجلماعة ،
أما التدخني فهو حمرم مطلقاً وجيب عليه تركه يف مجيع األوقات ملا فيه من املضار الكثرية يف الدين والبدن واملال .
 -7قال ابن حجر  :وقع يف حديث حذيفة عند بن خزمية ( من أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا ثالثاً ) وبوب
عليه توقيت النهى عن إتيان اجلماعة آلكل الثوم وفيه نظر  ،الحتمال أن يك ون قوله ( ثالثاً ) يتعلق بالقول أي قال ذلك (
ثالثاً ) بل هذا هو الظاهر ألن علة املنع وجود الرائحة وهي ال تستمر هذه املدة .
-8أن من أكل البصل أو الثوم ال حيضر اجلماعة  ،دفعاً ألذيته .
فالفرق بينه وبني املريض الذي ال يستطيع أن حيضر  ،أن املريض معذور ويكتب له أجر اجلماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع
اجلماعة  ،وأما آكل البصل والثوم فال يكتب له أجر اجلماعة  ،ألنه ال حيضر للجماعة دفعاً ألذيته .
 -9قال احلافظ  :حكم رحبة املسجد وما قرب منها حكمه  ،ولذلك كان  إذا وجد رحيها يف املسجد أمر بإخراج من
وجدت منه إىل البقيع كما ثبت يف مسلم عن عمر . 
ني الَ أَر ُامهَا إِالَّ َخبِيثَتَ ْ ِ
عن عمر قال ( ُ ...مثَّ إِنَّ ُكم أَيُّ َها النَّاس تَأْ ُكلُو َن َش َجرتَ ْ ِ
اَّللِ  إِ َذا
ول َّ
ت َر ُس َ
ُّوم لََق ْد َرأَيْ ُ
ني َه َذا الْبَ َ
ص َل َوالث َ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِج إ َىل الْبَقي ِع فَ َم ْن أَ َكلَ ُه َما فَ ْليُمْت ُه َما طَْبخاً ) .
َو َج َد ِرحيَ ُه َما ِم َن َّ
الر ُج ِل ِِف الْ َم ْسجد أ ََمَر به فَأ ْ
ُخر َ
ِ ِِ
ني َم َعنَا ) .
صلِِ َ َّ
َّجَرةِ فَالَ يَ ْقَربْنَا  ،أ َْو الَ يُ َ
 -10قوله ( َم ْن أَ َك َل م ْن َهذه الش َ
ِ
قال النووي  :فِ ِيه  :نَهي من أَ َكل الثَّوم وَحنوه عن حضور جممع الْم ِ
ِ
َّهي َع ْن
صلِ َ
ني َ ،وإِ ْن َكانُوا ِيف َغ ْري َم ْسجد َ ،ويُ ْؤ َخذ مْنهُ الن ْ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ
ِ ِ ِ
وها َك َما َسبَ َق .
َسائر َجمَامع الْعبَ َادات َوَْحن َ
وقال القرطيب  :يدل على أن جمتمع الناس حيث كان لصالة أو غريها ؛ كمجالس العلم والوالئم وما أشبهها  ،ال يقرهبا َمن أكل
الثوم وما يف معناه ؛ مما له رائحة كريهة تؤذي الناس  ،ولذلك مجع بني الثوم والبصل والكراث يف حديث جابر .
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 -161باب وضوء الصبيان
ومَّت َيب عليهم الغسل والطهور وحضورهم اْلماعة والعيدين واْلنائز وصفوفهم.
ٍ
ت َّ
ْت يَا أَبَا َع ْم ٍرو َم ْن
ب قَ َ
ص ُّفوا َعلَْيه فَـ ُقل ُ
الش ْع َّ
 -857عن َْ :س ْع ُ
ال  :أَ ْخبَـ َرين َم ْن َم َّر َم َع النَّب َ علَى قَـ ٍِْب َم ْنبُوذ فَأ ََّم ُه ْم َو َ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
اس.
ك فَـ َق َ
َح َّدثَ َ
[ م . ] 954 :

َ -858عن أَِب سع ٍ
يد ْ
ب َعلَى ُكل ُْحمتَلم ).
اْلُ ْدري َ ،عن النَّب  قَ َ
ْ
َ
ال ( الْغُ ْس ُل يَـ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة َواج ٌ
[ م . ] 846 :
َ -859عن ابْن َعبَّ ٍ
ال ( ب ُّ
ام
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
ام الن ُّ
َّب  فَـلَ َّما َكا َن يف بَـ ْعض اللَّْيل قَ َ
ت ع ْن َد َخالَِت َم ْي ُمونَةَ لَْيـلَةً فَـنَ َ
ت فَـتَـ َو َّ
ول هللا  فَـتَـ َو َّ
ْت ََْن ًوا َمَّا
َر ُس ُ
ضأ ُ
ضأَ م ْن َش ٍن ُم َعلَّ ٍق ُو ُ
صلي فَـ ُق ْم ُ
ام يُ َ
وءا َخفي ًفا ََُ -ف ُفهُ َع ْم ٌرو َويُـ َقللُهُ جدًّا ُُ ،ثَّ قَ َ
ض ً
ت َع ْن يَساره فَ َح َّولَن فَ َج َعلَن َع ْن ََيينه ُُثَّ َ َّ
تَـ َو َّ
ام َح ََّّت نَـ َف َخ فَأَتَاهُ ال ُْمنَادي
اء َّ
اَّللُ ُُثَّ ا ْ
ت فَـ ُق ْم ُ
ضأَ ُُثَّ ج ْئ ُ
ضطَ َج َع فَـنَ َ
صلى َما َش َ
َ
صلَّى َوََلْ يَـتَـ َو َّ
ام قَـلْبُهُ.
الصالَة فَـ َقام َم َعهُ إ ََل َّ
يُـ ْؤذنُهُ ب َّ
اسا يَـ ُقولُو َن إ َّن الن َّ
الصالَة فَ َ
ام َع ْيـنُهُ َ ،والَ يَـنَ ُ
َّب  تَـنَ ُ
ضأْ قُـلْنَا ل َع ْم ٍرو إ َّن نَ ً
ك} .
ت ُعبَـ ْي َد بْ َن ُع َم ٍْري يَـ ُق ُ
قَ َ
ول  :إ َّن ُرْؤيَا األَنْبيَاء َو ْح ٌي ُثَّ قَـ َرأَ {:إين أ ََرى يف ال َْمنَام أَين أَ ْذ َِبُ َ
ال َع ْم ٌرو َْس ْع ُ
[ م . ] 763 :

َ -860عن أَنَس بْن مال ٍ
ك ( أ َّ
ُصل َي ب ُك ْم
صنَـ َع ْتهُ فَأَ َك َل م ْنهُ فَـ َق َ
ت َر ُس َ
َن َج َّدتَهُ ُملَْي َكةَ َد َع ْ
وموا فَأل َ
ول هللا  لطَ َع ٍام َ
ْ
ال قُ ُ
َ
ٍ
صلَّى
ام َر ُس ُ
س فَـنَ َ
يم َمعي َوال َْع ُج ُ
فَـ ُق ْم ُ
ت إ ََل َحص ٍري لَنَا قَد ْ
وز م ْن َوَرائنَا فَ َ
ض ْحتُهُ ِبَاء فَـ َق َ
ول هللا َ والْيَت ُ
اس َو َّد م ْن طُول َما لُب َ
بنَا َرْك َعتَـ ْني ) .
[ م . ] 658 :
ٍ
ْت راكبا َعلَى محَا ٍر أَتَ ٍ
َ -861عن ابْن َعبَّ ٍ
ول
اس َ ،رض َي َّ
ت اال ْحتالَ َم َوَر ُس ُ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما أَنَّهُ قَ َ
اه ْز ُ
ان َوأَنَا يَـ ْوَمئذ قَ ْد نَ َ
ال ( أَقْـبَـل ُ َ ً
الصف
ْت يف َّ
ني يَ َد ْي بَـ ْعض َّ
صلي بالنَّاس ِب ًىن إ ََل غَ ْري ج َدا ٍر فَ َم َر ْر ُ
ْت األَتَا َن تَـ ْرتَ ُع َو َد َخل ُ
ْت َوأ َْر َسل ُ
الصف فَـنَـ َزل ُ
ت بَـ ْ َ
هللا  يُ َ
َح ٌد ) .
فَـلَ ْم يُـ ْنك ْر َذل َ
ك َعلَ َّي أ َ
[ م . ] 504 :

الز ْهري َ ،ع ْن ُع ْرَو َة ،
َّب َ وقَ َ
اش َ ،ح َّدثَـنَا َع ْب ُد األَ ْعلَى َ ،ح َّدثَـنَا َم ْع َم ٌر َ ،عن ُّ
شةَ قَالَ ْ
 -862عن َعائ َ
ت ( أَ ْعتَ َم الن ُّ
ال َعيَّ ٌ
ول
شةَ َ ،رض َي َّ
ج َر ُس ُ
ت أَ ْعتَ َم َر ُس ُ
ول هللا  يف الْع َ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،قَالَ ْ
َع ْن َعائ َ
شاء َح ََّّت نَ َ
اداهُ ُع َم ُر قَ ْد نَ َ
ساءُ َوالص ْبـيَا ُن فَ َخ َر َ
ام الن َ
ٍ
صلي غَْيـ َر أ َْهل ال َْمدينَة.
هللا  فَـ َق َ
صلي َهذه َّ
َح ٌد يَـ ْوَمئذ يُ َ
َح ٌد م ْن أ َْهل األ َْرض يُ َ
الصالَةَ غَْيـ ُرُك ْم َوََلْ يَ ُك ْن أ َ
سأَ
ال إنَّهُ لَْي َ

ت ابْ َن َعبَّ ٍ
الر ْمحَن بْ ُن َعاب ٍ
ت ْ
وج َم َع َر ُسول هللا 
اس َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما  ،قَ َ
 -863قال َع ْب ُد َّ
ال  :لَهُ َر ُج ٌل َشه ْد َ
س َْس ْع ُ
اْلُُر َ
ب ُُثَّ أَتَى
قَ َ
ال  :نَـ َع ْم َولَ ْوالَ َم َكاين م ْنهُ َما َشه ْدتُهُ  ،يَـ ْعن م ْن صغَره  -أَتَى ال َْعلَ َم الَّذي ع ْن َد َدار َكثري بْن َّ
الصلْت ُُثَّ َخطَ َ
ْن فَ َج َعلَت الْ َم ْرأَةُ تُـ ْهوي بيَد َها إ ََل َحلْق َها تُـلْقي يف ثَـ ْوب بالَ ٍل ُُثَّ أَتَى ُه َو َوبالَ ٌل
اء فَـ َو َعظَ ُه َّن َوذَ َّك َرُه َّن َوأ ََم َرُه َّن أَ ْن يَـتَ َ
ص َّدق َ
سَ
الن َ
ت).
الْبَـ ْي َ
[ م . ] 844 :
--------- -1ذكر املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث وقد تقدم شرحها  ،ليستدل هبا على أن وضوء الصيب وصالته صحيحة وإن
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كانت نفالً .
اَّللِ  ( مروا أَوَال َد ُكم بِ َّ ِ
ِِ
روى أبو داود َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي ٍ
ني ،
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ب َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َج ِِدهِ قَ َ
الص َالة َوُه ْم أَبْنَاءُ َسْب ِع سن َ
ُُ ْ ْ
اض ِربوهم علَي ها وهم أَب ناء ع ْش ٍر  ،وفَ ِرقُوا ب ي ن هم ِيف الْمض ِ
اج ِع ) .
َ َ
َو ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ُ َ
َ ِ َْ َ ُ ْ
ِ
وع ِيف َح ِِق َِّ
وغ.
الص َالةَِ ،ك ْي يَأْلََف َها َويَ ْعتَ َاد َهاَ ،وَال يَْت ُرَك َها ِعْن َد الْبُلُ ِ
يب لِتَ ْم ِرينِ ِه َعلَى َّ
يب الْ َم ْشُر ُ
قال ابن قدامةََ :ه َذا ْاأل َْمُر َوالتَّأْد ُ
الص ِِ
انتهى .

مربح  ،ال يشق جلداً  ،وال يكسر سناً أو عظماً  ،ويكون على
ويشرتط يف ضرب الصيب على الصالة أن يكون ضرباً هيناً غري ِ
الظهر أو الكتف وما أشبه ذلك  ،ويتجنب الوجه ألنه حيرم ضربه  ،لنهي النيب . 
وال يكون فوق عشرة أسواط  ،ويكون للتأديب والرتبية  ،فال يظهر به الرغبة يف العقاب إال عند احلاجة إىل بيان ذلك  ،لكثرة
نفور الصيب وتركه للصالة وحنوه .
قال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :والعناية بأهل البيت ،ال تغفل عنهم يا عبد هللا  ،عليك أن جتتهد يف صالحهم ،وأن تأمر بنيك

وبناتك بالصالة لسبع ،وتضرهبم عليها لعشر ،ضربا خفيفا يعينهم على طاعة هللا ،ويعودهم أداء الصالة يف وقتها ،حىت يستقيموا
على دين هللا ويعرفوا احلق ،كما صحت بذلك السنة عن رسول هللا " . انتهى ملخصا .جمموع فتاوى ابن باز" ()46/6
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :أمر النيب  أن نأمر أوالدنا بالصالة لسبع سنني  ،وأن نضرهبم عليها لعشر سنني  ،مع
أهنم مل يُكلفوا بعد  ،من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة ويألفوها  ،حىت تسهل عليهم بعد الكرب  ،وتكون حمبوبة لديهم ،
كذلك األمور اليت ليست باحملمودة  ،ال ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غري مكلفني ؛ وذلك ألهنم يألفوهنا عند الكرب
( فتاوى نور على الدرب ) .
ويستسيغوهنا .
وقال الشيخ أيضاً  :األمر للوجوب  ،لكن يقيد مبا إذا كان الضرب نافعاً ؛ ألنه أحياناً تضرب الصيب ولكن ما ينتفع بالضرب ،
ما يزداد إال صياحاً وعويالً وال يستفيد  ،مث إن املراد بالضرب الضرب غري املربح  ،الضرب السهل الذي حيصل به اإلصالح وال
( لقاء الباب املفتوح ) .
حيصل به الضرر " انتهى .
وقال رمحه هللا أيضا  :ال يضرب ضرباً مربحاً  ،وال يضرب على الوجه مثالً  ،وال على احملل القاتل  ،وإمنا يضرب على الظهر أو
الكتف أو ما أشبه ذلك مما ال يكون سبباً يف هالكه  .والضرب على الوجه له خطره ؛ ألن الوجه أعلى ما يكون لإلنسان وأكرم
ما يكون على اإلنسان  ،وإذا ضرب عليه أصابه من الذل واهلوان أكثر مما لو ضرب على ظهره  ،وهلذا هني عن الضرب على
( فتاوى نور على الدرب ) .
الوجه " انتهى .
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َّب
شةَ َ ،رض َي َّ
ت أَ ْعتَ َم َر ُس ُ
اَّللُ َع ْنـ َها ( قَالَ ْ
َ -864ع ْن َعائ َ
ساءُ َوالص ْبـيَا ُن فَ َخ َر َج الن ُّ
ول هللا  بال َْعتَ َمة َح ََّّت نَ َ
اداهُ ُع َم ُر نَ َ
ام الن َ
ٍ
يب
 فَـ َق َ
يما بَـ ْ َ
صلَّى يَـ ْوَمئذ إالَّ بال َْمدينَة َوَكانُوا يُ َ
َح ٌد غَْيـ ُرُك ْم م ْن أ َْهل األ َْرض َ ،والَ يُ َ
ال َما يَـ ْنتَظ ُرَها أ َ
صلُّو َن ال َْعتَ َمةَ ف َ
ني أَ ْن يَغ َ
َّ
الش َف ُق إ ََل ثـُلُث اللَّْيل األ ََّول ) .
[ م . ] 638 :

سا ُؤُك ْم باللَّْيل إ ََل ال َْم ْسجد فَأْذَنُوا ََلُ َّن ).
َ -865عن ابْن ُع َم َر َ ،رض َي َّ
اَّللُ َع ْنـ ُه َما َ ،عن النَّب  قَ َ
ال ( إذَا ْ
استَأْذَنَ ُك ْم ن َ
تَابَـ َعهُ ُش ْعبَةُ َ ،عن األَ ْع َمش َع ْن ُجمَاه ٍد َ ،عن ابْن ُع َم َر َ ،عن النَّب . 
[ م . ] 442 :
--------- -1ذكر املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث اليت فيها اإلذن خبروج النساء للمساجد  ،وحديث عائشة تقدم شرحه ،
وحديث ابن عمر فيه السماح للمرأة إذا طلبت اخلروج للمسجد .
اَّللِ مس ِ
ِ
اَّللِ ) .
اج َد َّ
ولذلك جاء يف الرواية األخرى ( الَ متَْنَ ُعوا إ َماءَ َّ َ َ
ِ
ه َذا و َشبهه ِمن أ ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
َح ِاديث َ ،وُه َو أََّال
َحاديث الْبَاب ظَاهر ِيف أَن ََّها َال متُْنَع الْ َم ْسجد لَك ْن ب ُشُروط ذَ َكَرَها الْ ُعلَ َماء َمأْ ُخو َذة م ْن ْاأل َ
ْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْوهتَا َ ،وَال ثيَاب فَاخرة َ ،وَال خمُْتَلطَة ب ِِ
وها مم َّْن يُ ْفتَ َنت
الر َجال َ ،وَال َشابَّة َوَْحن َ
تَ ُكون ُمتَطَيِِبَة َ ،وَال ُمتَ َزيِنَة َ ،وَال َذات َخ َالخل يُ ْس َمع َ
َ
ِهبَا َ ،وأَ ْن َال يَ ُكون ِيف الطَِّريق َما َخيَاف بِِه َم ْف َس َدة َوَْحن َوها .
اَّللِ مس ِ
ِ
اَّللِ ) هني الرجل أن مينع امرأته إذا استأذنته باخلروج للمسجد
اج َد َّ
 -2يف قوله ( الَ متَْنَ ُعوا إ َماءَ َّ َ َ
وقد اختلف العلماء يف هذا هل هو للتحرمي أو للكراهة على قولني :
فقيل  :النهي للكراهة .

وقيل  :النهي للتحرمي .

وهذا القول هو الصحيح .
فيحرم على الويل أن مينع امرأته إذا أرادت اخلروج للمسجد .
لكن صالة املرأة يف بيتها أفضل
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا  ( : ال متنعوا نسائكم املساجد  ،وبي وهتن خري هلن ) رواه أبو داود .
وجاء يف حديث آخر (  . . .وصالتك يف دارك خري لك من صالتك يف مسجد قومك ) رواه أمحد .
 -3شروط خروج املرأة للمسجد :

أوالً  :عدم التطيب .

حلديث أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا  ،وليخرجن إذا خرجن تفالت )

رواه أبو داود .

قال النووي رمحه هللا يف شرح املهذب  :رواه أبو داود بإسناد صحيح  ( ،وتفالت )بفتح التاء املثناة فوق وكسر الفاء أي تاركات
الطيب .
وعنه قال  :قال رسول هللا  ( : أميا امرأة أصابت َخبوراً فال تشهد معنا العشاء اآلخرة ) رواه مسلم .
ثانياً  :أالَّ تكون متجملة متزينة .
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ومجع الشيخ بكر أبو زيد يف كتابه "حراسة الفضيلة" (ص )86شروط خروج املرأة إىل املسجد فقال  :إذن املرأة باخلروج للمسجد
وفق األحكام اآلتية .
أن تؤمن الفتنة هبا وعليها  -أن ال يرتتب على حضورها حمذور شرعي  -أن ال تزاحم الرجال يف الطريق وال يف اجلامع  -أن خترج
تَِفلَة  .أي  :غري متطيبة  -أن خترج متحجبة غري متربجة بزينة  -إفراد باب خاص للنساء يف املساجد  ،يكون دخوهلا وخروجها منه ،
كما ثبت احلديث بذلك يف سنن أيب داود وغريه  -أن خترج النساء من املسجد قبل الرجال  ،وعلى الرجال االنتظار حىت انصرافهن
إىل دورهن  ،كما يف حديث أم سلمة رضي هللا عنها يف صحيح البخاري وغريه .

 -4وقد جاءت النصوص بتحرمي خروج املرأة من بيتها متطيبة :
عن أيب موسى األشعري قال :قال رسول هللا ( أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من رحيها فهي زانية) رواه أبو داود .
وعن زينب الثقفية أن النيب  قال ( إذا خرجت إحداكن إىل املسجد فال تقرب ِن طيباً ) رواه مسلم .
وعن أيب هريرة قال  :قال رسول هللا  ( أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة ) .
وعن موسى بن يسار عن أيب هريرة  ( :أن امرأة مرت به تعصف رحيها فقال  :يا أمة اجلبار املسجد تريدين ؟ قالت  :نعم ،
قال :وله تطيبت ؟ قالت  :نعم  ،قال  :فارجعي فاغتسلي فإين مسعت رسول هللا يقول  :ما من امرأة خترج إىل املسجد
تعصف رحيها فيقبل هللا منها صالة حىت ترجع إىل بيتها فتغتسل ) .
وسبب املنع منه واضح  :وهو ما فيه من حتريك داعية الشهوة  ،وقد أحلق به العلماء ما يف معناه كحسن امللبس واحللي الذي
يظهر والزينة الفاخرة وكذا االختالط بالرجال  ،انظر " فتح الباري " (. )279/2
وقال ابن دقيق العيد  :وفيه حرمة التطيب على مريدة اخلروج إىل املسجد ملا فيه من حتريك داعية شهوة الرجال .نقله املناوي يف
"فيض القدير" يف شرح حديث أيب هريرة األول .
-5األفضل للمرأة أن تصلي يف البيت ألنه أسلم للعنت .
جاء يف " املوسوعة الفقهية "  :اتفق الفقهاء على أن صالة الرجل يف املسجد مجاعة أفضل من صالته منفرداً يف البيت  ،حلديث
أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا ( صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمس وعشرين درجة) ويف رواية( :بسبع
وعشرين درجة) .متفق عليه
أما يف حق النساء فإن صالهتن يف البيت أفضل ؛ حلديث أم سلمة مرفوعاً  ( :خري مساجد النساء قعر بيوهتن )  -رواه أمحد يف
" املسند " ( )297/6وحسنه حمققو املسند " انتهى .
جاء يف مسلم  :عن س ِ
ول ( الَ متَْن عوا نِساء ُكم الْمس ِ
اَّللِ بن عمر قَ َ ِ
اَّللِ أ َّ
اج َد إِذَا
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول َّ
ت َر ُس َ
امل بْن َعْب ِد َّ
ال َمس ْع ُ
َ
َن َعْب َد َّ ْ َ ُ َ َ
َُ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل فَسبَّهُ َسبًّا َسيِِئاً َما َِمس ْعتُهُ َسبَّهُ ِمثْ لَهُ قَ ُّ
ط
اَّلل لَنَ ْمنَ ُع ُه َّن  .قَ َ
اَّلل َو َّ
ال بِالَ ُل بْ ُن َعْبد َّ
ال فَ َق َ
استَأْذَنَّ ُك ْم إِلَْي َها ) قَ َ
ْ
ال فَأَقْ بَ َل َعلَْيه َعْب ُد َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل لَنَ ْمنَ ُع ُه َّن
ول َو َّ
اَّلل َ وتَ ُق ُ
ُخ ُرب َك َع ْن َر ُسول َّ
َوقَ َ
ال أ ْ
فيه الغرية على السنة .
وأنه يشرع للعامل أن يسب من يسيء األدب يف جملسه .
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ام اإل َمام ال َْعاَل
 -163باب انْتظَار النَّاس قيَ َ
 -866عن أُمَّ َسلَ َمةَ َزْو َج النَّب  ( أ َّ
ول هللا
ت َر ُس ُ
ساءَ يف َع ْهد َر ُسول هللا ُ ك َّن إ َذا َسلَّ ْم َن م َن ال َْمكْتُوبَة قُ ْم َن َوثَـبَ َ
َن الن َ
َ ، وَم ْن َ َّ
ال ) .
اء َّ
ام الر َج ُ
ام َر ُس ُ
ول هللا  قَ َ
اَّللُ فَإذَا قَ َ
صلى م َن الر َجال َما َش َ
ف النساء متَـلَفع ٍ
ات ِبُُروطه َّن َما يُـ ْع َرفْ َن م َن
ت ( إ ْن َكا َن َر ُس ُ
صلي ُّ
شةَ  ،قَالَ ْ
َ -867ع ْن َعائ َ
الص ْب َح فَـيَـ ْن َ
ول هللا  لَيُ َ
صر ُ َ ُ ُ َ
الْغَلَس ) .
[ م . ] 645 :
الصب فَأ َََتََّوُز
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ادة  .قَ َ
اء َّ
وم إ ََل َّ
يها فَأ ْ
 -868عن أَِب قَـتَ َ
الصالَة َوأَنَا أُري ُد أَ ْن أُطَو َل ف َ
ول هللا  ( إين ألَقُ ُ
َْسَ ُع بُ َك َ
صالَِت َك َراهيَةَ أَ ْن أَ ُش َّق َعلَى أُمه ) .
يف َ
[ م . ] 470 :
ساءُ بَن
شةَ َ ،رض َي َّ
ت ( لَ ْو أَ ْد َر َك َر ُس ُ
َح َد َ
ساءُ لَ َمنَـ َع ُه َّن َك َما ُمن َع ْ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،قَالَ ْ
َ -869ع ْن َعائ َ
ول هللا َ ما أ ْ
تنَ
ث الن َ
ت نَـ َعم ) .
ْت ل َع ْم َرةَ أ ََو ُمن ْع َن قَالَ ْ
يل قُـل ُ
إ ْس َرائ َ
[ م . ] 445 :
--------هذه األحديث تقدم شرحها  ،وهو دليل على جواز حضور النساء جلماعة الرجال يف املسجد ؟
ول هللاِ  ما أَحدث النِِساء لَمن عه َّن َكما منِعت نِساء ب ِين إِسرائِيل قُ ْل ِ
ِ
ت
وأما حديث عائشة ( لَْو أ َْد َرَك َر ُس ُ
ت ل َع ْمَرَة أ ََو ُمن ْع َن قَالَ ْ
َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ

نَ َعم ) .
ساءُ ) قال النووي  :يَ ْع ِين ِم ْن ِِ
الزينَة َوال ِطِيب َو ُح ْسن الثِِيَاب
َح َد َ
( َما أ ْ
ث الن َ
( لَ َمنَـ َع ُه َّن ) يف نسخة (ملنعهن املسجد) أي ملنعهن من اخلروج إىل املساجد وهن على هذه احلالة.
فيه أن للزوج منع زوجته من اخلروج للمساجد إذا ُوِجد الفساد  ،أو ُخشي من الفتنة .
وإمنا ُمنعت نساء بين إسرائيل من املساجد ملا أحدثن وتوسعن يف األمر من الزينة و ِ
الطيب وحس ِن الثياب  .ذكره النووي يف
شرح مسلم .
قال ابن املبارك  :أكره اليوم اخلروج للنساء يف العيدين  ،فإن أبَت املرأة إال أن خترج فليأذن هلا زوجها أن خترج يف أطهارها وال
تتزين  ،فإن أبت أن خترج كذلك فللزوج أن مينعها من ذلك
قال ابن عبد الرب  :يف هذا احلديث دليل على أن النساء كن يشهدن مع رسول هللا  الصالة .
وفيه دليل على أن أحوال الناس تغريت بعد موت رسول هللا  نساء ورجاالً  ،وروي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال  :ما نفضنا
أيدينا عن قرب رسول هللا  حىت أنكرنا قلوبنا .
وقال الثوري :ليس للمرأة خري من بيتها وإن كانت عجوزاً .
قال الثوري :قال عبد هللا  :املرأة عورة وأقرب ما تكون إىل هللا يف قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان .
وقال الثوري  :أكره اليوم للنساء اخلروج إىل العيدين .
وذكر حممد بن احلسن عن أيب يوسف عن أيب حنيفة قال :كان النساء يرخص هلن يف اخلروج إىل العيد فأما اليوم فإين أكرهه
قال :وأكره هلن شهود اجلمعة والصالة املكتوبة يف اجلماعة ،وأرخص للعجوز الكبرية أن تشهد العشاء والفجر فأما غري ذلك فال.
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وروى بشر بن الوليد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه قال خروج النساء يف العيدين حسن ومل يكن يرى خروجهن يف شيء من
الصلوات ما خال العيدين .
وقال أبو يوسف  :ال بأس أن خترج العجوز يف الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة .
قال أبو عمر :أقوال الفقهاء يف هذا الباب متقاربة املعىن  ،وخريها قول ابن املبارك ألنه غري خمالف لشيء منها ويشهد له قول
عائشة  :لو أدرك رسول هللا  ما أحدثه النساء ملنعهن املسجد .
قال الشوكاين  :وقد متسك بعضهم يف منع النساء من املساجد مطلقاً بقول عائشة  ،وفيه نظر إذ ال يرتتب على ذلك تغري
احلكم  ،ألهنا علقته على شرط مل يوجد يف زمانه  ، بل قالت ذلك بناء على ظن ظنته فقالت لو رأى ملنع  ،فيقال عليه مل ير
ومل مينع وظنها ليس حبجة .
 -164باب صالة النساء خلف الرجال
ث ُه َو
َ -870ع ْن أُم َسلَ َمةَ َ ،رض َي َّ
ت ( َكا َن َر ُس ُ
يمهُ َوَيَْ ُك ُ
اَّللُ َع ْنـ َها  ،قَالَ ْ
ساءُ ح َ
ول هللا  إذَا َسلَّ َم قَ َ
ني يَـ ْقضي تَ ْسل َ
ام الن َ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم ،أ َّ
َح ٌد م َن الر َجال ).
ال نَـ َرىَ ،و َّ
ريا قَـ ْب َل أَ ْن يَـ ُقوَم قَ َ
صر َ
َن ذَل َ
ك َكا َن ل َك ْي يَـ ْن َ
ساءُ قَـ ْب َل أَ ْن يُ ْدرَك ُه َّن أ َ
يف َم َقامه يَس ً
ف الن َ
َ -871ع ْن أَنَ ٍ
يم َخ ْل َفهُ َوأ ُُّم ُسلَْي ٍم َخ ْل َفنَا ) .
س  قَ َ
َّب  يف بَـ ْيت أُم ُسلَْي ٍم فَـ ُق ْم ُ
صلَّى الن ُّ
ال ( َ
ت َويَت ٌ
[ م . ] 658 :
---------ذكر املصنف – رمحه هللا – هذه األحاديث وفيها الداللة ملا ترجم له  ،وهو أن وقوف النساء يف الصالة يكون خلف الرجال ،
ف معه .
تص َّ
واحدة كانت أو أكثر  ،وال جيوز هلا أن ُ
ألحاديث الباب  ،فإن النيب  ملا صلى بأنس واليتيم جعل أم ُس ْليم خلفهما  ،وهي ُّأم أنس .
قال النووي  :وفيه أن املرأة تقف خلف الرجال وأهنا إذا مل يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة .
ومما يدل على ذلك أيضاً :
ول َِّ
س ب ِن مالِ ٍ
ك ( أ َّ
ال فَأَقَ َام ِين َع ْن َميِينِ ِه َوأَقَ َام الْ َمْرأََة َخْل َفنَا ) رواه مسلم .
صلَّى بِِه َوبِأ ُِِم ِه أ َْو َخالَتِ ِه قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ 
َع ْن أَنَ ِ ْ َ
قال الكاساين  :إذا كان مع اإلمام امرأة أقامها خلفه .
وقال ابن رشد احلفيد  :وال خالف يف أن املرأة الواحدة تصلي خلف اإلمام وأهنا إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إىل جانب
اإلمام واملرأة خلفه .
 -165باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقل مقامهن يف املسجد
اَّللُ َع ْنـ َها ( أ َّ
الص ْب َح بغَلَ ٍ
ني الَ يُـ ْع َرفْ َن م َن
شةَ َ ،رض َي َّ
َن َر ُس َ
صلي ُّ
َ -872ع ْن َعائ َ
ساءُ ال ُْم ْؤمن َ
س فَـيَـ ْن َ
ول هللا َ كا َن يُ َ
صرفْ َن ن َ
ضا ) .
الْغَلَس  ،أ َْو الَ يَـ ْعر ُ
ض ُه َّن بَـ ْع ً
ف بَـ ْع ُ
[ م . ] 645 :
---------احلديث تقدم شرحه .
 وفيه دليل على سرعة انصراف النساء من الصالة .
فائدة  :مجع الشيخ بكر أبو زيد يف كتابه "حراسة الفضيلة" (ص )86شروط خروج املرأة إىل املسجد فقال  :إذن للمرأة باخلروج
للمسجد وفق األحكام اآلتية :
257

-1أن تؤمن الفتنة هبا وعليها .
 -2أن ال يرتتب على حضورها حمذور شرعي .
 -3أن ال تزاحم الرجال يف الطريق وال يف اجلامع .
 -4أن خترج تَِفلَة  .أي  :غري متطيبة .
 -5أن خترج متحجبة غري متربجة بزينة .
 -6إفراد باب خاص للنساء يف املساجد  ،يكون دخوهلا وخروجها منه  ،كما ثبت احلديث بذلك يف سنن أيب داود وغريه .
 -7تكون صفوف النساء خلف الرجال .
 -8خري صفوف النساء آخرها خبالف الرجال .
 -9إذا ناب اإلمام شيء يف صالته سبح رجل  ،وصفقت امرأة .
 -10خترج النساء من املسجد قبل الرجال  ،وعلى الرجال االنتظار حىت انصرافهن إىل دورهن  ،كما يف حديث أم سلمة رضي
هللا عنها يف صحيح البخاري وغريه"
 -11وفيه حرص الشريعة على عدم اختالط الرجال بالنساء  ،ألن ذلك من أسباب الفساد .
 -12وفيه أن السنة يف صالة الصبح التغليس  ،وقد تقدم ذلك .
 -166باب استئذان املرأة زوجها باْلروج إَل املسجد

َحد ُك ْم فَالَ َيَْنَـ ْع َها ) .
 -873عن ابن عمر َ .عن النَّب  قال ( إذَا ْ
استَأْذَنَت ْام َرأَةُ أ َ
[ م . ] 442 :
---------احلديث تقدم شرحه .

ْف الر َجال
ساء َخل َ
 -167باب َ
صالَة الن َ
َ -874ع ْن أَنَ ٍ
يم َخ ْل َفهُ َوأ ُُّم ُسلَْي ٍم َخ ْل َفنَا ) .
س قَ َ
َّب  يف بَـ ْيت أُم ُسلَْي ٍم فَـ ُق ْم ُ
صلَّى الن ُّ
ال ( َ
ت َويَت ٌ
ول
ت َكا َن َر ُس ُ
يم بْ ُن َس ْع ٍد َ ،عن ُّ
الز ْهري َع ْن ه ْن َد ب ْنت ا ْحلَارث َع ْن أُم َسلَ َمةَ قَالَ ْ
َ -875ح َّدثَـنَا َُْي ََي بْ ُن قَـ َز َعةَ َ ،ح َّدثَـنَا إبْـ َراه ُ
اَّللُ أَ ْعلَ ُم  ،أ َّ
َن
وم قَالَت نُـ َرى َ ،و َّ
يمهُ َو ُه َو َيَْ ُك ُ
ساءُ ح َ
ريا قَـ ْب َل أَ ْن يَـ ُق َ
هللا  إذَا َسلَّ َم قَ َ
ني يَـ ْقضي تَ ْسل َ
ث يف َم َقامه يَس ً
ام الن َ
ال ) .
ساءُ قَـ ْب َل أَ ْن يُ ْدرَك ُه َّن الر َج ُ
صر َ
ذَل َ
ك َكا َن ل َك ْي يَـ ْن َ
ف الن َ
---------هذه الباب مكرر .

وهللا أعلم

اْلمعة  1435 / 2 / 10 /هـ
ظهراً الساعة :
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