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 كتاب الصالة
 املواقيت  ابب يف

َأمَِِّن ِجْْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم ِعْنَد اْلبَ ْيِت َمرََّتْْيِ ، َفَصلَّى ِبَ الظُّْهَر ِحَْي زَاَلِت الشَّْمُس )      َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا 
َراِك ، َوَصلَّى ِبَ  َء اْلَعْصَر ِحَْي َكاَن ِظلُُّه ِمثْ َلُه ، َوَصلَّى ِبَ يَ ْعِِن اْلَمْغِرَب ِحَْي َأْفَطَر الصَّائُِم ، َوَصلَّى ِبَ اْلِعَشا وََكاَنْت َقْدَر الشِ 

لَّى ِبَ الظُّْهَر ِحَْي َكاَن ِظلُُّه  صَ ِحَْي َغاَب الشََّفُق ، َوَصلَّى ِبَ اْلَفْجَر ِحَْي َحُرَم الطََّعاُم َوالشََّراُب َعَلى الصَّائِِم ، فَ َلمَّا َكاَن اْلَغدُ 
لَّى ِبَ اْلِعَشاَء ِإََل ثُ ُلِث اللَّْيِل ،  ِمثْ َلُه ، َوَصلَّى ِب اْلَعْصَر ِحَْي َكاَن ِظلُُّه ِمثْ َلْيِه ، َوَصلَّى ِبَ اْلَمْغِرَب ِحَْي َأْفَطَر الصَّائُِم ، َوصَ 

 ( .  ْْيِ تَ َفَت ِإََلَّ فَ َقاَل : ََي ُُمَمَُّد ، َهَذا َوْقُت األَْنِبَياِء ِمْن قَ ْبِلَك ، َواْلَوْقُت َما َبْْيَ َهَذْيِن اْلَوقْ تَ َوَصلَّى ِبَ اْلَفْجَر فََأْسَفَر ُثَّ الْ 
 ========== 
 احلديث صحيح .
 الرب ، وابن العريب ، وقال احلاكم : صحيح مشهور ووافقه الذهيب .  صححه ابن عبد

 الرتمذي ، وأمحد ، والبيهقي . واحلديث أخرجه أيضاً : 
 بتشديد امليم ، أي : صلى يب ، وجربيل هو : ملك ينزل ابلوحي على األنبياء .( َأمَِِّن ِجْْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم  ) 
 أي : حبضرة الكعبة . (  ِعْنَد اْلبَ ْيتِ ) 
 أي : يف يومني ، ليعرفين كيفية الصالة وأوقاهتا . ( َمرََّتْْيِ  )

أي : يف املرة األوىل من املرتني ، قال احلافظ : بنين ابن إسحاق يف ) املغازي ( أن ذلك (    َفَصلَّى ِبَ الظُّْهَر ِحَْي زَاَلِت الشَّْمسُ )  
 كان يف صبيحة الليلة اليت فرضت فيها الصالة ، وهي ليلة اإلسراء .

  تكون على وجهها . الشراك : أحد سيور النعل اليت( وََكاَنْت َقْدَر الشِ َراِك ) 
 أبن غابت الشمس  أي : دخل وقت إفطاره ( َوَصلَّى ِبَ يَ ْعِِن اْلَمْغِرَب ِحَْي َأْفَطَر الصَّائُِم ) 
 األمحر . ( َوَصلَّى ِبَ اْلِعَشاَء ِحَْي َغاَب الشََّفُق ) 
 وذلك بتبنين الفجر الصادق . (  ِم َوَصلَّى ِبَ اْلَفْجَر ِحَْي َحُرَم الطََّعاُم َوالشََّراُب َعَلى الصَّائِ  )

 أي : يف اليوم الثاين . (  فَ َلمَّا َكاَن اْلَغدُ ) 
 ورواية الرتمذي ) مث صلى املغرب لوقته األول ( . ( َوَصلَّى ِبَ اْلَمْغِرَب ِحَْي َأْفَطَر الصَّائُِم ) 

 1  فائدة :
 احلديث دليل على أن أول وقت الظهر زوال الشمس . 

 : أمجع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس.   قال ابن قدامة
نَي زَاَلتي الشَّْمس  لقوله ) -أ َ الظُّْهَر حي  ( .   َفَصلَّى يبي

 كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس( متفق عليه.   - حلديث أيب هريرة )أن النيب  -ب
َّ  -ج   وََكاَن ظيلُّ اَلرَّج لي َكط وليهي َما َلَْ ََيْض ْر اَْلَعْصر   ، قَاَل )َوْقت  اَلظُّْهري إيَذا زَاَلْت اَلشَّْمس    َاَّللَّي وحلديث َعْبدي َاَّللَّي ْبني َعْمريٍو. َأنَّ َنيبي

 ...( رواه مسلم . 
 ملا زالت الشمس أمر بالالً فأذن مث أمره فأقام الصالة( رواه مسلم. وحلديث بريدة: )أن النيب -د
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رَي  َة اأَلْسَلمييني قال )َكان وعن َأيبي بَ ْرزَ  -ه نَي َتْدَحض  الشَّْمس  ... (. رواه البخاري  - الَّيتي َتْدع وََنَا األ وىَل  - ي َصلنيي اْْلَجي  .  حي
 2فائدة :  

 يصلي الظهر ابْلاجرة(.  صالة الظهر ْلا أمساء: تسمى اْلاجرة: حلديث جابر قال: )كان النيب 
 ومسيت ابْلاجرة ألن الناس يهجرون فيها السعي يف أعماْلم نظراً لشدة احلر.

 .  وتسمى األوىل: والسبب يف ذلك أَنا أول صالة صالها جربيل ابلنيب 
رَي ي صَ  قال ابن رجب: يف قوله )َكان    الَّيتي َتْدع وََنَا األ وىَل ... ( يف هذه الرواية: أن لصالة الظهر امسني آخرين: -لنيي اْْلَجي

دَّةي احْلَر(.   أحدمها: اْلجري؛ ألَنا تصلى ابْلاجرة. )وه َو َوْقت  شي
 والثاين: األوىل. 

 فرضت الصلوات اخلمس ليلة اإلسراء.وقيل: مسيت بذلك ألَنا أول صالة صالها جربيل ابلنيب عند البيت، يف أول ما  
على ما جاء يف حديث إمامة جربيل   : وإمنا قيل لصالة الظهر األوىل؛ ألَنا أول صالة أقامها جربيل للنيب  وقال ابن دقيق العيد

 . 
 من اخلمس مطلقاً: الظهر مبكة، ابتفاق.  : " أول صالة صالها النيب وقال ابن عبد اهلادي

 3  فائدة :
 إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صالة العصر، وخرج وقت صالة الظهر.  يل على أن أول وقت صالة العصراحلديث دل

 وهذا قول مجهور العلماء.
نقله عنهم النووي يف شرح مسلم، وكذلك الشوكاين حيث قال: وأما أول وقت العصر فذهب اجلمهور إنه مصري ظل الشيء مثله.  

 )نيل األوطار(. 
وقد اختلفوا يف أول وقت العصر فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق،  : "املعبود   قال يف عون

 .وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر أن يصري الظل قامتني بعد الزوال وخالفه صاحباه" انتهى
ثْ َله   َوَصلَّىحلديث الباب ) -أ نَي َكاَن ظيلُّه  مي َ اْلَعْصَر حي  ( .  يبي

 .  )ووقت الظهر إذا زال الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما َل َيضر وقت العصر( ابن عمرو السابق حلديث -ب
 يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر. 

َكاَن ي َصلنيي الَعصَر َوالشَّمس  م رَتفيَعٌة َحيٌَّة ، فَ َيذَهب  الذَّاهيب  إيىَل الَعَواِلي ، فَ َيأِتي )    أن رسول للا  عن أنس بن مالك -ج
 . رواه البخاري ومسلم ة ( الَعَواِلي َوالشَّمس  م رَتفيعَ 

 ب العواِل مسافة ميلني ،  ويف رواية أخرى عندمها : " أنه أيِت مسجد قباء والشمس مرتفعة " إشارة إىل بقاء حرها وضوئها ، وأقر  
 "وأبعدها مسافة ستة أميال " انظر " فتح الباري 

ال ميكن أن يذهب بعد صالة العصر ميلني وثالثة ، والشمس بعد َل تتغري بصفرة وحنوها ، إال إذا صلى   :للا رمحه  قال النووي 
 .               ) نووي ( . ة العصر حني صار ظل الشيء مثله ، وال يكاد َيصل هذا اال يف األايم الطويل

ت اْلَعْصر يَْدخ ل إيَذا : َويفي َهذيهي اأْلََحادييث َوَما بَ ْعدَها َدلييل ليَمْذَهبي َماليك َوالشَّافيعيين َوَأمْحَد َومج ْه ور اْلع َلَماء َأنَّ َوقْ  قال النووي و 
ْثله، َوقَاَل أَب و َحنييَفة: اَل يَْدخ ل  ثْ َلْيهي. َوَهذيهي اأْلََحادييث ح جَّة ليْلَجَماَعةي َعَلْيهي َمَع َصاَر ظيلن ك لن َشْيء مي َحَّتَّ َيصيري ظيلن الشَّْيء مي

 يفي بَ َيان اْلَمَواقييت، َوَحدييث َجابير، َوَغرْي َذليَك. )شرح مسلم(.  َحدييث ايْبن َعبَّاس 
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 . وقت العصر يبدأ عند مصري ظل كل شيء مثليه ، سوى يفء الزوال  أن القول الثاين : 
وهو قول اإلمام أيب حنيفة رمحه للا تعاىل ، وعليه معظم املتأخرين من احلنفية ، ولذلك يتأخر أذان العصر يف البالد اليت تعتمد  

  .مذهب اإلمام أيب حنيفة 
َا بَ َقاء ك م فييَما َسَلَف قَبَلك م ميَن األ َممي َكَما َبنَي َصالةي الَعْصري إيىَل غ ر وبي   قال  ن ابن عمر رضي للا عنهما أن النيب ع-أ ) إيمنَّ

َ أَهل  التَّورَاةي التَّورَاَة فَ َعميل وا ، َحَّتن إيَذا انَتَصَف الن ََّهار  َعَجز وا ، فَأ عط وا قيريَاطًا  َ أَهل  الشَّمسي ، أ وِتي يَل قيريَاطًا ، مث َّ أ وِتي يلي اإليجني  اإليجني
ر وبي الشَّمسي ، فَأ عطييَنا قيريَاَطنيي قيريَاَطنيي ،  فَ َعميل وا إيىَل َصالةي الَعصري مث َّ َعَجز وا ، فَأ عط وا قيريَاطًا قيريَاطًا ، مث َّ أ وتييَنا الق رآَن فَ َعميلَنا إيىَل غ  

   َهؤ الءي قيريَاَطنيي قيريَاَطنيي ، َوأَعطَيتَ َنا قيريَاطًا قيريَاطًا ، َوحَنن  ك نَّا َأكثَ َر َعَماًل ؟ ! قَاَل : قَاَل اَّللَّ  فَ َقاَل أَهل  الكيَتاَبنيي : َأْي رَب ََّنا ! أَعطَيتَ 
يك م مين َشْيٍء ؟ قَال وا : ال ، قَاَل : فَ ه َو َفضليي أ وتييهي َمن َأَشاء  ( رواه الب  ي .ار خَعزَّ َوَجلَّ : َهل ظََلمت ك م مين َأجر

: بنيَّ هذا احلديث أنَّ املسلمني أقلُّ عماًل من النصارى ، واملسلمون قد عملوا من العصر إىل املغرب ، فدلَّ على وجه الداللة منه
ا يكون ذلك إذا امتدَّ وقت الظهر إىل أن يبلغ الظلُّ قامتني.   ) املبسوط ( . أنَّ وقَت العصر أقلُّ من وقت الظهر؛ وإمنَّ

دل احلديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر ، وإمنا يكون  ة:  وهو من كبار فقهاء احلنفي  – يقول اإلمام الكاساين رمحه للا  
  ) " بدائع الصنائع.   )  أقصر أن لو كان األمر على ما قاله أبو حنيفة

املعروف عند أهل العلم ابلفن أن املدة اليت بني الظهر والعصر أطول  له : ولكن أجاب احلافظ ابن حجر عن هذا االستدالل بقو 
من املدة اليت بني العصر واملغرب إذا فرعنا على أن أول وقت العصر كما قال اجلمهور ، ) وجياب ( أبنه ليس يف اخلرب نص على 

 مال ، لصدق أن كلهم جمتمعني أكثر عمال من املسلمني " انتهى من " فتح الباري " أن كال من الطائفتني أكثر ع
 . وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدا يف كل زمان ومكان " انتهى من " احمللى "    :رمحه للا  ويقول ابن حزم

عصر حَّت يصري الظل مثلني ، بنوع من وايهلل العجب ! أي داللة يف هذا على أنه ال يدخل وقت ال : رمحه للا ويقول ابن القيم
أنواع الداللة ، وإمنا يدل على أن صالة العصر إىل غروب الشمس أقصر من نصف النهار إىل وقت العصر ، وهذا ال ريب فيه " 

دََّة احلَرني مي  قال   أن النيب   عن أيب هريرة  -ب لصَّاَلةي ، فَإينَّ شي  لم . ن فَيحي َجَهنََّم ( رواه البخاري ومس) إيَذا اشَتدَّ احلَرُّ فَأَبريد وا ابي
 اإلبراد َيصل بصريورة ظل كل شيء مثليه ؛ فإن احلر ال يفرت ، خصوصا يف بالدهم " انتهى من   : يقول اإلمام الكاساين رمحه للا

 . وأجيب عنه أبن اإلبراد َيصل بقرب مصري ظل كل شيء مثله 
 . ( 2/29ظاهره أنه أخرها إىل أن صار ظل كل شيء مثله " انتهى من " فتح الباري " )  : قال احلافظ ابن حجر رمحه للا 

وألان عرفنا دخول وقت الظهر بيقني ، ووقع الشك يف خروجه إذا صار الظل قامة ، الختالف اآلاثر   ي :  يقول اإلمام السرخس-ج
 " املبسوط  ، واليقني ال يزال ابلشك " انتهى من

وهذا الدليل ميكن اجلواب عنه أبن اليقني يف خروج وقت الظهر متحصل ابألدلة الصحيحة الصرَية السابقة، وهو الذي أخذ به  
وَل ينقل عن أحد من أهل العلم خمالفة يف ذلك إال عن أيب حنيفة، قال القرطيب:   ىل:يقول احلافظ ابن حجر رمحه للا تعا أهل العلم

  " "فتح الباري "انتهى منكلهم يف ذلك ، حَّت أصحابه، يعين اآلخذين عنه ؛ وإال فقد انتصر له مجاعة ممن جاء بعدهم خالفه الناس  
 4فائدة :  
 ( .  ....   َوَصلَّى ِب اْلَعْصَر ِحَْي َكاَن ِظلُُّه ِمثْ َلْيهِ قوله ) 

 إىل أن وقت العصر ينتهي وميتد إىل أن يصري ظل الشيء مثليه.  استدل به بعض العلماء
ثْ َلْيهي حلديث الباب ) ...  نَي َكاَن ظيلُّه  مي  ( رواه أبو داود. فَ َلمَّا َكاَن اْلَغد  َصلَّى يبي اْلَعْصَر حي
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 ينتهي إذا اصفرت الشمس.: إىل أنه  وذهب بعض العلماء
 ( رواه مسلم .  َوْقت  اَْلَعْصري َما ََلْ َتْصَفرَّ اَلشَّْمس  )وَ   عبد للا بن عمرو قال : قال حلديث 

 وهذا الراجح . 
 : جه هذا الرتجيحوو 
 أن حديث عبد للا بن عمرو يف صحيح مسلم وهو متأخر، ألن إمامة جربيل كانت مبكة يف أول الفرض. -أ

 نايف ذلك.أنه اشتمل على زايدة َل ترد يف حديث ابن عباس، واألخذ ابلزايدة ال ي -ب
 وحديث ابن عباس فعل، والقول أقوى من الفعل.  أنه من قول الرسول  -ج
 ألن جْعل وقتها إىل اصفرار الشمس أخذ ابلزائد، واألخذ ابلزائد أخذ ابلزائد والناقص، واألخذ ابلناقص إلغاء للزائد. -د

 5  فائدة :
 :  االشرتاك بني الصلوات يف الوقت 

يف وجود  -رمحهم للا   – املقصود ابالشرتاك بني الصالتني: وجود وقت بينهما يصح فيه  إيقاع أيٍن منهما، وقد اختلف أهل العلم 
 :  هذا الوقت أو عدمه على قولني 

 . : أنَّ االشرتاك واقٌع بني الصلوات بقدر إيقاع إحدامها القول األوَّل
 .  واختاره أبو العباس القرطيب  ، وهو مذهب املالكية

مث صلى العصر  لوقت العصر ابألمس؛ وصلَّى يف املرَّة الثانية الظهَر حني كان ظل كل شيء مثله واستدلوا حبديث الباب ) ... 
 ( . حني كان ظل كل شيء مثليه... 

: أفاد احلديث أنَّه صلَّى العصر يف اليوم الثاين يف الوقت الذي كان قد صلَّى فيه الظهر يف اليوم األوَّل، و ال يكون  الداللةوجه 
 اً . هذا إالَّ إذا كان وقت هما مشرتك

ا إذا خرج وقت األوىل دخل وقت الثانية.   القول الثاين  : أنَّه ال اشرتاك بني الصلوات يف الوقت، وإمنَّ
 . ، واحلنابلة ، والشافعية به قال اجلمهور؛ من احلنفيةو 

(:  ، عبد للا بن عمرو )َوْقت  اَلظُّْهري إيَذا زَاَلْت اَلشَّْمس   حلديث  وََكاَن ظيلُّ اَلرَّج لي َكط وليهي َما َلَْ ََيْض ْر اَْلَعْصر 
َه  اَّللَّ تَ َعاىَل   -َوفييهي: َدلييل ليلشَّافيعييني    :  قال النووي َوليْْلَْكَثرييَن أَنَّه  اَل ايْشرَتَاك َبنْي َوْقت الظُّْهر َوَوْقت اْلَعْصر، َبْل َمََّت َخرََج َوْقت    -  َرمحي

ْثله َغرْي الظنيلن الَّذيي َيك ون عيْند الزََّوال، َدَخَل َوْقت  اْلَعْصر، َوإيَذا َدَخَل   َق َشْيء ميْن َوْقت  َوْقت اْلَعْصر َلَْ يَ بْ الظُّْهر مبيَصيريي ظيلن الشَّْيء مي
 الظُّْهر. 

ْثله َدَخَل َوْقت اْلَعْصر َوَلَْ ََيْر ج َوْقت الظُّْهر، َبْل يَ ب ْ   َوقَاَل َماليك   َقى بَ ْعد َذليَك َقْدر َوطَائيَفة ميْن اْلع َلَماء: إيَذا َصاَر ظيلن ك لن َشْيء مي
 .أَْربَع رََكَعات َصاليح ليلظُّْهري َواْلَعْصر أََداء

رْبييل  ْحَتجُّوا بيَقْوليهي َوا  ْثله، َوَصلَّى يبي اْلَعْصر يفي يفي َحدييث جي ني َصاَر ظيلن ك لن َشْيء مي : )َصلَّى يبي الظُّْهر يفي اْليَ ْوم الثَّايني حي
َاكهَما يفي َقْدر أَْربَع رََكَعات.  ْثله(. َفظَاهيره ايْشرتي ني َصاَر ك لن َشْيء مي  اْليَ ْوم اأْلَوَّل حي

رْبييل وَ   ني َصاَر   اْحَتجَّ الشَّافيعيين َواأْلَْكثَ ر وَن بيظَاهيري احْلَدييث الَّذيي حَنْن  فييهي، َوَأَجاب وا َعْن َحدييث جي َنَّ َمْعَناه : فَ رََغ ميْن الظُّْهر حي أبي
ني َصاَر ظيلن   ْثله، َوَشرََع يفي اْلَعْصر يفي اْليَ ْوم اأْلَوَّل حي َاَك بَ ْينهَما. ظيلن ك لن َشْيء مي ْثله، َفاَل ايْشرتي  ك لن َشْيء مي
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 6فائدة :  
استدل به من قال : إن لصالة املغرب وقتًا واحدًا ، وهو عقب غروب الشمس بقدر ما  (  ُث صلى املغرب لوقته األولقوله ) 

 .يتطهر ويسرت عورته ويؤذن ويقيم ، فإن أخر الدخول يف الصالة عن هذا الوقت أمثي وصارت قضاء 
 وهو قول الشافعية . 

 حلديث الباب .
رْبييل  )  قَاَل َرس ول  للاي  - عند النسائي-وحلديث أيب هريرة  ،   َهَذا جي نَي طََلَع اْلَفْجر  َجاءَك ْم ي  َعلنيم ك ْم دييَنك ْم، َفَصلَّى الصُّْبَح حي

نيَ  ، مث َّ َصلَّى اْلَعْصَر حي نَي زَاَغتي الشَّْمس  نَي َغَرَبتي الشَّْمس  َوَحلَّ فيْطر  الصَّائيمي َوَصلَّى الظُّْهَر حي ثْ َله ، مث َّ َصلَّى اْلَمْغريَب حي    رََأى الظنيلَّ مي
نَي َأْسَفَر قَليياًل،   ...   نَي َغَرَبتي الشَّْمس  َوَحلَّ ...مث َّ َجاَءه  اْلَغَد َفَصلَّى بيهي الصُّْبَح حي ٍد حي  (.  فيْطر  الصَّائيمي مث َّ َصلَّى اْلَمْغريَب بيَوْقٍت َواحي

  : قالوا يف هذا احلديث دليل على تعجيل املغرب وأن ْلا وقتاً واحداً وهو بعد مغيب الشمس ، فجربيل أمن النيب  وجه الداللة
 يف اليومني مجيعاً هبذا الوقت ولو كان ْلا وقت متسع لبينه جربيل كما بنين ذلك للصلوات األ خر . 

 وأن املغرب وقتها من عروب الشمس إىل مغيب الشفق .  والراجح مذهب اجلمهور
 ) ووقت املغرب ما َل يغب الشفق ( .  وقد تقدم حديث عبد للا بن عمرو . يف قوله -أ

 أن وقت املغرب ينتهي مبغيب الشفق ، فمن صلى يف أي جزء من أجزاء هذا الوقت فإن صالته تقع أداء .  فاحلديث صريح يف
ني  وعن-ب لشَّْمس   ا َأنَّ َرج اًل َسأََله  َعْن َوْقتي الصَّالَةي فَ َقاَل َله  » َصلني َمَعَنا َهَذْيني «. يَ ْعِني اْليَ ْوَمنْيي فَ َلمَّا زَاَلتي )   ب  َرْيَدة َعني النَّيبي

مث َّ   فََأقَاَم اْلَمْغِرَب ِحَْي َغاَبِت الشَّْمسُ َضاء  نَقييٌَّة مث َّ أََمرَه   أََمَر بياَلاًل فََأذََّن مث َّ أََمرَه  فَأَقَاَم الظُّْهَر مث َّ أََمرَه  فَأَقَاَم اْلَعْصَر َوالشَّْمس  م ْرَتفيَعٌة بَ يْ 
مث َّ قَاَل » أَْيَن السَّائيل  َعْن َوْقتي   ... َوَصلَّى اْلَمْغِرَب قَ ْبَل َأْن يَِغيَب الشََّفقُ   ... ا َأْن َكاَن اْليَ ْوم  الثَّايني فَ َلمَّ ... أََمرَه  فَأَقَاَم اْلعيَشاَء 

 لم . ( رواه مسالصَّالَةي «. فَ َقاَل الرَّج ل  َأاَن اَي َرس وَل اَّللَّي. قَاَل » َوْقت  َصالَتيك ْم َبنْيَ َما رَأَيْ ت ْم 
لصالة املغرب يف اليوم األول حني غروب الشمس ، مث فعلها يف اليوم الثاين يف آخر الوقت قبيل  : إن أداء النيب  وجه الداللة

مغيب الشفق ، يدل على أن هذه الصالة وقتها موسع جيوز فعلها يف أي جزء من أجزاء الوقت املمتد من غروب الشمس إىل 
 مغيب الشفق . 

 تدالهم أبجوبة :واجلواب عن اس
رة، فوجب اعتمادها. أحدها  : أنَّ حديث إمامة جربيل كان مبكة، واألحاديث ابمتداد الوقت يف املغرب إىل مغيب الشفق متأخني
أنَّ البيان يف حديث جربيل ابلفعل، والبيان أبحاديث امتداد وقت املغرب ابلقول، وإذا تعارض الفعل والقول ق دنيم القول  : الثاين

 على الفعل.
أنَّ األحاديث ابمتداد وقت املغرب أكثر رواًة، وأصحُّ إسناداً من حديث إمامة جربيل، لذلك خرنجها مسلم يف صحيحه،   :  والثالث

 ها عند التعارض. فوجب تقدمي
ت ْم اْلَمْغريب فَإينَّه  َوْقت إيىَل َأْن َيْسق ط الشََّفق (، َويفي ريَوايَة : ) وَ  ْوله ققال النووي :  ْقت اْلَمْغريب َما َلَْ َيْسق ط ثَ ْور ) فَإيَذا َصلَّي ْ

 . الشََّفق ( ، َويفي ريَوايَة : ) َما َلَْ يَغيْب الشََّفق ( ، َويفي ريَوايَة : ) َما َلَْ َيْسق ط الشََّفق ( 
شََّفق ، َوَهَذا َأَحد اْلَقْوَلنْيي يفي َمْذَهبَنا ، َوه َو  َهَذا احْلَدييث َوَما بَ ْعده ميْن اأْلََحادييث َصرَائيح يفي َأنَّ َوْقت اْلَمْغريب مَيَْتدن إيىَل غ ر وب ال

د ، َوه َو َعقيب غ ر   يح أَنَّه  لَْيَس َْلَا إيالَّ َوْقت َواحي وب الشَّْمس َوَقْدر َما يَ َتَطهَّر َوَيْسرت   َضعييف عيْند مج ْه ور نَ َقَلة َمْذَهبَنا ، َوقَال وا : الصَّحي
 يم ، فَإيْن َأخََّر الدُّخ ول يفي الصَّاَلة َعْن َهَذا اْلَوْقت َأمثيَ َوَصاَرْت َقَضاء .  َعْورَته َوي  َؤذنين َوي قي 
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ْن َذليَك ، ، َوأَنَّه  جَي وز ايبْتيَداؤ َها يفي ك لن َوْقت مي  َوَذَهَب اْلُمَحقِ ُقوَن ِمْن َأْصَحابَنا ِإََل تَ ْرِجيح اْلَقْول ِبََواِز ََتِْخريَها َما ََلْ يَِغْب الشََّفق
يح أَْو الصََّواب الَّذيي اَل جَي وز َغرْيه . َواجلَْ  رييَها َعْن أَوَّل اْلَوْقت ، َوَهَذا ه َو الصَّحي رْبييل َعَلْيهي السَّاَلم  َواَل أَيْمَث بيَتْأخي َواب َعْن َحدييث جي

ني َغَرَبْت ال د حي ني َصلَّى اْلَمْغريب يفي اْليَ ْوَمنْيي يفي َوْقت َواحي  شَّْمس ميْن َثاَلثَة أَْوج ه : حي
ْختيَيار َوَلَْ َيْستَ ْوعيب َوْقت اجْلََواز ، َوَهَذا َجاٍر يفي ك لن الصََّلَوات سي  َأَحدَها :   .َوى الظُّْهر أَنَّه  ايقْ َتَصَر َعَلى بَ َيان َوْقت االي

َكَّة ، َوَهذيهي    :  َوالثَّاين  ْلَمدييَنةي  أَنَّه  م تَ َقدنيم يفي أَوَّل اأْلَْمر مبي ر اأْلَْمر ابي رَة يفي أََواخي ْمتيَدادي َوْقت اْلَمْغريب إيىَل غ ر وب الشََّفق م َتَأخني اأْلََحادييث ابي
 فَ َوَجَب ايْعتيَمادَها .  

رْبييل َعَلْيهي السَّاَلم فَ َوَجَب ت َ  َوالثَّاِلث :  ْقديميَها ، فَ َهَذا خم َْتَصر َما يَ تَ َعلَّق بيَوْقتي َأنَّ َهذيهي اأْلََحادييث َأَصحن إيْسَناًدا ميْن َحدييث بَ َيان جي
 .                         ) شرح مسلم ( .  اْلَمْغريب

 اَبٌب يف َوْقِت َصاَلِة الظُّْهرِ 
َهِِت ، فَآُخُذ قَ ْبَضًة ِمَن  ُكْنُت ُأَصلِ ي الظُّْهَر َمَع َرُسوِل هللِا   )َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل   اْلََْصى لَِتْْبَُد يف َكفِ ي َأَضُعَها جِلَب ْ

َها ِلِشدَِّة اْْلَر ِ   ( .  َأْسُجُد َعَلي ْ
 ========== 

 حديث حسن .
 القبضة املأخوذ بكفه . ( ، فَآُخُذ قَ ْبَضًة  ُكْنُت ُأَصلِ ي الظُّْهَر َمَع َرُسوِل هللِا  )  
 .  قبضٍة كائْنٍة من حصى : أي  (ِمَن اْلََْصى  ) 
 1  ائدة :ف

 األحاديث دليل على سنية صالة الظهر يف أول وقتها . ومن األدلة : 
 ي َصلنيي الظُّْهر إيَذا َدَحَضْت الشَّْمس( رواه مسلم.  عن جابر بن مسرة. قال )َكاَن َرس ول اَّللَّ 

 )َدَحَضْت( ه َو بيَفْتحي الدَّال َواحْلَاء َأْي إيَذا زَاَلْت. 
.   َوفييهي : قال النووي  : َدلييل َعَلى ايْستيْحَباب تَ ْقديميَها، َوبيهي قَاَل الشَّافيعييُّ َواجْل ْمه ور 

رَةي  َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي رضي للا عنهما قَاَل )َكاَن  و  ْْلَاجي  .... ( متفق عليه .   ي َصلنيي الظُّْهَر ابي
نَي َتْدَحض  الشَّْمس   -الَّيتي َتْدع وََنَا األ وىَل  -رَي  ي َصلنيي اْْلَجي   َكانَ . قال . )  أيب برزة وعن   ... ( متفق عليه . حي

َنا َخْلَف َرس ولي اَّللَّي  لظََّهائيري َفَسَجْداَن َعَلى ثيَيابيَنا اتنيَقاَء احْلَرني(  وعن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل )ك نَّا إيَذا َصلَّي ْ  رواه مسلم .  ابي
 2  فائدة :
دَّةي احْلَرني فَ قوله )  َها ليشي َب َْهيتي َأْسج د  َعَلي ْ  ( .  آخ ذ  قَ ْبَضًة ميَن احلََْصى ليَترْب َد يفي َكفنيي َأَضع َها جلي

َنا َخْلَف َرس ولي اَّللَّي ويف البخاري  لظََّهائيري َفَسَجْداَن َعَلى ثيَيابيَنا اتنيَقاَء احْلَرني(  عن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل )ك نَّا إيَذا َصلَّي ْ  ابي
 ؟ ) إذا اشتد احلر فأبردوا ابلظهر ( . : ما اجلواب عن حديث األمر ابإلبرادفإن قال قائل

 ان اإلبراد أفضل. )الفتح(. قيل: إن هذا لبيان اجلواز وإن ك
 3  فائدة :

 وجوب السجود على اجلبهة . 
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 ُّ َي اَّللَّ  َعن ْه َما، قَاَل: قَاَل النَّيبي َهةي، َوَأَشاَر بيَيديهي َعَلى أَْنفيهي ،   ) أمرت   َعني اْبني َعبَّاٍس َرضي َعةي أَْعظ ٍم: َعَلى اجلَب ْ َأْن َأْسج َد َعَلى َسب ْ
 ر ( متفق عليه . َوالَيَدْيني ، َوالرُّْكبَ َتنْيي ، َوَأْطرَافي الَقَدَمنْيي، َواَل َنْكفيَت الثنيَياَب َوالشَّعَ 

ل على وجوب السجود على هذه األعضاء؛ ألن األمر للوجوب. والواجب  ظاهر احلديث يد :رمحه للا تعاىل قال ابن دقيق العيد 
 .عند الشافعي منها: اجلبهة، َل يرتدد قول ه فيه. واختلف قوله يف اليدين والركبتني والقدمني. وهذا احلديث يدل للوجوب 

 سجود على بعضها. فالسجود على هذه األعضاء السبعة واجب، وأنه ال بد من السجود عليها مجيعاً فال جيزئ ال 
 وهذا مذهب احلنابلة.

 بذلك، واألمر يقتضي الوجوب، واألمة تبع له يف هذا، ويؤيده رواية )أ مْران(. ألن للا تعاىل أمر نبيه 
َها ََلْ َتصيحن َصالته. قال النووي ن ْ  : َلْو َأَخلَّ بيع ْضٍو مي

َعةي أَْعظ ٍم   وقال الشيخ ابن عثيمني: ال جيوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة. ألن النيب   قال )أ ميْرت  َأْن َأْسج َد َعَلى َسب ْ
َهةي َوَأَشاَر بيَيديهي َعَلى أَْنفيهي َواْلَيَدْيني َوالرُّْكبَ َتنْيي َوَأْطرَافي اْلَقَدَمنْيي( فإن رفع رجل يه أو إحدامها، أو يديه أو إحدامها، أو جبهته َعَلى اجْلَب ْ

 أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل وال يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صالته تبطل. )لقاء الباب املفتوح(.
 إىل أنه جيوز السجود على اجلبهة دون األنف.:  وذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب الشافعي ومجاعة. 
 )السجود يف اللغة: هو وضع اجلبهة على األرض(.  أن هذا هو السجود اللغوي -أ

 كان يسجد على أعلى اجلبهة( وهو ضعيف.  وجاء يف حديث: )أن النيب  -ب
 يف دعاء السجود )سجد لك وجهي ... ( رواه مسلم. قول النيب  -ج

 وذهب أبو حنيفة إىل أنه جيزئ السجود على األنف فقط. 
 لف احلديث الصحيح. قال ابن املنذر رداً عليه: وهو قول َيا

 وعلى هذا، فمن رفع أحد أعضاء السجود عن األرض مجيع السجود، وَل يسجد عليه، َل تصح صالته.
 4  فائدة :

 ألمرين:  ال جيب كشف شيء من هذه األعضاء لو كان مستوراً، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلني 
 بوضع األعضاء على األرض دون كشفها. : أن مسمى السجود َيصل األول
 ويداه يف كمه(،  - القلنسوة  -ما ذكره البخاري يف صحيحه عن احلسن قال: )كان القوم يسجدون على العمامة   الثاين:

 5  فائدة :
 هل جيب أن يستوعب العضو لْلرض أم جيزئ السجود على بعض العضو املأمور به؟  

 الكمال أن يستوعب يف سجوده العضو كله، فيسجد عليه بكامله. 
َلَة. رواه البخاري.   ألن النيب  َْطرَافي َأَصابيعي ريْجَلْيهي القيب ْ  كان إذا سجد اْستَ ْقَبَل أبي

أنه قال للمسيء صالته )وإذا سجدت فمكن لسجودك( واستيعاب   عن النيب    ن رافع  وملا رواه أبو داود من حديث رفاعة ب
 العضو يف السجود من متكني السجود.

 وجيزئ السجود على بعض العضو املأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية واحلنابلة.
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ما يقع عليه االسم  ىسجد عليها كلها، فإن اقتصر علاجلبهة واجب بال خالف عندان، واألوىل أن ي ى : السجود علقال النووي
 منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه، هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي يف األم وقطع به مجهور األصحاب. )اجملموع( 

،  وقال املرداوي يحي ميْن اْلَمْذَهبي . : جي ْزيئ  السُّج ود  َعَلى بَ ْعضي اْلع ْضوي، َعَلى الصَّحي  قَاَل اْبن  متَييٍم: َوجَي وز 
، َوَلْو َعَلى َظْهريهي أَْو َأْطرَافي َأَصابيعيهي، وََكَذا َعَلى بَ ْعضي َأْطرَافي َأَصابيعي َقدَ  َهةي. )اإلنصاف( السُّج ود  بيبَ ْعضي اْلَكفني  َمْيهي، َوبَ ْعضي اجْلَب ْ

ته صحيحة، والسنة: أن ميكن ألعضاء السجود على وعليه؛ فمن سجد على رجليه، فمسن ببعض أطراف أصابعه األرض فصال
 قدر استطاعته. 

 6فائدة :  
 كان مفروشاً ابحلصباء .   أن مسجد رسول للا  

 . سجد على الطني أن النيب وقد جاء 
: "وإين أريت أين أسجد والتماس ليلة القدر، وفيه قول النيب  كما يف حديث أيب سعيد اخلدري الطويل يف اعتكاف النيب 

 يسجد يف املاء والطني، حَّت رأيت أثر الطني يف جبهته.  يف ماء وطني"، وفيه قال أبو سعيد: فرأيت رسول للا  
 .   كانوا يسجدون على احلصى مع رسول للا   -رضي للا عنهم  - وثبت أيًضا أن الصحابة 

 .  فآخذ قبضة من احلصى لتربد يف كفي  ب :  كما يف حديث البا
 مفروًشا ابحلصى:  ويدل على هذا املعِن أيًضا من كون املسجد النبوي كان على عهده 

حبراهبم، دخل عمر فأهوى إىل احلصى فحصبهم هبا، فقال: "دعهم  بينا احلبشة يلعبون عند النيب  ) قال حديث أيب هريرة 
 .  مأخرجه البخاري ومسل ر ( اي عم

 .  قال شيخ اإلسالم: "فكان مسجده من جنس األرض، ورمبا وضعوا فيه احلصى 
  َوََلْ َيُكْن ُيَصلِ ي َصاَلًة َأَشدَّ َعَلى َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا  ُيَصلِ ي الظُّْهَر اِبهْلَاِجَرِة ،  َكاَن َرُسوُل هللِا )َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت قَاَل 

َلَها َصالََتْْيِ ، َوبَ ْعَدهَ  َها ، فَ نَ َزَلْت }َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى{ َوقَاَل : ِإنَّ قَ ب ْ   ( . ا َصالََتْْي ِمن ْ
 ========== 

َلَها صَ )   والظاهر أن هذا اجتهاد من الصحايب نشأ من ظنه أن اآلية نزلت يف الظهر، فال   (  الََتْْيِ ، َوبَ ْعَدَها َصالََتْْي َوقَاَل : ِإنَّ قَ ب ْ
يعارض نصه عليه الصالة والسالم: "أَنا العصر"، وال مناسبة ْلذا احلديث ابلباب، إالَّ أن يقال: ملا ساق الرواايت الدالة على أن  

 . صر أتبعها هبذه اليت تدل على أَنا الظهر استطراًدااملراد ابلصالة الوسطى الع
 1  فائدة :

  وقد اختلف العلماء يف املراد ابلصالة الوسطى على أقوال : ...اْعَلْم أَنَّه  َيْظَهر ميْن َحدييث زَْيد َهَذا َأنَّ الصَّاَلة اْلو ْسَطى هيَي الظُّْهر 
 أصحها أَنا صالة العصر. 
 وهذا قول مجاهري العلماء.

  ية ،، واختاره النووي من الشافعلكية من املا وهو قول أكثر العلماء؛ من الصحابة وغريهم، وبه قال احلنفية، وهو قول ابن حبيب 
  . ، واختاره أبو العباس القرطيب وهو املذهب عند احلنابلة
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يد اخْل ْدرييني َوأَب و  مميَّْن ن قيَل َهَذا َعْنه : َعليين ْبن َأيبي طَاليب َواْبن َمْسع ود َوأَب و أَيُّوب َواْبن ع َمر َواْبن َعبَّاس َوأَب و َسعي ...   قال النووي: 
ن َواحلََْسن اْلَبْصريين َوإيبْ رَاهييم النََّخعييُّ َوقَ َتاَدة َوالضَّحَّ  ن َوم َقاتيل َوأَب و َحنييَفة َوَأمْحَد َوَداو د َواْبن اْلم ْنذير  ه َريْ رَة َوَعبييَدة السَّْلَمايني اك َواْلَكْليبي

ْميذيين: ه َو قَ ْول َأْكَثر اْلع َلَماء ميْن الصََّحابَة َفَمْن بَ ْعدهْم -رضي للا عنهم  -َوَغرْيهْم  . َوقَاَل اْلَماَوْرديين ميْن َأْصَحابَنا:  . قَاَل الرتني
َه  اَّللَّ  -لشَّافيعيين َهَذا َمْذَهب ا يحَ  -َرمحي َنَّه  ََلْ يَ ب ْل غه  اأْلََحادييث الصَّحي َا الصُّْبح ألي َا َنصَّ َعَلى َأَنَّ ة يفي  ليصيحَّةي اأْلََحادييث فييهي. قَاَل: َوإيمنَّ

 اْلَعْصر َوَمْذَهبه ايتنيَباع احْلَدييث. )شرح مسلم(. 
 هو قول مجهور التابعني. :  قال املاوردي و 

 : هو قول أكثر أهل األثر.وقال ابن عبد الْب
 )فتح الباري(. . وبه قال من املالكية ابن حبيب وابن العريب وابن عطية

 : الذي تقتضيه األحاديث الصحيحة أَنا العصر، وهو املختار. )اجملموع(.  وقال النووي
َّ    َعْن َعلييٍن  -أ (   ،يَ ْوَم اخْلَْنَدقي )َمَْل اَّللَّ  ق  ب وَره ْم َوب  ي وهَت ْم اَنرًاقَاَل    َأنَّ النَّيبي َكَما َشَغل واَن َعْن الصَّالةي اْلو ْسَطى َحَّتَّ َغاَبْت الشَّْمس 

 متفق عليه.
 ْغريبي َواْلعيَشاءي(.مث َّ َصالَها َبنْيَ اْلمَ  -َصالةي اْلَعْصري   - َويفي َلْفٍظ ليم ْسليٍم )َشَغل واَن َعْن الصَّالةي اْلو ْسَطى 

كنَّا نراها الفجر فقال رسول  )   َسْل علينًا عن الصالة الوسطى، فسأله فقال  عن زر بن حبيش، قال: قلت لعبيدة السلماين -ب
 ه . أخرجه أمحد وغري (  الوسطى الةيعِن ص : هي صالة العصرللا 

قْ َوال بَ ْعد َوَحدييث َعليين اْلم تَ َقدنيم يَد لن َعَلى َأنَّ َصاَلة اْلو ْسَطى هيَي اْلَعْصر َوَقْد ايْختَ َلَف النَّاس يفي َذليَك َعَلى أَ   :   قال يف عون املعبود
ن ْه ْم َمْن قَ  َا آَكد الصََّلَوات ، َفمي َهة َمْن ايتنيَفاقهْم َعَلى َأَنَّ َا اْلَمْغريب ، َوَغرْي َذليَك . قَاَل احْلَافيظ : ش ب ْ ن ْه ْم َمْن قَاَل إيَنَّ َا الصُّْبح ، َومي اَل إيَنَّ

ْميذيين ه َو قَ ْول  اء الصََّحابَة اينْ تَ َهى . َوقَاَل َأْكثَر ع َلمَ قَاَل إينَّ َصاَلة اْلو ْسَطى الصُّْبح َقوييَّة َلكينَّ َكْوَنَا اْلَعْصر ه َو اْلم ْعَتَمد . قَاَل الرتني
ي يح ميْن َهذيهي اأْلَقْ َوال قَ ْواَلني اْلَعْصر َوالصُّْبح َوَأَصحنهَما اْلَعْصر ليْْلََحادييثي الصَّحي َحة . َوقَاَل َعليين اْلَقاريي : َوالظَّاهير الن ََّوويين : َوالصَّحي

ن َنَشَأ مينْ  َا اْلَعْصر اينْ تَ َهى .َأنَّ َهَذا ايْجتيَهاد ميْن الصََّحايبي     ظَننه َأنَّ اآْليَة نَ َزَلْت يفي الظُّْهر َفاَل ي  َعاَرض َنصنه َعَلْيهي الصَّاَلة َوالسَّاَلم أَنَّ
 : إىل أَنا الصبح .  وذهب بعض العلماء

وأنس ، وجابر ، وأيب العالية ، وعبيد بن عمري ، وعطاء ، وعكرمة ، وجماهد ، وغريهم ، وهو أحد قوِل ابن  قول أيب أمامة ، هو و 
 . عمر وابن عباس

 .وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه يف "األم" " انتهى من " فتح الباري " ابختصار
  ( . ْسَطى َوق وم وا َّلليَّي قَانيتينيَحافيظ وا َعَلى الصََّلَواتي َوالصَّالةي اْلو  لقوله تعاىل ) -أ

ا الصبح؛ ألنن للا تعاىل قرَنا ابلقنوت، وال قنوت إالن يف الصبح : وجه الداللة  . أنَّ سياق اآلية يدل على أَنن
 :  ونوقش هذا االستدالل أبمرين

 : عدم التسليم إبثبات القنوت يف صالة الصبح من غري انزلٍة. األول
ثبات القنوت يف الصبح، فال ي سلَّم أنن املراد ابلقنوت هذا، القنوت املعروف؛ بل القنوت يطلق على الطاعة : وإن س لنم إبالثاين

 والعبادة، يف أشهر معانيه عند أهل اللغة.
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، وقالت إذا بلغت هذه اآلية أمرتين عائشة أن أكتب ْلا مصحفاً )  ، أنَّه قال:  -رضي للا عنها   -موىل عائشة  ما رواه أبو يونس-ب
لوات والصالة الوسطى فلمنا بلغتها آذنتها، فأملت عليَّ: )حافظوا على الص،  افيظ وا َعَلى الصََّلَواتي َوالصَّالةي اْلو ْسَطى : حفآذيينني 

 م . «. أخرجه مسلوصالة العصر وقوموا هلل قانتني(، قالت عائشة: مسعتها من رسول للا  
وصالة العصر(، والعطف ابلواو )يف هذا احلديث داللة على أنن الصالة الوسطى ليست صالة العصر؛ لقوْلا فيه: وجه الداللة: 

 ر . غري صالة العص يقتضي املغايرة، فدلن على أنن الصالة الوسطى
 ن :ونُوقش هذا االستدالل أبمري

ا  أنن هذه القراءة شاذة، وهي ليست حبجة، وال يكون ْلا حكم اخلرب عن رسول للا أحدمها:  ؛ ألنَّ انقَلها َل ينقْلها إالن على أَنن
 قرآن، والقرآن ال يثبت إالن ابلتواتر ابإلمجاع، وإذا َل يثبت قراان ال يثبت خربا.

، فيحصل اجلمع بني الرواايت، وهذا كقوله تعاىل :الثاين أي فيها فاكهة؛   ن (فييهيَما فَاكيَهٌة َوََنٌْل َور مَّا)  أْن جي َْعل العطف تفسرياين
 َنل ور منان. 

 من املعقول :-ج
ا  أواًل/   أكثر مشقة، وأتِت يف وقت الرغبة عن الصالة إىل النوم، فتكون أقرب للتضييع فناسب االهتمام  -أي صالة الفجر - أَنَّ

ها ابلذكر يف الكتاب العزيز، فتكون هي املراد  ة .ابحلث على حفظها؛ لتخصنصي
مع إىل غريها؛ ال يف سفٍر وال حضر، وأنن رسول للا و َثنياً/  ا ال ُت   د .يضمَّها إىل غريها يف وقٍت واحَل أَنَّ

 2فائدة :  
 قال بعض العلماء املراد ابلوسطى : مجيع الصلوات . 

... أانَّ لو جعلنا الوسطى مجيَع الصلوات؛ ألدنى ذلك إىل خالف ه : أجاب أبو العباس القرطيب عن هذا االستدالل بقولوقد  
 عادةي الفصحاء من أوجه: 

لوه؛ : أنَّ الفصحاء ال يذكرو أحدها  ا عادهتم أن يشريوا على جم َْمٍل، أو ك لنييٍن مثَّ يفصني ن شيئًا م فصَّاًل م بيَّناً، مثَّ يذكرونه جم ْماًل؛ و إمنَّ
 بنيٌَّ، والصالةوالصلوات م  (    َحافيظ وا َعَلى الصََّلَواتي َوالصَّالةي اْلو ْسَطىتعاىل )    وقد قال   ( ،   فييهيَما فَاكيَهٌة َوََنٌْل َور مَّانٌ )    كقوله تعاىل 

 الوسطى جممل.
أنَّ الفصحاء ال ي طليقون لفظ اجلمع، ويعطيف ون عليه أحَد م فرداته، وي ريد ون بذلك املفرد ذلك اجلمع؛ فإنَّ ذلك يف غاية  وَثنيها:

 العييني واإللباس. 
ت والصلوات، ويريد ابلثاين األوَّل، ولو كان أنَّه لو أراد ابلصالة الوسطى: الصلوات، لكان كأنَّه قال: حافظوا على الصلوا  وَثلثها:

كذلك ملا كان فصيحًا يف لفظه، وال صحيحًا يف معناه؛ إذ ال َيصل ابللفظ الثاين أتكيٌد لْلوَّل، ألنَّه معطوف، وال يفيد معًِن 
 .  مسوٍغ وال جائز غري - أي األوجه اليت ذ كرت  - آخر، فيكون حشواً، ومْحل  كالم للا تعاىل على شيٍء من هذه الثالثة 

 : إىل أَنا الظهر .  وذهب بعضهم
 ي .وهو قول زيد بن اثبت، وعائشة، وأيب سعيد اخلدر 

 3فائدة :  
: يعين الفضلى، مؤننث األوسط، والوسط اخليار؛ فاملعِن لثبوت الفضل فيها. ونصن عليها بيااًن لفضلها، وحضنا  الصالة الوسطى

 ( .  حاشية الروض املربع)  أنَّه من أوسط قومه أي من خيارهم.  على احملافظة عليها؛ ويف صفة النيب 
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 اَبٌب يف َوْقِت اْلَمْغِربِ  - 6
 ه ( . ، ُثَّ نَ ْرِمي َفرَيَى َأَحُدََن َمْوِضَع نَ ْبلِ   ُكنَّا ُنَصلِ ي اْلَمْغِرَب َمَع النَّيبِ   )َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل :  - 416

ْعَت َرُسوَل هللِا    عن أِب أيوب . قال : َما ََلْ يُ َؤخِ ُروا اْلَمْغِرَب ِإََل َأْن َتْشَتِبَك    -ِة  َأْو قَاَل : َعَلى اْلِفْطرَ   -اَل تَ َزاُل أُمَِِّت ِبَرْيٍ    )يَ ُقوُل    َسَِ
 ( .   م النُُّجو 

 ========== 
ر  َمَواقيَع نَ ْبليهي( ( ويف الصحيحني )   هُثَّ نَ ْرِمي َفرَيَى َأَحُدََن َمْوِضَع نَ ْبلِ )   فَ يَ ْنَصريف  َأَحد اَن َوإينَّه  لَي  ْبصي
 .  ( أي ظهرت مجيعها واختلط بعضها لبعض لكثرة ما ظهر منها، واشتباكها ظهور نورها  تشتبك النجوم)  

 1  فائدة :
 األحاديث دليل على استحباب التبكري يف صالة املغرب ، ومن األدلة : 

 كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوارت ابحلجاب( متفق عليه.   عن سَلمة بن األكوع )أن رسول للا -أ
ري ليْْلَخري(. )قال  َْعًِن، َوَأَحدمهَا تَ ْفسي  النووي: اللَّْفظَاني مبي

ني -ب ر  َمَواقيَع نَ ْبليهي( م ت ََّفٌق َعَلْيهي  وعن رَافيعي ْبني َخدييٍج قَاَل )ك نَّا ن َصلنيي اَْلَمْغريَب َمَع اَلنَّيبي  فَ يَ ْنَصريف  َأَحد اَن َوإينَّه  لَي  ْبصي
َا يفي أَوَّل َوْقتَها مبي َجرَّدي غ ر وب الشَّْمس، َحَّتَّ نَ ْنَصريف َويَ ْرميي َأَحداَن الن َّْبل َعْن قَ ْوسه : َمْعَناه : أَنَّ قال النووي  ر ليبَ َقاءي الضَّْوء.  ه  ي  َبكنير هبي  َوي  ْبصي

 هي. ... )نووي(. َويفي َهَذْيني احْلَدييَثنْيي َأنَّ اْلَمْغريب ت  َعجَّل َعقيب غ ر وب الشَّْمس َوَهَذا جم َْمع َعَليْ 
: معِن احلديث، أنه يبكنر ابملغرب يف أول وقتها مبجرد غروب الشمس، حَّت ينصرف أحدان، ويرمى النبل عن قوسه، ويبصر  وقال يف العمدة 

 موقعه لبقاء الضوء. 
املغرب، مث نرجع فنرتامى، حَّت أنِت   وروى أمحد من طريق علي بن بالل، عن انس من األنصار، قالوا )كنا نصلي مع رسول للا  -ج

 دايران، فما َيفى علينا مواقع سهامنا(. 
 : ومقتضاه املبادرة ابملغرب يف أول وقتها، حبيث إن الفراغ منها يقع والضوء ابق. قال اْلافظ ابن حجر

لصالة املغرب، وْلذا كانت تسمى صالة   بعد ذكره لعدة أحاديث يف ذلك: وهذا كله يدل على شدة تعجيل النيب  ابن رجبوقال 
حني جاء خرب أهل الطائف، فكان يصلي بنا صالة   البصر، كما خرجه اإلمام أمحد من رواية أيب طريف اْلذِل قال )كنت مع النيب 

 وقع نبله( قال اإلمام أمحد: صالة البصر: هي صالة املغرب. البصر، حَّت لو أن رجاًل رمي لرأى م
واحلديث يدل على استحباب املبادرة بصالة املغرب وكراهة أتخريها إىل اشتباك النجوم وقد عكست الروافض القضية  :  قال الشوكاين 

 . فجعلت أتخري صالة املغرب إىل اشتباك النجوم مستحبا واحلديث يرده 
مسلم : إن تعجيل املغرب عقيب غروب الشمس جممع عليه قال : وقد حكي عن الشيعة فيه شيء ال التفات إليه  يف شرح  قال النووي 

 .   وال أصل له
 2فائدة :  

وقد تقدمت   – ... ( على أن وقت املغرب مضيق   َما ََلْ يُ َؤخِ ُروا اْلَمْغِربَ  - َأْو قَاَل : َعَلى اْلِفْطَرِة   -تَ َزاُل أُمَِِّت ِبَرْيٍ   الَ استدل حبديث ) 
 .   -املسألة 

 أداء الصالة يف أول وقتها ، وأن هذا األفضل . و  املقصود ابحلديث املبادرة واجلواب عن هذا احلديث : أن
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  َوْقِت الصُّْبحِ اَبٌب يف 
 ( .  َأْصِبُحوا اِبلصُّْبِح فَِإنَُّه َأْعَظُم أِلُُجورُِكْم َأْو َأْعَظُم ِلأَلْجرِ )    َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  

ْعُت َرُسوَل هللِا  قالَمْسُعود األَْنَصاِري  عن أِب  فََأْخَْبين ِبَوْقِت الصَّاَلِة َفَصلَّْيُت َمَعُه ، ُثَّ َصلَّْيُت َمَعُه   نَ َزَل ِجْْبِيُل  )يَ ُقوُل  : َسَِ
 َماَت ، َوََلْ  لت َّْغِليَس َحّتَّ َوَصلَّى الصُّْبَح َمرًَّة ِبَغَلٍس ، ُثَّ َصلَّى َمرًَّة ُأْخَرى فََأْسَفَر ِِبَا ، ُثَّ َكاَنْت َصالَتُُه بَ ْعَد َذِلَك ا... اْلديث وفيه : 

 ( .  يَ ُعْد ِإََل َأْن ُيْسِفرَ 
 ========== 

 : حديث صحيح .  حديث رافع 
 صححه الرتمذي ، وابن حبان ، وابن عبد اْلادي ، والزيلعي ، وابن تيمية ، قال احلافظ : صححه غري واحد . 

 واحلديث أخرجه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأمحد . 
 حديث صحيح .  :  سعودحديث أِب م
 : إسناده صحيح ، وقال النووي : إسناده حسن .   قال اخلطايب

 .  أسفروا ابلفجر( أمر ابإلسفار، أي صلوا صالة الفجر إذا أضاء الفجر ( ولفظ النسائي )   َأْصِبُحوا اِبلصُّْبحِ )  
وأشرق، قال اجلزري يف "النهاية": أسفر الصبح: إذا انكشف، وأضاء. وقال يف املصباح: وأسفر الصبح  إسفارًا: أضاء، وأسفر الوجه  من   

 ذلك: إذا عاله مَجَاٌل، وأسفر الرجل  ابلصالة: صالها يف اإلسفار. اه .
 1  فائدة :

 بكري . ذهب مجاهري العلماء إىل أن األفضل يف الفجر التغليس والت
 : وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد. قال النووي 

َّ -أ  ي َصلنييَها بيَغَلس( متفق عليه.  حلديث جابر )َكاَن اَلنَّيبي
نَي ايْنَشقَّ اَْلَفْجر  -ب  َوالنَّاس  اَل َيَكاد  يَ ْعريف  بَ ْعض ه ْم بَ ْعًضا(.   ،وحلديث أيب موسى )فَأَقَاَم اَْلَفْجَر حي
ْعَن إىَل   م تَ َلفنيَعاتٍ  ، فَ َيْشَهد  َمَعه  نيَساٌء ميْن اْلم ْؤميَناتي  ،ي َصلنيي اْلَفْجَر  قالت )َلَقْد َكاَن َرس ول  اَّللَّي وحلديث َعائيَشة. -ج مبي ر وطيهينَّ مث َّ يَ ْرجي

ْن اْلَغَلس( متفق عليه.   ب  ي وهتيينَّ َما يَ ْعريف  ه نَّ َأَحٌد مي
 والغلس: قال النووي: هو بقااي ظالم الليل، قَاَل الدَّاو ديين: َمْعَناه  َما ي  ْعَرْفَن أَنيَساء ه نَّ أَْم ريَجال. 

 ليل، كما يف القاموس، وهو أول الفجر. وقال يف سبل السالم: الَغَلس: ظلمة آخر ال
 وقال الشيخ الفوزان: هو اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. 

َا أَْفَضل     قال ابن قدامة . َور ويَي َعْن َأيبي َبكْ   ،: َوأَمَّا َصالة  الصُّْبحي فَالت َّْغلييس  هبي ََذا قَاَل َماليٌك َوالشَّافيعييُّ َوإيْسَحاق  ٍر َوع َمَر َواْبني َمْسع وٍد َوَأيبي  َوهبي
 م وَسى َواْبني الزَُّبرْيي َوع َمَر ْبني َعْبدي اْلَعزييزي َما َيد لُّ َعَلى َذليك. 

ُم َاٌل َأْن َيرْت ك وا اأْلَْفَضَل، َوأَيْت وا الدُّوَن، َوه ْم  َوَعْن َأيبي َبْكٍر َوع َمَر َوع ْثَماَن، َأَنَّ ْم َكان وا ي  َغلنيس وَن، وَ  قَاَل اْبن  َعْبدي اْلرَبني: َصحَّ َعْن َرس ولي اَّللَّي 
. )املغين(.   الننيَهايَة  يفي إتْ َياني اْلَفَضائيلي

 2فائدة :  
 .   ن قال: ابستحباب اإلسفار ابلفجرم  حبديث رافع ) أسفروا ابلصبح ... ( استدل 

 .   وهو مذهب احلنفية 
 ة : هذا احلديث أبجوب  وقد أجاب القائلون ابستحباب التغليس عن 

 .   أنه ُممول على أن املراد بذلك حتقق طلوع الفجر  :  اجلواب األول
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 وهذا حكاه الرتمذي عن الشافعي وأمحد وإسحاق، واختاره الشيخ ابن ابز. 
يف جامعه: وقال الشافعي أمحد وإسحاق: معِن اإلسفار: أن يضح الفجر فال ي شك فيه، وَل يروا أن معِن اإلسفار أتخري   قال الرتمذي

 الصالة. 
ري َها َحَّتَّ يَ تَ َبنيََّ ط ل وع  اْلَفْجري، وَ   وقال ابن قدامة  ْسَفار  اْلَمْذك ور  يفي َحدييثيهيْم، فَاْلم رَاد  بيهي أَتْخي َف يَقييًنا ميْن قَ ْوْلييْم: َأْسَفَرْت اْلَمْرأَة ،  : فََأمَّا اإْلي يَ ْنَكشي

 إَذا َكَشَفْت َوْجَهَها. 
: وإمنا معناه عند مجهور أهل العلم: أتخري صالة الفجر إىل أن يتضح الفجر، مث تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النيب  وقال الشيخ ابن ابز

  .يؤديها 
 لقراءة حَّت َيرج من الصالة مسفراً. : أن املراد تطويل ااجلواب الثاين

 وهذا قول الطحاوي. 
  وهذا رده الشوكاين، فقال: وهذا خالف قول عائشة، ألَنا حكت أن انصراف النساء كان وه نَّ ال يعرفن من الغلس ولو قرأ رسول للا 

 ابلسور الطوال ما انصرف إال وهم قد أسفروا ودخلوا يف اإلسفار جداً. 
كان يصلي الفجر    ه شاذ، ألنه خمالف لْلحاديث الصحيحة املستفيضة املشهورة يف الصحيحني وغريمها أن النيب أن  اجلواب الثالث: 

 بغلس. 
َنَّ تيْلَك يفي  قال ابن تيمية ْميذييُّ َوَهَذا احْلَدييث  َلْو َكاَن م َعاريًضا َلَْ ي  َقاويْمَها، ألي يحَ )أسفروا ابلصبح( َوَقْد َصحََّحه  الرتني نْيي َوهيَي َمْشه ورٌَة  الصَّحي

د  إَذا َخاَلَف اْلَمْشه وَر اْلم ْسَتفييَض َكاَن َشاذًّا.   م ْسَتفييَضٌة، َواخلَْرَب  اْلَواحي
 : أنه منسوخ. اجلواب الرابع
 ( .  َوََلْ يَ ع ْد إيىَل َأْن ي ْسفيرَ مث َّ َكاَنْت َصالَت ه  بَ ْعَد َذليَك الت َّْغلييَس َحَّتَّ َماَت ،  . .. )   -أيب مسعود   حديث - الباب  ويؤيده حديث

ديينَ  َنَّ الت َّْغلييَس ه َو فيْعل ه  َحَّتَّ َماَت َوفيْعل  اخْل َلَفاءي الرَّاشي  .   (22بَ ْعَده . )جمموع الفتاوى:   قال ابن تيمية: َوَقْد َيك ون  َمْنس وًخا؛ ألي
 

 الصََّلَواتِ اَبٌب يف اْلُمَحاَفَظِة َعَلى َوْقِت 
  ََخُْس َصَلَواٍت اْفرَتََضُهنَّ اَّللَُّ تَ َعاََل َمْن َأْحَسَن ُوُضوَءُهنَّ َوَصالَُّهنَّ ِلَوْقِتِهنَّ َوَأََتَّ رُُكوَعُهنَّ )  . قال : قال الصَّاِمِت  ْبن ُعَباَدةعن 

بَهُ َوُخُشوَعُهنَّ َكاَن َلُه َعَلى هللِا َعْهٌد َأْن يَ ْغِفَر َلُه ، َوَمْن   ( .   ََلْ يَ ْفَعْل فَ َلْيَس َلُه َعَلى هللِا َعْهٌد ، ِإْن َشاَء َغَفَر َلُه َوِإْن َشاَء َعذَّ
 ========== 

 احلديث صحيح بشواهده . 
 . وقد أخرجه أيضاً النسائي يف الكربى ، والطرباين ، والبيهقي 

 1  فائدة :
 احلديث دليل على أن الصلوات املفروضة مخس ، ومن األدلة على ذلك : 

، ي ْسَمع  َدويىُّ َصْوتيهي، َواَل ي  ْفَقه  َما يَ ق ول  َحَّتَّ َداَن،   عن طَْلَحة ْبَن ع بَ ْيدي اَّللَّي قال )َجاَء َرج ٌل إيىَل َرس ولي اَّللَّي  -أ ميْن أَْهلي جَنٍْد، اَثئير  الرَّْأسي
ْساَلمي فَ َقاَل َرس ول  اَّللَّي فَإيَذا  َلةي«. فَ َقاَل َهْل َعَلىَّ َغرْي َها قَاَل »اَل، إيالَّ َأْن َتَطوََّع«. قَاَل   ه َو َيْسَأل  َعني اإلي »مَخْس  َصَلَواٍت يفي اْليَ ْومي َواللَّي ْ

َيام  َرَمَضاَن«. قَاَل َهْل َعَلىَّ َغرْي ه  قَاَل »الَ  َرس ول  اَّللَّي  الزََّكاَة. قَاَل َهْل َعَلىَّ َغرْي َها قَاَل   ، إيالَّ َأْن َتَطوََّع«. قَاَل َوذََكَر َله  َرس ول  اَّللَّي »َوصي
. قَا  أَفْ َلَح إيْن َصَدَق( متفق عليه.  َل َرس ول  اَّللَّي »اَل، إيالَّ َأْن َتَطوََّع«. قَاَل َفَأْدبَ َر الرَّج ل  َوه َو يَ ق ول  َواَّللَّي اَل أَزييد  َعَلى َهَذا َواَل أَنْ ق ص 

َع َرس وَل اَّللَّي    -ب ل  فييهي ك لَّ يَ ْوٍم مَخْساً، َما تَ ق ول  َذليَك ي  ْبقي   وَعْن َأِبي ه رَيْ َرة أَنَّه  مسَي ى ميْن َدرَنيهي«.  يَ ق ول  )أَرَأَيْ ت ْم َلْو َأنَّ ََنَراً بيَبابي َأَحديك ْم، يَ ْغَتسي
َا اخلَْطَااي( متفق عليه. قَال وا اَل ي  ْبقيى  ، مَيْح و اَّللَّ  هبي ْثل  الصََّلَواتي اخْلَْمسي  ميْن َدَرنيهي َشْيئاً. قَاَل »َفَذليَك مي
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َلٍة(.   ) ... فَإيْن ه ْم َأطَاع وا ليَذليَك فََأْعليْمه ْم َأنَّ اَّللََّ اْفرَتََض َعَلْيهيْم مَخَْس َصَلَواٍت يفي ك لني  إىل اليمن وحديث بعث معاذ   -ج  يَ ْوٍم َولَي ْ
نَ ه نَّ َما ََلْ ت  ْغَش اْلَكَبائير( رواه مس وَعْن َأِبي ه َريْ َرَة َأنَّ َرس وَل اَّللَّي   -د  لمقَاَل )الصَّاَلة  اخْلَْمس  َواجْل م َعة  إيىَل اجْل م َعةي َكفَّارٌَة ليَما بَ ي ْ

ال خالف بني املسلمني يف وجوهبا، وال جيب غريها إال لعارض من نذر أو  : والصلوات املكتوابت مخس يف اليوم والليلة و  قال ابن قدامة
 غريه هذا قول أكثر أهل العلم. 

ل  فييه . دليل على فضل الصلوات اخلمس، وأَنا سبب حملو اخلطااي   . (. يف حديث أيب هريرة السابق )أََرأَيْ ت ْم َلْو َأنَّ ََنَراً بيَبابي َأَحديك ْم، يَ ْغَتسي
 والذنوب. 

حملو اخلطااي ابلصلوات اخلمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه َنر يغتسل فيه كل يوم مخس مرار،    : هذا مثل ضربه النيب  قال ابن رجب 
يوم متحو الذنوب واخلطااي حَّت ال يبقى منها  كما أن درنه ووسخه ينقى بذلك حَّت ال يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات اخلمس يف كل 

 شيء. 
اكد،  وقال: ومتثيله ابلنهر: هو مبالغة يف إنقاء الدرن، فإن النهر اجلاري يذهب الدرن الذي غسل فيه وال يبقى له فيه أثر، خبالف املاء الر 

زمان، وْلذا روي النهي عن االغتسال يف املاء الدائم  فإن الدرن الذي غسل فيه ميكث يف املاء، ورمبا ظهر مع كثرة االغتسال فيه على طول ال
 كما سبق ذكره يف الطهارة. 

 : وفائدة التمثيل التأكيد، وجعل املعقول كاحملسوس. وقال ابن حجر 
طهنر العبد  وقال ابن العريب: وجه التمثيل، أن املرء كما يتدنس ابألقذار احملسوسة يف بدنه وثيابه، وي طهره املاء الكثري، فكذلك الصلوات ت  

 عن أقذار الذنوب حَّت ال ت بقي له ذنباً إال أسقطته وكفنرته. 
 2  فائدة :

 أن الصلوات اخلمس فرض . 
نينَي كيَتااًب مَّْوق وًًت(  -أ  قال تعاىل )إينَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلم ْؤمي

 كتاابً: أي فرضاً. موقوًتً: أي أبوقات ُمددة. 
نَي َله  الدنييَن ح نَ َفاء َوي قييم وا الصَّالَة َوي  ْؤت وا الزََّكاَة َوَذليَك وقال تعاىل )َوَما  -ب  ديين  اْلَقينيَمةي(. أ مير وا إيالَّ لييَ ْعب د وا اَّللََّ خم ْليصي
ْساَلم  َعَلى مَخٍْس َشَهاَدةي َأْن اَل إيَلهَ  قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي  وعن اْبني ع َمَر  -ج َ اإلي  إيالَّ اَّللَّ  َوَأنَّ ُم َمَّدًا َرس ول  اَّللَّي، َوإيقَامي الصَّاَلةي،  )ب يني

، َوَصْومي َرَمَضاَن( متفق عليه.   َوإييَتاءي الزََّكاةي، َواحلَْجني
. فَاْدع ه مْ  وعن مَعاد. قَاَل )بَ َعَثيني َرس ول  اَّللَّي  -د إيىَل َشَهاَدةي َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ  َوَأينني َرس ول  اَّللَّي فَإيْن   قَاَل »إينََّك أَتِْتي قَ ْوًما ميْن َأْهلي اْلكيَتابي

َلٍة فَإينْ  َ اْفرَتََض َعَلْيهيْم مَخَْس َصَلَواٍت يفي ك لني يَ ْوٍم َولَي ْ  اْفرَتََض َعَلْيهيْم َصَدَقًة  ه ْم َأطَاع وا ليَذليَك فََأْعليْمه ْم َأنَّ اَّللََّ  ه ْم َأطَاع وا ليَذليَك فََأْعليْمه ْم َأنَّ اَّللَّ
َك وََكرَائيَم أَْمَواْلييمْ  َدُّ يفي ف  َقرَائيهيْم فَإيْن ه ْم َأطَاع وا ليَذليَك فَإيايَّ ْن َأْغنيَيائيهيْم َفرت  َجاٌب(    ت  ْؤَخذ  مي نَ َها َوَبنْيَ اَّللَّي حي    متفق عليه َواتَّقي َدْعَوَة اْلَمْظل ومي فَإينَّه  لَْيَس بَ ي ْ

 وأمجعت األمة على وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة. 
 وأما الكافر فال ُتب عليه حال كفره.  -

َّللَّي َوبيَرس وليهي ... (.  ن ْه ْم نَ َفَقاهت  ْم إيالَّ َأَنَّ ْم َكَفر وا ابي  لقوله تعاىل )َوَما َمنَ َعه ْم َأْن ت  ْقَبَل مي
 مور: وال يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضيها، وذلك أل -

تَ ه وا ي  ْغَفْر َْل ْم َما َقْد َسَلَف(.   أواًل: لقوله تعاىل )ق ْل ليلَّذييَن َكَفر وا إيْن يَ ن ْ
 )اإلسالم  يهدم ما قبَله( رواه مسلم.   اثنياً: لقوله  

 اثلثاً: ألن يف إلزامه بقضائها بعد إسالمه مشقة وتنفري عن اإلسالم. )الشرح املمتع(. 
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، فعفي   ، وألن يف إجياب القضاء عليه تنفرياً عن اإلسالم  ، وبعده، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء  خلق كثري  نيب رابعاً: وأسلم يف عصر ال
 عنه.  )املغين( 

 3  فائدة :
 لقوله ) لوقتهن ( . وجوب أداء الصالة يف وقتها 

 يحرم أتخري الصالة عن وقتها. ف
 مؤقتة مبواقيت معلومة ُمددة. : أمجع املسلمون على أن الصلوات اخلمس  قال ابن قدامة 

 اتفق الفقهاء على حترمي أتخري الصالة حَّت َيرج وقتها بال عذر شرعي.  (  املوسوعة الفقهية ) جاء يف 
نينَي كيَتاابً َمْوق وًتً(. -أ  قال تعاىل )إينَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلم ْؤمي

ر وََنَا َعْن َوْقتيَها. وقَاَل تَ َعاىَل )فَ َوْيٌل ليْلم َصلنينَي. الَّذييَن ه  -ب  ْم َعْن َصاَلهتييْم َساه وَن( قَاَل طَائيَفٌة ميْن السََّلفي ه ْم الَّذييَن ي  َؤخني
( قَاَل طَائيَفٌة ميْن السَّلَ -ج : إَضاَعت  َها أتَْ وقَاَل تَ َعاىَل )َفَخَلَف ميْن بَ ْعديهيْم َخْلٌف َأَضاع وا الصَّاَلَة َوات َّبَ ع وا الشََّهَواتي ري َها َعْن َوْقتيَها، َوَلْو تَ رَك وَها  في خي

 َلَكان وا ك فَّارًا. 
وقََّت أوقاَت الصَّالة، وهذا يقتضي   قال الشيخ ابن عثيمني: وإذا كانت مفروضًة يف وقت معنيَّ فتأخري ها عن وقتها حراٌم. وكذلك النَّيبُّ 

 وجوَب فعلها يف وقتها. 
ر الصَّالة حَّتَّ إذا َل يبَق إالَّ مقدار  ركعٍة صلَّى، فإنَّه حراٌم عليه؛ ألنَّ الواج وأتخريها يشَمل  أتخريها   َب  ابلكلنييَّة؛ أو أتخرَي بعضها، حبيث يؤخني
 أن تقع مجيع ها يف الوقت. 

َر صَ  قال ابن تيمية: َر َصاَلَة الن ََّهاري إىَل اللَّْيَل، َواَل ي  َؤخني ََحدي َأْن ي  َؤخني َْرثي  اَل جَي وز  ألي ، اَل حليَْصدي َواَل حلي اَلَة اللَّْيلي إىَل الن ََّهاري ليش ْغلي ميْن اأْلَْشَغالي
ََنابَةي. َواَل جَنَاَسٍة َواَل َصْيٍد َواَل َْلٍْو َواَل َلعيٍب َواَل خلييْدَمةي أ ْسَتاٍذ، َواَل  ْم م تَّفيق وَن َعَلى َأنَّ َعَلْيهي َأْن  َغرْيي َذليَك؛ َبْل اْلم ْسليم وَن ك لُّه   َواَل ليَصَناَعٍة َواَل جلي

، َواَل َيرْت َك َذليَك ليَصَناعَ  لن ََّهاري، َوي َصلنيَي اْلَفْجَر قَ ْبَل ط ل وعي الشَّْمسي ، َواَل ليلَّْهوي َواَل ليَغرْيي َذليَك ميْن اأْلَْشَغالي  ي َصلنيَي الظُّْهَر َواْلَعْصَر ابي َناَعاتي ٍة ميْن الصني
رَي ميْن الصَّاَلةي يفي َوْقتيَها. َولَْيَس  ري َأْن مَيَْنَع اأْلَجي  ليْلَماليكي َأْن مَيَْنَع مَمْل وَكه ، َواَل ليْلم ْسَتْأجي

ََنابَةي َواَل َحَدٍث َواَل جَنَاَسٍة َواَل َغرْيي َذليَك، َبْل ي َصلني وقال رمحه هللا ري  الصَّاَلةي َعْن َوْقتيَها جلي ََسبي َحاليهي، فَإيْن َكاَن  : َفاَل جَي وز  أَتْخي ي يفي اْلَوْقتي حبي
ْستيْعَماليهي تَ َيمََّم َوَصلَّى، وََكَذليَك اجْل ن ب  يَ تَ َيمَّم  وَ  ْستيْعَماليهي ليَمَرضي  ُم ْدياًث َوَقْد َعديَم اْلَماَء َأْو َخاَف الضََّرَر ابي ي َصلنيي إَذا َعديَم اْلَماَء َأْو َخاَف الضََّرَر ابي

ر  الصَّاَلَة َحَّتَّ ي َصلنيَي بَ ْعَد اْلوَ   َأوْ  ْقتي يفي ثيَيابيهي. وََكَذليَك إَذا َكاَن َعَلْيهي جَنَاَسٌة اَل يَ ْقدير  َأْن  ليرَبْدي. وََكَذليَك اْلع ْراَين  ي َصلنيي يفي اْلَوْقتي ع ْراَياَن، َواَل ي  َؤخني
ََسبي َحالي  ُّ ي زييَلَها فَ ي َصلنيَي يفي اْلَوْقتي حبي ، َكَما قَاَل النَّيبي ليعيْمرَاَن ْبني ح َصنْيٍ: )َصلني   هي. َوَهَكَذا اْلَمرييض  ي َصلنيي َعَلى َحَسبي َحاليهي يفي اْلَوْقتي

تنيَفاقي اْلع َلَماءي ي صَ  ي يفي اْلَوْقتي قَاعيًدا َأْو َعَلى َجْنٍب، إَذا َكاَن اْلقيَيام   لني قَائيًما، فَإيْن َلَْ َتْسَتطيْع فَ َقاعيًدا، فَإيْن َلَْ َتْسَتطيْع فَ َعَلى َجْنٍب( فَاْلَمرييض  ابي
َنَّ فيْعَل الصَّاَلةي يفي َوْقتيهَ  هي، َواَل ي َصلنيي بَ ْعَد خ ر وجي اْلَوْقتي قَائيًما. َوَهَذا ك لُّه  ألي ا فَ ْرٌض، َواْلَوْقت  َأوَْكد  فَ رَائيضي الصَّاَلةي. )جمموع  يَزييد  يفي َمَرضي

 ( 30/  22فتاوى: ال
 4  فائدة :

 أن احملافظة على الصلوات اخلمس سبب ملغرة الذنوب . 
 ( . َوخ ش وَعه نَّ َكاَن َله  َعَلى للاي َعْهٌد َأْن يَ ْغفيَر َله  لقوله ) 

ل  فييهي ك لَّ يَ ْوٍم مَخْساً، َما تَ ق ول  َذليَك ي  ْبقيى ميْن َدَرنيهي«. قَال   أََرأَيْ ت مْ وحلديث أيب هريرة السابق )  وا اَل ي  ْبقيى ميْن  َلْو َأنَّ ََنَراً بيَبابي َأَحديك ْم، يَ ْغَتسي
َا اخلَْطَااي(   ، مَيْح و اَّللَّ  هبي  . َدَرنيهي َشْيئاً. قَاَل »َفَذليَك ميْثل  الصََّلَواتي اخْلَْمسي

 ور  وسبب للن
 : فهي نور يف الدنيا  
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يَماه ْم يفي و ج وهيهيْم ميْن أَثَري السُّج ودي(.   كما قال تعاىل )سي
 ونور يف اآلخرة . 

ني  َها؟ َكاَنْت َله  ن ورًا، َوب  ْرَهااًن، َوجَنَاًة يَ ْوَم اْلقيَياَمةي، َوَمْن ََلْ  َمنْ  )  أَنَّه : ذََكَر الصَّاَلَة يَ ْوًما فَ َقالَ  َعْن َعْبدي للاي ْبني َعْمرٍو، َعني النَّيبي َحاَفَظ َعَلي ْ
َها ََلْ َيك ْن َله  ن وٌر، َواَل ب  ْرَهاٌن، َواَل جَنَاٌة ، وََكانَ   ( رواه أمحد . ني َخَلٍف  يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َمَع قَار وَن، َوفيْرَعْوَن، َوَهاَماَن، َوأ يَبني بْ  َي َافيْظ َعَلي ْ

يزَاَن. َوس ْبَحاَن اَّللَّي َواحْلَْمد  َّلليَّي مَتْْلني  ويف حديث أيب مالك األشعري . قال : قال  ميَاني َواحْلَْمد  َّلليَّي مَتْْل  اْلمي   - َأْو مَتْْل   - )الطُّه ور  َشْطر  اإلي
َياٌء َواْلق ْرآن  ح جٌَّة َلَك َأْو َعَلْيَك ك لُّ النَّاسي يَ ْغد و فَ َبائيٌع نَ ْفَسه  َما َبنْيَ السََّمَواتي َواأَلْرضي َوالصَّاَلة  ن وٌر وَ  َفم ْعتيق َها َأْو  الصََّدَقة  ب  ْرَهاٌن َوالصَّرْب  ضي

 رواه مسلم .  م وبيق َها( 
 5  فائدة :

  .، فقالوا : لو كان ًترك الصالة كافراً ملا دخل حتت املشيئة هتاوانً  أخذ به من يرى عدم كفر ًترك الصالة   (  إن شاء غفر له  )   وله ق
  ولكن .. أجيب عن هذا االستدالل مبا يلي

يصليهن  أن قوله عليه الصالة والسالم : )ومن َل يفعل( راجع إىل ما تقدم أي : من َل يفعل الصلوات اخلمس على النحو املتقدم أبن -أ
لوقتهن وقد أمت ركوعهن وخشوعهن وأحسن وضوءهن ، فمن َل يفعل ذلك أبن أخل بشيء مما تقدم كأن يؤخر الصالة عن وقتها أو ال يتم  

وعلى هذا ، فاملقصود ابحلديث من يصلي ، غري أنه ال يؤدي الصالة   ...  خشوعها أو ركوعها أو حنو ذلك فإنه حتت مشيئة للا تعاىل 
  .كاملة 

أنه قال : ) قَاَل اَّللَّ  َعزَّ   عن النيب    عن أيب قتادة بن ربعي  :  وقد جاء احلديث بلفظ احملافظة على الصالة ، فروى ابن ماجة  
َخْلت ه  اجْلَنََّة ، َوَمْن َلَْ َي َافيْظ َعَلْيهينَّ نَّ أَدْ َوَجلَّ : اْفرَتَْضت  َعَلى أ مَّتيَك مَخَْس َصَلَواٍت َوَعهيْدت  عيْنديي َعْهًدا أَنَّه  َمْن َحاَفَظ َعَلْيهينَّ ليَوْقتيهي 

 . َفاَل َعْهَد َله  عيْنديي ( 
وقد بنيَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه للا أن احملافظة على الصالة هي فعلها يف وقتها كما أمر للا ، وأن عدم احملافظة عليها هي 

قوله تعاىل : ) فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة ( وأما ترك الصالة فهو   فعلها بعد وقتها ، وهو املراد إبضاعة الصالة يف
إمنا أدخل حتت    عدم الصالة ، ال يف الوقت ، وال بعد الوقت ، مث قال رمحه للا : " وإذا عرف الفرق بني األمرين ، فالنيب

صلوا وَل َيافظوا عليها ، وال يتناول من َل َيافظ ]كذا يف  املشيئة َمْن َل َيافظ عليها ، ال َمْن ترك ، ونفي  احملافظة يقتضي أَنم 
 ى( جمموع الفتاو )انتهى من   .جمموع الفتاوى، ولعل الصواب : وال يتناول من َل يصل[ فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بال ريب 

  .كان يصلي أحياانً ويرتك الصالة أحياانً ) ومن َل يفعل ... ( أي : من َل يصل كل صالة ، ولكن   أنه َيتمل أن قوله  -ب
هناك أحاديث ت عارض األحاديَث الدَّالة على الكفر ... ، ومن ذلك ما يكون مشتبهاً   : قال الشيخ ُممد بن عثيمني رمحه للا 

صلوات ؛  : ) مخس   الحتمال داللته ، فيجب محله على االحتمال املوافق للنصوص احملكمة ، كحديث ع بادة بن الصَّامت 
ٌد أن يغفَر له ، وَمْن  افرتضه نَّ اَّللَّ  تعاىل، َمْن أحسن وضوَءه نَّ ، وَصالَّه نَّ لوقتهنَّ ؛ وأمتَّ ر كوَعه نَّ وخ شوَعه نَّ ، كان له على للا عه

، إن شاء َغفَر له ، وإن شاء َعذَّبه ( فإنه َيَتميل  أن يكون املراد  به: من َل أيتي هبنَّ على هذا َل يفعْل ؛ فليس له على للا عهد ٌ
،   وَيتمل أن يكون : َل أيتي هبنَّ كلنيهنَّ ، بل كان ي صلني بعضًا ويرتك بعضاً ع ، الوصف ، وهو إمتام الركوع والسجود واخلشو 

ن من املتشابه ، في حمل  وإذا كان احلديث ُمتماًل ْلذه املعاين كا،    وَيتمل أن يكون : َل أيتي بواحدٍة منهنن ، بل كان َيرتكه نَّ كلَّهن
 ة .على االحتمال املوافق للنُّصوص احملكم
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 ( . َأيُّ اأَلْعَماِل َأْفَضُل ؟ قَاَل : الصَّاَلُة يف َأوَِّل َوْقِتَها   ُسِئَل َرُسوُل هللِا   ) َعْن أُمِ  فَ ْرَوَة ، قَاَلْت 
 ========== 

 احلديث ضعيف .
 سئل : أي العمل أحب إىل للا ؟ قال : الصالة على وقتها .  وجاء يف الصحيحني أنه 

 1  فائدة :
 احلديث دليل على أن األفضل يف الصالة أن تصلى يف أول وقتها ، ومما يدل على ذلك : 

 قوله تعاىل )َوَساريع وا إيىَل َمْغفيرٍَة ميْن رَبنيك ْم َوَجنٍَّة ... (. 
 ق وا إيىَل َمْغفيرٍَة ميْن رَبنيك ْم َوَجنٍَّة َعْرض َها َكَعْرضي السََّماءي َواأْلَْرضي ... (. وقوله تعاىل )َسابي 

 وحلديث الباب يف رواية )الصالة يف أول وقتها( عند من صححها. 
 ومما يدل تفضيل ذلك، ما يعرض لْلدميني من األشغال والنسيان والعلل.

 ن، بعد وقت يتوضأ فيه املتوضئ ويتهيأ فيه.كان يبادر ابلصالة بعد األذا  والنيب 
 فالفجر يصليها بغلس ، والظهر إذا دحضت الشمس ، والعصر والشمس نقية ... . 

 2  فائدة :
 األفضل هو فعل الصالة يف أول وقتها، إال صالة العشاء، وصالة الظهر عند اشتداد احلر فاألفضل فعلهما قريباً من آخر الوقت.ف

 3  فائدة :
 . الصالة يف آخر وقتها جائزة  

أول وقت    أَنَّه  َأًَته  َسائيٌل َيْسأَل ه  َعْن َمَواقييتي الصَّالةي ... فبني له النيب    ملا رواه مسلم عن َأيبي م وَسى األشعري َعْن َرس ولي اَّللَّي   
 . ( اْلَوْقت  َبنْيَ َهَذْيني  كل صالة وآخره مث قال : ) 

لكن لو ترتب على أتخري الصالة تضييع الصالة مجاعة فيصليها يف آخر وقتها منفردًا ، كان ذلك حرامًا من أجل ترك الصالة 
 . مجاعة . ما َل يكن معذوراً يف ترك الصالة مع اجلماعة 

 4  فائدة :
  .ف العلماء يف ذلكاملفاضلة بني الصالة يف أول وقتها منفرداً ، والصالة يف آخر وقتها مجاعة ، فقد اختل 

 .  فذهب بعضهم إىل تقدمي فضيلة الوقت على فضيلة اجلماعة 
 .وذهب بعضهم إىل أن أتخري الصالة لتحصيل فضيلة اجلماعة أفضل من اإلتيان هبا منفرداً يف أول وقتها

 .  وذهب بعضهم إىل استحباب صالهتا مرتني ، لتحصيل الفضيلتني
ري اْلَوْقتي يفي مَجَاَعٍة " مث نقل   :يف "مواهب اجلليل"  قال اْلطاب َها يفي آخي ن ْ الصَّاَلَة يفي أَوَّلي اْلَوْقتي َفذًّا ) أي : منفردًا ( أَْفَضل  مي

 .  ذلك عن اإلمام مالك رمحه للا 
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ُّ :  وقال النووي يَلةي أَوَّلي اْلَوْقتي فَ ي صَ  الَّذيي ََنَْتار ه  أَنَّه  يَ ْفَعل  َما أََمرَه  بيهي النَّيبي يلي َفضي َفريًدا ليَتْحصي  ، لنيي َمرََّتنْيي : َمرًَّة يفي أَوَّلي اْلَوْقتي م ن ْ
يَلتيَها  يلي َفضي ريهي َمَع اجْلََماَعةي ليَتْحصي َدٍة  ،َوَمرًَّة يفي آخي ْقتيَصاَر َعَلى َصاَلٍة َواحي َر اْلَوْقتي فَإيْن تَ يَ قََّن ح ص وَل اجلَْ  -فَإيْن أَرَاَد االي  - َماَعةي آخي

يحي يفي َمْذَهبيَنا وَ  َا فَ ْرض  كيَفايٍَة َعَلى الصَّحي َعاريَها الظَّاهيري ; َوأليََنَّ يلي شي ري  أَْفَضل  ليَتْحصي َوه َو قَ ْول  اْبني  ،فَ ْرض  َعنْيٍ َعَلى َوْجٍه لََنا فَالتَّْأخي
َبٍل َوطَائيَفٍة  َوه َو َمْذَهب  َأمحَْ   ،خ َزمْيََة ميْن َأْصَحابيَنا   يليَها خ ر وٌج ميْن اخلْياَلفي    ،َد ْبني َحن ْ رييَها    ،َففيي حَتْصي َوَي َْتَمل    ،َوَلَْ يَ ق ْل َأَحٌد أَيْمَث  بيَتْأخي

ري  فَالت َّْقديمي  أَْفَضل   نْتيظَار  أَْفَضل  َوَاَّللَّ  أَعْ  ، َأْن ي  َقاَل : إْن َفح َش التَّْأخي  ) اجملموع ( .              .َلم  " انتهىَوإيْن َخفَّ فَاالي
َبٌة  وقال البهوت  َا َواجي ََنَّ َوأَوَّل  اْلَوْقتي س نٌَّة ، َواَل تَ َعار َض َبنْيَ  ،يف "كشاف القناع" َوت  َقدَّم  اجْلََماَعة  م ْطَلًقا َعَلى أَوَّلي اْلَوْقتي ; ألي

ٍب َوَمْسن وٍن " انتهى  .َواجي
: أن االلتزام جبماعة املسلمني أوىل من الصالة منفرداً ملا هو معلوم من فضل الصالة يف مجاعة،    -وللا أعلم–والذي يظهر من هذا  

 ة . هل العلم أن صالة اجلماعة واجبوحرصا على إقامة هذه الشعرية ، وألن الصحيح من أقوال أ
إال إذا شق عليك االنتظار إىل هذا الوقت ، فال حرج عليك من الصالة يف أول الوقت منفرداً ، إذا َل ُتد أحدا تصلي معه يف 

 .وللا أعلم   .مجاعة
 5  فائدة :

فال حرج على املسلم إذا صلى يف أول الوقت أو آخره ، فإن جربيل عليه السالم  قت الصالة موسع من أول الوقت إىل آخره ،و 
 . مواقيت الصالة ، أوْلا وآخرها مث قال له : )ما بني هذين وقت( رواه أمحد والنسائي  علم النيب 

 .ة قبل حصول هذا املانعلكن إذا غلب على ظن املسلم وجود مانع مينعه من الصالة يف آخر وقتها، فيجب عليه أن يبادر ابلصال
قوله: "وال جيوز أتخري الصالة عن وقتها" : أنه جيوز أتخريها إىل أثناء وقتها ؛ وهو صحيح؛ إذ ال شك  مفهوم  : ويقال املردا

أن أوقات الصلوات اخلمس أوقات موسعة ، لكن قيند ذلك األصحاب مبا إذا َل يظن مانعا من الصالة، كموت وقتل وحيض " 
  ""اإلنصافانتهى من 

أتخريها عن أول وقت وجوهبا ، بشرط العزم على فعلها فيه ، ما َل يظن مانعا منه( أي من فعل الصالة )كموت    وله   )  وقال البهوت
 ع ( . كشاف القنا )  وقتل وحيض( ؛ فيجب عليه أن يبادر ابلصالة قبل ذلك " انتهى من 

 اَبٌب ِإَذا َأخََّر اإِلَماُم الصَّاَلَة َعِن اْلَوْقتِ  -10
َا َسَتُكوُن َعَلْيُكْم بَ ْعِدي أَُمَراُء َتْشَغُلُهْم َأْشَياُء َعِن الصَّاَلِة ِلَوْقِتَها َحّتَّ )   َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   ِإَّنَّ

ْفَياُن : ِإْن َوقَاَل سُ  -ِإْن ِشْئَت  َيْذَهَب َوقْ تُ َها َفَصلُّوا الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها ، فَ َقاَل رَُجٌل : ََي َرُسوَل هللِا ُأَصلِ ي َمَعُهْم ؟ قَاَل : نَ َعْم ،
 ( .  قَاَل : نَ َعْم ، ِإْن ِشْئتَ  - َأْدرَْكتُ َها َمَعُهْم ُأَصلِ ي َمَعُهْم ؟ 

َكْيَف ِبُكْم ِإَذا أََتْت َعَلْيُكْم أَُمَراُء ُيَصلُّوَن الصَّاَلَة ِلَغرْيِ ِميَقاِِتَا ، قُ ْلُت : َفَما  )   قَاَل َل َرُسوُل هللِا   . قال :  اْبن َمْسُعود وعن 
 ( .  َحةً ُمُرين ِإْن َأْدرََكِِن َذِلَك ََي َرُسوَل هللِا قَاَل : َصلِ  الصَّاَلَة ِلِميَقاِِتَا َواْجَعْل َصالََتَك َمَعُهْم ُسبْ َتَْ 

 =============== 
 ما يشهد ْلذه األحاديث : وقد جاء ذلك يف الصحيحني 

ر وَن الصَّالََة َعْن َوْقتيَها أَْو مي ييت وَن الصَّالََة َعْن َوْقتيهَ   )َرس ول  اَّللَّي   قَاَل ِلي  :  َعْن َأِبي َذرٍن قَالَ ف ا «.  َكْيَف أَْنَت إيَذا َكاَنْت َعَلْيَك أ َمرَاء  ي  َؤخني
َا َلَك اَنفيَلٌة َصلني الصَّالََة ليَوْقتيَها فَإيْن أَْدرَْكتَ َها َمَعه ْم َفَصلني   :قَاَل  قَاَل ق  ْلت  َفَما أَتْم ر يني   ( رواه مسلم . فَإيَنَّ
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 اْلَقْوَم َوَقْد َأْن َأمْسََع َوأ طييَع َوإيْن َكاَن َعْبًدا جم َدََّع اأَلْطرَافي َوَأْن أ َصلنيَى الصَّالََة ليَوْقتيَها » فَإيْن أَْدرَْكتَ  أَْوَصايني  يإينَّ َخلييلي ) قَاَل وعنه . 
 ( . َصالََتَك َوإيالَّ َكاَنْت َلَك اَنفيَلًة  َصلَّْوا ك ْنَت َقْد َأْحَرْزتَ 

ذي  قَاَل َرس ول  اَّللَّي :  قَاَل وعنه :  ر وَن الصَّالََة َعْن َوْقتيَها «. قَالَ  » َكْيَف أَْنَت إيَذا بَقييَت يفي  ي َوَضَرَب َفخي قَاَل َما أَتْم ر   :  قَ ْوٍم ي  َؤخني
َاَجتيَك فَإيْن أ قييَمتي الصَّالَة  َوأَْنَت يفي  دي َفَصلني  قَاَل » َصلني الصَّالََة ليَوْقتيَها مث َّ اْذَهْب حلي  ( . اْلَمْسجي

 ( أي : املستحب واألفضل .   َفَصلُّوا الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها) 
 .  اليت صلنيتها لنفسكالصالة : ي  أمعهم (  فَِإْن َأْدرَْكتَ َها) 
َا َلَك ََنِفَلةٌ )   .  إن تلك الصالة اليت صلنيتها معهم انفلٌة؛ ألن الفرض سقط ابلصالة األوىل: أي  (  فَِإَّنَّ
فقد ( صل الصالة لوقتها، مث اذهب حلاجتك، فإن أقيمت الصالة، وأنت يف املسجد، فصلن جاء يف الرواية األخرى )(  َمَعُهمْ  )

ية أن املراد ابإلدراك هو أن تقام الصالة، وهو يف املسجد، فأما إذا ذهب حلاجته قبل أن تقام، فليس عليه أن أفادت هذه الروا
 يرجع.

 1  فائدة :
 اختلف يف معناها :  ( يُ َؤخِ ُروَن الصَّاَلَة َعْن َوْقِتَها َأْو ُُيِيُتوَن الصَّاَلَة َعْن َوْقِتَها أَُمَراءُ  قوله ) 
املراد أتخريها عن وقتها املختار، ال عن مجيع وقتها، فإن املنقول عن األمراء املتقدمني واملتأخرين إمنا هو أتخريها عن وقتها   قيل : 

رها أحد من  ) قاله النووي ( .    هم عن مجيع وقتها، فيجب محل هذه األخبار على ما هو الواقع. انتهى.املختار، وَل يؤخني
 ك . كما لو أخر العصر حَّت اصفرت الشمس ، أو املغرب حَّت كاد يغرب الشفق األمحر وحنو ذلويكون املعِن :  

 َيرجوَنا خارج وقتها .  وقيل :
شيًئا مما أدركت، إال هذه الصالة، وهذه الصالة قد ض ينيَعْت"، ما نصُّه: قال : "ال أعرف   شرح حديث أنس : يف  قال اْلافظ 

املهلَّب: واملراد بتضييعها أتخريها عن وقتها املستحب، ال أَنم أخرجوها عن الوقت، كذا قال، وتبعه مجاعة، وهو مع عدم مطابقته 
َه  اَّللَّ  -يعين ترمجة البخارين -للرتمجة  خمالف للواقع، فقد صحن أن احلجاج، وأمريه  - ييع الصالة عن وقتها"بقوله: "ابب تض -َرمحي

 ة : الوليد، وغريمها كانوا يؤخرون الصالة عن وقتها، واآلاثر يف ذلك مشهور 
ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أخر الوليد اجلمعة حَّت أمسى، فجئت، فصليت الظهر قبل أن أجلس، منها :  

 وإمنا فعل ذلك عطاء خوفًا على نفسه من القتل.،  صر، وأان جالس، إمياًء، وهو َيطب مث صليت الع
ما رواه أبو نعيم شيخ البخارين يف "كتاب الصالة" من طريق أيب بكر بن عتبة، قال: صليت إىل جنب أيب ج حيفة، فَمسَّى ومنها :  

 احلجاج ابلصالة، فقام أبو جحيفة، فصلى. 
 ) الفتح ( . ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع احلجاج، فلما أخر الصالة ترك أن يشهدها معه. 

 2  فائدة :
احلديث دليل على أنه إذا وجد أمراء يؤخرون الصالة عن أول وقتها ، فإن السنة أن يصلي اإلنسان يف أول الوقت ، مث إن أدركها  

 معم صلى معهم وتكون له انفلة .
َا َواْجَعْل َصالََتَك َمَعه ْم س ْبَحًة ( و .. لقوله )   السبحة بضم السني وإسكان الباء هي النافلة . . َصلني الصَّالََة ليمييَقاهتي
وأن أتخريها بسبب   ويف احلديث من الفقه أن تعجيل الصلوات يف أوائل أوقاهتا أفضل، :أيب داود عون املعبود شرح سننجاء يف 

  .انتهى .من وقوع الفرقة وشق عصى األمةاً وفيه أنه قد أمر ابلصالة مع أئمة اجلور حذر   :إىل أن قال ....اجلماعة غري جائز
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 3  فائدة :
صل الصالة لوقتها، مث اذهب حلاجتك، فإن أقيمت الصالة، وأنت  ) ( جاء يف حديث أيب ذر السابق  فإن أدركتها معهم قوله ) 

الرواية أن املراد ابإلدراك هو أن تقام الصالة، وهو يف املسجد، فأما إذا ذهب حلاجته قبل أن فقد أفادت هذه  (    يف املسجد، فصلن 
 تقام، فليس عليه أن يرجع.

 4  فائدة :
هؤالء األمراء سيأخرون الصالة عن وقتها، ومع هذا أمر ابلصالة معهم، وَل أيمر بقتاْلم، ولعل احلكمة من ذلك عدم شق عصا 

 !..خطرية جداً  املسلمني؛ ألن الفرقة
َسَتك ون  أ َمرَاء ، فَ تَ ْعريف وَن َوت  ْنكير وَن، َفَمْن َعَرَف بَريَئ، َوَمْن أَْنَكَر َسليَم، َوَلكيْن ل ) قَا َعْن أ مني َسَلَمَة رضي للا عنها َأنَّ َرس وَل اَّللَّي 

َي َوًَتبََع، قَال وا: أََفال ن  َقاتيل ه ْم.!؟ قَاَل: ال، َما   وا ( رواه مسلم . َصلَّ َمْن َرضي
 .جيب عدم متابعة األمراء، إن أخروا الصالة عن وقتها، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

َيار  ل ) قَا َعْن َرس ولي اَّللَّي  َعْن َعْوفي ْبني َماليٍك  رَار    خي أَئيمَّتيك ْم الَّذييَن حت يبُّوََن ْم َوَي يبُّوَنك ْم َوي َصلُّوَن َعَلْيك ْم َوت َصلُّوَن َعَلْيهيْم َوشي
..؟ فَ َقاَل: اَل، َما أَقَام وا فييك ْم َفاَل ن  َنابيذ ه  أَئيمَّتيك ْم الَّذييَن ت  ْبغيض وََن ْم َوي  ْبغيض وَنك ْم َوتَ ْلَعن وََن ْم َويَ ْلَعن وَنك ْم، قييَل: اَي َرس وَل اَّللَّي، أَ  لسَّْيفي ْم ابي

ًئا َتْكَره ونَه  فَاْكَره وا َعَمَله  َواَل تَ ْنزيع وا يًَدا ميْن طَاعَ   ة ( رواه مسلم . الصَّاَلَة، َوإيَذا رَأَيْ ت ْم ميْن و اَلتيك ْم َشي ْ
 5  فائدة :

 ء يف هذه املسألة على قولني : احلديث دليل على صحة إمامة الفاسق ، وقد اختلف العلما
 تصح الصالة خلف إمام فاسق. : ال  القول األول

 وهذا مذهب أمحد.
رًا ،)َواَل تَ ؤ مَّنَّ ايْمَرأٌَة َرج اًل   حلَدييثي َجابيٍر. قال: قال  -أ ٌّ م َهاجي ًنا( َوإيْسَناد ه  َواهٍ . ،َواَل أَْعرَايبي ٌر م ْؤمي  َواَل فَاجي

 مة تتضمن محل القراءة وال يؤمن تركه ْلا، وال يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة وليس مَث أمارة يستدل هبا. وعللوا: أبن اإلما -ب
 صحة إمامة الفاسق. :  القول الثاين

 وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، واختاره الشيخ ابن ابز. 
 الباب ) أمراء يؤخرون ... ( . حلديث -أ

ابلصالة خلف من  : أن أتخري الصالة عن وقتها من غري عذر شرعي، يعترب من الفسق، ومع ذلك فقد أمر النيب وجه الداللة
 أخرها، فهو دليل على أن هذه الصالة صحيحة؛ ألَنا لو كانت غري صحيحة ملا كتبت ْلم، وال حَّت انفلة. 

 فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم(. رواه البخاري )يصلون لكم، فإن أصابوا    قال: قال رسول للا   وعن أيب هريرة  -ب
 أذن ابلصالة خلف أمراء اجلْور، فدل على جواز الصالة خلف الفاسق.  فالرسول 

 ، وابن عمر من أشد الناس حترايً التباع السنة، واحلجاج من الفساق.   أن الصحابة ومنهم ابن عمر كانوا يصلون خلف احلجاج  -ج
 الصحابة كانوا يصلون مع مروان.  واحلسن واحلسني وغريمها من

َياٍر أَنَّه  َدَخَل َعَلى ع ْثَماَن ْبني َعفَّاَن  -د َوْهَو َُمْص وٌر فَ َقاَل إينََّك إيَمام  َعامٍَّة َونَ َزَل بيَك َما تَ َرى  وَعْن ع بَ ْيدي للاي ْبني َعدييني ْبني خي
َنٍة َونَ َتَحرَّج  فَ َقالَ  ْن َمَعه ْم، َوإيَذا َأَساؤ وا فَاْجَتنيْب إيسَ َوي َصلنيي لََنا إيَمام  فيت ْ اَءهَت م(  الصَّالَة  َأْحَسن  َما يَ ْعَمل  النَّاس  فَإيَذا َأْحَسَن النَّاس  فََأْحسي

 رواه البخاري.
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َنٍة( أي: رئيس فتنة، واختلف يف املشار إليه، ورجح احلافظ ابن حجر أنه عبد الرمحن بن عديس البلوي   أحد رؤوس املصريني )إيَمام  فيت ْ
.  الذين حاصروا عثمان. )َونَ َتَحرَّج ( ويف رواية ابن املبارك )وإان لنتحرج من الصالة معه( والتحرج التأمث، أي: َناف الوقوع يف اإلمث

ْن َمَعه ْم( ظاهره أنه رخ ص له يف الصالة معهم، كأنه يقول: ال يضرك  )فَ َقاَل الصَّالَة  َأْحَسن  َما يَ ْعَمل  النَّاس  فَإيَذا َأْحَسَن النَّاس  فََأْحسي
 كونه مفتوانً، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افتنت به، وهو املطابق لسياق الباب. 

 الصحيح.وهذا القول هو 
 6  فائدة :

َمام  ليي  ْؤمَتَّ بيهي يف حديث أيب هريرة ) إي  احلديث دليل على أنه ال يضر اختالف النية بني اإلمام واملأموم ، ويكون قوله  َا ج عيَل اإلي  منَّ
 ( أي : يف األفعال الظاهرة دون النية .

 وهذا مذهب الشافعي. 
 وهذا هو الصحيح.

 لالقتداء. فسري من النيب )فإذا ركع فاركعوا ... ( فهذا ت أواًل: لقوله  
 االختالف يف النية بني اإلمام واملأموم: اثنياً: أنه ثبت يف وقائع عن النيب 

 مث يذهب ويصلي بقومه.  منها: حديث معاذ حيث كان يصلي مع النيب 
َل تصلن، فصلى هبا بطائفة ركعتني، مث ذهبت، مث جاءت الطائفة األخرى اليت    ومنها: يف إحدى صيغ صالة اخلوف صلى النيب  

 وهذا اختالف ابلنية.  النيب 
 ،إيَذا ه َو بيَرج َلنْيي َلَْ ي َصلنيَيا فَ َلمَّا َصلَّى َرس ول  َاَّللَّي  ،َصاَلَة اَلصُّْبحي  ومنها: حديث يزبد بن األسود )أَنَّه  َصلَّى َمَع َرس ولي َاَّللَّي 

يَء هبييَما تَ ْرَعد  فَ رَائيص ه َما ، َفَدَعا هبييَما    ، فَ َقاَل َْل َما: "َما َمنَ َعك َما َأْن ت َصلنيَيا َمَعَنا?" قَااَل: َقْد َصلَّي َْنا يفي ريَحاليَنا. قَاَل: "َفاَل تَ ْفَعاَل  ، َفجي
ت َما يفي ريَحاليك مْ  َماَم َوََلْ ي َصلني  ،إيَذا َصلَّي ْ َا َلك ْم اَنفيَلة(.   ،َيا َمَعه  َفَصلني   ،مث َّ أَْدرَْكت ْم اإَْلي  فَإيَنَّ

يف أئمة اجلْور الذين يؤخرون الصالة عن وفتها )َصلني الصَّالََة ليَوْقتيَها فَإيْن أَْدرَْكتَ َها َمَعه ْم َفَصلني   -يف حديث الباب    -  ومنها: قوله  
َا َلَك اَنفيَلٌة(   . فَإيَنَّ

 7  فائدة :
 اعة أو منفرداً، مث دخل مسجد ووجدهم يصلون، فإنه يسن له أن يدخل معهم ويصليأن من صلى يف مج احلديث دليل على

 وتكون له انفلة . 
 صلن الصالة لوقتها، فإن أدركتك الصالة معهم فصلن وال تقل إين صليت فال أصلي( . ففي رواية حلديث الباب ) 
 ومما يدل على ذلك أيضاً : 

 ، َفَدَعا هبييَما  ، إيَذا ه َو بيَرج َلنْيي َلَْ ي َصلنيَيا  فَ َلمَّا َصلَّى َرس ول  َاَّللَّي    ،َصاَلَة اَلصُّْبحي   َصلَّى َمَع َرس ولي َاَّللَّي  أَنَّه   )  حديث يَزييَد ْبني اأَْلَْسَودي  
يَء هبييَما تَ ْرَعد  فَ رَائيص ه َما َنا يفي ريَحاليَنا. قَاَل: "َفاَل تَ ْفَعاَل   ، َفجي ت َما يفي    ، فَ َقاَل َْل َما: "َما َمنَ َعك َما َأْن ت َصلنيَيا َمَعَنا?" قَااَل: َقْد َصلَّي ْ إيَذا َصلَّي ْ

َماَم َوَلَْ ي َصلني  ،ريَحاليك مْ  َا َلك ْم اَنفيلَ   ،َفَصلنيَيا َمَعه   ،مث َّ أَْدرَْكت ْم اإَْلي  رواه أبو داود .  ة ( فَإيَنَّ
 واختلف العلماء يف الصالة اليت تعاد : 

( هذا يشمل مجيع الصلوات: الفجر، والظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء لعموم احلديث، لكن  فصليا معه ... )  لكن قوله 
 .   استثِن بعض العلماء صالة املغرب، وقالوا: ال تعاد، وهذا مذهب املالكية واحلنابلة
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 .  يف إعادهتا تصري شفعاً، وهي إمنا شرعت لتوتر عدد ركعاهتا اليوم والليلةقالوا: ألن  
يزيد بن لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن املغرب تعاد كغريها من الصلوات، وهذا املذهب عند الشافعية، لعموم حديث  

 فإنه َل يفرق بني صالة وصالة.   األسود السابق ،
 .  وذهب بعض العلماء إىل أن الفجر والعصر ال تعاد، وهذا مذهب احلنفية

جيوز بعد الصبح والعصر، إذ هو وقت َني ال يتنفل فيه، لذا ال تعادان، وهذا قول ضعيف، قالوا: ألن املعادة انفلة، والتنفل ال 
 والصحيح األخذ بعموم احلديث أن مجيع الصلوات تعاد. 

 تنبيه : 
 )ال تصلوا صالة يف يوم مرتني( رواه أمحد؟  فإن قال قائل: ما اجلواب عن قوله  -

: )ال تصلوا صالة يف يوم مرتني(  بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معِن قوله  قال الشوكاين: قال يف االستذكار: اتفق أمحد  
أن ذلك أن يصلي الرجل صالة مكتوبة عليه، مث يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً، وأما من صلى الثانية مع 

عادة الصالة يف يوم مرتني، ألن األوىل فريضة، والثانية  يف أمره بذلك، فليس ذلك من إ اجلماعة على أَنا انفلة، اقتداء ابلنيب 
 انفلة، فال إعادة حينئٍذ.

مبا سيكون بعده من حتونل األمراء عن طريق احلقن، حبيث إَنم ال يبالون  أن فيه َعَلًما من أعالم النبوة، حيث أخرب النيبن -7
حيث   بتأخري الصالة اليت هي من أعظم أركان الدين، فكيف مبا دوَنا من تغيري السنن، وإحداث البدع، وهذا من معجزاته 

ًقا ملا أخرب به، قال اَّللَّ تعاىل  ( . ه َو إيالَّ َوْحٌي ي وَحى إيْن   .َوَما يَ ْنطيق  َعني اْْلََوى  ) وقع طب ْ
َوِمْلُت َمَعُه ، قَاَل : اْنظُْر ، فَ ُقْلُت : َهَذا رَاِكٌب ، َهَذاِن رَاِكَباِن ،   َكاَن يف َسَفٍر َلُه َفَماَل َرُسوُل هللِا   َأنَّ النَّيبَّ  )قَ َتاَدَة ِب أَ عن 

َعًة ، فَ َقاَل : َنا َصالَتَ َنا  َهُؤاَلِء َثالَثٌَة ، َحّتَّ ِصْرََن َسب ْ َفُضِرَب َعَلى آَذاَِّنِْم َفَما أَيْ َقَظُهْم ِإالَّ َحرُّ  -يَ ْعِِن َصاَلَة اْلَفْجِر  -اْحَفُظوا َعَلي ْ
اْلَفْجَر َورَِكُبوا ، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض : َقْد   َصلَُّوا الشَّْمِس فَ َقاُموا َفَساُروا ُهنَ يًَّة ُثَّ نَ َزُلوا فَ تَ َوضَُّئوا َوَأذََّن ِباَلٌل َفَصلَّْوا رَْكَعِتَِ اْلَفْجِر ، ُثَّ 

َا الت َّْفرِيُط يف اْليَ َقَظِة فَِإَذا َسَها َأَحدُُكْم َعْن َصاَلٍة فَ ْلُيَصل ِ   فَ رَّْطَنا يف َصالَتَِنا ، فَ َقاَل النَّيبُّ   َها ِحَْي َيْذُكُرَها  : ِإنَُّه اَل تَ ْفرِيَط يف الن َّْوِم ، ِإَّنَّ
 ( .  َوِمَن اْلَغِد ِلْلَوْقتِ 

َقَظ َرُسوُل هللِا  يف   ُكنَّا َمَع َرُسوِل هللِا  )  َعْمِرو ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريِ  ، قَاَل  و   بَ ْعِض َأْسَفارِِه فَ َناَم ، َعِن الصُّْبِح َحّتَّ طََلَعِت الشَّْمُس فَاْستَ ي ْ
  ِاَلاًل فََأقَاَم الصَّاَلَة َفَصلَّى  اْلَفْجِر ، ُثَّ َأَمَر بِ  فَ َقاَل : تَ َنحَّْوا َعْن َهَذا اْلَمَكاِن ، قَاَل : ُثَّ َأَمر ِباَلاًل فََأذََّن ، ُثَّ تَ َوضَُّئوا َوَصلَّْوا رَْكَعَِت

 ح ( . ِِبِْم َصاَلَة الصُّبْ 
 ========== 

 : إسناده صحيح وقد رواه مسلم أبطول من هذا .  حديث أِب قتادة 
َا الت َّْفرييط  َعَلى َمْن ََلْ ي َصلني الصَّاَلَة َحَّتَّ   أََما إينَّه  لَْيَس يفي ) حنوه .قد جاء يف الصحيحني  حديث أِب عمرو بن أمية الضمري الن َّْومي تَ ْفرييٌط إيمنَّ

َتبيه  َْلَا فَإيَذا َكاَن اْلَغد  فَ ْلي َصلنيهَ يجيَي  نَي يَ ن ْ  ( . ا عيْنَد َوْقتيَها  َء َوْقت  الصَّاَلةي األ ْخَرى َفَمْن فَ َعَل َذليَك فَ ْلي َصلنيَها حي
ُّ  :  َماليٍك قَالَ َعْن أََنسي ْبني و  َا َأْن ي َصلنييَ َها إيَذا ذََكَرَها يَ َمْن َنسي )    اَّللَّي  قَاَل َنيبي َها َفَكفَّاَرهت   ( .  َصاَلًة َأْو اَنَم َعن ْ
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َله  َحَّتَّ إيَذا أَْدرََكه  اْلَكَرى َعرََّس َوقَاَل ليبياَلٍل » اْكْْل لََنا  َأنَّ َرس وَل اَّللَّي ) َعْن َأِبي ه َريْ َرَة و  نَي قَ َفَل ميْن َغْزَوةي َخْيرَبَ َساَر لَي ْ اللَّْيَل «. َفَصلَّى  حي
َناه  َوه َو م ْسَتنيٌد إيىَل  َوَأْصَحاب ه  فَ َلمَّا تَ َقاَرَب اْلَفْجر  اْستَ َنَد بيالَ  بياَلٌل َما ق دنيَر َله  َواَنَم َرس ول  اَّللَّي  َه اْلَفْجري فَ َغَلَبْت بياَلاًل َعي ْ َلتيهي م َواجي ٌل إيىَل رَاحي
َلتيهي فَ َلْم َيْستَ ْيقيْظ َرس ول  اَّللَّي   اْستييَقاظًا فَ َفزيَع َرس ول   أَوََّْل م   َواَل بياَلٌل َواَل َأَحٌد ميْن َأْصَحابيهي َحَّتَّ َضَربَ ت ْه م  الشَّْمس  َفَكاَن َرس ول  اَّللَّي  رَاحي

يبي  -الَّذيى َأَخَذ  يَأَخَذ بينَ ْفسي  بياَلل  «. فَ َقاَل بياَلٌل يْ فَ َقاَل » أَ  اَّللَّي  َك قَاَل » اقْ َتاد وا «. فَاقْ َتاد وا   - اَي َرس وَل اَّللَّي  ي أَْنَت َوأ مني  أبَي بينَ ْفسي
َله مْ  ًئا مث َّ تَ َوضََّأ َرس ول  اَّللَّي  َرَواحي َى الصَّاَلَة فَ لْ  َشي ْ ي َصلنيَها إيَذا  َوأََمَر بياَلاًل َفأَقَاَم الصَّاَلَة َفَصلَّى هبييم  الصُّْبَح فَ َلمَّا َقَضى الصَّاَلَة قَاَل » َمْن َنسي

 ( .  ذََكَرَها فَإينَّ اَّللََّ قَاَل )أَقيمي الصَّاَلَة ليذيْكريى
َلتيهي فَإينَّ َهَذا َمْنزيٌل َحَضَراَن فييهي الشَّْيطَان       يبُّ فَ َقاَل النَّ واية ) ويف ر   ( . ليَيْأخ ْذ ك لُّ َرج ٍل بيَرْأسي رَاحي

 ى ( . اَلاًل فََأذََّن َوأَقَاَم َوَصلَّ حَتَوَّل وا َعْن َمَكانيك م  الَّذيي َأَصابَ ْتك ْم فييهي اْلَغْفَلة  ، قَاَل َفَأَمَر بي  فَ َقاَل َرس ول  للاي  وعند أيب داود ) 
 1  فائدة :

 جيب قضاء الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان. احلديث دليل على أنه  
 )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(.  لقوله   -أ

 قضى صالة الفجر ملا انم عنها يف السفر. )ففيها دليل قوِل وفعلي(.  - وألن النيب  -ب
 2  فائدة :

 املقضية . احلديث دليل على استحباب األذان للصالة الفائتة 
 وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة.  
 أذن.  حلديث الباب، حيث أن النيب  -أ

 وهذا يشمل حضورها يف الوقت، وحضورها بعد الوقت.  )فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ... (   ولقوله -ب
 وألن األذان من سنن الصالة املفروضة، فاستوى حاله يف الوقت وغريه كاإلقامة. -ج

   تنبيه:
حصلت  وهذا إذا كان من فاتتهم الصالة حَّت خرج وقتها يف مكان َل يؤذن فيه كالصحراء، أما إذا كانوا يف البلد فيكتَفى أبذان البلد، ألنه 

 به الكفاية. 
 3  فائدة :

 . احلديث دليل على أنه يشرع قضاء النافلة إذا فاتت نسياانً 
 لعموم حديث أنس يف )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(. -أ

ا احلديث اآلمير  )صالة( نكرة فهي تقيد العموم، فيشمل هذا اللفظ السَنن الرَّواتب فهي داخلة يف عموم هذ : أنَّ قوله وجه الداللة
 ابلقضاء، فإنَّ السَنن الرَّواتب ْلا وقت ُمدَّد، فال تسق ط بفوات هذا الوقت إىل غري بَدل كالفرائض. 

انم عن صالة الصبح، فلم يستيقظ إال والشمس يف ظهره، فأذنن بالل   وفيه )أن رسول للا  - حديث الباب  – وحلديث أيب قتادة -ب
 ( . ابلصالة، فصلى ركعتني، مث صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم ...  

ارييََة فَ ق ْلت   يصلي بعد العصر، أرسلْت إليه اجلارية، احلديث قالت )فََأْرَسْلت  إيلَْيهي اجلَْ   وحلديث أم سلمة رضي للا عنها )ملا رأت النيب    - ج
َْنبيهي فَ ق وِلي َله  تَ ق ول  أ مُّ َسَلَمَة اَي َرس وَل اَّللَّي إيينني َأمْسَع َك تَ ن َْهى َعْن َهاَتنْيي الرَّْكعَ  ريي َعْنه  ق وميي جبي قَاَل:    ،َتنْيي َوأَرَاَك ت َصلنييهيَما فَإيْن َأَشاَر بيَيديهي فَاْسَتْأخي

َد اْلَعْصري إينَّه  َأًَتيني اَنٌس ميْن َعْبدي اْلَقْيسي  َشاَر بيَيديهي فَاْسَتْأَخَرْت َعْنه  فَ َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: اَي بيْنَت َأِبي أ َميََّة َسأَْلتي َعني الرَّْكَعَتنْيي بَ عْ فَ َفَعَلتي اجْلَارييَة  فَأَ 
ْساَلمي ميْن قَ ْوميهيْم َفَشَغل ويني َعني الرَّْكَعَتنْيي اللََّتنْيي  إلي ( متفق عليه. ابي   بَ ْعَد الظُّْهري فَ ه َما َهاًَتني

 يف هذه األحاديث قضى سنة الفجر، وسنة الظهر، فتقاس بقية السنن الراتبة عليهما يف جواز القضاء.   : أن النيب  وجه الداللة 
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 وهذا هو مذهب الشافعية واملشهور عند احلنابلة، خالفا للحنفية واملالكية. 
دان استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال ُممد، واملزين، وأمحد يف رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو  : الصحيح عن قال النووي

 يوسف يف أشهر الرواية عنهما ال يقضي، دليلنا هذه األحاديث الصحيحة. )اجملموع(. 
شهور عند األصحاب، ونصره اجملد يف شرحه،  : قوله )ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها(: هذا املذهب واملوقال املرداوي

 . ... )اإلنصاف(. -يعين ابن تيمية    -واختاره الشيخ تقي الدين  
َا ريوَ وقال ابن تيمية ْثل  س نَّةي الظُّْهري. فَ َهْل ت  ْقَضى بَ ْعَد اْلَعْصري؟ َعَلى قَ ْوَلنْيي مه  َا: اَل ت  ْقَضى  ايَ َتاني َعْن َأمحَْ : إَذا فَاَتْت السُّنَّة  الرَّاتيَبة  مي د: َأَحد مه 

: ت  ْقَضى َوه َو قَ ْول  الشَّافيعييني َوه َو أَقْ َوى. َوَاَّللَّ  َأْعلَ   م " انتهى. َوه َو َمْذَهب  َأيبي َحنييَفَة َوَماليٍك. َوالثَّايني
عن صالة الفجر وَل يستيقظ إال بعد  ملا انم : قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النيب  وقال الشيخ ابن عثيمْي 

 طلوع الشمس صلى سنة الفجر أواًل، مث صلى بعدها الفجر " انتهى. 
 وهذا القول هو الراجح، لكن يشرتط أن تكون النافلة فاتت لعذر. 

 : َمن فاته شيء من هذه الرواتب، فإنه ي سنُّ له قضاؤه، بشرط: أن يكون الفوات لعذر. قال الشيخ ابن عثيمْي
 : إىل أن راتبة الفجر، وركعيت الظهر هي اليت تقضى فقط. ب بعض العلماءوذه

 وهو قول عند احلنابلة. 
 واستدلوا ابألحاديث السابقة الدالة على قضاء سنة الفجر، وسنة الظهر، غري أَنم متسكوا بظاهر النصوص وَل يقيسوا بقية السنن عليها. 

 إىل أن راتبة الفجر تقضى فقط.   وذهب بعضهم:
 وهذا قول احلنفية واملالكية. 

 قال ابن عبد الرب: وال قضاء على من ترك شيئاً من النوافل أو نسيه إال أن ركعيت الفجر من أحب قضامها بعد طلوع الفجر. 
 أَنا ال تقضى.  القول الرابع:

 وهو قول للمالكية. ... )حبث يف موقع األلوكة(. 
 استحباب القضاء ملن فاتته لعذر.  - تقدم  كما   -والراجح 
 4  فائدة :

 يستحب التحول من املكان الذي فاتتهم فيه الصالة.   احلديث دليل على أنه
 ن ( . ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضران فيه الشيطا :   .. فقال النيب : الطويل وفيه يف مسلم السابق ) حلديث أيب هريرة 

 ( . فَ َقاَل : تَ َنحَّْوا َعْن َهَذا اْلَمَكاني  وحلديث ) 
 ابالرحتال من املكان؟   أمر النيب واخت لف ملاذا 

 .  قيل: ألنه وقت كراهة 
 وهذا ضعيف. 

 والصحيح أن السبب ما بينته الرواايت األخرى: 
 )أمر ابالرحتال وقال: فإن هذا منزل حضران فيه الشيطان(.   السابق ففي حديث أيب هريرة  

 وأليب داود )حتولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة(. 
 وأيضاً يف احلديث أَنم َل يستيقظوا حَّت وجدوا حر الشمس: 

 يذهب وقت الكراهة.   : )حَّت ضربتهم الشمس( وذلك ال يكون إال بعد أن  ففي حديث أيب هريرة  
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: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة يف مكان استحب له التحول عنه، ومنه أمر الناعس يف مساع اخلطبة يوم اجلمعة  قال بعض العلماء
 ابلتحول من مكانه إىل مكان آخر. 

 5  فائدة :
 القضاء َيكي األداء. )فالفائتة تقضى على صفتها(.  احلديث دليل على أن 

 قال )فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم(.رواه مسلم. احلديث ففي 
 )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها( فقوله )فليصلها( يشمل فعل الصالة وكيفيتها.  ولقوله 

 قضى صالة َنار يف ليل أسر فيها ابلقراءة.  فإذا قضى صالة الليل يف النهار جهر هبا ابلقراءة، وإذا
َفةي أََدائيَها.  قال النووي  َفة َقَضاء اْلَفائيَتة َكصي  : قَ ْوله: )َكَما َكاَن َيْصَنع ك لن يَ ْوم( فييهي: إيَشارَة إيىَل َأنَّ صي

 ر هبا؟ وقد سئل الشيخ ابن ابز: من فاتته صالة الفجر، فصالها بعد طلوع الشمس، هل يسر بصالته أم جيه 
ملا انم هو أصحابه عن صالة الفجر يف بعض اللياِل يف بعض   فأجاب رمحه للا: جيهر، إذا صالها بعد طلوع الشمس جيهر هبا، النيب 

 ء . فالسنة اجلهر ابلقراءة، القضاء َيكي األدا،   األسفار صالها بعد ارتفاع الشمس، وجهر ابلقراءة  
رمحه للا: " وقوله: )قضاء الفوائت( يستفاد منه أنه يقضي الصالة الفائتة على صفتها؛ ألن القضاء َيكي األداء،    وقال الشيخ ابن عثيمْي

لدليل  هذه القاعدة املعروفة، فعلى هذا إذا قضى صالة ليل يف النهار، جهر فيها ابلقراءة، وإذا قضى صالة َنار يف ليل أسر فيها ابلقراءة، وا
الرسول عليه الصالة والسالم: )من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(، فكما أن األمر عائد إىل ذات   على ذلك ما يلي: قول

رية ...  الصالة، فهو عائد إىل صفة الصالة أيضاً، ومن صفاهتا اجلهر ابلقراءة إذا كانت الصالة ليلية، واإلسرار ابلقراءة إذا كانت الصالة َنا
 )الشرح املمتع( 

 6  فائدة :
 ويبدأ من منتصف الليل إىل الفجر. ( استدل به من قال : إن للعشاء وقت ضرورة ،  ...   ليس يف النوم تفريطقوله ) 

 . ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط على من َل يصل الصالة حَّت جييء وقت األخرى(  لقوله )  
ألخرى إال صالة الفجر، فإَنا ال متتد إىل الظهر، فإن العلماء  : احلديث يدل على أن وقت كل صالة ميتد إىل دخول وقت الصالة ا قالوا

 أمجعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. 
 قال احلافظ: عموم حديث أيب قتادة خمصوص ابإلمجاع يف الصبح. 

 : إىل أنه ليس للعشاء وقت ضرورة. وذهب بعض العلماء
 واختاره ابن حزم ورجحه األلباين. 

 (.   َوْقت  َصاَلةي اَْلعيَشاءي إيىَل نيْصفي اَللَّْيلي اأَْلَْوَسط) ... حلديث عبد للا بن عمرو 
 وأجابوا عن حديث: )ليس يف النوم تفريط ... (: 

مطلقاً سواء كان  ، وإمنا فيها بيان إمث من يؤخر الصالة حَّت َيرجها عن وقتها  ، وال سيق من أجل ذلك أنه ليس فيه بيان أوقات الصالة
 يعقبها صالة أخرى، مثل العصر مع املغرب، أو ال، مثل الصبح مع الظهر. 

 والراجح املذهب. 
 فائدة اخلالف: لو طهرت حائض قبل الفجر، فعلى القول الراجح تصلي العشاء. 

 7  فائدة :
 . احلديث دليل على أنه جيب قضاء الصالة الفائتة فوراً ، وسيأِت مباحثها إن شاء للا  
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 اَبٌب يف بَِناِء اْلَمَساِجدِ 
 ( . َما أُِمْرُت بَِتْشِييِد اْلَمَساِجِد )  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   -448

 .  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس : لَتُ َزْخرِفُ ن ََّها َكَما زَْخَرَفِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى 
 ( .  اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحّتَّ يَ تَ َباَهى النَّاُس يف اْلَمَساِجدِ  ) قَاَل   َعْن أََنٍس ، َأنَّ النَّيبَّ  و 

 ( .  َأَمَرُه َأْن ََيَْعَل َمْسِجَد الطَّاِئِف َحْيُث َكاَن َطَواِغيتُ ُهمْ  َأنَّ النَّيبَّ   )َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأِب اْلَعاِص 
 ========== 
 صحيح على شرط مسلم، كما قال النووي. هإسناد:  حديث ابن عباس

 وقول ابن عباس رضي للا عنهما هذا علقه البخاري يف »صحيحه« بصيغة اجلزم يف كتاب »الصالة«، ابب »بنيان املسجد«
 صحيح .  :أنس حديث 

 وأخرجه أيضاً : النسائي ، وابن ماجه ، وأمحد ، وابن خزمية ، وابن حبان . 
 ضعيف .  حديث عثمان :

يفي ب  ر وٍج )( املراد بذلك رفع البناء وتطويله، يقال: شاد الرجل بناءه يشيده، وشيَّده ي َشينده: طوَّله ورفعه، ومنه قوله تعاىل:    بتشييد)  
 .  حد التفسريينعلى أ(  م َشيََّدةٍ 

 رفع البناء وتطويله. قال البغوي: املراد من تشييده
وضم التاء، وفتح الزاي، وسكون اخلاء املعجمة، وكسر الراء، وضم الفاء، وتشديد  - وهي الم القسم  - ( بفتح الالم  لتزخرفنها ) 

 .  النون؛ والزخرفة: الزينة، وأصل الزخرفة: الذهب، مث استعمل يف كل ما يتزين به
الساعة: القيامة، قال ابن منظور: وقال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي َتْصَعق فيه العباد، والوقت الذي (  ال تقوم الساعة) 

يبعثون فيه، وتقوم فيه القيامة، مسيت ساعة ألَنا تَ ْفَجأ الناس يف ساعة، فيموت اخللق كلهم عند الصيحة األوىل اليت ذكرها للا عز 
َدًة فَإيَذا ه ْم َخاميد وَن  ل ) وجل، فقا  ( . إيْن َكاَنْت إيالَّ َصْيَحًة َواحي

 ل ،  املفاخرة، وتكون ابلقول والفع :أي: يتفاخرون ، واملباهاة (  يتباهى الناس) 
وذلك كان يقول أحدهم لْلخر: مسجدي أرفع من مسجدك، أو أزين، أو أوسع، أو أحسن،  أي : يف بنائها ، (  يف املساجد) 

 رايء ومسعة وطلًبا للمدحة، وفيه ذم من فعل ذلك.  
 1  فائدة :

، ألنه قال: )ما أمرت( وهذا فيه إشعار   هذه األحاديث دليل على أن تشييد املساجد وزخرفتها ليس أمراً مشروعاً وليس من الق َربي
 .  «أبن ذلك أمر ال َيسن وال ينبغي، فإنه لو كان حسناً ألمر للا تعاىل به نبيه  

 كان حسناً ألمره للا به.   )ما أمرت( إشعار أبنه ال َيسن ذلك، فإنه لو قال العالمة الصنعاين: وقوله 
)لتزخرف  ننها كما زخرفتها اليهود والنصارى( ألن التشبه هبم ُمرم،  مث قال: واحلديث ظاهر الكراهة أو التحرمي، لقول ابن عباس 

روح  وذلك أنه ليس املقصود من بناء املساجد إال أن ت كنن الناس من احلر والربد، وتزيينها يشغل القلوب عن اخلشوع الذي هو
 جسم العبادة.
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ابن عباس : لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى ، معناه : أن اليهود والنصارى إمنا زخرفوا  وقول: - رمحه للا  –  قال البغوي 
املساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصريون إىل مثل حاْلم، وسيصري أمركم إىل املراءاة ابملساجد، واملباهاة بتشييدها، 

 وتزيينها .
 2فائدة :  

 نة يف بناء املساجد االقتصاد وترك الغلو.حلديث دليل على أن السا
َد َكاَن َعَلى َعْهدي َرس ولي اَّللَّي  ، فَ َلْم يَزيْد فييهي أَب و َبْكٍر  عن َعْبَد اَّللَّي )َأنَّ اْلَمْسجي ي، َوَسْقف ه  اجْلَرييد ، َوع م د ه  َخَشب  النَّْخلي للَِّبي َمْبنييًّا ابي

َيانيهي يفي َشْيئاً، َوزَاَد فييهي ع َمر  َوب َ  َه  ع ْثَمان ، فَ زَاَد فييهي زياَيَدًة   َعْهدي َرس ولي اَّللَّي  َناه  َعَلى ب  ن ْ ي َواجْلَرييدي، َوأََعاَد ع م َده  َخَشباً، مث َّ َغريَّ للَِّبي ابي
حلْيَجارَةي اْلَمن ْق وَشةي َواْلَقصَّةي، َوَجَعَل ع م َده  ميْن حي  َدارَه  ابي (َكثيريًَة، َوَبَِن جي لسَّاجي  رواه البخاري .  َجارٍَة َمن ْق وَشٍة، َوَسَقَفه  ابي

: قال ابن بطال وغريه: هذا يدل على أن السنة يف بنيان املسجد القصد وترك الغلو يف حتسينه، فقد كان قال اْلافظ يف الفتح
اج إىل ُتديده، ألن جريد النخل كان قد عمر مع كثرة الفتوح يف أايمه وسعة املال عنده َل يغري املسجد عما كان عليه، وإمنا احت

َنر يف أايمه، مث كان عثمان واملال يف زمانه أكثر فحسنه مبا ال يقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه، وأول من 
ذلك خوفاً    زخرف املساجد الوليد بن عبد امللك بن مروان، وذلك يف أواخر عصر الصحابة، وسكت كثري من أهل العلم عن إنكار

 من الفتنة.
 3  فائدة :

 ، ومما يدلنا على بدعية زخرفة املساجد عدة أمور:  ذم زخرفة املساجد وتزويقها
 وال أصحابه.  َل يكن من عمل النيب  : أوالً 

 يف حديث ابن عمر السابق . كما 
 . ما أمرت بتشييد املساجد( وحديث الباب ) 

 أن ذلك من عمل اجلاهلني الذين َيرصون على الظاهر دون الباطن. : َثنياً 
 . )ال تقوم الناس حَّت يتباهى الناس يف املساجد( حلديث الباب 

 أن ذلك من عمل املغضوب عليهم. : َثلثاً 
 لقول ابن عباس )لَت  َزْخريف  ن ََّها َكَما َزْخَرَفتي اْليَ ه ود  َوالنََّصاَرى(. 

َنَّه  ََلْ يَ ْفَعله  َعَلْيهي السَّاَلم، َوفييهي م َوافَ َقة أَْهل اْلكيَتاب قَاَل َعليين اْلَقاري:  .   وهذه بيْدَعة ألي
وقال صديق حسن خان: واحلديث ظاهر يف الكراهة أو التحرمي لقول ابن عباس: )كما زخرفت اليهود والنصارى( فإن التشبه هبم  

 ُمرم.
 أن هذه الزخرفة تلهي وتشغل املصلي. رابعاً:

 : يكره زخرفة املسجد ونقشه وتزيينه لْلحاديث املشهورة، ولئال تشغل قلب املصلي.  قال النووي
 قال )إذا زوقتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم(. عن سعيد بن أيب سعيد مرساًل أن رسول للا 

وادة عن أيب الدرداء قال: فذكره مع تقدمي و  : قلت: و هذا إسناد مرسل حسن. و له شاهد موقوف يرويه بكر بن سقال األلباين
 أتخري.

 الناس من املطر وإايك أن حتمر أو تصفر فتفنت الناس.  نن خماطبا ابين املسجد: أك وقال عمر بن اخلطاب 
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 ويف املرقاة )ومر ابن مسعود مبسجد مزخرف فقال: لعن للا من فعل هذا(.
 4  فائدة :

أن املقصود هو البناء، يعين إقامة املسجد، وليس املقصود كما هو حال كثري من الناس يف هذا العصر أن جيمل املسجد وأن يزينه،  
فمَّت ما قام املسجد وقام البناء، فإن اإلنسان يؤجر عليه، ألن الزخرفة والتزيني للمساجد اليت تدعو إىل إشغال الناس وتوصل الناس  

 وم . ا مذمإىل املباهاة، هذ
 5  فائدة :

وروى احلديث أبو نعيم يف كتاب املساجد من الوجه الذي عند ابن خزمية بلفظ: (  ...    الناس يف املساجد  ىحّت يتباهقوله ) ...  
 ( .  )ويتباهون بكثرة املساجد

 .قد تكون بكثرة إنشاء املساجد، مع عدم تعمريها ابلصالة :وهذه الرواية تفيد أن املفاخرة
 .تكون ابلقول؛ مثل: مسجدان أحسن مين مسجدكموقد  

 6  فائدة :
أن الزخرفة تؤدي إىل مفاسد كثرية، منها إفساد اخلشوع على الناس يف صالهتم، وقد كان النيب من أحرص الناس على اخلشوع يف 

 .الصالة،
 7  فائدة :

 .أن الزخرفة مظهر من مظاهر السرف وإضاعة املال 
 8  فائدة :

ولقد حصل هذا يتباهى الناس ابملساجد من قدمي الزمان وال  لقوله )ال تقوم الساعة حَّت يتباهى(  إثبات آية من آايت الرسول   
 .يزالون يزدادون يف التباهي

 9  فائدة :
ن فقراء أدت املباهاة والزخرفات إىل أن يتكلف املسجد الواحد نفقة عشر مساجد مثله يف أماكن خمتلفة وإىل منع الصدقات ع

 .ُمتاجني
 10  فائدة :

  . قال اإلمام النووي رمحه للا : " ال ُتوز كتابة القرآن بشيء جنس وتكره كتابته على اجلدران عندان
 .  " ت ْكرَه  كيَتابَة  اْلق ْرآني َوَأمْسَاء  اَّللَّي تَ َعاىَل َعَلى الدَّرَاهيمي َواْلَمَحارييبي َواجْل ْدرَاني َوَما ي  ْفَرش    وقال ابن اْلمام احلنفي :

 ب .ونص عليه السفاريين احلنبلي يف غذاء األلبا
 . دران املساجد ؟ما حكم كتابة اآلايت واألحاديث على ج  : - رمحه للا  -وسئل فضيلة الشيخ ابن العثيمني 

 :فأجاب
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هذه تشونيش على النَّاس ، أما كتابة اآلايت على اجلدران سواًء يف املساجد ، أو غريها : فإَنا من البدع ، َل يوجد عن الصحابة  
د بعضهم  أَنم كانوا ينقشون جدراَنم ابآلايت ، مث إن اختاذ اآلايت نقوشاً يف اجلدران : فيه شيء من إهانة كالم للا ، ولذلك جن

يكتب اآلايت وكأَنا قصور ، أو مآذن ، أو مساجد ، أو ما أشبه ذلك ، يكيف الكتابة حَّت تكون كأَنا قصر ، وال شك أن  
هذا عبث بكتاب للا عز وجل ، مث لو قدنير أَنا ك تبت بكتابة عربية مفهومة : فإن ذلك ليس من هدي السلف ، وما الفائدة من  

ل بعض الناس : يكون تذكرياً للناس ، فنقول : التذكري يكون ابلقول ، ال بكتابة اآلايت ، مث إنه أحياانً  كتابتها على اجلدار ؟ يقو 
، وُتد الذين حتت اآلية هذه يغتابون الناس ، فيكون كاملستهزئ    12يكتب على اجلدار : ) َوال يَ ْغَتْب بَ ْعض ك ْم بَ ْعضاً ( احلجرات/  

 . آبايت للا
 . كتابة اآلايت يف املساجد ، وعلى جدران البيوت كلها : من البدع ، اليت َل تكن معهودة يف عهد السلف  إذاً :

أما كتابة األحاديث : ففي املساجد إذا كانت يف القبلة : ال شك أَنا توجب التشويش ، وقد يكون هناك نظرة ، ولو من بعض 
هم للا أن يكتب اإلنسان  يف قبلة املسجد شيئاً ، أما يف البيت : فال أبس أن َيكتب املأمومني إليها يف الصالة ، وقد كره العلماء رمح

حديثاً يكون فيه فائدة ، مثل كفارة اجمللس : ) سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليه ( هذا 
 . فيها تذكري 

 . لقاء الباب املفتوح "  "
 11  فائدة :

د   ني فَ َتح وا اْلبياَلد   ،احلَْدييث َيد لن َعَلى َجَواز َجْعل اْلَكَنائيس َواْلبيَيع َوأَْمكيَنة اأْلَْصَنام َمَساجي وََكَذليَك فَ َعَل َكثيري ميْن الصََّحابَة حي
 ا .َجَعل وا م تَ َعبََّداهتْم م تَ َعبََّدات ليْلم ْسليمينَي َوَغريَّ وا َُمَارييبهَ 

َا ص    .  نيَع َهَذا اَلنْ تَ َهاك اْلك ْفر َوإييَذاء اْلك فَّار َحْيث  َعَبد وا َغرْي اَّللَّ ه َناَوإيمنَّ
َا  :  قال النووي َعًة أَْو َمْقرَبًَة َدَرَسْت إَذا أ ْصليَح ت  رَاهب  ٍع َكاَن َكنييَسًة َوبَ ي ْ دي يفي َمْوضي  :َوجَي وز  بيَناء  اْلَمْسجي

يَحنْيي  َد َرس ولي اَّللَّي فَ َقْد ثَ َبَت يفي الصَّحي َعةي َأَحادييث   َعْن أََنٍس َأنَّ َمْسجي  . َكاَن فيه قبور مشركني فَ ن بيَشْت َوَجاَء يفي اْلَكنييَسةي َواْلبَ ي ْ
َها َحدييث  ع ْثَماَن ْبن َأيبي اْلَعاصي  ن ْ َد أَْهلي الطَّائيفي َحيْ  )َأنَّ َرس وَل اَّللَّي  مي ث  َكاَنْت َطَواغييت  ه ْم( َرَواه  أَب و أََمرَه  َأْن جَيَْعَل َمْسجي

 .           ) اجملموع ( .  َداو د إبييْسَناٍد َجينيدٍ 
 :من األدلة على جواز حتويل معابد الشرك والكفر إىل مساجد  

ني ) قَاَل  عن طَْلقي ْبني َعلييٍن  َنا بييَعًة لََنا ) البيعة : معبد  َخَرْجَنا َوْفًدا إيىَل النَّيبي َْرضي َنا َمَعه  َوَأْخرَباَْنه  َأنَّ أبي فَ َبايَ ْعَناه  َوَصلَّي ْ
َاٍء فَ تَ َوضََّأ َومَتَْضَمَض مث َّ َصبَّه  يفي إيَدا َناه  ميْن َفْضلي َطه وريهي َفَدَعا مبي وا فَإيَذا َوٍة َوأََمَراَن فَ َقاَل اْخر ج  النصارى أو اليهود ( فَاْستَ ْوَهب ْ

ًدا ق  ْلَنا إينَّ  ََذا اْلَماءي َواختَّيذ وَها َمْسجي ر وا بييَعَتك ْم َواْنَضح وا َمَكاََنَا هبي ت ْم أَْرَضك ْم فَاْكسي اْلبَ َلَد بَعييٌد َواحْلَرَّ َشدييٌد َواْلَماَء يَ ْنش ف  أَتَ ي ْ
ًدا فَ َقاَل م دُّوه  ميْن اْلَماءي فَإينَّه  ال يَزييد ه  إيالن طي  يًبا َفَخَرْجَنا َحَّتَّ َقديْمَنا بَ َلَداَن َفَكَسْراَن بييَعتَ َنا مث َّ َنَضْحَنا َمَكاََنَا َواختََّْذاَنَها َمْسجي

َع اأَلَذاَن قَاَل َدْعَوة  َحقٍن مث َّ ا أْلََذاني قَاَل َوالرَّاهيب  َرج ٌل ميْن طَينيٍئ فَ َلمَّا مسَي تَ ْلَعًة ميْن تيالعيَنا )تلعة " بفتح  ْستَ ْقَبلَ فَ َناَديْ َنا فييهي ابي
 ي .فسكون مسيل املاء من أعلى الوادي وأيضا ما احندر من األرض ( فَ َلْم نَ رَه  بَ ْعد  . " رواه النسائ
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َاِذ اْلَمَساِجِد يف   الدُّوِر.  ابب اّتِ 
 ( .  الدُّوِر َوَأْن تُ َنظََّف َوُتطَيَّبَ  اْلَمَساِجِد يف بِِبَناِء  َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت 
 ========== 

 ضعيف . احلديث
 صحح غري واحد من العلماء إرساله : الرتمذي ، وأمحد ، وأبو حامت ، والدارقطين ، والعقيلي . 

 ( مجع مسجد، وهو اسم ملكان السجود، وهو هبذا املعِن ال َيتص مبوضع معني. ْلَمَساِجدِ )ا
 ما عند الفقهاء: األرض الذي حتررت من امللك الشخصي وخصصت للصالة والعبادة.وأ
 ( قال سفيان بن عيينة: القبائل، قال البغوي: يريد احملال اليت فيها الدور. يف اَلدُّورِ )
 ( من األذى والقذارة.َوَأْن تُ َنظَّفَ )

 ( جيعل فيها الطيب. ُتطَيَّب)و
 1  فائدة :

 مشروعية بناء املساجد يف األحياء السكنية ليجتمع الناس للصالة. احلديث دليل على 
، ألن األصل يف األمر الوجوب، واملقصود من بناء املساجد هو حتصيل املسجد، وهذا يكفي من  وحكمه التكليفي: فرض كفاية 

 الواحد واالثنني.
 2  فائدة :

 وقد جاء يف الصحيحني : 
 )من بِن مسجداً هلل بِن للا له بيتاً يف اجلنة(. متفق عليه  ول للا  عن عثمان قال: قال رس

 ري فيه للشيوع، فيدخل التكبري والتصغري، ورفع يف رواية أنس عند الرتمذي: )صغرياً أو كبرياً(. نك)مسجداً( الت
ند ابن حبان من حديث أيب وزاد ابن أيب شيبة يف حديث الباب من وجه آخر عن عثمان: )ولو كمفحص قطاة( وهذه الزايدة ع

 ذر، وعند الطرباين من حديث أنس وابن عمر، وعند أيب نعيم من حديث أيب بكر.
ومحل أكثر العلماء ذلك على املبالغة، ألن املكان الذي كمفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه، ال يكفي مقدار للصالة  

 فيه. 
 هلل( املراد اإلخالص. قوله ) 

 وزي: من كتب امسه على املسجد الذي يبنيه كان بعيداً من اإلخالص.قال ابن اجل
 مثله( قال ابن اجلوزي: َيتمل أن يكون املراد أن فضله على بيوت اجلنة كفضل املسجد على بيوت الدنيا. )

 جاء عند أمحد: )بِن للا له يف اجلنة أفضل منه( وللطرباين: )أوسع منه(. 
 من عمله وحسناته بعد موته ... أو مسجداً بناه ... (. )إن مما يلحق املؤمن   وقال 

ثْ َله  يفي اجْلَننة( قال ابن اجلوزي:  قوله )َبَِن اَّللَّ  َله  مي
 أن يكون املراد أن فضله على بيوت اجلنة كفضل املسجد على بيوت الدنيا.: َيتمل 
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وقيل: أن يكون معناه بِن للا له مثله يف مسمى البيت، وأما صفته يف السعة وغريها فمعلوم فضلها، أَنا مما ال عني رأت، وال أذن  
)إن مما يلحق  مسعت، وال خطر على قلب بشر، جاء عند أمحد )بِن للا له يف اجلنة أفضل منه( وللطرباين )أوسع منه(، وقال 

 ه بعد موته ... أو مسجداً بناه ... (. املؤمن من عمله وحسنات
( يدل على أن األجر املذكور َيصل ببناء املسجد، ال جبعل األرض مسجداً من غري بناء، وأنه ال يكفي    من بىن هلل مسجداً   قوله )

 يف ذلك حتويطه من غري حصول مسمى البناء. 
 اختلف يف معِن املماثلة: ( ويف رواية البخاري )مثله( وقدبىن هللا له بيتاً يف اجلنةقوله )

 فقال ابن العريب: مثله يف القدر واملساحة، ويرد هذا زايدة )بيتاً أوسع منه( عند أمحد. 
 وقيل: مثله يف اجلودة واحلصانة وطول البقاء، ويرد هذا أن بناء اجلنة ال َيرب خبالف بناء املسجد فال مماثلة. 

مثله يف مسمى البيت، وأما صفته يف السعة وغريها فمعلوم فضلها، أَنا مما ال عني  وقال النووي: وقيل: أن يكون معناه بِن للا له 
 رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر. 

 وقيل: َيتمل أن يكون املراد أن فضله على بيوت اجلنة كفضل املسجد على بيوت الدنيا.
ثر اشرتكوا يف بناء مسجد هل يكتب لكل واحد منهم رمحه للا: شخصان أو ثالثة أشخاص أو أك وقد سئل الشيخ ابن عثيمْي 

 أجر بناء مسجد، أم أقل من ذلك؟
ثْ َقاَل َذرٍَّة َشرناً يَ رَه ( كل واحد ثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْياً يَ رَه  * َوَمْن يَ ْعَمْل مي له أجر ما عمل، لكن يكون له  فأجاب: قال تعاىل )َفَمْن يَ ْعَمْل مي

تعاون على الرب، ألنه لوال اجتماع هؤالء كل واحد أتى بقليل ما قام البناء، فنقول: له أجر عمله وله أجر اثن من جهة اثنية وهي ال
أجر املساعدة واملعاضدة، مثال ذلك: رجل أنفق مائة رايل صدقة له أجرها، أنفق مائة رايل يف بناء مسجد، هذه النفقة صار فيها 

 نفع من وجهني:
لدراهم، والثاين: املساعدة حَّت يتكون املسجد، لكن إذا تربع هذا الرجل للمسجد بعشرين ألفاً،  أواًل: العمل، يعين: أجر هذه ا 

 وهذا بعشرين راياًل، فال ميكن أن نقول: هم سواء، كل له أجر البناء كاماًل، هذا ال ميكن.
ون على إقامة هذا املسجد. ...  انظر اي أخي! الثواب حسب العمل، نقول: هذا له أجر عمله على قدر ما أنفق، وله أجر التعا

 )لقاء الباب املفتوح(. 
 3  فائدة :

 احلديث دليل على وجوب تنظيف املساجد . 
 (.  َوَطهنيْر بَ ْييتيَ  قال للا تعاىل )-أ

 حديث الباب. -ب
َد يفي دياَيرياَن َوأََمَراَن َأْن ن  َنظنيَفَها( رواه أمحد. عن مَس رََة ْبني ج ْند ٍب قَاَل )أََمَراَن َرس ول  اَّللَّي  -ج َذ اْلَمَساجي  َأْن نَ تَّخي
ال  فسأل عنها، فقيل له: إَنا ماتت، فقال: فه وعن أيب هريرة )أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد ففقدها رسول للا  -د

 آذنتموين، فأتى قربها فصلى عليها( متفق عليه. 
 وعند ابن خزمية )أن امرأة كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد(.

دي   قال ابن حجر  َوالسَُّؤالي َعْن اخْلَاديمي َوالصَّدييقي إيَذا َغاب.  ،: َويفي احْلَدييثي َفْضل  تَ ْنظييفي اْلَمْسجي
 وقد ورد يف فضل تنظيف املسجد حديث ضعيف وهو: كنس املساجد مهور احلور العني. 
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 4  فائدة :
 احلديث دليل على استحباب تطييب املساجد.

 وكان ابن عمر جيمر املساجد كل مجعة. 
 أيِت ابلبخور إىل املسجد.  وكذلك كان نعيم اجملمر، ويسمى اجملمر ألنه كان

 اَبٌب يف السُُّرِج يف اْلَمَساِجدِ 
َا قَاَلْت : ََي َرُسوَل هللِا ، َأْفِتَنا يف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس فَ َقاَل : ائْ ُتوُه َفَصلُّوا ِفيِه وََكاَنِت اْلِبالَ )  َعْن َمْيُمونََة ، َمْواَلِة النَّيبِ   ُد ِإْذ َأَّنَّ

 ( .   فَِإْن ََلْ ََتُْتوُه َوُتَصلُّوا ِفيِه ، فَابْ َعُثوا ِبَزْيٍت ُيْسَرُج يف قَ َناِديِلهِ َذاَك َحْراًب ، 
 ========== 
 احلديث ضعيف .

يف فضل بيت املقدس وقيل إن اليت روت يف فضل بيت   روت عنه  ، ( هي بنت سعد كانت خادمة له  ميمونةعن  )
 .  واألول أصحاملقدس ميمونة أخرى غري بنت سعد 

 .  ( لعل مرادها بني لنا هل حتلن الصالة فيه بعد أن نسخ التوجه إليه   أفتنا يف بيت املقدس) 
بالد بيت املقدس وقت السؤال كانت دار حرب بني املسلمني واملشركني فال يستطيع أحد من املسلمني ي :  أ  ( ...  وكانت البالد    )

َي اَّللَّ  تَ َعاىَل َعْنه  سنة مخس عشرة من اْلجرةدخوله وَل تفتح إال يف زمن عمر بن اخلطاب   .  َرضي
 1  فائدة :

 احلديث دليل على استحباب شد الرحال إىل بيت املقدس ، وهو من املساجد الثالثة اليت يشد إليها الرجال . 
دي اأْلْقَصى( قَال )الَ ت َشدُّ الرنيَحال إيالَّ إيىَل َثالَ   َأنَّ َرس ول اَّللَّي    َعْن َأيبي ه َريْ رََة   ، َوَمْسجي دي احْلَرَامي ديي َهَذا، َوَمْسجي َد: َمْسجي  ثَةي َمَساجي

 متفق عليه .
 2  فائدة :

 قوله ) فصلوا فيه ( اختلف يف مقدار الصالة فيه : 
 [ صالة. 500: عن ] قيل

 جاء ذلك عند الطرباين.
 والذي يظهر من كالم ابن تيمية وابن القيم ترجيح هذا القول.

 أبلف صالة.  : وقيل
 جاء عند ابن ماجه، وهو ضعيف.

 صالة. ألف : خبمسني  وقيل
 جاء عند ابن ماجه.

 أفضل منه، والصالة فيه تفضل على غريه أبلف صالة.   قال ابن القيم تعليقاً على هذه الرواية: وهذا ُمال، ألن مسجد الرسول  
 وقال الذهيب: هذا منكر جداً.

 : مبائتني ومخسني صالة.  وقيل
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:  أم بيت املقدس؟ فقال رسول للا  أيهما أفضل مسجد رسول للا  قال )تذاكران وحنن عند رسول للا  أيب ذر عن 
صالة يف مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم املصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل ميْثل شطن فرسه من األرض حيث 

 . واه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب واأللباين كما يف " السلسلة الصحيحة " يَرى منه بيت املقدس خرياً له من الدنيا مجيعاً( ر 
 3  فائدة :

إىل  اً على مشروعية إرسال الزيت إىل املساجد لإلصباح وإن كانت يف غري بلده، وعلى مشروعية إرسال املسلمني زيتاحلديث دليل 
  يه من املسلمني، ومثل الزيت غريه من كل ما فيه منفعة للمساجداملساجد اليت يف دار احلرب لينتفع به كل من أراد أداء الصالة ف

 اَبٌب يف َحَصى اْلَمْسِجدِ 
تَ لًَّة  َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر ، َعِن اْلََْصى الَِّذي يف اْلَمْسِجِد ؟ فَ َقاَل : قال ) َعْن َأِب اْلَولِيِد ،  َلٍة فََأْصَبَحِت اأَلْرُض ُمب ْ ُمِطْرََن َذاَت لَي ْ

 ( .  الصَّاَلَة ، قَاَل : َما َأْحَسَن َهَذا  ، َفَجَعَل الرَُّجُل َيَِْت اِبْلََْصى يف ثَ ْوِبِه ، فَ يَ ْبُسطُُه ََتَْتُه ، فَ َلمَّا َقَضى َرُسوُل هللِا  
 ( .   ِإنَّ اْلََْصاَة لَتُ َناِشُد الَِّذي ُُيْرُِجَها ِمَن اْلَمْسِجدِ  )اَل قَ  النَّيبِ    . عن َعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

 ========== 
 ضعيف . حديث ابن عمر : 
 د . رواه أبو داود إبسناد جي: املنذري ، وقال   إسناد صحيحقال النووي : حديث أِب هريرة : 

 ورجح بعض األئمة وقفه . 
 .   لتسأل وتقسم على الذى َيرجها من املسجد ابهلل أن ال َيرجها منهي : أ ... ( إن اْلصاة لتناشد) 

 1  فائدة :
 احلديث دليل على النهي عن إخراج احلصى من املسجد . 

جيوز أخذ شيء من أجزاء املسجد كحجر وحصاة وتراب وغريه ... ويف سنن أيب داود إبسناد صحيح عن أيب  : ال يقال النوو 
 . قال: )إن احلصاة لتناشد الذي َيرجها من املسجد( اجملموع  رفعه إىل النيب هريرة قال بعض الرواة أراه  

مث ذكر احلديث الذي ذكره   ...   : َيرم إخراج احلصى واحلجر والرتاب من أجزاء املسجد منه .. ومثله الزيت والشمعوقال الزركشي
 .  اإلمام النووي يف كالمه السابق

وهذا احلديث قال عنه املنذري: ]رواه أبو داود إبسناد جيد، وذكر أن الدارقطين رجح وقفه على أيب هريرة الرتغيب والرتهيب   
اً ابحلصى فإذا كان ال جيوز  . واحلديث يدل على منع إخراج احلصى من املسجد وقد كان املسجد يف العهد النبوي مفروش1/279

 .إخراج احلصى فغري احلصى أوىل ابملنع من ابب أوىل
 2  فائدة :

خترج منه )فانظر( إىل   هو ُملن العبادة وتستجري ابهلل عزن وجلن أن ال  ي احلديث يدلن على أن احلصاة ال حتبن أن تفارق املسجد الذ
هذه اجلمادات وإىل حال غالبنا يضيق ذرعا من بقائه يف املسجد وقت الصالة ال سيما إن صلى مع إمام صالة صحيحة ورمبا 

ويقول من أمن ابلناس فليخفف  قطع الصالة وخرج من املسجد ساخطا على هذا اإلمام الذى صلى صالة موافقة للوارد عنه 
 )املنهل العذب(  ه.  هو نقر الغراب الذى يفعله أمثاله وهو ال يسمى صالة ابإلمجاع. نعوذ ابهلل تعاىل من غضبه ومقتلزعمه أن التخفيف  
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 3  فائدة :
ولعل ُمله يف املساجد غري املفروشة. أما املفروشة فيطلب إخراج  د ، على التنفري من إخراج احلصى من املسجاً ويدلن احلديث أيض

 )املنهل العذب( .          احلصى وحنوه منها ملا يرتتب على بقائه فيها من تعفيش املسجد وضرر املصلى ابلسجود عليها
 اَبٌب يف َكْنِس اْلَمْسِجدِ 

ُعِرَضْت َعَليَّ ُأُجوُر أُمَِِّت َحّتَّ اْلَقَذاُة ُُيْرُِجَها الرَُّجُل ِمَن اْلَمْسِجِد ، َوُعِرَضْت )    َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  
 ( .  َهاَعَليَّ ُذنُوُب أُمَِِّت ، فَ َلْم َأَر َذنْ ًبا َأْعَظَم ِمْن ُسورٍَة ِمَن اْلُقْرآِن َأْو آيٍَة ُأوتِيَ َها رَُجٌل ُثَّ َنِسي َ 

 ========== 
 يث ضعيف .احلد

 ضعفه : ابن عبد الرب ، والنووي ، وابن حجر . 
 .   ) الفتح ( .  : أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث أنس مرفوعا: فذكره، يف إسناده ضعف  قال اْلافظ

 واحلديث أخرجه أيضاً الرتمذي ، وابن خزمية ، والبيهقي . 
ني )  قَاَل: قَاَل النَّيبُّ  : عن أيب هريرةوقد جاء يف صحيح مسلم  ع ريَضْت َعَليَّ أْعَمال  أ مَّيتي َحَسن  َها َوَسينيئ  َها فَ َوَجْدت  يف َُمَاسي

، َوَوَجْدت  يف َمَساوي  َاط  َعني الطَّريقي َا األَذى مي  دي ال ت ْدَفن   ئ أْعَماْلي ْسجي
َ
َا النَُّخاَعة  َتك ون  يف امل  ( رواه مسلم.  أعَماْلي

حسنها وسيئها    عرضت علين أعمال أميت )  للا عزن وجلن على ثواب أميت وىف رواية مسلم    أطلعين  ي : ( أ  علي  أجور أمِت  عرضت)  
وعرض األعمال كناية عن إحاطة علمه هبا. وجيوز أن   ، وال منافاة بينهما ألن كال من األعمال وجزائها يعرض عليه ( اخل 

عليه األعمال احلسنة يف صور حسان واألعمال السيئة يف صور رديئة كما توزن األعمال يكون على وجه احلقيقة أبن تكون عرضت  
 .  يوم القيامة

وحَّت عاطفة والقذاة مبتدأ ومجلة َيرجها ،    حَّت أجر إخراج القذاة من املسجد  ( أي :  َحّتَّ اْلَقَذاُة ُُيْرُِجَها الرَُّجُل ِمَن اْلَمْسِجدِ   )
  واملاء والشراب من تراب أو تِب أو وسخ.خرب. والقذاة ما يقع يف العني

 ( من القرآن .  فَ َلْم َأَر َذنْ ًبا َأْعَظَم ِمْن ُسورٍَة ِمَن اْلُقْرآِن َأْو آيَةٍ ) 
 ( أي : امنت للا تعاىل عليه بتعلمها .  ُأوتِيَ َها رَُجلٌ  )

 من النسيان . (   َنِسيَ َهاُثَّ ) 
 1:   فائدة

د مما ََيص ل فيَها ميَن القماَمات الَقليلة، وأَنَا تكتب يف أ جورهم وتعرض َعلى نَبينيهم، وإذا  احلديث فيه َساجي
َ
َترغيب يف تنظيف امل

،   ، وابلطَّاهير عن النَّجس ، ففيه تنبيه ابأَلدىن عن األعلى ، فيكتب الكثري وي عرض من اَبب األوىل كتب هذا الَقليل وعرض
 .   األعمال واحَلَسَنات َعلى قدر

 2  فائدة :
ْسلمني أن يقول عنَد أخذَها إلزَالتها:

 
د، أو أذى ميْن طَريق امل ْسجي

َ
ال إله  مَسعت  من بَعض املشايخ أنه  يَنبغي ملن أخرَج قذاة ميَن امل

واألقوال، وإن اجتمع الَقلب َمَع اللَسان كاَن إال للا، ليَيْجَمع بنَي أدىَن شَعب اإلميان وأعالَها، وهي كلَمة التوحيد، وَبنْيَ األفَعال 
 ذلك أكمل.
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 3فائدة :  
احلديث ال يصح (  ُثَّ َنِسيَ َهاَوُعِرَضْت َعَليَّ ُذنُوُب أُمَِِّت ، فَ َلْم َأَر َذنْ ًبا َأْعَظَم ِمْن ُسورٍَة ِمَن اْلُقْرآِن َأْو آيٍَة ُأوتِيَ َها رَُجٌل قوله ) 

 كما تقدم . 
 . اختلف العلماء يف حكم نسيان القرآن ممن كان حفظه  وفد  
 . وقد ذهب طائفة من الشافعية إىل أنه من الكبائر ! وقال بعضهم إنه من الذنوب 

 . فإن نسيان القرآن من الذنوب: - رمحه للا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
نسيان شيء منه ؛ خلرب )ع رضت عليَّ ذنوب أميت فلم أر ذنبا )ونسيانه كبرية( وكذا : - رمحه للا  – وقال الشيخ زكراي األنصاري 

أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل مث نسيها( وخرب )من قرأ القرآن مث نسيه لقي للا عز وجل يوم القيامة أجذم( روامها 
صرَّح بعضهم: أبنَّه   ذنٌب عظيم، بل -بعد حفظه  - كر مَجٌْع من أهل العلم: أنَّ نسيان القرآن، أو شيء منه وذ . أبو داود ( ا.ه 

ناوي  وتبعهم .الرَّافعي، والنَّووي  :ومن هؤالء كبرية من الكبائر،
 
 .يف ذلك: السُّيوطي، وابن حجٍر اْليتمي، وامل

 ر .    ) الفتح ( . رمحه للا: واختلف السَّلف يف نسيان القرآن، فمنهم َمْن جعل ذلك من الكبائ -قال ابن حجر 
 ا .            ) اإلتقان ( . رمحه للا: نسيانه كبرية، صرَّح به النَّووي يف الرَّوضة وغريه - وقال السُّيوطي 

 ه . رمحه للا: َعدُّ نسياني القرآني كبريٌة، هو ما جرى عليه الرَّافعي وغري   -وقال ابن حجر اْليتمي 
 . كنه مصيبة ، أو عقوبة  واألظهر أن نسيان القرآن : ليس كبرية ، بل وال ذنبا، ول

قوله : ) فلم أر ذنبا أعظم ( قال شارح املصابيح : أي من سائر الذنوب الصغائر؛ ألن نسيان القرآن من احلفظ :   الشوكاين وقال
هذا التشديد العظيم حتريضا منه على مراعاة حفظ  وإمنا قال  ،ليس بذنب كبري إن َل يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن 

(  نسوا للا فنسيهم) دليل. وقيل املراد بقوله : "نسيها" ترك العمل هبا . ومنه قوله تعاىل :  القرآن انتهى . والتقييد ابلصغائر َيتاج إىل
 اه   .وهو جماز ال يصار إليه إال ملوجب

أمحد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه مث نسيه، قال أبو يوسف يعقوب صاحب   قال اإلمام  : يف مطالب أوِل النهى الرحيباين وقال
وهو من أحسن ما قيل  ، يف معِن حديث نسيان القرآن : املراد ابلنسيان : أن ال ميكنه القراءة يف املصحف ( اإلمام أيب حنيفة ) 

 اه   ... . فهو غري مأثوم (  ،يف ذلك . ) ونقل ابن رشد املالكي اإلمجاع على أن من نسي القرآن الشتغاله بعلم واجب أو مندوب  
به ، وعدم تعاهده ، وقد أمير بكال األمرين ، فلما َل يستجب لْلمر عوقب مبا  والغالب أن يكون هذا بسبب إعراضه عن العمل

فيه سلب خلرٍي عظيم ، وقد يكون نسيانه له بسبب معاٍص وذنوب ، فيأمث عليها ، ويعاقب بسلب القرآن منه ، وأما إن كان نسيانه  
لى تنشيطها بكثرة القراءة ، وابلقيام مبا َيفظ ؛ فإنه من ملا حفيَظ بسبب ضعٍف يف ذاكرته : فال شيء عليه ، لكن عليه املداومة ع

 . أعظم السبل للبقاء على ما َيفظ 
 : من قال إن نسيان القرآن مصيبة

أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال : ما مين أحد تعلم القرآن مث نسيه    وأخرج: - رمحه للا  –قال احلافظ ابن حجر  
 . إال بذنب أحدثه ؛ ألن للا يقول : ) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ( ، ونسيان القرآن من أعظم املصائب

  " فتح الباري  "
  : من قال إنه عقوبة
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ع القرآن : فقد علت رتبته ، ومرتبته ، وشرف يف نفسه ، وقومه شرفاً عظيماً ، وكيف ال يكون  َمن مج: - رمحه للا  –   القرطيب  قال
ذلك و " من حفظ القرآن فكأمنا أدرجت النبوة بني كتفيه ، وقد صار ممن يقال فيه : " هو مين أهلي للا تعاىل وخاصته "، وإذا 

زيته الدينية ، ومؤاخذته مبا ال يؤاخذ به غريه ، كما قال تعاىل : ) اي  كان كذلك : فمين املناسب تغليظ العقوبة على من أخلَّ مب
نساء النيب من أيتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف ْلا العذاب ضعفني ( ؛ السيما إذا كان ذلك الذنب مما َيط تلك املزية ويسقطها  

 ) املفهم ( .    . ؛ لرتك معاهدة القرآن املؤدي به إىل الرجوع إىل اجلهالة
 . وبكل حال : فهي مصيبة أو عقوبة 

كما نقلناه عن زكراي األنصاري   –والظاهر أن من قال إن نسيان القرآن من الذنوب ، أو الكبائر : قد استدل حبديثني وردا يف ذلك  
 . ، لكن كال احلديثني ال يصحان ، فال يصلح االستدالل هبما -

دي َوع ريَضْت َعَليَّ  اَّللَّي َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل : قَاَل َرس ول   : ) ع ريَضْت َعَليَّ أ ج ور  أ مَّيتي َحَّتَّ اْلَقَذاة  َي ْريج َها الرَّج ل  ميْن اْلَمْسجي
يَ َها (   . ذ ن وب  أ مَّيتي فَ َلْم أََر َذنْ ًبا أَْعَظَم ميْن س ورٍَة ميْن اْلق ْرآني أَْو آيٍَة أ وتييَ َها َرج ٌل مث َّ َنسي

 . " ( ، وضعفه األلباين يف "ضعيف الرتمذي 461( وضعفه ، ونقل عن البخاري استغرابه ، وأبو داود ) 2916مذي ) رواه الرت 
 . ْوَم اْلقيَياَمةي َأْجَذَم : ) َما ميْن اْمريٍئ يَ ْقَرأ  اْلق ْرآَن مث َّ يَ ْنَساه  إيالَّ َلقيَي اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ي َ  َعْن َسْعدي ْبني ع َباَدَة قَاَل : قَاَل َرس ول  اَّللَّي 

 . " ( وضعفه األلباين يف " ضعيف أيب داود 1474رواه أبو داود ) 
والظاهر أن من قال إن النسيان كبرية ، أو أنه ذنب : َل يريد ما يكون بسبب ضعف الذاكرة ، بل ما كان النسيان بسبب التهاون 

 . ، والكسل ، كما صرَّح به الرملي الشافعي 
 : - رمحه للا  -يخ ُممد بن صاحل بن عثيمني سئل الش

ويف َناية العام نكون قد نسينا الكثري منها ، فهل ندخل يف  حنن طالب العلم حنفظ الكثري من اآلايت على سبيل االستشهاد ،
 . حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه ؟

 : فأجاب
 : نسيان القرآن له سببان

 . األول : ما تقتضيه الطبيعة
 . والثاين : اإلعراض عن القرآن ، وعدم املباالة به

حني صلى ابلناس ، ونسي آية ، فلما انصرف ذكَّره  قع من رسول للا فاألول : ال أيمث به اإلنسان ، وال يعاقب عليه ، فقد و 
: ) هال كنت ذكرتنيها ( ، ومسع رسول للا قارائً يقرأ ، فقال : ) يرحم للا فالانً فقد ذكرين  هبا أيبن بن كعب ، فقال له النيب 

 . آية كنت أنسيتها (
 . : ليس فيه لوم على اإلنسان وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون مبقتضى الطبيعة

أما ما سببه اإلعراض ، وعدم املباالة : فهذا قد أيمث به ، وبعض الناس يكيد له الشيطان ، ويوسوس له أن ال َيفظ القرآن لئال  
، فليحفظ   76اني َكاَن َضعييفاً ( النساء/  ينساه ويقع يف اإلمث ! وللا سبحانه وتعاىل يقول : ) فَ َقاتيل وا أَْوليَياَء الشَّْيطَاني إينَّ َكْيَد الشَّْيطَ 

 . اإلنسان القرآن ؛ ألنه خري ، وليؤمل عدم النسيان ، وللا سبحانه عند ظن عبده به
 تنبيه : 

 .  ذهب بعض أهل العلم إىل أن النسيان الذي ورد فيه الوعيد هو النسيان مبعِن ترك العمل ال نسيانه بعد حفظه
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َنَة يَْذَهب   ففي االستذكار البن عبد الرب  قُّ َعَلْيهي َصاَحب ه  اللَّْوم  َوي َضاف  إيلَْيهي َأنَّ يفي  ) وقد كان بن ع يَ ي ْ مْث   الننيْسَياَن الَّذيي َيْسَتحي فييهي اإْلي
 .  ه َو الرتَّْك  ليْلَعَملي بيهي 

 .  َوَمْعل وٌم َأنَّ الننيْسَياَن يفي َكاَلمي اْلَعَربي الرتَّْك  
 .   قَاَل اَّللَّ  َعزَّ وجل )فلما نسوا ما ذكروا به( َأْي تَ رَك وا

يَ ه ْم( َأْي ت َرَك وا طَاَعَة اَّللَّي َفرَتَكَ    م . ) االستذكار ( . َرمْحَتَ ه   َوقَاَل )َنس وا اَّللََّ فَ َنسي
 اَبٌب يف اْعِتَزاِل النِ َساِء يف اْلَمَساِجِد َعِن الر َِجالِ 

قَاَل ََنِفٌع : فَ َلْم َيْدُخْل ِمْنُه اْبُن ُعَمَر ، َحّتَّ َماَت ، َوقَاَل َغرْيُ    ( َلْو تَ رَْكَنا َهَذا اْلَباَب لِلنِ َساِء  )    َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  
 َعْبِد اْلَواِرِث : قَاَل ُعَمُر : َوُهَو َأَصحُّ . 

 ِبَْعَناُه ، َوُهَو َأَصحُّ  َعْن ََنِفٍع ، قَاَل : قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب ،  و 
َهى َأْن يُْدَخَل ِمْن اَبِب النِ َساِء. َعْن ََنِفٍع ، َأنَّ ُعَمَر ْبنَ و    اْْلَطَّاِب ، َكاَن يَ ن ْ

===== ======== 
 1  فائدة :

وكان احلضور يف ذلك الزمن يف املسجد نفسه، وَل يكن هناك فاصل ، إن حضور النساء إىل املساجد أمر معلوم منذ عهد النبوة 
 . يصلني يف مؤخرة املسجدأو حاجز بني النساء والرجال؛ وإمنا كانت النساء 

َْكت وبَةي ، ق ْمَن َوثَ َبَت َرس ول  اَّللَّي   َأنَّ الننيَساَء يفي َعْهدي َرس ولي اَّللَّي  ويدل لذلك حديث أم سلمة السابق ) -أ
َوَمْن   ك نَّ إيَذا َسلَّْمَن ميَن امل

 ( .   قَاَم الرنيَجال   َصلَّى ميَن الرنيَجالي َما َشاَء اَّللَّ  ، فَإيَذا قَاَم َرس ول  اَّللَّي 
 م. أن مْكثه لكي يَ ن ْف َذ النساء قبل أن ي ْدرَكه نَّ من انصرف من القو   -وللا أعلم -.. قال ابن شهاب: فأرى  اً .ويف رواية للبخاري أيض

قد رأيت الرجال عاقدي أزرهم يف أعناقهم مثل الصبيان من ضيق األ ز ر ل )  أنه قا  وأوضح من هذا حديث سهل بن سعد  -ب
 ل ( . فقال القائل: اي معشر النساء ال ترفعن رؤوسكن حَّت يرفع الرجا خلف النيب 

 2فائدة :  
 : ويدل لذلك : حدوث االختالط بينهم أرشد الشرع إىل حتقيق املباعدة بني النساء والرجال يف املسجد ومنع 

ريًا قَ ْبَل َأْن يَ ق وَم " ، قَاَل  َكاَن َرس ول  اَّللَّي   حديث أم سلمة السابق ) -أ نَي يَ ْقضيي َتْسلييَمه  ، َوَمَكَث َيسي إيَذا َسلََّم قَاَم الننيَساء  حي
َهاٍب : " فَأ َرى َواَّللَّ  أَْعَلم  أَنَّ م ْكَثه  ليَكيْ   ي . رواه البخار  (يَ ن ْف َذ الننيَساء  قَ ْبَل أَْن ي ْدريَكه نَّ َمني اْنَصَرَف ميَن الَقْومي  اْبن  شي

َْكت وبَةي ، ق ْمَن َوثَ َبَت َرس ول  اَّللَّي   َأنَّ الننيَساَء يفي َعْهدي َرس ولي اَّللَّي  )وعنها أيضا 
َوَمْن َصلَّى ميَن الرنيَجالي َما  ك نَّ إيَذا َسلَّْمَن ميَن امل

 ( . قَاَم الرنيَجال   َشاَء اَّللَّ  ، فَإيَذا قَاَم َرس ول  اَّللَّي  
املأمومني ؛ واالحتياط يف اجتناب ما قد يفضي إىل احملذور ، وفيه  ويف احلديث مراعاة اإلمام أحوال   :  قال ابن حجر رمحه للا تعاىل

   "اجتناب مواضع التهم ، وكراهة خمالطة الرجال للنساء يف الطرقات ؛ فضال عن البيوت " انتهى من " فتح الباري 
 أتخري صفوف النساء عن الرجال :-ب

ر َها ، َوَشرَُّها أَوَّْل َا( )َخرْي   َعْن َأيبي ه َريْ رََة ، قَاَل : قَاَل َرس ول  للاي  ر َها، َوَخرْي  ص ف وفي الننيَساءي آخي  ص ف وفي الرنيَجالي أَوَّْل َا ، َوَشرَُّها آخي
 م  رواه مسل
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أما صفوف النساء فاملراد ابحلديث صفوف النساء اللواِت يصلني مع الرجال ... وإمنا فضل آخر صفوف النساء   ووي : قال الن
احلاضرات مع الرجال لبعدهن من خمالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب هبم عند رؤية حركاهتم ومساع كالمهم وحنو ذلك وذم أول 

  . "صفوفهن لعكس ذلك وللا أعلم
 وجود ابب خاص للنساء . -ج

 . ) َلْو تَ رَْكَنا َهَذا اْلَباَب ليلننيَساءي (  قَاَل َرس ول  اَّللَّي  حلديث الباب . 
احلديث فيه دليل على أن النساء ال َيتلطن يف املساجد مع الرجال بل يعتزلن يف جانب املسجد ويصلني هناك ابالقتداء مع ف

 م . اإلما
 3فائدة :  

كما أشار إليه احلافظ ابن حجر يف كالمه السابق ، والذرائع   ومن املقرر أن هذه األحكام إمنا شرعت من ابب سد ذرائع الفتنة ،
ذه الذرائع       دنها قد ختتلف ابختالف قوة ه      ختتلف قوة وضعفا من زمن إىل آخر ، ومن جمتمع إىل آخر ، وْلذا فإن طرق س

 . وضعفها
َد ، َكَما م نيَعْت نيَساء  رَ  َلْو َأنَّ َرس وَل للاي )  ومما يشري إىل هذا قول عائشة رضي للا عنها  َأى َما َأْحَدَث الننيَساء  َلَمنَ َعه نَّ اْلَمْسجي

 ومسلم .رواه البخاري  (َبيني إيْسرَائييَل 
ص يف بعض ما يرخص فيه، حيث َل يكن يف زمنه فساد،       كان يرخ  تشري عائشة  رضي للا عنها إىل أن النيب  :    قال ابن رجب

الفساد وَيدث بعده ، فلو أدرك ما حدث بعده ، ملا استمر على الرخصة ، بل َنى عنه ؛ فإنه إمنا أيمر  ابلصالح، وينهى مث يطرأ 
 د . عن الفسا

، وعهد أيب بكر ، وعمر ، من خروج اإلماء إىل األسواق بغري مخار ، حَّت كان عمر يضرب   وشبيٌه هبذا: ما كان يف عهد النيب  
يف ذلك الزمان ، مث زال ذلك ، وظهر الفساد وانتشر ، فال يرخص حينئٍذ   ة بًة ، أو مسترتة ، وذلك لغلبة السالماألمه إذا رآها منتق

 .       ) فتح الباري ( . فيما كانوا يرخصون فيه  
 ز . يصلني ، وليس بينهن وبني الرجال حاج النساء يف عهد النيب :   قال الشيخ ابن عثيمْي

ندب إىل شيئني : الشيء األول: أنه قال: ) بيوهتن خري ْلن ( ، مع سالمة الناس يف ذلك الوقت، فالصحابة هم   ولكن النيب 
 .خري القرون ، ومع ذلك قال: ) وبيوهتن خري ْلن ( ؛ وهذا يعين أن صالة املرأة يف بيتها أفضل

ى أن األفضل أن تبتعد املرأة عن خمالطة الرجل ، هذه اثنياً: أنه قال: ) خري صفوف النساء آخرها وشرها أوْلا ( ؛ وهذا يدل عل
  .واحدة

أما أنه ليس بينهما من حاجز، فهل املساجد يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم كمساجدان اليوم يف اإلضاءة واإلانرة ؟ ال ،  
  .  وهل نساء الصحابة كنساء اليوم؟ ال
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 ِعْنَد ُدُخوِلِه اْلَمْسِجدَ اَبٌب ِفيَما يَ ُقولُُه الرَُّجُل 
، ُثَّ    ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فَ ْلُيَسلِ ْم َعَلى النَّيبِ   )  ُأَسْيٍد األَْنَصاِريَّ ، يَ ُقوُل : قَاَل َرُسوُل هللِا   مُحَْيٍد ، َأْو َأَِب  عن أِب 

 ( .  كَ لِيَ ُقِل : اللَُّهمَّ افْ َتْح َل أَبْ َواَب َرمْحَِتَك ، فَِإَذا َخَرَج فَ ْليَ ُقِل : اللَُّهمَّ ِإين ِ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضلِ 
ُعوُذ اِبَّللَِّ اْلَعِظيِم ، َوِبَوْجِهِه اْلَكِرمِي ، أَ  ) أَنَُّه َكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد قَاَل  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ، َعِن النَّيبِ   

اَل الشَّْيطَاُن : ُحِفَظ ِمِنِ  َسائَِر  َوُسْلطَانِِه اْلَقِدمِي ، ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ، قَاَل : َأَقْط ؟ قُ ْلُت : نَ َعْم ، قَاَل : فَِإَذا قَاَل : َذِلَك قَ 
 ( .  اْليَ ْومِ 

========== 
 .  التَّْسلييمي فييهي َُمْف وظٌ َوَلْفظ    قال البيهقي :(   : عند مسلم دون ) السالم على النيب  محيد حديث أِب 

 : من أفراد أيب داود ، وسنده جيد .  حديث عبد هللا بن عمرو
 قال النووي : حديث حسن رواه أبو داود إبسناد جيد . 

 وقال السيوطي : حسن . 
 إسناده صحيح .  وقال األلباين :

 ( أي : أراد دخوله عند وصول به . ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجدَ ) 

 .  ( أي: غلبته وقدرته وقهره على ما أراد من خلقه وسلطانه )
  .( أي األزِل األبدي  القدمي )

 1  فائدة :
 هذه األحاديث فيها ما يسن أن يقول املسلم عند دخول املسجد :

َْيٍد  ففي صحيح مسلم :  َد فَ ْليَ ق لي اللَّه مَّ افْ َتْح   قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي  - أَْو َعْن َأِبي أ َسْيٍد  -َعْن َأِبي مح  )إيَذا َدَخَل َأَحد ك م  اْلَمْسجي
 َرمْحَتيَك. َوإيَذا َخرََج فَ ْليَ ق لي اللَّه مَّ إيينني َأْسأَل َك ميْن َفْضليك( رواه مسلم. ِلي أَبْ َواَب 

 وقد جاء عند أيب داود يف أول احلديث : فليسلم على النيب . 
 ومما ورد من األدعية :  

كان إذا دخل املسجد قال : أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان   حديث عبدللا بن عمرو ) أن النيب  
 الرجيم ( رواه أبوداود . 

 2فائدة :  
 وهذا احلكم مستحب ال واجب .

 3فائدة :  
جنته فيناسب ذكر  قال الطييب : ولعل السر يف ختصيص الرمحة ابلدخول والفضل ابخلروج ، أن من دخل اشتغل مبا يزلفه إىل ثوابه و 

 الرمحة ، وإذا خرج اشتغل اببتغاء الرزق احلالل فناسب ذكر الفضل ، كما قال تعاىل ) فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل للا ( . 
 4فائدة :  

 وما يستحب عند دخول املسجد تقدمي الرجل اليمِن ، وعند اخلروج تقدمي الرجل اليسرى .  
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لتكرمي يقدم فيه اليمني وما كان بضد ذلك يقدم الشمال ، ودليل هذه القاعدة حديث عائشة  للقاعدة : أن ما كان من ابب ا 
 يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله ( متفق عليه .  قالت ) كان رسول للا 

 5  فائدة :
 . العظيم والكرمي من األمساء احلسِن

 6  فائدة :
 ل . من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثي -عز وجل-إثبات الوجه هلل  

 7  فائدة :
ليس أمسا من أمساء للا احلسِن ، وال صفة من صفاته ، وإمنا جيوز إطالقه على للا تعاىل يف مقام اإلخبار عنه ، ال مقام : القدمي 

 . التسمية والوصف
أن ما يدخل يف ابب اإلخبار عنه تعاىل ، أوسع مما يدخل يف ابب أمسائه وصفاته ؛ كالشيء ، واملوجود ، والقائم   :   قال ابن القيم 

 ا . بنفسه ، فإنه َيرب به عنه وال يدخل يف أمسائه احلسِن وصفاته العلي
، َوس ْلطَانيهي الْ :  وأما قوله  ، َوبيَوْجهيهي اْلَكريميي َّللَّي اْلَعظييمي يمي أَع وذ  ابي ، ميَن الشَّْيطَاني الرَّجي  . َقديميي

 . هلل اً فالقدمي يف احلديث وصف لسلطان للا تعاىل ، وليس وصف
 : فأجاب؟  أو من صفاته  ،هل )القدمي( اسم هلل تعاىل  : سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه للا 

 . لكن املقدنيم من أمساء للا، كما يف احلديث: )أنت املقدم وأنت املؤخر( ، وليس من صفاته  ، القدمي ليس من أمساء للا ، ال "
 . السائل: توجيه احلديث اي شيخ: )وسلطانك القدمي(

 ن . سلطانه القدمي، أي: القدمي هو السلطا ،اجلواب: هذا وصف للصفة ، وليس وصفاً للموصوف
 8  فائدة :

 وسؤاله فضله .  مشروعية سؤال للا رمحته ،
 ابب فضل القعود يف املسجد 

 ( .  َمْن أََتى اْلَمْسِجَد ِلَشْيٍء فَ ُهَو َحظُّهُ )   َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  
 ========== 

 حديث ضعيف ، لضعف عثمان بن أيب العاتكة األزدي . 
 (َأْي ليَقْصدي ح ص ول َشْيء أ ْخَرويين أَْو د نْ َيويين أََتى اْلَمْسِجد ِلَشْيٍء   َمنْ  )

 (َأْي َذليَك الشَّْيء  فَ ُهوَ ) 
يبه   ( َحظ ه)   .  َوَنصي

 1  فائدة :
َا ليك لني ايْمريٍئ َما نَ َوى " هذا احلديث    َكَقْوليهي َعَلْيهي السَّاَلم " إيمنَّ

د ليَئالَّ َيك ون خم َْتليطًا بيَغَرٍض د نْ َيويين َكالتَّْمشي   يح الننييَّة يفي إيتْ َيان اْلَمْسجي َيةي َواْلم َصاَحَبة َمَع اأْلَْصَحاب ، َبْل يَ ْنويي  َففييهي تَ ْنبييه َعَلى َتْصحي
ْنفيرَاد َواْلعيَباَدة َوزياَيرَة بَ ْيت اَّللَّ  ْعتيَكاف َواْلع ْزَلة َواالي  ) عون املعبود ( .                       َواْستيَفاَدة عيْلم َوإيفَاَدته َوحَنْوَها . االي
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 2  فائدة :
 .  على الرتغيب يف عمارة املساجد ابلعبادةدليل احلديث 

َداَم يفي م َصالَّه  الَّذيي َصلَّى فييهي ، َما ََلْ َي ْديْث ، أَْو يَ ق ْم :  اْلَمالَئيَكة  ت َصلنيي َعَلى َأَحديك ْم َما ) قَاَل   َعْن َأيبي ه َريْ رََة ، َأنَّ َرس وَل للاي  
 ( متفق عليه .  اللَّه مَّ اْغفيْر َله  اللَّه مَّ اْرمَحْه  

 ( متفق عليه  ليَب إيىَل أَْهليهي إيالَّ الصَّالَة  الَ يَ زَال  َأَحد ك ْم يفي َصالٍَة َما َكاَنتي الصَّالَة  حَتْبيس ه  ، اَل مَيْنَ ع ه  َأْن يَ ن ْقَ  )  قَاَل  وعنه . قال : 
ه  ، اللَّه مَّ يَ زَال  اْلَعْبد  يفي َصالٍَة َما َكاَن يفي م َصالَّه  يَ ن َْتظير  الصَّالََة ، تَ ق ول  اْلَمالَئيَكة  : اللَّه مَّ اْغفيْر لَ  الَ   ) قَاَل  َأنَّ َرس وَل للاي  وعنه . 

 .  ( رواه مسلم اْرمَحْه  ، َحَّتَّ يَ ْنَصريَف ، أَْو َي ْديَث ، َفقييَل َما َي ْديث  ؟ قَاَل : يَ ْفس و ، أَْو َيْضريط  
: من مكفرات الذنوب اجللوس يف املساجد بعد الصلوات، واملراد هبذا اجللوس انتظار صالة أخرى كما يف حديث   قال ابن رجب

أيب هريرة )وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرابط فذلكم الرابط( فجعل هذا من الرابط يف سبيل للا عز وجل، وهذا أفضل من 
، خبالف من صلى صالة مث  ها، فإن اجلالس النتظار الصالة ليؤديها مث يذهب تقصر مدة انتظارهاجللوس قبل الصالة النتظار 

، فإن كان كلما صلى صالة، جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره ابلطاعة، وكان ذلك مبنزلة    ، فإن مدته تطول  جلس ينتظر أخرى 
 الرابط يف سبيل للا عز وجل.

املغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب،   صليت مع رسول للا  د للا بن عمرو قال )ويف املسند وسنن ابن ماجه عن عب
، وقد حسر عن ركبته فقال: أبشروا! هذا ربكم قد فتح عليكم ابابً من أبواب السماء   مسرعاً قد َحَفزه النَفس فجاء رسول للا 

 (.  تظرون أخرى يباهي بكم املالئكة، يقول: انظروا إىل عبادي قد قضوا فريضة وهم ين
هي، ت صلي  ويف املسند عن أيب هريرة عن النيب  قال )منتظر الصالة بعد الصالة كفارس اشتد به فرسه يف سبيل للا على َكْشحي

 عليه مالئكة للا ما َل َيدث أو يقوم، وهو يف الرابط األكرب(. 
، ال سيما بعد صالة  ويدخل يف قوله )واجللوس يف املساجد بعد الصلوات( اجللوس للذكر والقراءة ومساع العلم وتعليمه وحنو ذلك

، ألنه قد قضى ما   ، وهو شبيه مبن جلس ينتظر صالة أخرى  فإن النصوص قد وردت بفضل ذلك ، الصبح حَّت تطلع الشمس
 ينتظر طاعة أخرى. جاء إىل املسجد ألجله من الصالة وجلس 

قال )ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت للا تعاىل يتلون كتاب للا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم  ويف الصحيح عن النيب 
 السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم للا فيمن عنده(

 هو يف صالة حَّت يصلي. وأما اجلالس قبل الصالة يف املسجد النتظار تلك الصالة خاصة ف
)أنه ملا أخر صالة العشاء اآلخرة، مث خرج فصلى هبم، قال ْلم: إنكم َل تزالوا يف صالة ما  ويف الصحيحني عن أنس عن النيب 

 انتظرمت الصالة(.
غفر له اللهم قال )املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله ما َل َيدث، اللهم ا  عن النيب  وفيهما أيضا عن أيب هريرة  

 ارمحه، وال يزال أحدكم يف صالة ما كانت الصالة حتبسه ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال الصالة(. 
ويف رواية ملسلم )ما َل يؤذ فيه ما َل َيدث فيه(، وهذا يدل على أن املراد ابحلدث حدث اللسان وحنوه من األذى، وفسره أبو هريرة 

 ثني.حبدث الفرج، وقيل: إنه يشمل احلد
، ويكتب من املصلني من حني َيرج من بيته حَّت   قال )القاعد يراعي الصالة كالقانت  ويف املسند عن عقبة بن عامر عن النيب  

 يرجع إليه( ويف رواية له )فإذا صلى يف املسجد مث قعد فيه كان كالصائم القانت حَّت يرجع( ويف هذا املعِن أحاديث كثرية.
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 اجد للطاعات له فضل عظيم. وابجلملة فاجللوس يف املس
 قال سعيد بن املسيب: من جلس يف املسجد فإمنا جيالس للا عز وجل.

أنه عد من السبعة الذين يظلهم للا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: رجل قلبه معلق ابملسجد إذا خرج منه حَّت   وصح عن النيب 
 يعود إليه. 

 : وإمنا كانت مالزمة املسجد للطاعات مكفرة للذنوب
، أو  ، أو جملالسة الناس ألن فيها جماهدة النفس، وكفاً ْلا عن أهوائها؛ فإَنا ال متيل إال إىل االنتشار يف األرض البتغاء الكسب 

 ، أو للتنزه يف الدور األنيقة، واملساكن احلسنة، ومواطن النزه، وحنو ذلك. حملادثتهم
 حبس نفسه يف املساجد على الطاعة فهو مرابط ْلا يف سبيل للا خمالف ْلواها، وذلك من أفضل أنواع الصرب واجلهاد.  فمن

، فكيف مبا كان   فيه كفارة للذنوب وإن كان ال صنع فيه للعبد كاملرض وحنوه - أعين ما يؤَل النفس وَيالف هواها  -وهذا اجلنس 
، فإن هذا من نوع اجلهاد يف سبيل للا الذي يقتضي تكفري   قصد به التقرب إِل للا عز وجل حاصاًل عن فعل العبد واختياره إذا

 الذنوب كلها. ) شرح حديث اختصام املْل األعلى(. 
 3فائدة :  

 أن األعمال حسب نية اإلنسان .
 4فائدة :  

 فإَنا كلما كانت أخلص كانت أعظم .  االجتهاد يف حتقيق اإلخالص يف الطاعات والعبادات ،
 

 ابب يف كراهية البزاق يف املسجد
ُزْق )  َعْن طَاِرِق ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَحاِرِبِ  ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  ِإَذا قَاَم الرَُّجُل ِإََل الصَّاَلِة ، َأْو ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم ، َفاَل يَ ب ْ

 ( .  َعْن َُيِيِنِه ، َوَلِكْن َعْن تِْلَقاِء َيَسارِِه ، ِإْن َكاَن فَارًِغا َأْو ََتَْت َقَدِمِه اْلُيْسَرى ُثَّ لِيَ ُقْل ِبهِ َأَماَمُه ، َواَل 
 فَ ْلَيْدِفْنُه ، فَِإْن ََلْ يَ ْفَعْل َمْن َدَخَل َهَذا اْلَمْسِجَد فَ بَ َزَق ِفيِه ، َأْو تَ َنخََّم فَ ْلَيْحِفرْ )  ُهَريْ َرَة ، يَ ُقوُل : قَاَل َرُسوُل هللِا عن أِب 

ُزْق يف ثَ ْوِبِه ُثَّ لَِيْخُرْج ِبهِ   ( . فَ ْليَ ب ْ
 ========== 

 : صحيح . حديث طارق بن عبد هللا
 الرتمذي ، وابن ماجه ، وأمحد ، وابن خزمية ، والبيهقي .  واحلديث أخرجه أيضاً :

 . قال الرتمذي: حديث حسن صحيح
 .   هذا حديث صحيح على ما أصلته من تفرد التابعي عن الصحايبم : وقال احلاك

 : حسن .  حديث أِب هريرة 
 واحلديث أخرجه أيضاً : أمحد ، وابن خزمية ، والطرباين ، والبيهقي . 

 1  فائدة :
 يث دليل على النهي أن يبزق املصلي أمامه أو عن ميينه، وهذا النهي للتحرمي.احلد

 وقد جاءت أحاديث كثرية يف الصحيحني تنهى عن ذلك : 
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َاَمًة يفي   يبَّ َعْن أََنٍس )َأنَّ النَّ  َلةي، َفَشقَّ َذليَك َعَلْيهي َحَّتَّ ر ئي  رََأى َن   َوْجهيهي، فَ َقاَم َفَحكَّه  بيَيديهي فَ َقاَل »إينَّ َأَحدَك ْم إيَذا قَاَم يفي   يفي يَ اْلقيب ْ
ى رَبَّه   َلةي  - َصالَتيهي، فَإينَّه  ي  َناجي َنه  َوَبنْيَ اْلقيب ْ َلتيهي، َوَلكيْن َعْن َيَساريهي، أَْو حَتَْت  -أَْو إينَّ رَبَّه  بَ ي ْ َقَدَمْيهي«. مث َّ َأَخَذ َفاَل يَ ب ْز َقنَّ َأَحد ك ْم قيَبَل قيب ْ

 ا ( . طََرَف ريَدائيهي فَ َبَصَق فييهي، مث َّ َردَّ بَ ْعَضه  َعَلى بَ ْعٍض، فَ َقاَل »أَْو يَ ْفَعْل َهَكذَ 
َلةي َفَحكَّه ، مث َّ أَقْ َبَل َعلَ  رََأى ب َصاقًا يفي  َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ع َمَر. )َأنَّ َرس وَل اَّللَّي  َداري اْلقيب ْ ى النَّاسي فَ َقاَل )إيَذا َكاَن َأَحد ك ْم ي َصلنيى،  جي

 متفق عليه .  َفاَل يَ ْبص ْق قيَبَل َوْجهيهي، فَإينَّ اَّللََّ قيَبَل َوْجهيهي إيَذا َصلَّى(
َْيدي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني َأنَّ َأاَب ه َريْ رََة َوَأاَب َسعييٍد َحدَّاَثه  )َأنَّ َرس وَل اَّللَّي  َاَمًة يفي  َعْن مح  دي، فَ تَ َناَوَل َحَصاًة َفَحكََّها   رََأى َن  َداري اْلَمْسجي جي

 متفق عليه .  ْو حَتَْت َقَدميهي الي ْسَرى(فَ َقاَل »إيَذا تَ َنخََّم َأَحد ك ْم َفالَ يَ تَ َنخََّمنَّ قيَبَل َوْجهيهي َواَل َعْن ميَيينيهي، َوْليَ ْبص ْق َعْن َيَساريهي أَ 
 والنهي للتحرمي : 

 عن ذلك. لنهي النيب -أ
 غضب ملا رأى البصاق يف جهة القبلة.  وألن النيب -ب

 2  فائدة :
 احلكمة من النهي عن ذلك؟

َنه  َوَبنْيَ قي  َلتيهي أما أمام املصلي: فلرواية )فَإينَّ اَّللََّ قيَبَل َوْجهيهي إيَذا َصلَّى( ويف الرواية الثانية ) ... رَبُّه  بَ ي ْ َلتيه(.  -ب ْ  َفاَل يَ ب ْز َقنَّ ىفي قيب ْ
 وأما عن ميينه: فلرواية )َوالَ َعْن ميَيينيهي، فَإينَّ َعْن ميَيينيهي َمَلكاً(. 

 3:  فائدة 
 )ولكن عن مشاله( فإذا قيل: كيف يبصق عن مشاله وفيه ملكاً أيضاً؟    قوله 

 اجلواب:
 أن املصلي ال يبصق يف الصالة إال يف حال احلاجة، واحلاجة تبيح املكروهات. أواًل:
 جهة اليمني أشرف من جهة الشمال.  َثنياً:
 امللك املقيم يف جهة اليمني أشرف من امللك املقيم يف جهة الشمال.  َثلثاً:

 4فائدة :  
 )ولكن عن يساره ... (، هذا يكون إذا كان املصلي يصلي يف صحراء أو يف بيته أو أرض رملية.  قوله 

 وأما يف املسجد فإنه يبصق يف ثوبه أو منديله. 
 .  جهة يساره خالية من املصلني )عن يساره( ُممول على ما إذا كانت  وأيضاً قوله 

 ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو حتت قدمه(. )  –  طارق بن عبد للا -حلديث الباب 
 ( هذا مشروط بشرطني:  ولكن عن يساره ) إذاً قوله 

 أال يكون عن مشاله مصٍل آخر يف صالة اجلماعة، سواء كان يف املسجد أو خارج املسجد. : األول
 أخرب أن البصاق يف املسجد خطيئة. أال يكون يف املسجد؛ ألن النيب  : الثاين

 5  فائدة :
 اختلف العلماء يف حكم البصاق ُتاه القبلة داخل الصالة وخارجها على قولني: 

 التحرمي مطلقاً سواء يف املسجد أو خارج املسجد، أو كان يصلي أو ال يصلي.  : القول األول
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 ، واأللباين.  ، والصنعاين ورجح هذا القول النووي 
 قالوا: ألن أغلب األحاديث اليت وردت يف النهي عن البصاق يف القبلة أو عن ميينه مطلقة ليس هبا تقييد ذلك البصاق ابلصالة. 

 حتج حبديث )من تفل اُتاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بني عينيه( رواه ابن خزميةوذكر الشيخ األلباين وا
: و يف احلديث داللة على حترمي البصاق إىل القبلة مطلقاً، سواء ذلك يف املسجد أو يف غريه، وعلى املصلي و غريه،   قال األلباين 

زم النووي ابملنع يف كل حالة داخل الصالة و خارجها ويف  (. قال: و قد ج230/ 1كما قال الصنعاين يف " سبل السالم " ) 
 املسجد أو غريه.

قلت: وهو الصواب، واألحاديث الواردة يف النهي عن البصق يف الصالة ُتاه القبلة كثرية مشهورة يف الصحيحني وغريها، وإمنا آثرت 
لكعبة املشرفة، طاملا غفل عنه كثري من اخلاصة، فضاًل عن هذا دون غريه، لعزته وقلة من أحاط علمه به. وألن فيه أدابً رفيعًا مع ا

 العامة، فكم رأيت يف أئمة املساجد من يبصق إىل القبلة من انفذة املسجد.
ويف احلديث أيضا فائدة هامة، وهي اإلشارة إىل أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إمنا هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان،  

احلديث أن البصق ُتاه القبلة ال جيوز مطلقاً، فالبول والغائط مستقباًل ْلا ال جيوز ابألوىل، فمن العجائب إطالق  ألنه إذا أفاد
 النووي النهي يف البصق، وختصيصه يف البول والغائط.

 : أن ذلك ُمرم يف الصالة فقط. القول الثاين
 وهذا قول األكثر.

 . لورود التقييد )إذا كان أحدكم يصلي ... ( -أ
 وظاهر صنيع البخاري أنه يرجح هذا املذهب، ولذلك بوب يف صحيحه )ابب: ال يبصق عن ميينه يف الصالة(. 

 ومما يؤيد أن ذلك خاص ابلصالة قوله: ) ... وال عن ميينه، فإن عن ميينه ملكاً( يعين أثناء الصالة. -ب
 وهذا القول هو الراجح. 

 6  فائدة :
 النخامة يف املسجد على أقوال: اختلف العلماء يف حكم 

 املنع مطلقاً. القول األول:
 وهذا الذي رجحه النووي، والصنعاين، واأللباين. 

 وكفارته دفنها ( متفق عليه . )البصاق يف املسجد خطيئة  أنس . قال : قال  حلديث 
 قالوا: وكونه عد ذلك خطيئة دليل على أنه ُمرم. 

 يف نيته أن يدفن هذه النخامة.: جيوز أن يتفل إن كان القول الثاين
 وهذا الذي قال به القاضي عياض واألكثرون. 

 ألحاديث الباب ) ... َوْليَ ْبص ْق َعْن َيَساريهي أَْو حَتَْت َقَدميهي(. -أ
 أذن للمصلي أن يتفل عن يساره أو حتت قدمه، وهذا مطلق يف املسجد وغريه. قالوا: فإن النيب  

( رواه أمحد  من تنخم فليغيب َنامته ال تصيب مسلماً يف بدنه أو ثوبه فتؤذيه  )  وحلديث سعد بن أيب وقاص. قال: قال   -ب
 وحسن إسناده ابن حجر يف الفتح.
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وإن من تنخم يف املسجد فلم يدفنه فسيئة،    وأوضح منه يف املقصود ما رواه أمحد أيضاً إبسناد حسن من حديث أيب أمامة مرفوعاً )
 فلم جيعله سيئة إال بقصد عدم الدفن.  (  دفنه فحسنة 

 وعند مسلم )وجدت يف مساوئ أعمال أميت النخامة تكون يف املسجد ال تدفن(. 
 : فلم يثبت ْلا حكم السيئة جملرد إيقاعها يف املسجد، بل به وبرتكها غري مدفونة فيه. قال القرطيب

 ا. وعلة النهي ترشد إىل ذلك، وهي أتذي املؤمن هب
 قال ابن حجر: ومما يدل على أن عمومه خمصوص جواز ذلك يف الثوب ولو كان يف املسجد بال خالف

التوسط، قالوا: إن كان ُمتاجاً إىل أن يتنخم يف املسجد مث يدفنها فال شيء عليه يف ذلك، وإن َل يكن ُمتاجاً فإنه   القول الثالث:
 يكون ممنوعاً من ذلك. 

 الراجح.وهذا القول هو 
 قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن.

 7فائدة :  
كما يف   -هذا إذا كان املسجد قد فرش ابحلصباء أو الرمل، أما ما كان مفروشاً ابلفرش القطنية أو الصوفية قوله ) كفارة دفنها ( 

 وقتنا احلاضر فكفارهتا فركها حَّت تزول. 
 8  فائدة :

 والنخامة طاهر. احلديث دليل على أن البلغم 
دي فَأَقْ َبَل َعَلى النَّاسي فَ َقاَل: )َما اَبل  َأَحديك ْم يَ ق وم  م ْستَ ْقبيَل رَبنيهي  حلديث الباب )َأنَّ َرس وَل اَّللَّي  َلةي اْلَمْسجي َاَمًة يفي قيب ْ  فَ يَ تَ َنخَّع  رََأى َن 

ْد فَ ْليَ ق ْل َهكَ  أََماَمه ؟ َأَي يبُّ َأَحد ك ْم َأْن ي ْستَ ْقَبَل فَ ي  تَ َنخَّعَ  َذا( يفي َوْجهيهي؟ فَإيَذا تَ َنخََّع َأَحد ك ْم فَ ْليَ تَ َنخَّْع َعْن َيَساريهي حَتَْت َقَدميهي، فَإيْن َلَْ جيَي
م    فَ تَ َفَل يفي ثَ ْوبيهي مث َّ َمَسَح بَ ْعَضه  َعَلى بَ ْعٍض.   -أحد رواة احلديث  -َوَوَصَف اْلَقاسي

و كانت جنسة ملا أمر مبسحها يف ثوبه وهو يف الصالة وال حتت قدمه، وال فرق بني ما َيرج من الرأس  قال ابن قدامة رمحه للا: ول
 والبلغم اخلارج من الصدر. 

ل ْغَنا َعْن ال  ،َأْشَبَه اآْلَخَر    ، وقال أيضاً: البلغم أَحد  نَ ْوَعْي النَُّخاَمةي   ًسا جَن َس بيهي اْلَفم  ... َوََلْ يَ ب ْ َمَع ع م ومي اْلبَ ْلَوى   صََّحابَةي  وَلْو َكاَن جنَي
 َشْيٌء ميْن َذليك. -بيهي 

 9  فائدة :
 صلنيي، كيف يكون ذلك، وحنن نؤمن، ونعلم أبن للا تعاىل فوق  

قد يقول قائل يف هذه األحاديث إشكال، وهو كون للا قيَبَل َوْجهي امل
 عرشه؟ فاجلواب على ذلك من وجوه:

َ« أو »كيف« يف صفات للا أبداً، قل: آمنت وَصدَّقت، آمنت   :  الوجه األول أنه جيب على اإلنسان التَّسليم، وعدم اإلتيان ب  »َلي
وهذه الطريق  أبن للا على عرشه فوق مساواته، وأبنه قيَبَل وجه املصلنيي، وليس عندي سوى ذلك، هكذا جاءان عن رسول للا 

 من تقديرات يقدنيرها الشيطان، أو جنوده يف ذهنك.تزيل إشكاالت كثرية، وَتْسَلم هبا 
أي: ممتنع أن يكون املخلوق على  -: أن للا َعزَّ وَجلَّ ال ي قاس خبلقه، فهْب أنَّ هذا األمر ممتنٌع ابلنسبة للمخلوق الوجه الثاين

 ليس كمثله شيء حَّت ي قاس خبلقه.  لكن ليس ممتنعاً ابلنسبة للخالق، ألن للا -املنارة، وأنت يف األرض، وهو قيَبَل وجهيكَ 
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: أنه ال م نافاة بني العلوني وقيَبَل الوجه، حَّت يف املخلوق، أَل تَر إىل الشمس عند غروهبا أو شروقها؟ تكون قيَبَل َوْجهي  الوجه الثالث
 مستقبلها وهي يف السماء، فإذا كان هذا غري ممتنع يف َحقني املخلوق فما ابلك يف َحقني اخلالق؟ 

مث قال: )وأهمُّ هذه األجوبة عندي، وأعظم ها، وأشدُّها قدراً: اجلواب األول،   - رمحه للا-ر هذه األجوبة كلها الشيخ  ابن  عثيمنيذك
 صلنيي، وال نقول: 

 َسلنيم ال املعرتض، فنؤمن أبن للا فوق ك لني شيء، وأبنه قيَبَل َوْجهي امل
فات موقَف امل »كيف«،  أن نقيَف يف ابب الصني

سلم من ك لني ما يورده الشيطان وجنوده على القلب مين اإلشكاالت. )الشرح املمتع(.  و 
 
َ«، وهذا يريح امل  ال »َلي

 10  فائدة :
 يف احلديث أن البيان ابلفعل أوقع يف نفس السامع. 

 11  فائدة :
 وجوب احرتام املساجد وتنزيهها عن األقذار.  

 12  فائدة :
 وتعظيمها.وجوب احرتام القبلة 

 اَبٌب يف اْلَمَواِضِع الَِِّت اَل ََتُوُز ِفيَها الصَّاَلةُ 
َها َأَمَر اْلُمؤَ   َأنَّ َعِليًّا    )َعْن َأِب َصاِلٍح اْلِغَفاِريِ    ذِ َن ، َمرَّ بَِباِبَل َوُهَو َيِسرُي َفَجاَءُه اْلُمَؤذِ ُن يُ َؤذِ ُن ِبَصاَلِة اْلَعْصِر ، فَ َلمَّا بَ َرَز ِمن ْ

َا َمْلُعونَةٌ ََّنَاين َأْن ُأَصلِ َي يف اْلَمْقَْبَِة ، َوََّنَاين َأنْ  ، فََأقَاَم الصَّاَلَة ، فَ َلمَّا فَ رََغ قَاَل : ِإنَّ َحِبييب    ( .  ُأَصلِ َي يف َأْرِض اَبِبَل فَِإَّنَّ
 ( .  اأَلْرُض ُكلَُّها َمْسِجٌد ِإالَّ اْْلَمَّاَم َواْلَمْقَْبَةَ )  َعْن َأِب َسِعيٍد ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  

 ========== 
 الصحيح أنه موقوف عليه . :  حديث علي

كنا مع علي فمرران على اخلسف الذي ببابل، فلم ي َصلين حَّت أجازه" )أي:   ل )  للا بن أيب احملل قافقد روى البيهقي من طريق عبد  
 ر ( .تعداه(. ومن طريق أخرى عن علي قال: "ما كنت ألصلي يف أرض خسف للا هبا ثالث مرا

: املرسل هو احملفوظ، وقال البيهقي:  ، وقال الدار قطين  ، وقد رجح الرتمذي اإلرسال  اختلف يف وصله وإرساله  :    حديث أِب سعيد 
 ثبت. يوقد روي موصوالً وليس 

 ، وله وشواهد.  ، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وذهب بعض العلماء إىل ترجيح املوصول كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه
 (. االقتضاءقال ابن تيمية: إسناده جيد. )

 ل . مكان املغتس(  اْلمام ) 
 1  فائدة :

 احلديث دليل على حترمي الصالة يف املقربة .
 وهذا قول احلنابلة، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم.

ذ وَها ق  ب ورًا( قَاَل )اْجَعل وا يفي   الننيبني َعني اْبني ع َمَر َعني -أ  متفق عليه . ب  ي وتيك ْم ميْن َصالَتيك ْم، َوالَ تَ تَّخي
 ر ( . ُتعلوا بيوتكم مقاب ال وملسلم ) 

 . األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام(  الباب ) وحلديث  -ب
 )اَل ت َصلُّوا إيىَل اَْلق ب وري وال ُتلسوا عليها( رواه مسلم.  وحلديث أيب مرثد. قال: قال -ج
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 د( متفق عليه.قال )لعن للا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساج وحلديث عائشة. أن النيب  -د
 2  فائدة :

 احلكمة من حترمي الصالة يف املقربة؟
 سداً للذريعة، ولئال تتخذ القبور مساجد.

وأما قول من قال: إن العلة هي خشية جناسة املقربة ملا َيتلط ابلرتاب من صديد املوتى، أو رمبا تنبش القبور وَيرج منها صديد 
 ضعيف، ألمور: األموات فينجس الرتاب، فهذا تعليل 

 أن األصل عدم نبش القبور.  : أوالً 
 َنى عن الصالة إىل القبور، وهذا يدل على أن العلة تتعلق خبشية تعظيم املقبورين. أن النيب  : َثنياً 

ى أن العلة أن صالة اجلنازة ُتوز يف املقربة، كما صلى عليه الصالة والسالم على املرأة اليت كانت تقم املسجد، وهذا يدل عل َثلثاً:
 ليست جناسة األرض. 

 أن قبور األنبياء ال ُتوز الصالة فيها وال إليها، مع أن األنبياء أطهار طاهرون أحياء وأمواًتً. رابعاً:
: وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصالة يف املقربة َني عنها من أجل النجاسة؛ الختالط تربتها بصديد املوتى، قال ابن تيمية

وحلومهم، وهؤالء قد يفرقون بني املقربة اجلديدة والقدمية، وبني أن يكون هناك حائل أو ال يكون، والتعليل هبذا ليس مذكورًا يف 
احلديث، وَل يدل عليه احلديث ال َنصاً وال ظاهرًا، وإمنا هي علة ظننوها، والعلة الصحيحة عند غريهم ما ذكره غري واحد من العلماء 

لف يف زمن مالك والشافعي وأمحد وغريهم: إمنا هو ما يف ذلك من التشبه ابملشركني، وأن تصري ذريعة إىل الشرك،  من السلف واخل
م ومعلوم أن النهي لو َل يكن إال ألجل النجاسة، فمقابر األنبياء ال تننت، بل األنبياء ال يَ ب ْل ون، وتراب قبورهم طاهر، والنجاسة أما 

 املصلي ال تبطل صالته. 
 3  ة :فائد

 هل القرب الواحد مينع الصالة أم البد من ثالثة فأكثر؟ 
 قيل: إن القرب الواحد واإلثنني ال مينع صحة الصالة. 

 وقيل: بل مينع.
 والصحيح أنه مينع حَّت القرب الواحد، ألن املكان ق رَب فيه فصار اآلن مقربة ابلفعل. )الشرح املمتع(. 

 4  فائدة :
 ألرض مقربة وَل يدفن فيها أحد، هل تصح الصالة فيها؟ اختلف ما احلكم لو ع يننت ا

 والصحيح أَنا تصح، ألنه َل يدفن فيها أحد. 
 5  فائدة :

 يستثِن من النهي عن الصالة يف املقربة: الصالة على القرب، فإنه جيوز. 
َد، َفَماَت، َفَسَأَل َكاَن يَ ق مُّ   -أَوي اْمَرأًَة َسْوَداَء  -حلديث َأِبي ه َريْ رََة )َأنَّ َرج اًل َأْسَوَد  َعْنه  فَ َقال وا َماَت. قَاَل: أََفالَ    الننيبُّ  اْلَمْسجي

ت ْم آَذنْ ت م ويني   فَأََتى َقرْبَه  َفَصلَّى َعَلْيه( متفق عليه.   -أَْو قَاَل َقرْبيَها  -َعَلى َقرْبيهي،  بيهي د لُّويني  ك ن ْ
 وقاس على ذلك بعض العلماء فقالوا: جيوز الصالة على امليت يف املقربة.

 6  فائدة :
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 الصالة إىل املقربة أيضاً حرام على القول الصحيح.
، ولكنك ال تصلي يف أرض املقربة، بل يف أرض أخرى قريبة من املقربة، وليس صورة املسألة: أن تصلي ويف قبلتك مقربة أو قرب

 بينك وبني املقربة سور أو حاجز.
َها(  فهذا يدل على حترمي  قَاَل َرس ول  اَّللَّي  : حلديث أيب َمْرثٍَد اْلَغَنوييني قَالَ -أ الصالة إىل  )ال َُتْليس وا َعَلى اْلق ب وري َوال ت َصلُّوا إيلَي ْ

 املقربة أو إىل القبور أو إىل القرب الواحد.
ه وألن العلة من منع الصالة يف املقربة موجودة يف الصالة إىل القرب فما دام اإلنسان يتجه إىل القرب أو إىل املقربة اُتاهاً ي قال إن-ب

ال تصلوا " فالنهي هنا عن الصالة، فإذا صلى إىل   ي صلي إليها فإنه يدخل يف النهي، وإذا كان داخاًل يف النهي فال يصح لقوله: "
 القرب فقد اجتمع يف فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا ال ميكن أن يتقرب إىل للا تعاىل به. 

  اْلالصة:
 الصالة هلل يف املقربة أقسام: 

 أواًل: صالة اجلنازة على القرب، وهذه جائزة.
 الصالة عليه يف املسجد فيجوز لك أن تصلي عليه بعد دفنه. صورة املسألة: أن ميوت شخص وَل تتمكن من 

َد َفَماَت َفَسَأَل    دليل املسألة هو فعل النيب   ُّ  فعن َأيبي ه َريْ رََة َأنَّ َرج اًل َأْسَوَد أَْو اْمَرأًَة َسْوَداَء َكاَن يَ ق مُّ )أي ي نظنيف( اْلَمْسجي   النَّيبي
َها " رو َوَسلََّم َعْنه  فَ َقال وا َماَت قَا ت ْم آَذنْ ت م ويني بيهي د لُّويني َعَلى َقرْبيهي أَْو قَاَل َقرْبيَها فَأََتى َقرْبََها َفَصلَّى َعَلي ْ اه البخاري واللفظ له َل أََفال ك ن ْ

 ومسلم.
 اثنياً: صالة اجلنازة يف املقربة، وهذه جائزة.

 جد، وحضرت إىل املقربة فصليت عليه قبل أن ي دفن. صورة املسألة: أن ميوت شخص وَل تتمكن من الصالة عليه يف املس
ة  قال الشيخ عبد العزيز ابن ابز رمحه للا: ُتوز الصالة على اجلنازة داخل املقربة كما ُتوز الصالة عليها بعد الدفن؛ ملا ثبت أن جاري 

فدلوين على قربها " فدلوه فصلى  عنها فقالوا: ماتت، فقال: " أفال كنتم آذنتموين؟ كانت تقم املسجد، فماتت فسأل النيب 
 عليها مث قال: " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن للا ينورها ْلم بصالِت عليهم " رواه مسلم. 

 وهذه الصالة ابطلة وال تصح، سواًء كانت فريضة أو انفلة.  - ما عدا صالة اجلنازة  - اثلثاً: الصالة يف املقربة 
 لْلدلة اليت تقدمت: 

 . -على الصحيح  -: الصالة إىل املقربة، وهذه ُمرمة  عاً راب
صورة املسألة: أن تصلي ويف قبلتك مقربة أو قرب، ولكنك ال تصلي يف أرض املقربة، بل يف أرض أخرى قريبة من املقربة، وليس 

 بينك وبني املقربة سور أو حاجز.
 وقد تقدمت األدلة. 

 تنبيه: 
إذا كان بينك وبني املقابر جدار فاصل فال أبس من الصالة حينئٍذ وال َني، كذلك إذا كان بينك وبينها شارع أو مسافة ال تصري   

 هبا مصلياً إىل املقابر فال أبس. وللا أعلم. )اإلسالم سؤال وجواب(.
 7  فائدة :

  .عروفوهو مكان االغتسال املاحلديث دليل على حترمي الصالة يف احلمام ،  
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 . وقد ثبت النهي عن الصالة يف احلمام يف حديث أيب سعيد املتقدم ، وهو يدل على بطالن الصالة فيه
 . وعلة النهي عن الصالة فيه : أنه أتوي إليه الشياطني ، وتكشف فيه العورات

 8فائدة :  
ي عن الصالة يف احلمام فالنهي عن الصالة يف احل ش )وهو موضع قضاء احلاجة( من ابب أوىل ، وإمنا َل يرد النهي عن  وإذا َن 

 . ينهي عن الصالة يف احلمام علم أن الصالة يف احلش أوىل هبذا النهي الصالة يف احلش ألن كل عاقل مسع النيب 
وَل يرد يف احلشوش نص خاص ]يعين ابلنهي عن الصالة فيها[ ألن األمر فيها كان  : للا وْلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

 ل . أظهر عند املسلمني أن َيتاج إىل دلي
 9  فائدة :

 احلديث دليل على كراهة الصالة يف أرض العذاب . 
 وهذا مذهب مجهور العلماء . 

 وقيل : َيرم . 
َي اَّللَّ  َعن ْه َما َأنَّ َرس وَل للاي   اَل َتْدخ ل وا َعَلى َهؤ اَلءي اْلم َعذَّبينَي إيالَّ َأْن َتك ون وا اَبكينَي فَإيْن َلَْ َتك ون وا   )قَاَل    َعْن َعْبدي للاي ْبني ع َمَر ، َرضي

يب ك ْم َما َأَصاهَب مْ   ( رواه البخاري .  اَبكينَي َفالَ َتْدخ ل وا َعَلْيهيْم اَل ي صي
َكريَه يفي َمَواضيع اخلَْْسف َواْلَعَذاب ، َوي ْذَكر  َأنَّ َعلييًّا  قد بوَّب البخاري رمحه للا على حديث ابن عمر املتقدم : "اَبب الصَّاَلة

َْسفي اَببيَل"   . وهذا من دقيق استنباطه ، الصَّاَلَة خبي
ن ْه َما فييهي تَ ْرك الن ُّز ول َكَما َوَقَع عيْند: قال احلافظ ابن حجر رمحه للا  َهة َأنَّ ك الًّ مي اْلم َصننيف يفي " اْلَمَغازيي  َواحْلَدييث م طَابيق َله  ميْن جي
ر احْلَدييث " مث َّ قَ نََّع  َنَع "  رَْأسه َوَأْسرََع السَّرْي َحَّتَّ َأَجاَز اْلَواديي " ، َفَدلَّ َعَلى أَنَّه  َلَْ يَ ْنزيل ، َوَلَْ ي َصلني ه َناَك ، َكَما صَ  " يفي آخي

 ل .             ) الفتح ( . َعليين " يفي َخْسف " اَببي 
 . النهي عن الصالة يف أرض " اببل " من أرض العراق وقد صحَّ موقوفاً عن علي 

وروى يعقوب بن شيبة ، عن أيب النعيم : ثنا املغرية بن أيب احلر الكندي : حدثين حجر بن عنبس ، قال : خرجنا جب :  قال ابن ر 
"اببل" قلنا : "أمسيَت اي أمري املؤمنني ، الصالة ، الصالة" ، قال : "َل مع " علي " إىل "احلرورية" ]اخلوارج[ ، فلما وقع يف أرض 

واملوقوف : مث قال. ... وهذا إسناد جيد. وخرجه وكيع ، عن مغرية بن أيب احلر ، به بنحوه . "أكن أصلي يف أرض قد خسف للا هبا
 ح .) ابن رجب (  أص

ه ]اإلمام أمحد[ يف رواية عبد للا ... فإذا كان املكث يف مواقع العذاب وال يصلَّى يف مواضع اخلسف ، نص علي :ة  وقال ابن تيمي
وال يقال فقد استثِن ما إذا كان الرجل ابكياً ؛ ألن هذا االستثناء من   ،، والدخول إليها لغري حاجة منهيٌّ عنه : فالصالة هبا أوىل  

وألن مواضع السخط ،   ، نفس الدخول فقط ؛ فأما املكث هبا ، واملقام ، والصالة : فلم أيذن فيه ، بدليل حديث " علي " 
مثل مسجد إبراهيم  -األنبياء  والعذاب ، قد اكتسبت السخط مبا نزل ساكنيها ، وصارت األرض ملعونة ، كما صارت مساجد

 . مكرَّمة ألجل َمن عبد للا فيها ، وأسسها على التقوى  -، وُممد ، وسليمان صلى للا عليهم 
فعلى هذا : كل بقعة نزل عليها عذاب : ال يصلَّى فيها ، مثل أرض احليجر ، وأرض اببل املذكورة ، ومثل مسجد الضرار ؛ لقوله  

 ة ( . شرح العمد.              ) هي أَبًَد( تعاىل : )اَل تَ ق ْم فيي
 . بل ذهب شيخ اإلسالم رمحه للا إىل أبعد من حترمي الصالة ، وهو القول ببطالَنا ، ووجوب إعادهتا



50 
 

فإن صلَّى : فهل تصح صالته ؟ فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا : تصح ؛ ألَنم جعلوا هذا من القسم الذي :  قال رمحه هللا
وألصحابنا يف الكراهة   ، وألَنم َل يستثنوه من األمكنة اليت ال جيوز الصالة فيها    ،الة فيه ، وال حترم ؛ ألن أمحد كره ذلك  تكره الص

وأقيس مبذهبه ؛ ألنه قد قال يف  ، وهذا أشبه بكالمه .... أحدمها : أنه ُممول على التحرمي  املطلقة من أيب عبد للا وجهان :
وغريمها ، طرد الباب يف  ،وكذلك عند القاضي ، والشريف أيب جعفر  ،عنها : " يعيد الصالة "  نيب الصالة يف مواضع َني ال

وهذا ظاهر ، فإن الواجب : إحلاق   ،ذلك ، أبن كل بقعة َني عن الصالة فيها مطلقاً : َل تصح الصالة فيها ، كاألرض النجسة 
النيب   وَنى  ، َنى عنه ، كما َنى عن الصالة يف املقربة ، وَنى للا نبيَّه أن يقوم يف مسجد الضرار    هذا مبواضع النهي ؛ ألن النيب  

    ًوَنى عن الدخول إليها    ، عن الدخول إىل مساكن املعذبني عموماً ، فإذا كان للا َنى عن الصالة يف األماكن امللعونة خصوصا
خصوصًا ، وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون ، وأصحابه ، مع أن األصل يف النهي : التحرمي ، والفساد : َل يبق للعدول عن ذلك 

 ة ( . شرح العمد ه .    )بغري موجب وج
 اَبُب الن َّْهِي َعِن الصَّاَلِة يف َمَباِرِك اإِلِبلِ 

َا ِمَن   َعِن الصَّاَلِة يف َمَباِرِك اإِلِبِل ؟ فَ َقاَل :  ُسِئَل َرُسوُل هللِا  ) َعِن اْلَْبَاِء ْبِن َعاِزٍب ، قَاَل  اَل ُتَصلُّوا يف َمَباِرِك اإِلِبِل فَِإَّنَّ
َا بَ رََكةٌ   ( .  الشََّياِطِْي َوُسِئَل َعِن الصَّاَلِة يف َمَراِبِض اْلَغَنِم ؟ فَ َقاَل : َصلُّوا ِفيَها فَِإَّنَّ

 ========== 
 احلديث صحيح ، وقد تقدم ذلك .

 1  فائدة :
 اإلبل . احلديث دليل على حترمي الصالة يف مبارك 

 وهذا مذهب احلنابلة.
 : أصلي يف مبارك اإلبل؟ قال: ال( رواه مسلم. حلديث جابر بن مسرة: )أن رجاًل سأل رسول للا و 

 2  فائدة :
 العلة من حترمي ذلك: اختلف يف

 لنجاستها.   : قيل
 لكن هذا ليس بصحيح ألمرين:

 ألن الراجح أن أبوال وأرواث اإلبل طاهرة. : األول
 قال )صلوا يف مرابض الغنم( وال فرق بني أعطان اإلبل ومبارك الغنم وكالمها يف الطهارة والنجاسة سواء. ألن النيب  والثاين:

 ألن كثرياً من الناس يتقون ابإلبل إذا بركت فيتبولون، والغالب أن معاطنها يبول الناس فيه. : وقيل
 وهذا ضعيف، ألنه غري مطرد.

 .  ألَنا مأوى للشياطني : وقيل
 وهذا هو الصحيح.

 ال تصلوا يف مبارك اإلبل، فإَنا من الشياطني(. لقوله يف حديث الباب ) 
َنى عن الصالة يف مواضع اإلبل وعلل ذلك بقوله: فإَنا من الشياطني. أي اإلبل   احلديث فيه أن النيب  و :    قال يف عون املعبود 

 ( .  فإَنا خلقت من الشياطني)  خلقت من الشياطني كما يف رواية ابن ماجه
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ن اإلبل كثرية الشراد أل، فهذا يدل على أن علة النهي كون اإلبل من الشياطني ال غري، فاإلبل تعمل عمل الشياطني واألجنة  
 . فتشوش قلب املصلي ومتنع اخلشوع

يريد أَنا ملا فيها من النفار والشرود ورمبا أفسدت على املصلي صالته، والعرب تسمي  (  فإَنا من الشياطني  )    قوله  : اخلطايب قال
وهذا املعِن   املصلي. يؤمن نفارها وخبطها  بصالته ملا ال اً كأنه يقول: كأن املصلي إذا صلى حبضرهتا كان مغرر    ، كل مارد شيطاانً 

 .مأمون من الغنم ملا فيها من السكون وضعف احلركة إذا هيجت. انتهى
 3  فائدة :

كان َيطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن يقوم بني   ما ي ذكر يف سبب نقض الوضوء بلحم اإلبل: أن النيب 
سرتاً عليه!: من أكل حلم جزور فليتوضأ! فقام مجاعة كانوا أكلوا من حلمه   الناس، وكان قد أكل حلم جزور، فقال رسول للا 

 فتوضأوا، هذه القصة ال تصح. 
 "السلسة الضعيفة" سنة وال يف غريها من كتب الفقه والتفسري فيما علمت.  قال الشيخ األلباين رمحه للا: ال أصل ْلا يف شيء من كتب ال 

 تكميل :
َعةي َمَواطيَن : يفي اْلَمْزبَ َلةي ،   نَّ َرس وَل اَّللَّي  َ َعْن اْبني ع َمَر رضي للا عنهما )أ  جاء عند الرتمذي وابن ماجه : ََنَى َأْن ي َصلَّى يفي َسب ْ

بيلي ، َوفَ ْوَق َظْهري    .بَ ْيتي اَّللَّي( غري أن هذا احلديث ضعيفَواْلَمْجَزرَةي ، َواْلَمْقرَبَةي ، َوقَاريَعةي الطَّرييقي ، َويفي احْلَمَّامي ، َويفي َمَعاطيني اإْلي
 . "قَاَل الرتمذي عقبه : "َوَحدييث  اْبني ع َمَر إيْسَناد ه  لَْيَس بيَذاَك اْلَقوييني 

( ، والبوصريي يف 1/399( ، وابن اجلوزي يف "العلل املتناهية" )148/ 1كما يف "العلل" البنه )  –ضعفه أبو حامت الرازي  وكذا
 "   (1/318) ( ، واأللباين يف "اإلرواء532-1/531( ، واحلافظ يف "التلخيص" )1/95"مصباح الزجاجة" )

 :   الصالة يف املَزبَلة
 )وهي املوضع الذي ُتمع فيه القمامة وخملفات البيت(.  

 حرام وال تصح. 
 وَل يرد حديث على حترمي ذلك، لكن ألَنا ُمل النجاسة وإلقاء القاذورات.

 :  الصالة يف اجملزرة 
 حرام وال تصح الصالة فيها. 

أقذار فتصح الصالة فيها لعموم )وجعلت ِل األرض مسجداً  نتان، فإن َل يكن فيها دماء وال  ألَنا ُمل األقذار، والدم املسفوح واإل
 وطهوراً(.

 :  الصالة يف قارعة الطريق 
 األفضل عدم الصالة يف قارعة الطريق، ألنه:

 يؤذي أبخذ حق املارة من الطريق.-أ
 وي  ْؤَذى مبا يشغل خاطره من مرور الناس عليه. -ب
 وألن فيه مظنة الرايء. -ج

 لصالة يف قارعة الطريق، ورجحه ابن قدامة.ومجهور العلماء على صحة ا
 لعموم: )وجعلت ِل األرض مسجداً وطهوراً(.
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 :  الصالة يف جوف الكعبة
 أما النافلة فتصح يف الكعبة. 

 قال ابن قدامة: وتصح النافلة يف الكعبة وعلى ظهرها ال نعلم فيه خالفاً. 
 واختلف يف جواز صالة الفرض يف الكعبة: على قولني: 

 : ال تصح. القول األول
 وهذا املذهب.

 لقوله تعاىل )وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره(. قالوا: إن املصلي فيها أو على ظهرها غري مستقبل جلهتها. 
 : تصح الفريضة يف الكعبة.القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي.
متفق عليه قالوا: وما ثبت يف حق النفل ثبت يف الفرض إال بدليل دخل البيت فصلى فيه ركعتني(.    حلديث ابن عمر: )أن النيب  

 ختصيص أحدمها دون اآلخر.
 وهذا القول هو الصحيح. 

 تنبيه : 
 دخل البيت يف احلج، وال هو من سنن احلج، وجْعل الدخول ابلبيت من سنن احلج غلط. َل يثبت أن النيب 

مكة، وقد قال ابن عباس: )اي أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم  أنه دخل البيت يوم فتح  الذي ثبت عن النيب 
 يف شيء(. رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح

 وجاء عند البخاري معلقاً: )وكان ابن عمر َيج كثرياً وال يدخل(.
 تنبيه : 

 ما حكم الصالة إىل هذه األشياء؟ )يعين إذا كانت يف قبلتك(؟
 تصح الصالة إىل هذه األشياء. 

 لعموم )وجعلت ِل األرض مسجداً وطهوراً(.
 وإن كان األوىل واألفضل عدم الصالة إىل احلش واحلمام، ألن املصلي قد يتأذى من الرائحة الكريهة. 

 اَبُب َمَّت يُ ْؤَمُر اْلُغاَلُم اِبلصَّاَلةِ 
ِه ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ،  ُمُروا َأْواَلدَُكْم اِبلصَّاَلِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنَْي ،  )  َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِ 

نَ ُهْم يف اْلَمَضاِجعِ  َها ، َوُهْم أَبْ َناُء َعْشٍر َوفَ ر ُِقوا بَ ي ْ  ( .  َواْضرِبُوُهْم َعَلي ْ
 ========== 

 . احلديث حسن
 واحلديث أخرجه أيضاً : أمحد ، والدارقطين ، واحلاكم ، والبيهقي .

مروا الصيب ابلصالة إذا بلغ سبع سنني،  اً ) عن عبد امللك بن الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه عن جده به مرفوع وجاء من طريق : 
 ارمي . ا ( أخرجه الرتمذي ، وأمحد ، وابن خزمية ، والدوإذا بلغ عشر سنني فاضربوه عليه

 ح .ديث حسن صحيحقال الرتمذي: 
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 وصححه ابن خزمية وابن اجلارود.
 م . وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسل

 مجع ولد ، ويطلق على الذكر واألنثى . ) أوالدكم ( 
 مجع مضجع ، وهو فراش النوم . ) املضاجع ( 

 1  فائدة :
 أن الصيب إذا بلغ سبع ودخل يف الثامنة، فإنه يؤمر ابلصالة، وإذا بلغ العاشرة من عمره ضرب عليها. احلديث دليل على

 2  فائدة :
 التمرن عليها والتعود منذ صغره .  احلكمة من ذلك :

ني ليَتْمريينيهي َعَلى الصَّاَلةي  :  قال ابن قدامة  َواَل َيرْت َكَها عيْنَد اْلب  ل وغ.  ،َكْي أَيَْلَفَها َويَ ْعَتاَدَها  ،َهَذا اأْلَْمر  َوالتَّْأدييب  اْلَمْشر وع  يفي َحقني الصَّيبي
 أيمث برتكها. : يؤمر الصيب ابن سبع سنني ابلصالة ختلقاً وأتدابً يعين أَنا غري واجبة عليه ال  وقال العيِن

أن أنمر أوالدان ابلصالة لسبع سنني، وأن نضرهبم عليها لعشر سنني، مع أَنم َل ي كلفوا  : أمر النيب  وقال الشيخ ابن عثيمْي
بعد، من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة وأيلفوها، حَّت تسهل عليهم بعد الكرب، وتكون ُمبوبة لديهم، كذلك األمور اليت ليست  

 ، ال ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غري مكلفني؛ وذلك ألَنم أيلفوَنا عند الكرب ويستسيغوَنا. )نور ع الدرب(. ابحملمودة
من ال تلزمه الصالة ال يؤمر بفعلها ال إجيااًب وال نداًب إال الصيب والصبية فيؤمران هبا نداًب إذا بلغ سبع سنني ومها   :  قال النووي

 ى تركها إذا بلغا عشر سنني، فإن َل يكوان مميزين َل يؤمروا ; ألَنا ال تصح من غري مميز. مميزان، ويضرابن عل
 ودليل هذه القاعدة:

 قوله تعاىل )وأمر أهلك ابلصالة(.
 وقوله تعاىل )قوا أنفسكم وأهليكم انراً(. 

 )وإن لولدك عليك حقاً( رواه مسلم.  وقوله 
 . )اجملموع(. )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته( وقوله 

 ، ويشجعان على كل خري، من قراءة القرآن  ، كما يؤمران بصوم رمضان    ،ويضرابن عليها لعشر  ،فيؤمر الصيب واجلارية ابلصالة لسبع
 ومينعان من مجيع املعاصي. ،واإلكثار من التسبيح والتهليل والتكبري والتحميد   ، واحلج والعمرة  ، وصالة النافلة 

 3  فائدة :
غري مربنح، ال يشق جلداً، وال يكسر سناً أو عظماً، ويكون على الظهر اً هين يشرتط يف ضرب الصيب على الصالة أن يكون ضرابً 

 .  أو الكتف وما أشبه ذلك، ويتجنب الوجه ألنه َيرم ضربه، لنهي النيب 
والرتبية، فال يظهر به الرغبة يف العقاب إال عند احلاجة إىل بيان ذلك، لكثرة نفور   وال يكون فوق عشرة أسواط، ويكون للتأديب

 الصيب وتركه للصالة وحنوه. 
 4  فائدة :

 يشمل احلديث األمر جبميع الصلوات املفروضة حَّت الفجر . 
 
 



54 
 

 5  فائدة :
يك م  اَّللَّ  يفي  ) يو يشمل الذكر واألنثى؛ كما قال تعاىل يعم الذكر واألنثى؛ فإن الولد يف لغة القرآن الكرمي م ( أوالدك)  قوله  صي

 ر  وعليه: فيجب على األب أن َيرص أيًضا على أمر بناته ابلصالة كحرصه على أمر أبنائه الذكو    (أَْواَلديك ْم ليلذََّكري ميْثل  َحظني اأْل نْ ثَ َينْي 
 6  فائدة :

 .  بعد بلوغ سن العاشرة احلديث دليل على وجوب التفريق بني الذكور واإلانث
أي فرقوا بني أوالدكم يف مضاجعهم اليت ينامون فيها إذا بلغو عشراً، حذراً من غوائل الشهوة، وإن : يف فيض القدير املناوي  قال

 انتهى. كن أخواته
 .  وهذا من ابب التأديب والتدريب، وقد أحلق كثري من العلماء األمهات واآلابء هبذا احلكم

 .اه. ويف البزازية: إذا بلغ الصيب عشراً، ال ينام مع أمه وأخته وامرأة، إال ابمرأته أو جاريته: يف رد احملتار ابن عابدين  قال 
يف احملذور، فإن الولد إذا بلغ عشراً عقل اجلماع، وال داينة له ترده، فرمبا وقع على فاملراد التفريق بينهما عند النوم خوفاً من الوقوع  

أخته أو أمه، فإن النوم وقت راحة مهيج للشهوة، وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقني، فيؤدي إىل احملظور وإىل املضاجعة 
 انتهى . ثر من الكباراحملرمة خصوصاً يف أبناء هذا الزمان، فإَنم يعرفون الفسق أك

 انتهى . وجيب التفريق بني ابن عشر وأبويه وإخوته يف املضجع: وقال يف روض الطالب
هيْم .  عي يَ ْعيني الت َّْفرييَق َبنْيَ ف  ر شي َضاجي

َ
نَ ه ْم يف امل  َوالت َّْفرييق  بَ ي ْ

نَ ه ْم يف الغيطَاءي، فَ َيك ون  ليك لين وَ   ٍد فيرَاٌش َخاصٌّ بيهي، فَ ي  َفرَّق  بَ ي ْ َر َأْن َيك وَن ليك لين َواحي ٍد غيطَاٌء َخاصٌّ بيهي. َوإيَذا تَ َعذَّ  احي
  .ويشمل هذا التفريق مجيع األوالد : ذكوراً مع ذكور ومع إانث ، وإاناثً مع إانث ومع ذكور 

 7فائدة :  
 ب آخر العالج . أن الضر 
 8  فائدة :

 أن أساليب االربية تتفاوت بتفاوت السن . 
 9  فائدة :

 فيه حسن الرتبية واحلكمة فيها . 
 10  فائدة :

 أن الضرب وسيلة انجحة إذا كانت ابلضوابط الشرعية . 
 11  فائدة :

 من األمور العملية الصالة  أول ما يعلم الطفل بعد التوحيد 
 اأَلَذانِ اَبُب َبْدِء 

 اإلعالم، ومنه قوله تعاىل )َوأََذاٌن ميَن اَّللَّي َوَرس وليهي ... ( أي: إعالم من للا ورسوله. األذان لغة: 
 إعالم حبلول فعل الصالة. وشرعاً:

فتحتني، وهو االستماع، وشرًعا: واشتقاقه من األذن ب (    ميَن اَّللَّي َوَرس وليهي   َوأََذانٌ )    ". األذان لغة اإلعالم، قال للا تعاىلقال يف "الفتح
 اإلعالم بوقت الصالة أبلفاظ خمصوصة. 
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 اأْلََذان  إْعاَلٌم بيَوْقتي الصَّاَلةي . قال يف املغِن : 
ْعاَلم  ، قَاَل اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ  َأْي أَْعَلْمت ك ْم ،  (آَذنْ ت ك ْم َعَلى َسَواٍء  )َأْي : إْعاَلٌم ، َو  (َوأََذاٌن ميْن اَّللَّي َوَرس وليهي ) َواأْلَْصل  يفي اأْلََذاني اإْلي

 فَاْستَ َويْ َنا يفي اْلعيْلمي . 
 َواأْلََذان  الشَّْرعييُّ ه َو اللَّْفظ  اْلَمْعل وم  اْلَمْشر وع  يفي أَْوقَاتي الصََّلَواتي ليإْليْعاَلمي بيَوْقتيَها . 

ِللصَّاَلِة َكْيَف ََيَْمُع النَّاَس هَلَا، َفِقيَل َلُه: اْنِصْب رَايًَة    اْهَتمَّ النَّيبُّ  ) ِمَن األَْنَصاِر ، قَاَل  َعْن َأِب ُعَمرْيِ ْبِن أََنٍس ، َعْن ُعُموَمٍة َلهُ 
ِِن الشَّبُّوَر َوقَاَل ِزََيٌد: َشبُّوُر يَ عْ  -  ِعْنَد ُحُضوِر الصَّاَلِة فَِإَذا رََأْوَها آَذَن بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا، فَ َلْم يُ ْعِجْبُه َذِلَك، قَاَل: َفذُِكَر َلُه اْلُقْنعُ 

نََّصاَرى فَاْنَصَرَف َعْبُد فَ َلْم يُ ْعِجْبُه َذِلَك، َوقَاَل: ُهَو ِمْن َأْمِر اْليَ ُهوِد قَاَل: َفذُِكَر َلُه النَّاُقوُس، فَ َقاَل: ُهَو ِمْن َأْمِر ال  - اْليَ ُهوِد 
، فََأْخَْبَُه، فَ َقاَل  ، فَُأِرَي اأَلَذاَن يف َمَناِمِه، قَاَل: فَ َغَدا َعَلى َرُسوِل هللِا ْهَتمٌّ هِلَمِ  َرُسوِل هللِا هللِا ْبُن زَْيِد ْبِن َعْبِد رَبِ ِه َوُهَو مُ 

، َقْد رَآُه قَ ْبَل َذِلَك َفَكَتَمُه  اْْلَطَّاِب  ُن  َلُه: ََي َرُسوَل هللِا ِإين ِ لََبْْيَ ََنئٍِم َويَ ْقظَاَن، ِإْذ َأََتين آٍت فََأرَاين اأَلَذاَن، قَاَل: وََكاَن ُعَمُر بْ 
، فَ َقاَل َلُه: َما َمنَ َعَك َأْن ُّتِْْبين؟ فَ َقاَل: َسبَ َقِِن َعْبُد هللِا ْبُن زَْيٍد، فَاْسَتْحيَ ْيُت، فَ َقاَل ِعْشرِيَن يَ ْوًما، قَاَل : ُثَّ َأْخَْبَ النَّيبَّ 

 أَبُو ُعَمرْيٍ، فَاْنظُْر َما َيَُْمُرَك ِبِه َعْبُد هللِا ْبُن زَْيٍد، فَافْ َعْلُه قَاَل: فََأذََّن ِباَلٌل، قَاَل أَبُو ِبْشٍر: فََأْخَْبين  : ََي ِباَلُل، ُقمْ َرُسوُل هللِا 
 ( . ُمَؤذِ َنً  َرُسوُل هللِا    َأنَّ األَْنَصاَر تَ ْزُعُم َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن زَْيٍد، َلْواَل أَنَُّه َكاَن يَ ْوَمِئٍذ َمرِيًضا جَلََعَلهُ 

 ========== 
 انفرد إبخراجه أبو داود . 

 قال احلافظ : إسناده صحيح . 
 1  فائدة :

 احلديث دليل على شرعية األذان للصالة، وهو مشروع ابلكتاب والسنة واإلمجاع. 
 قال تعاىل )وإذا انديتم إىل الصالة اختذوها هزواً(. 

 آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر للا وذروا البيع(. وقال تعاىل )اي أيها الذين 
 والسنة أحاديث كثرية منها حديث الباب، واألحاديث اآلتية اليت سوف يذكرها املصنف رمحه للا. 

 .  وأمجع العلماء على مشروعيته
 قال ابن قدامة: وأمجعت األمة على أن األذان مشروع للصلوات اخلمس.

 دت أحاديث كثرية يف فضله ستأِت إن شاء للا. وقد ور 
 2  فائدة :

 عليها.  شرع برؤية رآها عبد للا بن زيد بن ربيهي وأقره النيب  احلديث دليل على أن األذان
 الراجح . ولوقد شرع يف املدينة يف السنة األوىل على الق

نَي َقديم وا اْلَمدييَنَة جَيَْتميع وَن فَ يَ َتَحي َّن وَن الصَّالََة، لَْيَس ي  َناَدى عن اْبَن ع َمَر )َكاَن يَ ق ول   وقد جاء يف الصحيحني :  َكاَن اْلم ْسليم وَن حي
ْثَل  َْلَا، فَ َتَكلَّم وا يَ ْوماً يفي  ْثَل اَنق وسي النََّصاَرى. َوقَاَل بَ ْعض ه ْم َبْل ب وقًا مي قَ ْرني اْليَ ه ودي. فَ َقاَل ع َمر  َذليَك، فَ َقاَل بَ ْعض ه ْم اختَّيذ وا اَنق وسًا مي

لصَّالَةي. فَ َقاَل َرس ول  اَّللَّي   َعث وَن َرج اًل ي  َناديى ابي لصَّالَةي(. :  أََواَل تَ ب ْ  اَي بياَلل  ق ْم فَ َنادي ابي
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نَي َقديم وا اْلَمدييَنَة( أي: من مكة مهاجرين )فَ يَ َتَحي َّن وَن الصَّالََة( أي: يقدرون حينها ليأتوا  .  )جَيَْتميع وَن( أي: للصالة مجاعة .  )حي
)اختَّيذ وا اَنق وساً( بكسر اخلاء، والناقوس: خشبة طويلة تضرب خبشبة   . َذليَك( أي: يف شأن وقت الصالة )فَ َتَكلَّم وا يَ ْوماً يفي  . إليها

)قْرانً مثل قرن اليهود( أي قْرانً ي نَفخ  فيه، فيخرج منه صوت يكون عالمة    .  دخول يف صالهتم اصغر، يضرب هبا النصارى إعالماً لل
 لْلوقات، كما كانت اليهود تفعله. 

  )فقال عمر أَواَل تبعثون رجاًل ينادي ابلصالة( املراد ابلنداء هنا على حنو )الصالة جامعة( ال على األذان املعهود، ألن ظاهر احلديث
 ل ذلك وقت املذاكرة، واألذان املعهود إمنا كان بعد الرؤاي.أن عمر قا

)قم اي بالل فناد( قيل معِن قم: أي إىل مكان ابرز، فناد فيه ابلصالة ليسمعك الناس، وقيل: أي قم واقفاً، وقد جاء يف حديث  
ك صوًتً( وعند الرتمذي )فقم مع بالل،  قم فألقه على بالل فإنه أندى من)قال له:  عبد للا بن زيد حينما رأى الرؤاي أن النيب 

 فإنه أندى أو أمدى صوًتً منك(.
 احلديث دليل على أن األذان شرع ابملدينة وَل يشرع مبكة لقوله )كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون ... (. ففي هذا 

 فدل احلديث على أن املسلمني ملا قدموا املدينة َل يكن ينادى للصالة، وإمنا شرع بعد مقدمهم إليها. 
 اْلجرة، واحلق أنه ال يصح شيء من هذه األحاديث.  : وردت أحاديث تدل على أن األذان شرع مبكة قبل  قال ابن حجر

 3  فائدة :
ذكر العلماء يف حكمة األذان أربعة أشياء: إظهار شعار اإلسالم، وكلمة التوحيد، واإلعالم بدخول وقت الصالة ومبكاَنا، والدعاء 

 إىل اجلماعة. ]شرح النووي[. 
 الوقت، والدعاء  إىل اجلماعة، وإظهار شرائع اإلسالم. وَيصل من األذان اإلعالم بدخول : قال يف الفتح  

 . واحلكمة يف اختيار القول له دون الفعل سهولة القول، وتيسره لكل أحد يف كل زمان ومكان 
إىل  بعد ذكره حلديث ابن عمر السابق : هذا احلديث يدل على أن بدء األذان إمنا كان بعد أن هاجر النيب قال ابن املنذر 

، وأن صالته مبكة إمنا كانت بغري نداء وال إقامة ، وكذلك كان يصلي أول ما قدم املدينة إىل أن رأى عبد للا بن زيد النداء املدينة  
 يف املنام بغري أذان وال إقامة .           ) األوسط ( . 

 4  فائدة :
 أبلفاظ هذا األذان كما شرعت سائر العبادات؟ ملاذا َل يشرع األذان عن طريق الوحي؟ ملاذا َل يوحى للنيب  إن قيل :

 ك(َوَرفَ ْعَنا َلَك ذيْكرَ  )كما قال تعاىل   واألجوبة على هذا قد تعدَّدت، وأمجل وأَْوَجه ما قيل يف هذا: إن األذان فيه رفٌع لذيْكر النيب  
من نفسه، جاء هذا األذان   ضافها النيب  وحَّت ال أيِت مغريٌض أو حاقٌد ويطعن يف األذان، ويزعم أن شهادة ُممد رسول للا قد أ

 .عرب رؤاي من صحابيَّنْي مرضيَّنْي، وجاء اإلقرار عليها من الشَّرع املطهَّر
َنَّ ر ْؤاَي َغرْيي اأْلَنْبيَياءي اَل  قال ابن حجر : َها ح ْكٌم َشْرعييٌّ يَ ن ْ  َوَقدي اْست ْشكيَل إيثْ َبات  ح ْكمي اأْلََذاني بير ْؤاَي َعْبدي اَّللَّي ْبني زَْيٍد ألي  ؟ َبيني َعَلي ْ

َنَّه    ْحتيَمالي م َقارَنَةي اْلَوْحيي ليَذليَك أَْو ألي يَب ابي يََّما َلمَّا رََأى َنْظَمَها يَ ب ْع د  د خ ول     َوأ جي أََمَر مبي ْقَتَضاَها لييَ ْنظ َر أَي  َقرُّ َعَلى َذليَك أَْم اَل َواَل سي
ََوازي اْجتيَهاديهي اْلَوْسَواسي فييهي َوَهَذا يَ ن ْ   .  يفي اأْلَْحَكامي َوه َو اْلَمْنص ور  يفي اأْل ص ولي  َبيني َعَلى اْلَقْولي جبي
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يلي ميْن َطرييقي ع بَ ْيدي ْبني ع َمرْيٍ اللَّْيثييني َأَحدي كيبَ :  َوي  َؤينيد  اأْلَوََّل    التَّابيعينَي َأنَّ ع َمَر َلمَّا رََأى اأْلََذاَن   اري َما َرَواه  َعْبد  الرَّزَّاقي َوأَب و َداو َد يفي اْلَمرَاسي
 َّ َ بيهي النَّيبي ُّ  َجاَء ليي ْخربي  َوَهَذا َأَصحُّ َسبَ َقَك بيَذليَك اْلَوْحي    فَ َوَجَد اْلَوْحَي َقْد َوَرَد بيَذليَك َفَما رَاَعه  إيالَّ أََذان  بياَلٍل فَ َقاَل َله  النَّيبي

  َّ رْبييَل أََتى النَّيبي ٍم َوَأَشاَر السَُّهْيلييُّ    مميَّا َحَكى الدَّاو دييُّ َعني بن إيْسَحاَق َأنَّ جي َه  َعْبد  اَّللَّي ْبن  زَْيٍد َوع َمر  بيَثَمانيَيةي َأايَّ أْلََذاني قَ ْبَل َأْن َي ْربي ابي
ني إيىَل َأنَّ احلْيْكَمَة يفي ابْتيَداءي َشرْعي اأْلََذاني  .                  الت َّْنوييه  بيع ل وني َقْدريهي َعَلى ليَساني َغريه لَيك ون أفخم لشأنه َوللا أعلم  َعَلى ليَساني َغرْيي النَّيبي

 ) الفتح ( . 
 5  فائدة :

 دليل من قال بوجب أن يؤذن قائماً . (  ِباَلُل ، ُقْم فَاْنظُْر َما َيَُْمُرَك ِبِه َعْبُد هللِا ْبُن زَْيٍد ، فَافْ َعْلهُ  َيَ  )   قوله
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : 

 : جيب أن يؤذن قائماً .  القول األول
 وهو قول بعض املالكية واختاره اخلطايب . 

 ... ( .  ق ْم فَاْنظ ْر َما أَيْم ر َك بيهي َعْبد  للاي ْبن  زَْيدٍ حلديث الباب ) -أ
 : يف قوله ) قم ... ( دليل على أن الواجب أن يكون األذان قائماً .  قال اْلطاِب

 وحلديث عبد للا بن زيد اآلِت وفيه ) ... إن هذه لرؤاي حق ، فقم مع بالل فإنه أندى منك صوًتً ( . -ب
 ويف قوله ) قم مع بالل ( دليل على أن األذان ال يكون إال قائماً .  :  قال ابن العرِب

 : أن القيام يف األذان سنة وتركه مكروه .  القول الثاين
 وهو قول مجهور العلماء . 

َبغيي َأْن ي  َؤذنيَن قَائيًما، قَاَل اْبن  اْلم ْنذيري: َأمْجََع ك لُّ َمْن َأْحَفظ  َعْنه    قال ابن قدامة ، َأنَّ السُّنََّة َأْن ي  َؤذنيَن قَائيًما. : َويَ ن ْ  ميْن أَْهلي اْلعيْلمي
 َّ  قَاَل ليبياَلٍل ق ْم فََأذنين(. َويفي َحدييثي َأيبي قَ َتاَدَة الَّذيي َرَويْ َناه )َأنَّ النَّيبي

 ي  َؤذنين وَن قيَياًما.  وََكاَن م َؤذنين و َرس ولي اَّللَّي 
 َفاَل أَبَْس َأْن ي  َؤذنيَن قَاعيًدا.َوإيْن َكاَن لَه  ع ْذٌر  

َب َرس ولي اَّللَّي   يَبْت يفي َسبييلي اَّللَّي، ي  َؤذنين  قَاعيًدا َرَواه  اأْلَثْ َرم .  قَاَل احلََْسن  اْلَعْبدييُّ: رَأَْيت أاََب زَْيٍد َصاحي  وََكاَنْت ريْجل ه  أ صي
َكَد ميْن اخْل ْطَبةي، َوَتصيحُّ ميْن اْلَقاعيدي. )املغين(. فَإيْن أَذََّن قَاعيًدا ليَغرْيي ع ْذٍر فَ َقْد َكري  ، َوَيصيحُّ؛ فَإينَّه  لَْيَس آبي  َهه  أَْهل  اْلعيْلمي

السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة .. ، فلو أذن قاعدًا أو مضطجعًا أو إىل غري القبلة: ك ريه، وصح أذانه ; ألن : وقال النووي 
 حصل. )اجملموع(. املقصود اإلعالم، وقد 

والذي صرف قوله ) قم ... ( من الوجوب إىل السنية أن هذا القول ُمتمل ألمر آخر وهو : قم فاذهب إىل موضع ابرز فناد فيه 
 ابلصالة ليسمعك الناس من الب عد ، وليس فيه تعرض للقيام يف حال األذان .

َه  اَّللَّ : في : َ  قال النووي يهي ح جَّة ليَشرْعي اأْلََذان ميْن قيَيام ، َوأَنَّه  اَل جَي وز اأْلََذان قَاعيًدا ، قَاَل : َوه َو َمْذَهب قَاَل اْلَقاضيي عيَياض َرمحي
 . اْلع َلَماء َكافَّة إيالَّ َأاَب ثَ ْور فَإينَّه  َجوَّزَه  َوَوافَ َقه  أَب و اْلَفرَج اْلَماليكيين  

   َوَهَذا الَّذيي قَاَله  َضعييف ليَوْجَهنْيي : 
لصَّاَلةي اَل اأْلََذان اْلَمْعر وف :  َأَحدمَها ْعاَلم ابي ََذا الننيَداء اإْلي ْمَنا َعْنه  َأنَّ اْلم رَاد هبي  . َأانَّ َقدَّ
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لصَّاَلةي ليَيْسَمعك النَّاس ميْن اْلب  ْعد ، َولَْيَس في :  َوالثَّاين   ع اَبريز فَ َنادي فييهي ابي يهي تَ َعرُّض ليْلقيَيامي يفي َحال َأنَّ اْلم رَاد ق ْم فَاْذَهْب إيالَّ َمْوضي
 .اأْلََذان 

َحادييث َمْعر وَفة َغرْي َهَذا .   َلكيْن َي َْتجن ليْلقيَيامي يفي اأْلََذان أبَي
ب فَ َلْيَس َكَما قَاَل ، َبْل َمْذَهبَنا اْلَمْشه ور أَنَّه  س  َوأَ   نَّة ، فَ َلْو أَذََّن قَاعيًدا بيَغرْيي ع ْذر َصحَّ  مَّا قَ ْوله : َمْذَهب اْلع َلَماء َكافَّة َأنَّ اْلقيَيام َواجي

ًعا َمَع ق   يَلة ، وََكَذا َلْو أَذََّن م ْضَطجي ْعاَلم َوَقْد َحَصَل ، أََذانه َلكيْن فَاتَ ْته  اْلَفضي َنَّ اْلم رَاد اإْلي ْدرَته َعَلى اْلقيَيام َصحَّ أََذانه َعَلى اأْلََصحن ألي
 ) شرح مسلم ( .                َوَاَّللَّ أَْعَلم . َوََلْ يَ ثْ ُبت يف ِاْشرِتَاط اْلِقَيام َشْيء .

 6  فائدة :
 .ني الفرصة يف املشاركة وإبداء رأيهم يف أمٍر يهمنهم وميسن حياهتم اليوميةإثبات أمر الشورى بني املسلمني، وإعطاء أفراد املسلم

 7  فائدة :
 .ديث دليل على مراعاة املصاحل والعمل هبا احل

وتشاورهم يف هذا دليل على مراعاهتم املصاحل والعمل هبا، وذلك أنه ملا شق عليهم التحنين ابلتبكري فيفوهتم عملهم، :    قال القرطيب
 ك . ابلتأخري فتفوهتم الصالة؛ نظروا يف ذلأو 

 8:   فائدة
يف احلديث داللة على أنه ينبغي خمالفة أهل الباطل يف أعماْلم، فالنصارى عالمتهم الضرب ابلناقوس، واليهود اختذوا قرانً، واجملوس  

 .  يضرمون انراً 
 اَبُب َكْيَف اأَلَذانُ 

َرَب ِبِه ِللنَّاِس جِلَْمِع الصَّاَلِة طَاَف ِب َوَأََن ََنئٌِم رَُجٌل اِبلنَّاُقوِس يُ ْعَمُل لُِيضْ  َلمَّا َأَمَر َرُسوُل هللِا  ) َعْبد هللِا ْبُن زَْيٍد ، قَاَل عن 
نَْدُعو ِبِه ِإََل الصَّاَلِة ، قَاَل : َأَفاَل ََيِْمُل ََنُقوًسا يف َيِدِه ، فَ ُقْلُت : ََي َعْبَد هللِا أَتَِبيُع النَّاُقوَس ؟ قَاَل : َوَما َتْصَنُع ِبِه ؟ فَ ُقْلُت : 

اَّللَُّ َأْكَْبُ ، اَّللَُّ َأْكَْبُ ،   َعَلى َما ُهَو َخرْيٌ ِمْن َذِلَك ؟ فَ ُقْلُت َلُه : بَ َلى ، قَاَل : فَ َقاَل : تَ ُقوُل : اَّللَُّ َأْكَْبُ ، اَّللَُّ َأْكَْبُ ، َأُدلُّكَ 
ُ ، َأْشَهدُ  ُ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة  َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُ َأْكَْبُ ، اَل ِإَلهَ  ُ َأْكَْبُ ، اَّللَّ ُ ، قَاَل : ُثَّ   ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، اَّللَّ اْسَتْأَخَر َعِنِ  َغرْيَ   ِإالَّ اَّللَّ
 ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ،  بَِعيٍد ، ُثَّ ، قَاَل : َوتَ ُقوُل : ِإَذا َأَقْمَت الصَّاَلَة ، اَّللَُّ َأْكَْبُ اَّللَُّ َأْكَْبُ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلهَ 

َلمَّا  ِح ، َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة ، َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة ، اَّللَُّ َأْكَْبُ اَّللَُّ َأْكَْبُ ، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، ف َ َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفالَ 
َا َلُرْؤََي َحقٌّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ   َأْصَبْحُت ، أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا    ، فَ ُقْم َمَع ِباَلٍل فَأَْلِق َعَلْيِه َما رَأَْيَت ، ، فََأْخَْبْتُُه ، ِبَا رَأَْيُت فَ َقاَل : ِإَّنَّ

، قَاَل : َفَسِمَع َذِلَك ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب،  فَ ْليُ َؤذِ ْن ِبِه ، فَِإنَُّه أَْنَدى َصْوًَت ِمْنَك فَ ُقْمُت َمَع ِباَلٍل، َفَجَعْلُت أُْلِقيِه َعَلْيِه ، َويُ َؤذِ ُن ِبهِ 
:  اَل َرُسوُل هللِا َرَج ََيُرُّ رَِداَءُه، َويَ ُقوُل : َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبْْلَقِ  ََي َرُسوَل هللِا ، َلَقْد رَأَْيُت ِمْثَل َما رََأى، فَ قَ َوُهَو يف بَ ْيِتِه َفخَ 

 ( .  َفِللَِّه اْْلَْمدُ 
 ========== 

 احلديث سنده حسن .
 . واأللباين يف " متام املنة " ،  وابن حبان  ،وصححه ابن خزمية 
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 وابن ماجه . ،  الرتمذي اً : أيض أخرجهواحلديث 
هو أبو ُممد، عبد للا بن زيد بن عبد ربه األنصاري اخلزرجي، من سادة الصحابة رضي للا عنهم، شهد  (    َعْبد هللِا ْبُن زَْيدٍ ) عن  

وال نعرف له عن النيب ي : ، يف السنة األوىل من اْلجرة، قال الرتمذ النوم، وهو الذي أ ري األذان يف  العقبة وبدراً واملشاهد بعدها
  شيئاً يصح إال هذا احلديث الواحد يف األذان، وعبد للا بن زيد بن عاصم املازين له أحاديث عن النيب  . 
 أي : أَلن يب وقر َب حوِل حال كوين انئماً . ( طَاَف ِب َوَأََن ََنئٌِم رَُجٌل ) 
 .  أي : النيب ( ، فََأْخَْبْتُُه ، ِبَا رَأَْيُت فَ َقاَل  مَّا َأْصَبْحُت ، أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا  فَ لَ ) 
َا  )  الرؤاي اليت رأيت . ( ِإَّنَّ

 (  ُ  أي : اثبتة ، صحيحة ، صادقة ، مطابقة للوحي ، أو موافقة لالجتهاد .( َلُرْؤََي َحقٌّ ِإْن َشاَء اَّللَّ
 ابن رابح املؤذن املشهور . ( َمَع ِباَلٍل  فَ ُقمْ ) 
قيل : أرفع وأعلى صوًتً ، وقيل : أحسن وأعذب . ويف رواية ) أمد صوًتً منك ( أي : أرفع وأعلى (  فَِإنَُّه أَْنَدى َصْوًَت ِمْنكَ ) 

 صوًتً منك 
 ( من شدة استعجاله . رُّ رَِداَءُه َفَسِمَع َذِلَك ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب ، َوُهَو يف بَ ْيِتِه َفَخَرَج َيَُ ) 

 1  فائدة :
 عليها.  شرع برؤية رآها عبد للا بن زيد بن ربيهي وأقره النيب  احلديث دليل على أن األذان

 2  فائدة :
 احلديث دليل على مشروعية األذان للصلوات اخلمس .

 ة. والصحيح أن األذان شرع يف املدينة يف السنة األوىل وَل يكن قد ش رع مبك
نَي َقديم وا اْلَمدييَنَة جَيَْتميع وَن فَ يَ َتَحي َّن وَن الصَّ  َا َأَحٌد ويدل لذلك: حديث اْبن ع َمر: أَنَّه  قَاَل َكاَن اْلم ْسليم وَن حي َلَواتي َولَْيَس ي  َناديى هبي

ْثَل اَنق وسي  َعث وَن فَ َتَكلَّم وا يَ ْوًما يفي َذليَك فَ َقاَل بَ ْعض ه م  اختَّيذ وا اَنق وًسا مي ْثَل قَ ْرني اْليَ ه ودي فَ َقاَل ع َمر  أََواَل تَ ب ْ  النََّصاَرى َوقَاَل بَ ْعض ه ْم قَ ْراًن مي
لصَّالَةي قَاَل َرس ول  اَّللَّي  لصَّالَة( متفق عليه.  َرج اًل ي  َناديى ابي  : )اَي بياَلل  ق ْم فَ َنادي ابي

 ة قبل اْلجرة، ألنَّه لو كان مشروًعا، ما فعل الصحابة ذلك. وهذا يدلُّ على: أنَّ األذان َل يكن قد شرع يف مكَّ 
 3  فائدة :

قال بعض الناس إن األذان معروف عند األنبياء منذ أن نزل آدم على األرض وقال بعضهم هو معروف عن نيب للا إبراهيم حيث 
 . وهذا الكالم غريب غري صحيح،  وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجااًل وعلى كل ضامر قال له ربه 

راء كما ورد بذلك بعض األحاديث         يف املدينة املنورة وليس يف مكة وليس يف اإلس  د الرسول         أن األذان شرع يف عه والصحيح :
 . الضعيفة

ن ما رواه أبو الشيخ بسند فيه جمهول عن عبد للا بن الزبري قال : أخذ األذان  ومن أغرب ما وقع يف بدء األذا : يقول ابن حجر
  " . " الفتح قال فأذن رسول للا   ،   وأذن يف الناس ابحلج  من أذان إبراهيم

 . أما أذان آدم فهو أيضا ضعيف 
 ة . ) الفتح ( . ابألذان آلدم حني أهبط من اجلنوما رواه أبو نعيم يف احللية بسند فيه جماهيل أن جربيل اندى :   رقال ابن حج

 ، وقد تقدمت أدلة ذلك . يف املدينة  وقد دلنت األدلنة الصحيحة على أنن ابتداء مشروعية األذان كان يف عهد النيب 
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 4  فائدة :
 مجلة.  15ألفاظ األذان:  احلديث دليل على أن

 وهذا مذهب أمحد.
 أمر بالل أن يلقيه. مجلة يسمى أذان بالل، ألن النيب   15حلديث عبد للا بن زيد فإنه فيه األذان: 

 مجلة ابلتكبري يف أوله أربعاً مع الرتجيع. 19أنه  : وذهب بعض العلماء
 وسيأِت إن شاء للا .  حلديث أيب ُمذورة كما عند أيب داود )برتبيع التكبري(

 ة. مجل 17أنه  : وذهب بعضهم
 وهذا مذهب مالك.

 التكبري مرتني يف أوله مع الرتجيع.
 علمه األذان: للا أكرب للا أكرب، أشهد أن ال إله إال للا ... ( رواه مسلم.  حلديث أيب ُمذورة )أن النيب  -أ

 وألن التثنية عمل أهل املدينة وهم أعرف ابلسنن.-ب
 يؤذن هبذا مرة وهبذا مرة إن َل َيصل تشويش. والراجح أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن 

 : أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع، ففيها:فالقاعدة
 حفظاً للسنة، وحضوراً للقلب، وحفظاً للشريعة.

 5  فائدة :
ما قلت وََكَذا اْحتج بن خ َزمْيَة وبن اْلم ْنذيري َوتَ َعقََّبه   اَل عيَياٌض َوَغرْي ه  فييهي ح جٌَّة لشرع اأْلََذان قَائي ( قَ اَي بياَلل  ق ْم  قوله )    قال ابن حجر : 

َنَّ اْلم رَاَد بيَقْوليهي  لصَّاَلةي ليَيْسَمَعَك النَّاس  قَاَل َولَْيَس فييهي تَ َعرٌُّض ليْلقيَيا( ق ْم ) الن ََّووييُّ أبي ٍع اَبريٍز فَ َنادي فييهي ابي مي يفي َحالي  َأيي اْذَهْب إيىَل َمْوضي
 . أْلََذاني انْ تَ َهىا
َلٌة ليْْلَْمَرْيني َوإيْن َكاَن َما قَاَله    يَغَة ُم َْتمي أَْرَجَح َونَ َقَل عيَياٌض َأنَّ َمْذَهَب اْلع َلَماءي َكافًَّة َأنَّ   َوَما نَ َفاه  لَْيَس بيَبعييٍد ميْن ظَاهيري اللَّْفظي فَإينَّ الصني

َنَّ اْلَمْشه وَر عيْنَد احْلََنفييَّةي ،    َأاَب ثَ ْوٍر َوَوافَ َقه  أَب و اْلَفرَجي اْلَماليكييني اأْلََذاَن قَاعيًدا اَل جَي وز  إيالَّ   َنَّ اخلْياَلَف َمْعر وٌف عيْنَد الشَّافيعييَّةي َوأبي َوت  ع قنيَب أبي
 .   ) الفتح ( .   قَاَل بن اْلم ْنذيري َأَنَّ م  ات ََّفق وا َعَلى َأنَّ اْلقيَياَم ميَن السُّنَّةي ك لنيهيْم َأنَّ اْلقيَياَم س نٌَّة َوأَنَّه  َلْو أَذََّن قَاعيًدا َصحَّ َوالصََّواب  َما 

 6  فائدة :
 بذلك .  ( فيه منقبة عظيمة لبالل  حيث خصه   فَ ق ْم َمَع بياَلٍل فَأَْلقي َعَلْيهي َما رَأَْيَت ، فَ ْلي  َؤذنيْن بيهي ، فَإينَّه  أَْنَدى َصْوًًت ميْنكَ قوله ) 
 7  فائدة :

 ( . فَإينَّه  أَْنَدى َصْوًًت ميْنكَ لقوله ) :  سبب اختصاص بالل ابألذان 
ْساَلمي فَ يَ ق ول  َأَحٌد َأَحٌد َفج وزيَي بيوياَليَةي اأْلََذاني اْلم شْ وذكر بعضهم حكمة أخرى : ...   َع َعني اإْلي َتميَلةي َعَلى  ليَكْونيهي َكاَن َلمَّا ع ذنيَب ليرَيْجي

أْلََذاني إيالَّ  يدي يفي ابْتيَدائيهي َوانْتيَهائيهي َوهيَي م َناَسَبٌة َحَسَنٌة يفي اْختيَصاصي بياَلٍل ابي َع لَْيَس ه َو ُملَها الت َّْوحي  .    ) الفتح ( .  َأنَّ َهَذا اْلَمْوضي
 8  فائدة :

 احلديث دليل على استحباب أن يكون املؤذن صيتاً رفيع الصوت . 
 لرواية الرتمذي ) وأمد منك صوًتً ( . -أ

 واملراد بقوله )أو أمد صوًتً منك( أي: أرفع صوًتً منك. 
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 تاً. أاب ُمذورة لْلذان لكونه صي واختار -ب
 وألنه أبلغ يف اإلعالم.  -ج

َنَّ اأْلََذان إيْعاَلم وَك لن َمْن كَ  : قَاَل اْْلَطَّاِبُّ  أْلََذاني ألي ْعاَلم بيَصْوتيهي أَْوَقع فييهي َدلييل َعَلى َأنَّ ك لن َمْن َكاَن أَْرَفع َصْوًًت َكاَن أَْوىَل ابي اَن اإْلي
 َكاَن بيهي َأَحقن َوَأْجَدر 

 : وفيه استحباب رفع الصوت ابألذان.قال الشوكاينو 
إىل اشرتاط رفع الصوت ابألذان وأنه ال يصح  -إن كان املؤذن يؤذن جلماعة غري حاضرين معه  -ء وقد ذهب بعض العلما -

 بدونه.
 وهو مذهب احلنابلة والصحيح عند الشافعية وهو قول لبعض احلنفية.

لصَّاَلةي، فَإيَذا ك ْنَت يفي َغَنميَك أَ   أنه قال لعبد الرمحن بن أيب صعصعة )   واستدلوا حبديث أيب سعيد اخلدري  -أ ْو اَبدييَتيَك فََأذَّْنَت ابي
لنينَداءي " قال أبو سعيد: مسعته من رسول للا   ( .   فَاْرَفْع َصْوَتَك ابي

 وقالوا: إذا كان هذا الرفع للصوت يف حق املنفرد يف البادية ففي حق اجلماعة من ابب أوىل. 
 أن املقصود من األذان اإلعالم وال َيصل إال برفع الصوت.-ب
 وألنه أبلغ يف اإلعالم ومجع اجلماعة. -ج

 إىل أنه ال يشرتط رفع الصوت ابألذان، وأنَّه سنَّة فحسب.  : وذهب آخرون
 وهذا مذهب احلنفية واملالكية والوجه الثاين عند الشافعية. 

بياَلٍل فَأَْلقي َعَلْيهي َما رَأَْيَت فَ ْلي  َؤذينْن بيهي فَإينَّه  أَْنَدى َصْوًًت  )إيَنَا لَر ْؤاَي َحقٌّ إيْن َشاَء اَّللَّ  فَ ق ْم َمَع  لعبد للا بن زيد  واستدلوا بقوله 
 ميْنَك(.

 قالوا: واألمر يف هذا ويف حديث أيب سعيد على االستحباب. 
 .  والصواب من القولني: األول

 الصوت به.ألن املقصود من األذان يف األصل إعالم الناس بدخول الوقت، وال َيصل هذا إال مع رفع  
 وإذا قلنا برفع الصوت فإنه ال يراد به ذاك الصوت الذي يشق السمع ويتسبب يف الضرر على نفسه أو على السامعني. 

 9  فائدة :
 احلديث دليل على استحباب أن يكون املؤذن حسن الصوت . 

 لقوله ) فإنه أندى منك صوًتً ( أي : أحسن وأعذب . -أ
َّ )أَ   حلديث َأيبي َُمْذ ورََة و -ب  فَ َعلََّمه  اآَْلَذاَن( َرَواه  ايْبن  خ َزمْيََة.  ،أَْعَجَبه  َصْوت ه   نَّ اَلنَّيبي

 اختار أاب ُمذورة لْلذان لكونه حسن الصوت. حيث أن النيب 
 وفيه داللة على أنه يستحب أن يكون صوت املؤذن حسناً.  :  قال الصنعاين

 وألن حسن الصوت يكون أرق لسامعه فيميلون إىل اإلجابة. -ج
 10  فائدة :

وروى البيهقي فيه شيًئا موقوفًا على   : يكره أن يقال يف األذان حي على خري العمل، ألنه َل يثبت عن رسول للا  قال النووي 
 م .  رضي للا عنهابن عمر، وعلي بن احلسني
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 م .                ) اجملموع ( . فنحن نكره الزايدة يف األذان، وللا أعل قال البيهقي رمحه للا: َل تثبت هذه اللفظة عن النيب 
   وال نقل أحد أن النيب  َل يكن يعرف على عهد النيب  اً قد زادوا يف األذان شعار  - الروافض  – وهم : ...  وقال ابن تيمية 

 .  حي على خري العمل: أمر بذلك يف األذان وهو قوْلم 
ابملدينة وأبو ُمذورة مبكة وسعد  وحنن نعلم ابالضطرار أن األذان الذي كان يؤذنه بالل وابن أم مكتوم يف مسجد رسول للا 

ا ما هو أيسر منه فلما َل يكن يف القرظ يف قباء َل يكن فيه هذا الشعار الرافضي ولو كان فيه لنقله املسلمون وَل يهملوه كما نقلو 
 . الذين نقلوا األذان من ذكر هذه الزايدة علم أَنا بدعة ابطلة 

وكانوا يؤذنون يف أفضل املساجد مسجة مكة ومسجد املدينة ، ومنه تعلموا األذان ،  وهؤالء األربعة كانوا يؤذنون أبمر النيب  
ومعلوم أن نقل املسلمني لْلذان أعظم من نقلهم إعراب آية كقوله وأرجلكم ...  ومسجد قباء وأذاَنم متواتر عند العامة واخلاصة

 .  ) منهاج السنة ( . وحنو ذلك وال شيء أشهر يف شعائر اإلسالم من األذان فنقله أعظم من نقل سائر شعائر اإلسالم 
ُ    َأنَّ َرُسوَل هللِا    عن أِب ُمذورة )  ُ َأْكَْبُ اَّللَّ َأْكَْبُ،  َعلََّمُه اأَلَذاَن ِتْسَع َعْشَرَة َكِلَمًة ، َواإِلقَاَمَة َسْبَع َعْشَرَة َكِلَمًة : اأَلَذاُن : اَّللَّ

ْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَُّ َأْكَْبُ اَّللَُّ َأْكَْبُ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، أَ 
ُ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسولُ  َعَلى  هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ  هللِا ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُ َأْكَْبُ ، الَ إِ  ُ َأْكَْبُ اَّللَّ ُ  الصَّاَلِة َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، اَّللَّ ُ َأْكَْبُ اَّللَّ ُ ، َواإِلقَاَمُة : اَّللَّ َلَه ِإالَّ اَّللَّ
 ُُمَمًَّدا اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ  َأْكَْبُ ، اَّللَُّ َأْكَْبُ اَّللَُّ َأْكَْبُ ، َأْشَهُد َأنْ 

قَاَمِت الصَّاَلُة ، َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة،  َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َقْد  
 ُ ُ َأْكَْبُ ، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ُ َأْكَْبُ اَّللَّ  ( . اَّللَّ

ُ ْكَْبُ اقُ ْلُت : ََي َرُسوَل هللِا َعلِ ْمِِن ُسنََّة اأَلَذاِن ؟ قَاَل : َفَمَسَح ُمَقدََّم رَْأِسي ، َوقَاَل : تَ ُقوُل : اَّللَُّ أَ  ) وعنه قال َّللَُّ َأْكَْبُ ، اَّللَّ
ُ ، َأْشَهُد َأنْ  ُ َأْكَْبُ ، تَ ْرَفُع ِِبَا َصْوَتَك ، ُثَّ تَ ُقوُل : َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ ُ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا،  َأْكَْبُ اَّللَّ الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُ ، َأْشَهُد أَ َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ  ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ،   ، َّتِْفُض ِِبَا َصْوَتَك ، ُثَّ تَ ْرَفُع َصْوَتَك اِبلشََّهاَدِة، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
اَلِة ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َحيَّ َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى الصَّ 

ُ َأْكَْبُ ، الَ ِإَلَه ِإالَّ  َعَلى اْلَفاَلِح ، فَِإْن َكاَن َصاَلُة الصُّْبِح قُ ْلَت : الصَّاَلُة َخرْيٌ ِمَن الن َّْوِم ، الصَّاَلُة َخرْيٌ ِمَن الن َّْومِ  ُ َأْكَْبُ اَّللَّ  ، اَّللَّ
 ( .  اَّللَُّ 

: اَّللَُّ َأْكَْبُ اَّللَُّ َأْكَْبُ ، اَّللَُّ َأْكَْبُ اَّللَُّ َأْكَْبُ ، َأْشَهُد َأْن  اأَلَذاَن ، َحْرفًا َحْرفًا أَْلَقى َعَليَّ َرُسوُل هللِا قال ) َأِب َُمُْذورََة وعنه : 
ُ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ  اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ،   ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنْ اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ،   َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، 
 ( . اَل : وََكاَن يَ ُقوُل يف اْلَفْجِر : الصَّاَلُة َخرْيٌ ِمَن الن َّْوِم َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، قَ 

 ========== 
 ُمذورة رواه مسلم لكن بتثنية التكبري يف أوله ) للا أكرب للا أكرب ( . حديث أيب 

 أاب ُمذورة الرتجيع . ويف هذا احلديث علم النيب 
 للا بن زيد الرتجيع .يف حديث أيب ُمذورة فيه زايدة على حديث عبد 
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هو أبو ُمذورة، أوس بن ميْعري   بكسر امليم وسكون العني املهملة   القرشي اجلمحي، خمتلف يف امسه، مشهور  (  عن أِب ُمذورة) 
ؤالء أعلم         ، وه : أوس على أن اسم أيب ُمذورة : اتفق الزبري وعمه مصعب وُممد بن إسحاق املسيَّيب  بكنيته، قال ابن عبد الرب

 . بطريق أنساب قريش
األذان، ملا أعجبه صوته    وبقي على ذلك هو وولده، وبقي يف مكة َل   يف مكة، وقد علمه النيب  وهو مؤذن رسول للا 

 .  يهاجر إىل املدينة، ومات سنة تسع ومخسني، وقيل: تسع وسبعني
 حسن الناس أذااًن، وأنداهم صوًًت.  قال الزبري: كان أ

(  َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، قَاَل : وََكاَن يَ ُقوُل يف اْلَفْجِر : الصَّاَلُة َخرْيٌ ِمَن الن َّْومِ يف حديث أِب ُمذورة األخري :  )
الفجر األول: حي على الفالح الصالة خري من النوم الصالة  وكنت أقول يف أذان  كنت أؤذن لرسول للا  رواه النسائي بلفظ )  

 خري من النوم(
 1  فائدة :

 حديث أيب ُمذورة رواه مسلم لكن بتثنية التكبري يف أوله ) للا أكرب للا أكرب ( . 
 رتبيع التكبري يف أوله أصح وأصوب .ب لكن ما جاء هنا عند أيب داود 

 من الثقة مقبولة. ألَنا زايدة من ثقة، والزايدة  أواًل:
 : واحلق أن رواايت الرتبيع أرجح الشتماْلا على الزايدة، وهي مقبولة لعدم منافاهتا وصحة خمرجها. قال الشوكاين

 أن هذا هو املوافق حلديث عبد للا بن زيد.  َثنياً:
 2  فائدة :

 استدل حبديث أيب ُمذورة هذا من قال مبشروعية الرتجيع يف األذان . 
 أن يقول الشهادتني بصوت منخفض ي سمع من كان بقربه، مث يقوْلما بصوت مرتفع كسائر مجل األذان. :الرتجيع و 

 اختلف العلماء يف حكم الرتجيع يف األذان على أقوال: 
 أنه سنة.  القول األول:

 ي. وهذا مذهب مالك الشافع
 فإن فيه الرتجيع.  -حديث الباب  – حلديث أيب ُمذورة

 : أنه غري مشروع.  القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة.

حلديث عبد للا بن زيد، فهو أصل يف مشروعية األذان، وليس فيه ذكر الرتجيع، فاألخذ به أوىل، ألن بالاًل كان يؤذن به مع رسول 
 سفراً وحضراً.  للا 

 فعله سنة وتركه سنة.  : القول الثالث
 وهذا مذهب أمحد وإسحاق ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمني.

 جبميع األحاديث.عماًل 
 : فكل واحد من أذان بالل وأيب ُمذورة سنة، فسواء رجنع املؤذن أو َل يرجنع ... فقد أحسن واتبع السنة.  قال ابن تيمية 

 ت .، ألن هذا من التنوع يف العبادا وهذا القول هو الراجح 
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 3  فائدة :
 .   17احلديث دليل على أن عدد مجل اإلقامة :  

 ، كما يف حديث الباب .   التكبري يف أوْلا أربعاً، وبقية ألفاظها مثِن ما عدا: ال إله إال للا
 وهذا قول احلنفية.

 11: إىل أن عدد مجل اإلقامة :  وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة.

: إيَذا أََقْمَت الصَّالََة،  مث َّ اسْ ) ...    11ففيه أن اإلقامة :    –السابق    –حلديث عبد للا بن زيد  -أ َتْأَخَر َعينني َغرْيَ بَعييٍد، مث َّ، قَاَل: َوتَ ق ول 
، َقْد قَ اَّللَّ  َأْكرَب  اَّللَّ  َأْكرَب ، َأْشَهد  َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ ، َأْشَهد  َأنَّ ُم َمًَّدا َرس ول  للاي، َحيَّ عَ  اَمتي الصَّالَة ، َلى الصَّالَةي، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحي

 َقْد قَاَمتي الصَّالَة ، اَّللَّ  َأْكرَب  اَّللَّ  َأْكرَب ، اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ  .. (. 
قَاَمةَ  ،وحلديث أََنس قَاَل: )أ ميَر بياَلٌل َأْن َيْشَفَع اآَْلَذانَ  -ب قَاَمةَ  ،َوي وتيَر اإَْلي َوََلْ  ،صَّاَلة ( م ت ََّفٌق َعَلْيهي يَ ْعيني قَ ْوَله : َقْد قَاَمتي اَل ،إيالَّ اإَْلي

  ُّ : )أََمَر اَلنَّيبي ْستيثْ َناَء، َوليلنََّسائييني  بياَلالً(.  يَْذك ْر م ْسليٌم االي
قَاَمَة( معناه: أيِت هبا وتراً وال يثين خبالف األذان.   فقوله )َوي وتيَر اإَْلي

ا يف حديث عبد للا بن زيد، وأجيب: أبنه وتر ابلنسبة إىل تكبري األذان،  وقد استشكل: عدم استثناء التكبري يف اإلقامة فإنه يثِن كم
 فإن التكبري يف أول األذان أربع. 

قَاَمَة(: يعين إال لفظ: قد قامت الصالة، فإنه ال يوترها بل يثنيها.   وقوله )إيالَّ اإَْلي
 وآخرها[. (. ]كلها مفردة ما عدا التكبري يف أوْلا  10وذهب بعضهم: أن عدد ألفاظها )

 هذا مذهب مالك.
قَاَمة ... (.   حلديث أنس السابق ) ... َوي وتيَر اإَْلي

 فاحلديث صرح أبن اإلقامة وتر، فدل على أن قول )قد قامت الصالة( يكون مفرداً. 
أَنا مستثناة واجلواب عن هذا: أبن للحديث رواايت أخرى صحيحة اشتملت على زايدة وهي قوله )إال اإلقامة( وهذا يدل على 

 من اإليتار لكوَنا تثِن. 
أن يقال أبن القول األول والثاين كالمها صحيح، وأن االختالف فيهما ُممول على اإلابحة والتخيري،   -وللا أعلم  -والراجح 

 كاالختالف يف الرتجيع ورجح هذا القول ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاين، والشوكاين. 
 4  فائدة :

 لى مشروعية التثويب : احلديث دليل ع
 الصالة خري من النوم يف صالة الفجر . : والتثويب : قول  

 اتفق الفقهاء على أن التثويب سنة يف األذان لصالة الفجر، وقد حكى اإلمجاع ابن هبرية. ومن أدلتهم:
 . أليب ُمذورة )فإن كان صالة الصبح قلت: الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم(  وله حلديث الباب : ق-أ

 يف حديث بالل )الصالة خري من النوم(. وقد جاء يف رواية ألمحد ،  – السابق  –عبد للا بن زيد  ديث حل-ب
 رواه ابن خزمية .   ( ري من النوم : حي على الفالح ، قال : الصالة خأنس )من السنة إذا قال املؤذن يف الفجر  حلديثو -ج
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ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه عامة الناس، ويقومون إىل الصالة من نوم، فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من -د
 الصلوات.

 5  فائدة :
 بعد احليعلتني.يكون التثويب 

 وهذا مذهب اجلمهور . 
 واحلنابلة.،  والشافعية ،  فهذا مذهب املالكية 

 علمه األذان والصالة خري من النوم بعد حي على الفالح.  حلديث أيب ُمذورة، فالنيب -أ
وحلديث ابن عمر قال: )كان يف األذان األول بعد الفالح: الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم( رواه الدار قطين،   -ب

 وحسنه احلافظ ابن حجر. 
 6  فائدة :

 على قولني :   يكون التثويب؟ هل يف أذان الفجر األول أم الثاين مَّتاختلف العلماء 
 أن التثويب يكون يف األذان األول ]الذي قبل طلوع الفجر[.  : القول األول

 ونسب هذا القول أليب حنيفة، ورجحه الصنعاين، ومن املعاصرين الشيخ األلباين. 
ح: الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم( أخرجه الدار قطين حلديث ابن عمر أنه قال )كان يف األذان األول بعد الفال-أ

 وحسنه احلافظ ابن حجر يف التلخيص.
وكنت أقول يف أذان الفجر األول: حي على الفالح الصالة خري من النوم  وحلديث أيب ُمذورة )كنت أؤذن لرسول للا -ب

 وهذا لفظه .  الصالة خري من النوم( رواه أبو داود والنسائي
 : أن التثويب يكون يف األذان الثاين ]الذي بعد طلوع الفجر[.  القول الثاين

 وهو مذهب احلنابلة اختاره الشيخ ابن ابز والشيخ ابن عثيمني.
لذي أن رواايت األحاديث اليت جاءت مبشروعية التثويب قيدته ابألذان لصالة الفجر أو الصبح، وهذا ينصرف إىل األذان الثاين ا-أ

 : ومن هذه األحاديث،  يعترب هو األصل املتفق عليه، وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصالة
 ... ( . َكاَن َصالَة  الصُّْبحي ق  ْلَت : الصَّالَة  َخرْيٌ ميَن الن َّْومي ، الصَّالَة  َخرْيٌ ميَن الن َّْومي   فَإينْ ) –حديث الباب  –أيب ُمذورة  حديث

 .  ويف رواية ) وكان يقول يف الفجر الصالة خري من النوم ( 
نوم ، الصالة خري من من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر : حي على الفالح قال : الصالة خري من ال) قال  عن أنس 

 رواه ابن خزمية .  النوم ) مرتني ( 
ما رواه البيهقي يف سننه بسند صحيح عن ن عْيم بن النحام قال )كنت يف حلاف امرأِت يف غداة ابردة، قال: فنادى منادي  -ب

إىل صالة الفجر، قال: فقلت: لو قال: ومن قعد فال حرج، قال: فلما قال: الصالة خري من النوم قال: ومن قعد  رسول للا 
 فال حرج، ومن قعد فال حرج( صححه احلافظ ابن حجر.

 وهو يدل على أن )الصالة خري من النوم( يف األذان الثاين من وجوه:
 بعد طلوع الفجر إىل شروق الشمس. قوله )يف غداة( ألن الغداة تطلق على ما  أواًل:
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( دليل على أن ذلك النداء كان نداًء للصالة، وهذا إمنا يصدق على األذان الثاين الذي قوله )اندى منادي رسول للا  َثنياً:
 عند دخول الوقت ال على األول.

 و الذي َيرج الناس بعده إىل املسجد. قوله )ومن قعد فال حرج( فإن املناسب ْلذه الكلمة هو األذان الثاين، ألنه ه َثلثاً:
أن املقصود ابحلديث بقوله )كان يف األذان األول ... ( األذان احلقيقي )الذي يكون بعد طلوع الفجر( ألن األذان األول -ج

ليس    حكمته بقوله )لريجع قائمكم، ويوقظ انئمكم( فهذا نص صريح يف أن األذان األول  ليس نداء للصالة، وإمنا بني الرسول  
 لصالة الفجر. 

أن األذان الثاين هو املناسب ْلذه اجلملة، وذلك ببيان أن الصالة اليت فرض للا تعاىل على عباده خري ْلم من نومهم يف هذا -د
 الوقت.

 وهذا القول هو الصحيح. 
 واجلواب عن قوله )األذان األول(:

أن لفظة )األول( تعين األول ابلنسبة لإلقامة، وتكون اإلقامة هي األذان الثاين، وقد ورد يف السنة الصحيحة تسمية اإلقامة أذاانً،  
 )بني كل أذانني صالة( متفق عليه.  وذلك يف قوله  

عائشة رضي للا عنها عن  وجاء يف صحيح مسلم تسمية األذان الذي يكون بعد دخول الوقت ابألذان األول، وذلك فيما حدثته
قالت )كان ينام أول الليل وَييي آخره، مث إن كانت له حاجة إىل أهله قضى حاجته مث ينام فإذا كان عند  صالة رسول للا 

 النداء األول قالت: وثب فأفاض عليه املاء، وإن َل يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصالة مث صلى الركعتني(. 
 نة الفجر الراتبة، قاله النووي.واملقصود ابلركعتني: س

 7  فائدة :
 ذهب مجهور العلماء إىل أنه يكره التثويب يف غري أذان صالة الفجر.

 ألن األحاديث الواردة يف مشروعية التثويب يف األذان إمنا خصت األذان لصالة الصبح دون غريها.
وحنن نريد أن نصلي فيه، فثوب املؤذن، فخرج عبد للا بن عمر عن جماهد قال )دخلت مع عبد للا بن عمر مسجداً وقد أذن فيه،  

 من املسجد وقال: اخرج من عند هذا املبتدع( رواه الرتمذي وأبو داود.
احلاوي،   يكره التثويب يف غري الصبح، وهذا مذهبنا، ومذهب اجلمهور، وحكى الشيخ أبو حامد، وصاحب : قال النووي

كان يقول: التثويب سنة يف كل الصلوات، كالصبح. وحكى القاضي أبو الطيب عن احلسن ابن   واحملاملي، وغريهم عن النخعي أنه
 صاحل أنه مستحب يف أذان العشاء أيًضا، ألن بعض الناس قد ينام عنها. 

سلم، رواه البخاري، وم  (  من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو ردل )  قا  دليلنا حديث عائشة رضي للا عنها أن رسول للا  
 .  ور وَي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى التابعي، عن بالل  

رواه الرتمذي، وضعف إسناده، وهو مع ضعف ر ( ال ت ثونيَبنَّ يف شيء من الصلوات إال يف صالة الفج)  قال: قال رسول للا 
 إسناده مرسل، ألن ابن أيب ليلى َل يسمع بالاًل. 

 فثوب رجل يف الظهر، أو العصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة، رواه أبو داود، وليس وعن جماهد قال: كنت مع ابن عمر، 
 ) اجملموع ( .            إسناده بقوي، واملعتمد حديث عائشة رضي للا عنها. 
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 اَبٌب يف الرَُّجِل يُ َؤذِ ُن َويُِقيُم آَخرُ 
ًئا ، قَاَل : فَُأِرَي َعْبُد هللِا ْبُن زَْيٍد اأَلَذاَن يف  َأرَاَد النَّيبُّ  )َعْبِد هللِا ْبِن زَْيٍد ، قَاَل عن  َها َشي ْ يف اأَلَذاِن َأْشَياَء ، َلَْ َيْصَنْع ِمن ْ

ُه َوَأََن ُكْنُت ُأرِيُدُه ،  فََأْخَْبَُه فَ َقاَل : أَْلِقِه َعَلى ِباَلٍل ، فَأَْلَقاُه َعَلْيِه فََأذََّن ِباَلٌل ، فَ َقاَل َعْبُد هللِا : َأََن رَأَيْ تُ  اْلَمَناِم فَأََتى النَّيبَّ 
 ( . قَاَل : فََأِقْم أَْنَت 

 ( . ذََّن فَ ُهَو يُِقيُم َوَمْن أَ )  قال النيب  اْْلَاِرِث الصَُّداِئيَّ ، قَاَل :  ِزََيد ْبن عن 
 ========== 

واحلديث صحيح بغري هذا اللفظ   كما تقدم   وسبب ضعف هذا اإلسناد: ُممد بن  : حديث ضعيف ،  حديث عبد هللا بن زيد 
 ي ، فهو ضعيف . عمرو الواقف

 أهل احلديث.، ألن فيه عبد الرمحن بن أنعم األفريقي وهو ضعيف عند حديث ضعيف :  حديث زَيد بن اْلارث 
 الرتمذي وابن ماجه . : واحلديث رواه أيضاً 

هو زايد بن احلارث الصُّدائي   بضم الصاد، نسبة إىل ص داء: اسم قبيلة يف اليمن   حليف بين احلارث بن (  عن زَيد بن اْلارث ) 
له: )إنك مطاع يف   ، جاء فيه قول النيب  ، وأذن بني يديه، له حديث طويل يف قصة إسالمه  كعب، نزل مصر، ابيع النيب 

 .  قومك اي أخا ص داء( وجاءت فيه اللفظة املذكورة يف هذا الباب، ومدار هذه القصة على عبد الرمحن بن زايد
 1  فائدة :

 أن األفضل أن من توىل األذان هو الذي يتوىل اإلقامة.  احلديث دليل على
 ( وهو ضعيف. من أذن فهو يقيمحلديث الباب ) -أ

ذهب إىل بين عمرو بن عوف لي صلح بينهم فحانت الصالة، فجاء املؤذن إىل أيب    وحلديث سهل بن سعد )أن رسول للا    -ب
 بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم، قال: نعم( متفق عليه. 

 في هذا احلديث أن اإلقامة من وظيفة املؤذن فهو الذي يقيم الصالة، فدل على أن هذا هو السنة. ف
 وهذا هو فعل بالل وأيب ُمذورة.-ج
 وألن من توىل اإلعالم أواًل هو الذي يتوىل اإلعالم اثنياً. -د

 وقد قال الرتمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. 
 اًل هو الذي يتوىل اإلقامة، وهو الذي يتوىل األذان.ألن بال
َبغيي َأْن يَ تَ َوىلَّ اإْلقَاَمَة َمْن تَ َوىلَّ اأْلَذاَن ، َوَوافَ َقه م  احْلَنَ   )وسوعة الفقهية امل ) جاء يف فييَّة  َعَلى َهَذا الرَّْأيي قَال الشَّافيعييَّة  َواحْلََنابيَلة  : يَ ن ْ

 .  إيَذا َكاَن اْلم َؤذنين  يَ َتَأذَّى ميْن إيقَاَمةي َغرْييهي ، ألينَّ أََذى اْلم ْسليمي َمْكر وهٌ 
  .اَن اْلم َؤذنين  الَ يَ َتَأذَّى ميْن إيقَاَمةي َغرْييهي " انتهىقَال اْلَماليكييَّة : اَل أَبَْس َأْن ي  َؤذنيَن َرج ٌل َوي قييَم َغرْي ه  ، َوَوافَ َقه ْم َعَلى َذليَك احْلََنفييَّة  إيَذا كَ وَ 

 األذان ، هذا هو األفضل ، ولو أقام غريه فال حرج ، ولكن األفضل أنه يتوىل اإلقامة من يتوىل  : رمحه للا وقال الشيخ ابن ابز 
األفضل أن املؤذن هو الذي يقيم كما كان بالل يؤذن ويقيم رضي للا عنه، لكن لو أقام غريه ، أبن ش غل املؤذن أو مسح أبن يقيم 

 ك غريه : فال أبس بذل
كان هو الذي   أي: يتوىلَّ اإلقامَة من يتوىلَّ األذان؛ ألن بالاًل قوله: "ويقيم من أذَّن" ،   : رمحه للا وقال الشيخ ابن عثيمْي

 ة . يتوىلَّ اإلقامة وهو الذي يؤذنين ، وهذا دليل من السُّنَّ 



68 
 

هذا األمر  وأما من النَّظر: فإنه ينبغي ملن توىلَّ األذان وهو اإلعالم أواًل أن يتوىلَّ اإلعالم اثنياً، حَّت ال َيص ل التباس بني النَّاس يف 
كان ال يقيم حَّت     م إال إبذن اإلمام أو ع ْذره ؛ ألن بالالً         م املؤذنين أنَّه مسؤول عن اإلعالمني مجيعاً، لكن ال يقي        ، وحَّت يعل
 .   َيرج النيبُّ 

 2  فائدة :
 . لكن لو أذن شخص وأقام غريه فإنه جائز من غري كراهة  

 اَبُب رَْفِع الصَّْوِت اِبأَلَذانِ 
اْلُمَؤذِ ُن يُ ْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتِِه َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َوََيِبٍس َوَشاِهُد الصَّاَلِة ُيْكَتُب َلُه ََخٌْس   )قَاَل    َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، َعِن النَّيبِ   

نَ ُهمَ   ا ( . َوِعْشُروَن َصاَلًة َويَُكفَُّر َعْنُه َما بَ ي ْ
 ---------- 

 احلديث صحيح .
 ن خزمية ، وابن حبان ،  وأخرجه أيضاً : النسائي ، وابن ماجه ، وأمحد ، واب

بفتح امليم، وتشديد الدال املهملة، -يغفر له مبَدني َصْوتيه(  أي : غاية صوته ، ولفظ النسائي ) ...  (  اْلُمَؤذِ ُن يُ ْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتِِه  )  
 صوته. أو مبعِن "مع"، أي يغفر له مع مد صوته.  أي يغفر له بسبب مد -والباء سببية

نٌّ َواَل إيْنٌس َواَل شَ ، وعند البخاري  كل اَنٍم، ومَجَاٍد، مما يبلغه صوته :   أي ( َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َوََيِبٍس )  ٌء( ظاهره يشمل يْ )جي
 ال يسمع  احليواانت واجلمادات، فهو من عطف العام على اخلاص، ألن اجلن واإلنس داخالن يف )شيء(، ويؤيده رواية ابن خزمية )

 . صوته شجر وال مدر وال حجر وال جن وال إنس(  
 قوله: "املؤذن يغفر له مدى صوته" أي غاية صوته ومنتهاه، وهو منصوب على الظرفية، أي أن املؤذن يستكملقال يف املنهل : 

 .  مغفرة للا تعاىل إذا بذل جهده يف رفع الصوت ابألذان
د أن املكان الذي ينتهي إليه صوت املؤذن لو قدر، وكان ما بني أقصاه، وبني  وقيل: إن الكالم على وجه التمثيل والتشبيه، يري 

 مقامه الذي فيه، ذنوب متْل تلك املسافة لغفرها للا تعاىل له. 
وقيل: معناه يغفر ألجله ذنوب كل من مسع صوته، فحضر الصالة املسببة عن ندائه. وقيل: معناه تغفر ذنوبه اليت ابشرها يف تلك 

 ىل حيث يبلغ صوته، وقيل: معناه: يغفر بشفاعته ذنوب من كان ساكًنا، أو مقيًما إىل حيث يبلغ صوته.  النواحي إ
 1  فائدة :

 فضل األذان وعظيم أجره . احلديث دليل على
 وقد جاءت األحاديث الكثرية يف فضل األذان : 

 ( .  َوَيْشَهد  َله  ك لُّ َرْطٍب َواَيبيسٍ اْلم َؤذنين  ي  ْغَفر  َله  َمَدى َصْوتيهي حديث الباب ) منها : 
 ورواايت هذا احلديث :

لننيَداءي، فَإينَّه  اَل َيْسَمع  َمَدى َصْوتي  فَإيَذا ك ْنَت يفي )  ففي البخاري : قال  لصَّالَةي فَاْرَفْع َصْوَتَك ابي َغَنميَك أَْو اَبدييَتيَك فََأذَّْنَت ابي
نٌّ َواَل إيْنسٌ   ( .  ٌء إيالَّ َشهيَد َله  يَ ْوَم اْلقيَياَمةي يْ َواَل شَ  اْلم َؤذنيني جي

 َواَل َشَجٌر، َواَل َحَجٌر، إيالَّ َشهيَد لَه ( . زاد ابن ماجه ) 
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ليْلم َؤذنيني َمدَّ َصْوتيهي، َوَيْشَهد  َله  ك لُّ َرْطٍب َواَيبيٍس، َوَشاهيد  الصَّاَلةي ي ْكَتب     َفر  ) يغْ   وروى أمحد عن أيب هريرة، قال: قال رسول للا  
نَ ه َما ( .   َله  مَخٌْس َوعيْشر وَن، َوي َكفَّر  َعْنه  َما بَ ي ْ

َّ اَّللَّي   َ َوَماَل   قَال )إن  وروى النسائي َعني اْلرَبَاءي ْبني َعازيٍب، َأنَّ َنيبي َدني َصْوتيهي،  اَّللَّ ، َواْلم َؤذنين  ي  ْغَفر  َله  مبي ئيَكَته  ي َصلُّوَن َعَلى الصَّفني اْلم َقدَّمي
َعه  ميْن َرْطٍب َواَيبيٍس، َوَله  ميْثل  َأْجري َمْن َصلَّى َمَعه( .   َوي َصدنيق ه  َمْن مسَي

 رواه مسلم . ن وَن َأْطَول  النَّاسي أَْعَناقًا يَ ْوَم اْلقيَياَمة( يَ ق ول  )اْلم َؤذني  عن م َعاوييَة  مسَيْعت  َرس وَل اَّللَّي  ومنها :
َّ  ومنها : لصَّالَةي َذَهَب َحَّتَّ َيك وَن َمَكاَن الرَّْوَحاءي( رواه مسلم.  َعْن َجابيٍر قَاَل مسَيْعت  النَّيبي َع الننيَداَء ابي  يَ ق ول  )إينَّ الشَّْيطَاَن إيَذا مسَي

َّ  وَعْن َأِبي ه َري ْ  َى التَّْأذي   رََة َأنَّ النَّيبي ين  أَقْ َبَل َحَّتَّ إيَذا قَاَل )إيَذا ن وديَي ليلصَّالَةي أَْدبَ َر الشَّْيطَان  َله  ض رَاٌط َحَّتَّ اَل َيْسَمَع التَّْأذييَن فَإيَذا ق ضي
َي الت َّْثوييب  أَقْ َبَل َحَّتَّ َيَْ  لصَّالَةي أَْدبَ َر َحَّتَّ إيَذا ق ضي هي يَ ق ول  َله  اذْك ْر َكَذا َواذْك ْر َكَذا ليَما َلَْ َيك ْن يَْذك ر  ميْن ث  ونيَب ابي طيَر َبنْيَ اْلَمْرءي َونَ ْفسي

 قَ ْبل  َحَّتَّ َيَظلَّ الرَّج ل  َما يَْدريى َكْم َصلَّى( متفق عليه.
د وا إيالَّ َأْن َيْسَتهيم وا َعَلْيهي اَلْستَ َهم وا(  قَاَل )َلْو يَ ْعَلم  النَّ   عْن َأِبي ه َريْ رََة. َأنَّ َرس وَل اَّللَّي    ومنها : اس  َما يفي الننيَداءي َوالصَّفني اأَلوَّلي مث َّ َلَْ جيَي

 متفق عليه.
 2  فائدة :

السر يف هذه الشهادة مع أَنا تقع عند عاَل الغيب والشهادة أن أحكام اآلخرة جرت على نعت أحكام اخللق يف الدنيا من   قيل:
 توجيه الدعوى، واجلواب، والشهادة.

ادة : املراد من هذه الشهادة اشتهار املشهود له يوم القيامة ابلفضل وعلو الدرجة، وكما أن للا يفضح ابلشه وقال بعض العلماء
 قوماً، فكذلك يكرم ابلشهادة آخرين.

 3  فائدة :
 ( الصواب أن هذه الشهادة بلسان املقال .  يشهد قوله ) 

َها َلَما  )  قال يف املنهل : والصحيح أن للجمادات والنباًتت واحليواانت علًما وإدراًكا وتسبيًحا، كما ي عَلم  من قوله تعاىل  ن ْ َوإينَّ مي
َْمديهي )  ، وقوله (  يَ ْهبيط  ميْن َخْشَيةي اَّللَّي   ( .   َوإيْن ميْن َشْيٍء إيالَّ ي َسبنيح  حبي

 .  قال البغوي: وهذا مذهب أهل السنة، ويدل عليه قضية كالم الذئب والبقرة، وغريمها 
 4  فائدة :

 َأْطَول  النَّاسي أَْعَناقًا يَ ْوَم اْلقيَياَمة(.  ) ...  معِن قوله 
 : أكثر الناس تشوقاً إىل رمحة للا. قيل

 إذا أجلم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال يناْلم ذلك الكرب والعرق. وقيل:
 معناه أَنم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق. ]شرح النووي[. وقيل:

 5فائدة :  
 ) ... إيَذا ن وديَي ليلصَّالَةي أَْدبَ َر الشَّْيطَان  َله  ض رَاٌط َحَّتَّ الَ َيْسَمَع التَّْأذيين( سبب هروبه:  قوله 
 لئال يسمعه فيضطر إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة.  قيل:

 إمنا ي دبر لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه.  وقيل:
 ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن ابلتوحيد. ]شرح النووي[. وقيل:
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 6فائدة :  
 على قولني: اختلف العلماء يف األفضلية بني األذان واإلمامة 

 أن األذان أفضل.  القول األول:
 وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمني.

 واستدلوا ابألحاديث اليت سبقت واليت تدل على فضل األذان. -أ
 وألن األذان أشق. -ب

 : أن اإلمامة أفضل. القول الثاين
 وهو مذهب احلنفية واملالكية. 

 أحدكم وليؤمكم أكربكم(.  )فليؤذن لكم  لقول النيب -أ
 توالها بنفسه، وكذلك خلفاؤه، وَل يتولوا األذان، وال َيتارون إال األفضل.  أن النيب -ب
تار ْلا من هو أكمل حاالً وأفضل. -ج  وألن اإلمامة َي 
 :  أجاب أصحاب القول األول عن أدلة القول الثاينو 

النشغاْلم مبصاحل املسلمني اليت   ، لراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه َل يقم مبهمة األذان وال خلفاؤه ا  قالوا: كون النيب 
 ومراعاة أوقاته.  ،فلم يتفرغوا لْلذان  ،ال يقوم هبا غريهم  

. )املوسوعة الفقهية(.  وقال عمر بن اخلطاب   : لوال اخلالفة ألذَّنت 
دون؛ ألَنم اشتغلوا أبهم من املهم، ألن اإلمام يتعلق به مجيع  وخلفاؤه الراش وقال الشيخ ابن عثيمني: وإمنا َل يؤذن رسول للا 

 الناس فلو تفرغ ملراقبة الوقت النشغل عن مهمات املسلمني.
 اْختَ َلَف اْلف َقَهاء  يفي أَنَّه  َهل اأْلَذان  أَْفَضل أَمي اإْلَماَمة ؟ (  املوسوعة الفقهية ) جاء يف 

، َوريَوايٌَة عي َفَذَهَب احْلََنفييَّة  يفي  ْنَد َأمْحََد، إيىَل َأنَّ اإْلَماَمَة  اْلم ْعَتَمدي َوه َو اْلَمْشه ور  عيْنَد اْلَماليكييَّةي، َوه َو قَ ْوٌل عيْنَد بَ ْعضي َأْصَحابي الشَّافيعييني
.  أَْفَضل ميَن اأْلَذاني

 َّ هي، وََكَذليَك خ َلَفاؤ ه  ا ألينَّ النَّيبي د وَن، َوَلَْ يَ تَ َولَّو ا اأْلَذاَن، َوه ْم اَل ََيَْتار وَن إيالَّ اأْلْفَضل، َوألينَّ اإْلَماَمَة َي َْتار  َْلَا مَ تَ َوالََّها بينَ ْفسي ْن لرَّاشي
 ه َو َأْكَمل َحااًل َوأَْفَضل. 

َا، َوه َو قَ ْوٌل عيْنَد احلَْ  حي عيْنَدمه   َنفييَّةي َواْلَماليكييَّةي إيىَل َأنَّ اأْلَذاَن أَْفَضل ميَن اإْلَماَمةي. َوَذَهَب الشَّافيعييَّة  َواحْلََنابيَلة  يفي الرَّاجي
ًا(.   ليَقْوليهي تَ َعاىَل )َوَمْن َأْحَسن  قَ ْواًل مميَّْن َدَعا إيىَل اَّللَّي َوَعميل َصاحلي

َها: نَ َزَلْت يفي اْلم َؤذنينينَي. َي اَّللَّ  َعن ْ  قَاَلتي السَّينيَدة  َعائيَشة  َرضي
ني َولي  د وا إيالَّ َأْن َيْسَتهيم وا َعَلْيهي اَلْستَ هَ  َقْول النَّيبي  م وا(.)َلْو يَ ْعَلم  النَّاس  َما يفي الننيَداءي َوالصَّفني اأْلوَّل مث َّ َلَْ جيَي

 )اْلم َؤذنين وَن َأْطَول النَّاسي أَْعَناقًا يَ ْوَم اْلقيَياَمة(.  َوقَ ْوليهي  
دي اأْلئيمََّة َواْغفيْر ليْلم َؤذنينينَي(. َوليَقْوليهي   )اإْلَمام  َضاميٌن َواْلم َؤذنين  م ْؤمَتٌَن، اللَّه مَّ أَْرشي

، َواْلَمْغفيرَة  أَْعَلى ميَن اإْلْرَشادي.   َواأْلَمانَة  أَْعَلى َوَأْحَسن  ميَن الضََّماني
ني   َغاْلييْم مبيَ ََلْ يَ ق ْم مبي    قَال وا: َكْون  النَّيبي يقي َوْقتيهيْم َعْنه ، اليْنشي د وَن يَ ع ود  السََّبب  فييهي ليضي َصاليحي اْلم ْسليمينَي الَّيتي هيمَّةي اأْلَذاني َواَل خ َلَفاؤ ه  الرَّاشي

، َوم رَاَعاةي أَْوقَاتيهي.  َا َغرْي ه ْم، فَ َلْم يَ تَ َفرَّغ وا ليْْلَذاني  اَل يَ ق وم  هبي
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. ْبن  اخْلَطَّابي  قَال ع َمر    : َلْوالَ اخلْيالََفة  أَلذَّْنت 
 َويفي قَ ْوٍل عيْنَد احْلََنفييَّةي َوالشَّافيعييَّةي َواْلَماليكييَّةي َأَنَّ َما َسَواٌء يفي اْلَفْضل. 
َا، َفهيَي أَْفَضل، َوإيالَّ فَاأْلَذان  َويفي قَ ْوٍل آَخَر عيْنَد ك لٍن ميَن اْلَماليكييَّةي َوالشَّافيعييَّةي أَنَّه  إيْن َعليَم ميْن ن َ  َصاْلي هي اْلقيَياَم حبي ق وقي اإْلَماَمةي َومجَييعي خي ْفسي

 أَْفَضل. 
 7فائدة :  

 األذان واإلمامة :  ختلف يف اجلمع بنيا
فقيل: يكره، ويف البيهقي من حديث جابر مرفوًعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف، وصح عن عمر "لو أطيق األذان مع  

"، رواه سعيد بن منصور، وغريه  .   اخلالفة ألذَّْنت 
 وقيل: هو خالف األوىل.   

 ) الفتح ( .   وقيل: يستحب، وصححه النووي. 
 8فائدة :  

 .ثبوت املغفرة للمؤذن مبد صوته 
 9  فائدة :

 .  ريفْ َعة  شأن املؤذن يوم القيامة، حيث شهد له كل رطب وايبس، ممن مسع صوته. وللا تعاىل أعلم 
 10  فائدة :

فال يشرتط له رفع الصوت إال بقدر    -يف غرفة أو مكتب أو مصلَّى خاص    - إذا كان املؤذن يؤذن لنفسه أو جلماعة حاضرين معه  
احلاضرين معه؛ ألن املقصود من األذان وهو اإلعالم َيصل بذلك، وهل يستحب له رفع الصوت ابألذان ما يسمع نفسه أو يسمع  

ومحل هؤالء األحاديث الواردة يف رفع الصوت   -وهو وجه عند الشافعية    -أو ال يستحب؟! قوالن للعلماء واألظهر عدم استحبابه  
 أَنا لْلذان جلماعة غري حاضرين معه. 

 : فالواجب أن ي ْسميَع من ي  َؤذينن  ْلم فقط، وما زاد على ذلك فغري واجب. -رمحه للا   -ن صاحل العثيمني قال الشيخ ُممد ب
 اَبُب َما َيَُِب َعَلى اْلُمَؤذِ ِن ِمْن تَ َعاُهِد اْلَوْقتِ 

 ( .  َواْلُمَؤذِ ُن ُمْؤََتٌَن ، اللَُّهمَّ َأْرِشِد األَئِمََّة َواْغِفْر ِلْلُمَؤذِ ِنْيَ اإِلَماُم َضاِمٌن )   َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  
 ========== 

م  الضامن مبعِن: احلافظ والراعي، والضمان مبعِن: احلفظ والرعاية، فاإلمام َيفظ الصالة وعدد الركعات على القو )اإلمام ضامن..(  
. 

 على صالهتم وصيامهم.  أي: أمني الناس (  واملؤذن مؤَتن) 
 أي: وفقهم للعمل مبا تكفلوا به واخلروج من عهدته.)اللهم أرشد األئمة( 

 أي: ُتاوز عما عساه يقع منهم من التقصري يف األمانة اليت حتملوها بسبب تقدم أو أتخر، وحنو ذلك.قوله: )واغفر للمؤذنْي( 
 1  فائدة :

 متن على صالة الناس وصيامهم . ؤ احلديث دليل على أن اإلمام ضامن للناس صالهتم ، وأن املؤذن م
 : ) اإلمام ضامن ( : يشتمل على كثري من معاين الضمان اليت اتفق عليها أهل العلم يف أبواب صالة اجلماعة قوله ف
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لبطالن ، وَيفظ عليهم عدد الركعات ، وال ينقر هبم الصالة فاإلمام ضامن : مبعِن أنه جيب عليه أن َيفظ صالة املأمومني من ا
 . نقرا خمال ابألركان ، وال يقصر يف العناية بشروط الصالة وحتقيق سننها وهيئاهتا ، وحنو ذلك

تحمل واإلمام ضامن مبعِن : أنه يتحمل عن املأموم اجلهر يف الصالة اجلهرية ، ويتحمل عنه قراءة السورة القصرية أيضا ، كما ي
 . سهو املأموم إذا ترك بعض السنن ، بل ويتحمل عنه قراءة الفاحتة إذا جاء مسبوقا ، كل ذلك من معاين الضمان املتفق عليها

واإلمام ضامن أيضا مبعِن : أنه متكفل ابلدعاء جلميع املأمومني إذا قنت هبم ، أو دعا ْلم ، متكفل بتعليم املأمومني أحكام الصالة 
  . يهم ، وال َيرموا ثواهبا الكاملكي ال تفسد عل

قوله : )اإلمام ضامن( قال أهل اللغة : الضامن يف كالم العرب معناه : الراعي . والضمان معناه : الرعاية،  : رمحه للا  يقول اْلطاِب
 : قال الشاعر

 رعاكي ضمان للا اي أم مالك ... وَّللن أن يشقيك أغِن وأوسع 
 . ظ الصالة وعدد الركعات على القوم واإلمام ضامن مبعِن : أنه َيف

 . وقيل معناه : ضامن الدعاء ، يعمهم به وال َيتص بذلك دوَنم ، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا يف شيء
 اً . أنه يتحمل القراءة عنهم يف بعض األحوال ، وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه راكع  وقد أتوله قوم على معِن :
 . أصل الضمان : الرعاية واحلفظ ؛ ألنه َيفظ على القوم صالهتم : رمحه للا ويقول بدر الدين العيِن 

 . وقيل : ألنه يتحمل القراءة عنهم ، ويتحمل القياَم إذا أدركه راكًعا 
 . ة املقتدين به يف عهدته ، وصحتها مقرونة بصحة صالته ؛ فهو كاملتكفل ْلم صحة صالهتموقيل : صال

 .وقيل : ضمان الدعاء يعمنهم به ، وال َيتص بذلك دوَنم " انتهى
 . ) اإلمام ضامن ( الضمان يف اللغة : الكفالة ، واحلفظ ، والرعاية :  رمحه للا  ويقول الشوكاين

 . " ضمناء على اإلسرار ابلقراءة واألذكار ، حكي ذلك عن الشافعي يف " األم  -ألئمة  يعين ا – واملراد : أَنم 
 . وقيل : املراد : ضمان الدعاء ، أن يعم القوم به ، وال َيص نفسه 

 .   وقيل : ألنه يتحمل القيام والقراءة عن املسبوق " انتهى
َنَّه  ي ْشريف  َعَلى اْلمَ ( قييَل: َواْلُمَؤذِ ُن ُمْؤََتَنٌ ْول ه  )ق عي اْلَعاليَيةي اْلم رَاد  أَنَّه  أَمينٌي َعَلى َمَواقييتي الصَّاَلةي. َوقييَل: أَمينٌي َعَلى ح َرمي النَّاسي ألي  َواضي

 2  فائدة :
َماَمةي أليَ  يَلةي اأْلََذاني َوَعَلى أَنَّه  أَْفَضل  ميْن اإْلي  نَّ اأْلَمينَي أَْرَفع  َحااًل ميْن الضَّمينيي، َوَقْد تَ َقدََّم اخلْياَلف  يفي َذليكَ احْلَدييث  ا ْست ديلَّ بيهي َعَلى َفضي

 ) نيل األوطار ( .   يف احلديث السابق .
، َواْلَمْغفيرَة  أَْعَلى ميَن اإْلْرَشادي. (   املوسوعة الفقهية جاء يف )   َواأْلَمانَة  أَْعَلى َوَأْحَسن  ميَن الضََّماني
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 اَبُب اأَلَذاِن فَ ْوَق اْلَمَنارَةِ 
اَن بَ ْيِِت ِمْن َأْطَوِل بَ ْيٍت َحْوَل اْلَمْسِجِد وََكاَن ِباَلٌل يُ َؤذِ ُن َعَلْيِه اْلَفْجَر ) كَعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ ، َعِن اْمَرَأٍة ِمْن َبِِن النَّجَّاِر قَاَلْت  

ْيٍش َأْن ْيِت يَ ْنظُُر ِإََل اْلَفْجِر ، فَِإَذا رَآُه ََتَطَّى ، ُثَّ قَاَل : اللَُّهمَّ ِإين ِ َأمْحَُدَك َوَأْسَتِعيُنَك َعَلى قُ رَ فَ َيْأِت ِبَسَحٍر فَ َيْجِلُس َعَلى اْلب َ 
َلًة َواِحَدًة تَ عْ   ( .  ِِن َهِذِه اْلَكِلَماتِ يُِقيُموا ِديَنَك قَاَلْت : ُثَّ يُ َؤذِ ُن ، قَاَلْت : َواَّللَِّ َما َعِلْمُتُه َكاَن تَ رََكَها لَي ْ

 ========== 
 .  إيْسَناد ه  َحَسنٌ قال ابن حجر : 

 1  فائدة :
 . أن يكون املؤذن على موضع عالاحلديث دليل استحباب 

 . كان بييت من أطول بيت حول املسجد، فكان بالل يؤذن عليه الفجر( حلديث الباب )  -أ
لْلذان، ويف بعض الرواايت قال ) ... رأيت يف املنام كأن رجاًل قام وعليه بردان أخضران   ما جاء يف رواية عبد للا بن زيد  -ب

 على جذم حائط فأذنن ... (. 
قال )إنَّ بياَلاًل ي  َؤذنين  بيَلْيٍل، َفك ل وا َواْشَرب وا َحَّتَّ ي  َؤذنيَن اْبن    أن النيب    -رضي للا عنهما    -ما جاء يف حديث عبد للا بن عمر  -ج

 أ مني َمْكت وٍم( قال: وَل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا.
وَل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا( فهذا يدل على أَنما يؤذانن على مكان مرتفع؛ ألنه ذكر النزول  وجه الداللة: قوله ) 

 واالرتقاء، وهذا ال يكون إال يف املرتفع من املكان.
 تفع أبلغ يف اإلعالم، وهو املقصود األعظم من األذان.أن األذان من مكان مر -د

 : يستحب أن يؤذن على موضع عال من منارة أو غريها ، وهذا ال خالف فيه .    ) اجملموع ( .  قال النووي
 اَبُب َما َجاَء يف الدَُّعاِء َبْْيَ اأَلَذاِن َواإِلقَاَمةِ 

 ( .  اَل يُ َردُّ الدَُّعاُء َبْْيَ اأَلَذاِن َواإِلقَاَمةِ )   هللِا  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل : قَاَل َرُسولُ 
 ========== 

  احلديث صحيح .
 والنسائي . ،  الرتمذي : احلديث أخرجه أيضاً و 

 1  فائدة :
 احلديث دليل على استحباب الدعاء بني األذان واإلقامة ، فإن الدعاء ال يرد . 

 2  فائدة :
 يكن يف الدعاء إمث أو قطيعة رحم.مقيد إن َل هذا احلديث 

ني  ْل، قييلَ  َعْن َأِبي ه َريْ رََة َعني النَّيبي ٍم َما َلَْ َيْستَ ْعجي اَي َرس وَل اَّللَّي َما  أَنَّه  قَاَل )اَل يَ زَال  ي ْسَتَجاب  ليْلَعْبدي َما َلَْ يَدْع  إبييمثٍْ أَْو َقطييَعةي َرحي
ْستيْعَجال  قَاَل؟  ر  عيْنَد َذليَك َويَدَع  الدَُّعاء( رواه مسلم. االي يب  ِلي فَ َيْسَتْحسي  يَ ق ول  َقْد َدَعْوت  َوَقْد َدَعْوت  فَ َلْم أََر َيْسَتجي

 قال ابن القيم: الدعاء من أقوى األسباب، فليس شيء أنفع منه، فمَّت أ ْليَم العبد الدعاء حصلت اإلجابة. 
 3  فائدة :

 حصل هذا الوقت.يستحب التقدم مبكراً لي
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د وا إيالَّ أَْن َيْسَتهيم وا َعَلْيهي اَلْستَ َهم وا، َوَلْو  )َلْو يَ ْعَلم  النَّاس  َما يفي  وقد جاء يف فضل التبكري قوله  الننيَداءي َوالصَّفني اأَلوَّلي مث َّ َلَْ جيَي
ريي اَلْستَ بَ ق وا إيلَْيهي( متفق عليه.   يَ ْعَلم وَن َما يفي الت َّْهجي

 أراد من هذا اخلرب احلث على اغتنام هذا الوقت ابلدعاء، فإنه حري ابإلجابة.  نيب وال
 4  فائدة :

 ما احلكم فيمن يستعجل بركعيت حتية املسجد اليت بني األذان واإلقامة حَّت يتمكن من الدعاء؟
 عثيمني[. هذا خطأ، ألن الدعاء يف الصالة أفضل من الدعاء خارج الصالة. ]قاله ابن 

 5  فائدة :
 يقول بعض الناس: أدعو للا وال يستجاب ِل؟  

 قد يكون لوجود مانع.واجلواب : 
) ... يف الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء، اي رب اي رب، ومطعمه   ففي حديث أيب هريرة. قال: قال 

 حرام، ومشربه حرام، فأىنَّ يستجاب له( رواه مسلم. 
 6  فائدة :

 هل اإلنسان إذا دعا عليه شخص َياف أم ال؟
 : الراد للدعاء والقابل له هو للا، وعليه

فاإلنسان إذا دعا عليه آخر ال َياف إال إذا كان ظاملاً، ألن اإلنسان إذا دعا على غري ظاَل، فإن الذي جييبه هو للا عز وجل،   
ولو أجابه على دعائه لكان للا يعني الظاملني، وحاشاه من ذلك، بل للا يقول )إنه ال يفلح الظاملون(، وعلى هذا: فال ختف من 

 بغري حق. ]قاله ابن عثيمني[. دعاء من يدعو عليك 
 7  فائدة :

 :بعض املواضع اليت يستحب فيها الدعاء  
 بْي األذان واإلقامة.-أ

 حلديث الباب.
 يف السحر. -ب

كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول: من يدعوين فأستجيب له،    -تبارك وتعاىل  -)ينزل ربنا  لقوله 
 ، من يستغفرين فأغفر له( متفق عليه.من يسألين فأعطيه

 بعد العصر يوم اجلمعة.-ج
عبد مسلم قائم يصلي يسأل للا تعاىل شيئًا إال أعطاه إايه، وأشار بيده يقللها(  يف يوم اجلمعة )وفيه ساعة ال يوافقها لقوله 

 وعند أيب داود ) ... آخر ساعة من العصر(.  متفق عليه.
 يف السجود. -د

 )أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء( رواه مسلم.  لقوله 
 عند صياح الديكة. -ه 

 صياح الديكة فاسألوا للا من فضله، فإَنا رأت ملكاً( متفق عليه. )إذا مسعتم  لقوله 
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َع اْلُمَؤذِ نَ   اَبُب َما يَ ُقوُل ِإَذا َسَِ
: ُقْل َكَما يَ ُقوُلوَن فَِإَذا   رَُجاًل ، قَاَل : ََي َرُسوَل هللِا ِإنَّ اْلُمَؤذِ ِنَْي يَ ْفُضُلونَ َنا ، فَ َقاَل : َرُسوُل هللِا    َأنَّ )  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو  

 ( .  انْ تَ َهْيَت َفَسْل تُ ْعطَهْ 
 ========== 

 حديث حسن .
 1  فائدة :

 احلديث دليل على استحباب الدعاء بعد األذان .
 2فائدة :  

 لقوله ) قل كما يقولون ( . يث دليل على استحباب القول مثل ما يقول املؤذن احلد
 3فائدة :  

 أذكار األذان :
 أواًل: متابعة املؤذن يف كل مجلة يقوهلا:

ْعت ْم اَلننيَداءَ  قَاَل: قَاَل َرس ول  َاَّللَّي  حلديث َأيبي َسعييٍد َاخْل ْدرييني  ْثَل َما يَ ق ول  اَْلم َؤذنين ( م ت ََّفٌق َعَلْيهي. ،)إيَذا مسَي  فَ ق ول وا مي
َّ  -ب ْثَل َما يَ ق ول  مث َّ َصلُّوا َعَلىَّ فَإينَّه  َمْن  وحلديث َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي أَنَّه  مسَيَع النَّيبي ْعت م  اْلم َؤذنيَن فَ ق ول وا مي يَ ق ول  )إيَذا مسَي

َا َمْنزيَلٌة يفي  يَلَة فَإيَنَّ َ اْلَوسي َا َعْشراً مث َّ َسل وا اَّللََّ ِلي َبغيي إيالَّ ليَعْبٍد ميْن عيَبادي اَّللَّي َوأَْرج و َأْن َأك وَن    َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيهي هبي اجْلَنَّةي الَ تَ ن ْ
يَلَة حَ  َ اْلَوسي  لَّْت َله  الشََّفاَعة( رواه مسلمَأاَن ه َو َفَمْن َسَأَل ِلي

 إال يف اْليعلتْي فإنه يقول: ال حول وال قوة إال ابهلل. 
 حلديث عمر ولفظه:

 اَّللَّ  َأْكرَب . مث َّ قَاَل َأْشَهد  )إيَذا قَاَل اْلم َؤذنين  اَّللَّ  َأْكرَب  اَّللَّ  َأْكرَب . فَ َقاَل َأَحد ك ْم اَّللَّ  َأْكرَب   عن ع َمَر ْبني اخْلَطَّابي قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي 
َّللَّي. قَاَل َأْشَهد  َأنَّ ُم َمَّداً َرس ول  اَّللَّي. مث َّ قَاَل َحيَّ َعَلى َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ . قَاَل َأْشَهد  َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ  مث َّ قَاَل َأْشَهد  َأنَّ ُم َمَّداً َرس ول  ا

. قَاَل الَ َحْوَل َوالَ ق  وََّة إيالَّ الصَّالَ  َّللَّي. مث َّ قَاَل َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحي َّللَّي. مث َّ قَاَل اَّللَّ  َأْكرَب  اَّللَّ  َأْكرَب . قَاَل اَّللَّ   ةي. قَاَل الَ َحْوَل َوالَ ق  وََّة إيالَّ ابي  ابي
 اَّللَّ . قَاَل الَ إيَلَه إيالَّ اَّللَّ . ميْن قَ ْلبيه( رواه مسلم.   َأْكرَب  اَّللَّ  َأْكرَب . مث َّ قَاَل اَل إيلََه إيالَّ 

 َثنياً: الدعاء بعد الشهادتْي ابلدعاء الوارد. 
قال: )من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ال إله إال للا وحده ال شريك له، وأن  عن رسول للا  عن سعد بن أيب وقاص 

 .  رواه مسلم  ومبحمد رسواًل، وابإلسالم ديناً، غفر له ذنبه(ُممداً عبده ورسوله، رضيت ابهلل رابً 
 ويف رواية: )وأان أشهد ... (. 

 بعد األذان. َثلثاً: الصالة على النيب  
ْثَل َما يَ ق ول  مث َّ َصلُّوا َعَلىَّ فَإينَّه  َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّ  -السابق  -حلديث عبد للا بن عمرو  ْعت م  اْلم َؤذنيَن فَ ق ول وا مي ى اَّللَّ  )إيَذا مسَي

َا َعْشراً ... (.   َعَلْيهي هبي
 رابعاً: قول: اللهم ربِ  هذه الدعوة ... أل 
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)من قال حني يسمع النداء: اللهم ربني هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آتي ُممداً   قال رسول للا  قال: عن جابر 
 الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً ُمموداً الذي وعدته ... ( رواه البخاري.

 خامساً : الدعاء بعد األذان . 
 حلديث الباب .

 4  فائدة :
 املؤذن على قولني:اختلف العلماء يف حكم إجابة 

 أنه واجب. القول األول: 
 وهذا مذهب الظاهرية.

ْعت م  اْلم َؤذنيَن فَ ق ول وا )   –السابق  -حلديث عبد للا بن عمرو    .... ( . إيَذا مسَي
 فقوله ) ... فقولوا ... ( هذا أمر واألمر يقتضي الوجوب. 

 أنه سنة غري واجب. القول الثاين:
 وهذا مذهب مجهور العلماء.

 والصارف عن الوجوب:
إذا طلع الفجر يستمع األذان، فإن مسع أذاانً أمسك وإال أغار، فسمع رجاًل يقول: للا    ديث أنس قال: )كان رسول للا  ح  -أ

 على الفطرة، مث قال: أشهد أن ال إله إال للا، أشهد أن ال إله إال للا، فقال رسول للا  أكرب للا أكرب، فقال رسول للا 
 رجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى( رواه مسلم. خ

 َل يتابع املؤذن. قالوا: إن ظاهر احلديث يدل على أن النيب 
 )إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم(.  ولقوله -ب

أن املقام مقام تعليم، واحلاجة تدعوا إىل بيان كل ما َيتاج إليه، وهؤالء وفد قد ال يكون عندهم علم مبا قاله النيب  وجه الداللة:
    يف متابعة املؤذن، فلما ترك النيب  .]التنبيه على ذلك مع دعاء احلاجة إليه، دلَّ على أن اإلجابة ليست واجبة. ]الشرح املمتع 

 وهذا القول هو الراجح. 
 عن حديث صاحب املعزى من وجهني:أجاب أصحاب القول األول و 

 ليس يف احلديث أنه َل يقل مثل ما قال، فقد يكون قاله وَل ينقله الراوي اكتفاء ابلعادة، ونقل القول الزائد. األول:
 .  َيتمل أن يكون األمر ابإلجابة بعد هذه القضية، أو أن يكون قاله لكن بصوت منخفض َل يسمع الثاين:

 5  فائدة :
 استحباب الدعاء بعد األذان .

 :ردت أحاديث كثرية يف مشروعية الدعاء بعد األذان قد و و 
َا  )  –السابق  – َعْن َعْبدي للاي ْبني َعْمريو منها :  ْثَل َما يَ ق ول  مث َّ َصلُّوا َعَليَّ، فَإينَّه  َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى للا َعَلْيهي هبي فَ ق ول وا مي

َا َمْنزيَلٌة يفي اجْلَنَّةي  يَلَة، فَإيَنَّ َ اْلَوسي  .... ( .  َعْشرًا، مث َّ َسل وا للاَ ِلي
قَامَ اَل  (   -وقد تقدم  -أََنسومنها : حديث   ة ( . ي  َردُّ الدَُّعاء  َبنْيَ اأْلََذاني َواإْلي

 ( .  فَإيَذا انْ تَ َهْيَت َفَسْل ؛ ت  ْعطَهْ ومنها : حديث الباب ) ... 
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وهذا احلديث األخري صريح يف أن الدعاء يكون بعد األذان ، ولذلك اقتصر بعض العلماء على هذا ، وَل يذكروا الدعاء أثناء 
 . األذان

 6 فائدة :  
 :  يف بعض األحاديث ما يفيد بظاهره أن الدعاء يستجاب أيضا أثناء األذانورد 

ني فروى احلاكم  َعْن َأيبي أ َماَمَة   يَب الدَُّعاء  ل ) إذا قَا ، َعني النَّيبي  ( .  اَنَدى اْلم َناديي ف تيَحْت أَبْ َواب  السََّماءي، َواْست جي
(  ََيْض ر  الننيَداء ، َوالصَّفُّ يفي َسبييلي اَّللَّ  حني :َساَعَتاني ت  ْفَتح  َْل َما أَبْ َواب  السََّماءي، َوَقلَّ داٍع ت  َردُّ َعَلْيهي َدْعَوت ه  ل ) وَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَا

 رواه البخاري يف األدب املفرد .
َتاني اَل ت  َردَّ ) ث  وَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي   م  بَ ْعض ه ْم ن ْ نَي ي  ْلحي ، الدَُّعاء  عيْنَد الننيَداءي، َوعيْنَد اْلَبْأسي حي ، أَْو قَ لََّما ت  َردَّاني اني

 . رواه أبو داود (  بَ ْعًضا
 :فمن العلماء من محل هذه األحاديث على الدعاء بعد األذان 

حني األذان ، وإمنا اقتصر على استحباب الدعاء بعد  كالنووي رمحه للا ، فإنه َل يذكر يف كتابه "األذكار" أن الدعاء مستحب
 . التاِل  األذان ، فإنه ترجم "ابب الدعاء بعد األذان" وذكر بعض األحاديث املتقدمة ، وذكر معها حديث سهل بن سعد  

 . ومن العلماء من اكتفى بذكر احتماْلا للمعنيني
، أَْو بَ ْعَده   : قال القاري يف قوله يف حديث سهل بن سعد : )الدَُّعاء  عيْنَد الننيَداءي( نَي اأْلََذاني  .َأْي: حي

َأنَّ ِباَلالً َأَخَذ يف اإِلقَاَمِة ، فَ َلمَّا َأْن قَاَل : َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة ، قَاَل : النَّيبُّ  )  َعْن َأِب أَُماَمَة ، َأْو َعْن بَ ْعِض َأْصَحاِب النَّيبِ   
  َوَأَداَمَها ُ  ( . : َأقَاَمَها اَّللَّ

 ========== 
 .احلديث ضعيف 

 قال النووي : إسناده ضعيف جداً .
 وقال ابن رجب : ويف هذا اإلسناد ضعف . 

 فيه راو جمهول .  وقال ابن حجر :
 1  فائدة :

 اختلف العلماء: هل جييب املقيم أم ال على قولني:  
 : يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول املؤذن إال يف احليعلة.  القول األول

 ابز والشيخ األلباين. وهذا مذهب كثري من الفقهاء من احلنابلة والشافعية، وقال به من املعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن  
وكذلك ابلننسبة للمقيم فقد صرنح احلنفينة والشنافعينة واحلنابلة أن يستحبن أن يقول يف اإلقامة: مثل ما   (املوسوعة الفقهية جاء يف )

 يقول يف األذان" انتهى.
 .  الشافعي رمحه للا: ويستحب ملن مسع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول قال الشريازي

وشرحه النووي رمحه للا بقوله: واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته يف اإلقامة كما قال املصنف، إال الوجه الشاذ الذي قدمناه 
 عن " البسيط. )اجملموع(. 

 ا يقول. : ويستحب أن يقول يف اإلقامة مثل م وقال ابن قدامة
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 وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء: السنَّة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم؛ ألَنا أذان اثن، فتجاب كما جياب األذان. 
 أذاانً يف قوله )بني كل أذانني صالة( فسماها أذاانً.   ألنه نداء، وقد مساه النيب  -أ

أقامها للا وأدامها، وقال يف سائر  لما أن قال: قد قامت الصالة، قال النيب )أن بالاًل أخذ يف اإلقامة، ف البابوحلديث  -ب
 . اإلقامة كنحو حديث عمر يف األذان( 

 : أنه ال يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول. القول الثاين
 وهو ظاهر مذهب املالكية، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني.

 ى ذلك، واالستحباب حكم شرعي َيتاج إىل دليل. ألنه ال يوجد دليل صحيح يدل عل-أ
)بني كل أذانني صالة( فسمى اإلقامة أذاانً، فهذا من ابب التغليب، ورجحه الشيخ ُممد بن إبراهيم،   وأما قول النيب  -ب

 وهذا هو الصحيح.
 وقد سئل الشيخ ُممد بن صاحل العثيمني رمحه للا عن املتابعة يف اإلقامة. 

 وللا أعلم .  املتابعة يف اإلقامة فيها حديث أخرجه أبو داود، لكنه ضعيف ال تقوم به احلجة، والراجح: أنه ال ي تابع.فأجاب: 
 2  فائدة :

 على القول ابستحباب الرتديد خلف املقيم :
 ه حديث ضعيف . فقد قال بعض العلماء : يقول عند قوله : قد قامت الصالة ، أقامها للا وأدامها ، حلديث الباب ، ولكن

 : يستحب أن يتابعه يف ألفاظ اإلقام  ة ، إال أنه يقول يف كلمة اإلقامة : أقامها للا وأدامها .  ) اجملموع ( .  قال النووي
 .  : قد قامت الصالة ، وال يقول : أقامها للا وأدامها والراجح أنه يقول 

أمر أن نقول مثل ما يقول املؤذن ، وَل يرد استثناء صحيح يف ذلك إال عند قول املؤذن : "حي على الصالة" ، "حي   ألن النيب  
 .  . "على الفالح" ، فإننا نقول : "ال حول وال قوة إال ابهلل

 اَبُب َما يَ ُقوُل ِعْنَد َأَذاِن اْلَمْغِربِ 
َأْن َأُقوَل ِعْنَد َأَذاِن اْلَمْغِرِب : اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا ِإقْ َباُل لَْيِلَك ، َوِإْداَبُر ََّنَاِرَك ،  َعلََّمِِن َرُسوُل هللِا  )َعْن أُمِ  َسَلَمَة ، قَاَلْت 

 ( . َوَأْصَواُت ُدَعاِتَك ، فَاْغِفْر َل 
 ---------- 

 احلديث ضعيف .
أي : إذا ًتبعه  ،    هول ال ي عَرف ، قال عنه احلافظ يف التقريب : " مقبولمدار هذا احلديث على : أيب كثري موىل أم سلمة . وهو جم

 ث .) شاركه( راٍو آخر، وَل يتابعه أحد على هذا احلدي
َا نَ ْعريف ه  ميْن َهَذا اْلَوْجهي، َوَحْفَصة  بيْنت  َأيبي َكثيرٍي اَل نَ ْعريف  َها، َواَل نَ عْ  ولذلك ضعفه الرتمذي بقوله :   ا.ريف  أاََبهَ "َهَذا َحدييٌث َغرييٌب، إيمنَّ

 .             ) اجملموع ( .  وقال النووي : وحديث أم سلمة رواه أبو داود والرتمذي ، وىف إسناده جمهول
 فائدة : 

ال حرج يف الدعاء مبا ورد يف هذا احلديث ، ولكن من غري اعتياد هذا التوقيت ، وال اعتقاد   احلديث ضعيف كما تقدم ، لكن
 . فضل خاص به ، أو أنه من األوراد الثابتة يف املساء

 يث .وهو دعاء ال ُمذور فيه ، لكن توقيته تعبداً ال يصح فيه حد : رمحه للا قال الشيخ بكر أبو زيد
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 اَبُب َأْخِذ اأَلْجِر َعَلى التَّْأِذينِ 
ْذ ُمَؤذِ َنً  ) َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأِب اْلَعاِص ، قَاَل   قُ ْلُت ََي َرُسوَل هللِا اْجَعْلِِن ِإَماَم قَ ْوِمي ، قَاَل : أَْنَت ِإَماُمُهْم َواقْ َتِد أبَِْضَعِفِهْم َواّتَِّ

 ( .   اَل َيَُْخُذ َعَلى َأَذانِِه َأْجًرا
 ---------- 

 احلديث صحيح .
 وقد رواه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . 

على  النيب استعمله وقومه هم أهل الطائف، وقد م ، مقدًما عليهم، وقدوة ْل: أي ،  ( أي: جعلتك إمامًا ْلمأنت إمامهم) 
،   رجاء أن يكون يف توليته صالح  قومه، وقد ظهر ذلك بعده    الطائف، وأقره أبو بكر، مث عمر، وإمنا طلب ذلك من النيب  

 وأراد قومه الردة خطب فيهم، فقال: كنتم آخر الناس إسالًما، فال تكونوا أوْلم ارتداًدا، فثبتوا على اإلسالم.  وذلك أنه ملا تويف 
أي: راعي حال الضعيف منهم يف ختفيف الصالة مع اإلمتام حَّت ال مَيَلَّ القوم، وعرب عن املراعاة ابالقتداء مشاكلة    (  واقتد أبضعفهم)

القتدائهم به، فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي بصالتك فاقتد أنت   أيضًا   بضعفه، واسلك له سبيل التخفيف يف القيام 
 .والقراءة

 أي: أجرة دنيوية؛ ألن الذي ال أيخذ على األذان أجرة أقرب إىل اإلخالص، واحلرصي على إبراء الذمة.(  ال َيخذ على أذانه أجراً )
 1  فائدة :
ْذ ُمَؤذِ ًَن اَل َيَُْخُذ َعَلى َأَذانِِه َأْجًراقوله )  استدل به من قال بتحرمي أخذ األجرة على األذان .( َواّتَِّ

 :وهذه املسألة ْلا أحوال
الفقهاء على جواز أخذ األجرة على األذان إذا كان ذلك من بيت املال، إال أن الشافعية واحلنابلة قيدوا ذلك بعدم وجود اتفق  -أ

 .متربع
 :وإمنا كان جائزاً إذا كان من بيت املال ألمور

 .أن ما أيخذه من بيت املال ليس عوضاً وأجرة، بل رزق لإلعانة على الطاعة أواًل:
 .مني حاجة إىل األذان واإلقامة وقد ال يوجد متطوع هبما، وإذا َل يدفع الرزق فيهما تعطنلتاأن ابملسل َثنياً:
 .أن بيت املال معدن ملصاحل املسلمني، فإذا كان بذله ملن يتعدى نفعه إىل املسلمني ُمتاجاً إليه كان من املصاحل َثلثاً:

 :أخذ األجرة على األذان من غري بيت املال، فهذه اختلف العلماء فيها على أقوال -ب
 .: أنه ال جيوز القول األول

 .وبه قال أبو حنيفة
 .الَّ َأْسأَل ك ْم َعَلْيهي َأْجراً إيالَّ اْلَمَودََّة يفي اْلق ْرَِب(لقوله تعاىل )ق ل -أ

 . َوايختَّيْذ م َؤذنياًن اَل أَيْخ ذ  َعَلى أََذانيهي َأْجرًا(  الباب ) وحلديث  -ب
عبد الرمحن،   رأيت ابن عمر يسعى بني الصفا واملروة ومعه انس فجاءه رجل طويل اللحية فقال: اي أاب قال ) َيىي البكاء  عن-ج

وأيخذ   لكين أبغضك يف للا، فكأن أصحاب ابن عمر الموه وكلموه، فقال: إنه يبغي يف أذانه، ر :  إين ألحبك يف للا، فقال ابن عم 
 أجرة ( رواه عبدالرزاق . عنه 
 .   -م رضي للا عنه -ال يعرف البن عمر يف هذا خمالف من الصحابة  : ابن حزم  قال
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 .لفاعله، ال يصح إال من مسلم، فال جيوز أخذ األجرة عليه كالصوم والصالةوألن األذان قربة -د
 .وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أخذ األجرة على الق َرب يفونت األجر ابالتفاق

 .: أنه جيوز القول الثاين
 وهذا مذهب املالكية والشافعية. 

له األذان، وفيه: ) ... مث دعا ِل حني قضيت التأذين فأعطاين ص رًة فيها شيء  حلديث أيب ُمذورة وما جاء يف تعليم النيب -أ
 من فضة( رواه أمحد والنسائي. 

 وقالوا: إن حديث )واختذ مؤذانً ال أيخذ على أذانه أجراً( ُممول على الندب والورع.
 أعطاه صرة من فضة أتليفاً لقلبه وليس أجرًة على أذانه.  يث أيب ُمذورة: أن النيب لكن أجاب أصحاب القول األول عن حد

 : أنه ال جيوز إال يف حالة احلاجة من غري شرط. )كأن يكون اآلخذ فقرياً(. القول الثالث
 واختار هذا ابن تيمية.

 وعللوا املنع حبديث عثمان بن أيب العاص. 
احلاجة: بقلة من يقوم ابألذان حسبة هلل تعاىل، فبمراعاته لْلوقات واالشتغال به يقلن اكتسابه عما يكفيه وعللوا اجلواز يف حالة 

 لنفسه وعياله، فيأخذ األجرة لئال مينعه االكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة.
َا أَْمَكَنه   - َوه َو أَقْ َرب   - رْييهي بعد أن ذكر األقوال املاضية: َوَمْن فَ رََّق َبنْيَ اْلم ْحَتاجي َوغَ  قال ابن تيمية  قَاَل: اْلم ْحَتاج  إَذا اْكَتَسَب هبي

َا َعَلى اْلعيَباَدةي؛ فَإينَّ اْلَكْسَب َعَلى اْلعييَ  َذَ َأْن يَ ْنويَي َعَمَلَها َّلليَّي َوأَيْخ ذ  اأْل ْجرََة ليَيْسَتعينَي هبي َباتي هبي ٌب أَْيًضا فَ ي  َؤدنيي اْلَواجي ا؛ خبيياَلفي  الي َواجي
َنَّه  اَل ََيَْتاج  إىَل اْلَكْسبي َفاَل َحاَجَة َتْدع وه  َأْن يَ ْعَمَلَها ليَغرْيي اَّللَّي؛ َبْل إَذا َكاَن  ني ألي اَّللَّ  َقْد أَْغَناه  َوَهَذا ف ريَض َعَلى اْلكيَفايَةي: َكاَن ه َو اْلَغيني

ًنا. خم َاطًَبا بيهي َوإيَذا ََلْ يَ ق ْم إالَّ بيهي كَ  ًبا َعَلْيهي َعي ْ  اَن َذليَك َواجي
 2  فائدة :

مع له راتب؟  هل جيوز للمسلمني أن يعيننوا شخصاً يؤذن فيهم وجي 
 نعم، ال أبس بشرط أال يشارطهم ويقول: ال أؤذن إال بكذا وكذا. 

 3  فائدة :
 ابلتخفيف يف قوله )  ... فليخفف ( .  ( لقد أمر النيب   واقتد أبضعفهمقوله ) 

 اختلف العلماء يف ضابط التخفيف املأمور به على أقوال:و 
 قيل: أن ال يزيد عن أدىن الكمال )وهو ثالث تسبيحات(. 

 وقيل: أن يراعي أضعفهم، ورجحه ابن حزم، وابن حجر.
 . لعثمان بن أيب العاص: ) ... أنت إمامهم، واقتدي أبضعفهم(  لقوله 

َذ حد التخفيف من احلديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أيب العاص أن النيب ابن حجر قال   : وأوىل ما أخي
 (.  قال له: أنت إمامهم، واقتد أبضعفهم

 وهذا هو الصحيح، لكن عليه أن يراعي أن ال يصل التخفيف إىل حد اإلخالل ابلصالة، أو أن يسرع سرعة زائدة.
 4  فائدة :

 .  جواز طلب اإلمامة يف اخلري 
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وليس من طلب الرايسة   ( َواْجَعْلَنا ليْلم تَّقينَي إيَماًما )  وقد ورد يف أدعية عباد الرمحن الذي وصفهم للا بتلك األوصاف أَنم يقولون 
 صنعاين. املكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برايسة الدنيا اليت ال ي  َعان من طلبها، وال يستحق أن يعطاها. قاله ال

 5  فائدة :
 أن نصب األئمة إىل وِل األمر.  

 اَبٌب يف اأَلَذاِن قَ ْبَل ُدُخوِل اْلَوْقتِ 
َأْن يَ ْرِجَع فَ يُ َناِدَي : َأاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ، َقْد ََنَم َأاَل ِإنَّ اْلَعْبَد َقْد  َأنَّ ِباَلاًل َأذََّن قَ ْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر ، فََأَمَرُه النَّيبُّ  ) َعِن اْبِن ُعَمَر 

 ( . ََنَم 
 ========== 

 ال يصح، احلديث ضعيف 
 من طريق محاد بن سلمة عن أيوب عن انفع عن ابن عمر موصوال مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ، جاء وهو حديث 

،  واألثرم، والرتمذي ، وأبو داود ،  وأبو حامت ، والذهلي ، والبخاري ، وأمحد ابن حنبل ، لكن اتفق أئمة احلديث على ابن املديين 
 أخطأ يف رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن اخلطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن محاداً   والدارقطين على أن محاداً 

 ه .انفرد برفع
ي: ظنًا منه أن الفجر قد طلع، ولعل هذا كان يف أول اْلجرة قبل مشروعية األذان األول أ( نَّ ِباَلاًل َأذََّن قَ ْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر أَ ) 

 ر . بليل، مث يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفج وقبل تعيني ابن أم مكتوم مؤذانً؛ ألن بالاًل كان يؤذن يف اخر أايمه 
أن  أي: غفل عن الوقت بسبب النعاس وَل يتبني الفجر، فأمره  (قد َنم َأْن يَ ْرِجَع فَ يُ َناِدَي : َأاَل ِإنَّ اْلَعْبَد  فََأَمَرُه النَّيبُّ  )

 .  ي  ْعليَم الناس بذلك، لئال ينزعجوا من نومهم وسكوَنم، والعبد: كناية عن بالل 
 1  فائدة :

احلديث دليل على أنه ينبغي للمؤذن أن يتحرى الوقت، وعلى أنه جيوز عليه اخلطأ مهما اجتهد، لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت 
 فعليه أن يعود فينبه الناس إىل خطئه.

 2  فائدة :
 على قولني :  حكم األذان األول للفجر )الذي يكون قبل الوقت(اختلف العلماء يف 

 : أنه مشروع .  القول األول
 وهذا مذهب مجاهري العلماء. ]فتح الباري[.

أ مني َمْكت وٍم ...(. فقوله )إينَّ بياَلاًل ي  َؤذنين  بيَلْيٍل ...(  َفك ل وا َواْشَرب وا َحَّتَّ ي  َناديَي ايْبن     ،)إينَّ بياَلاًل ي  َؤذنين  بيَلْيلٍ   - َوَعائيَشَة    ،حلديث ايْبني ع َمرَ 
 أي: قبل طلوع الفجر. 

 ال يشرع.  :  القول الثاين
 وهذا مذهب احلنفية.

 ... ( .  إينَّ بياَلاًل أَذََّن قَ ْبَل اَْلَفْجري ) حلديث الباب -أ
وعاتبه على ذلك، ولو كان مشروعاً ملا أنكر عليه وال عاتبه، وفيه داللة أنكر على بالل األذان ابلليل قبل الوقت    قالوا: إن النيب  

 على أن عادهتم أَنم ال يعرفون أذاانً قبل الفجر.
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 وقياساً على بقية الصلوات، فكما أن سائر الصلوات ال َيل األذان ْلا قبل دخول الوقت، فكذلك الفجر. -ب
 : مشروع يف رمضان خاصة.  القول الثالث

 َفك ل وا َواْشَرب وا َحَّتَّ ي  َناديَي ايْبن  أ مني َمْكت وم(.  ،)إينَّ بياَلالً ي  َؤذنين  بيَلْيلٍ لسابق لحديث ال
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.

 اجلواب عن أدلة القول الثاين؟و 
 أواًل: حديث ابن عمر ) ... فَ ي  َناديَي: َأاَل إينَّ اَْلَعْبَد اَنَم( حديث ضعيف كما تقدم.

 اثنياً: وأما قياسهم على بقية الصلوات، فهذا قياس فاسد االعتبار، ألنه يف مقابلة النص.
 اجلواب عن دليل القول الثالث )يف رمضان خاصة(؟ و 

 جياب:
ليس يف احلديث تصريح أبن ذلك يف رمضان دون غريه، فإن عدم منع األكل والشرب والسحور واقع يف مجيع العام ملن أراد   :   الً أو 

 الصوم.
أن احلاجة داعية إىل مشروعية هذا األذان قبل الفجر يف رمضان وغريه، إذ أن الصبح أتِت غالبًا عقب النوم، فناسب أن  َثنياً:

 قبل دخول الوقت ليتأهبوا للصالة.  ينصب من يوقظ الناس 
 3  فائدة :

 . أن األذان لصالة الصبح ال يصح إال بعد طلوع الفجر
 4  فائدة :

ينبغي للمؤذن أن يتحرى الوقت، وقد يقع منه اخلطأ مهما اجتهد، لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه الناس إىل 
  .خطئه

 اَبٌب يف الت َّْثوِيبِ 
 ( .  ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر فَ ثَ وََّب رَُجٌل يف الظُّْهِر َأِو اْلَعْصِر ، قَاَل : اْخُرْج بَِنا فَِإنَّ َهِذِه ِبْدَعةٌ   )َعْن ُُمَاِهٍد ، قَاَل  

 ========== 
 1  فائدة :

 اختلف يف املراد ابلتثويب يف هذا األثر : 
ْعاَلم : قَاَل يفي فَ ْتح اْلَود ود  ْعاَلم بَ ْعد اإْلي  : الت َّْثوييب ه َو اْلَعْود إيىَل اإْلي
قَاَمة   : َوي ْطَلق َعَلى اإْلي

 َكَما يفي َحدييث " َحَّتَّ إيَذا ث  ونيَب أَْدبَ َر َحَّتَّ إيَذا فَ رََغ أَقْ َبَل َحَّتَّ ََيْطير َبنْي اْلَمْرء َونَ ْفسه "  
 . ْجر الصَّاَلة َخرْي ميْن الن َّْوم َوَعَلى قَ ْول اْلم َؤذنين يفي أََذان اْلفَ 

 إىل يومنا هذا .  وَك لن ميْن َهَذْيني تَ ْثوييب َقديمي اَثبيت ميْن َوْقته  
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قَاَمة فَ َيْحَتميل َأنَّ الَّذيي َكريَهه  ايْبن ع َمر ه َو او  لثَّاليث اْلم ْحَدث أَْو الثَّايني َوه َو الصَّاَلة َخرْي َقْد َأْحَدَث النَّاس تَ ْثوييًبا اَثليثًا َبنْي اأْلََذان َواإْلي
َنَّ زياَيَدته يفي أََذان الظُّْهر بيْدَعة وَ   ى .َاَّللَّ أَْعَلم اينْ تَ هَ ميْن الن َّْوم وََكريَهه  ألي

ري الت َّْثوييب و  ْميذيين يفي َجاميعه : َقْد ايْختَ َلَف أَْهل اْلعيْلم يفي تَ ْفسي  : قَاَل الرتني
 .َأمْحَد فَ َقاَل بَ ْعضهْم الت َّْثوييب َأْن يَ ق ول يفي أََذان اْلَفْجر الصَّاَلة َخرْي ميْن الن َّْوم ، َوه َو قَ ْول ايْبن اْلم َباَرك وَ 

ن    قَاَمة    َوقَاَل إيْسَحاق يفي الت َّْثوييب َغرْي َهَذا قَاَل ه َو َشْيء َأْحَدثه النَّاس بَ ْعد النَّيبي إيَذا أَذََّن اْلم َؤذنين فَاْستَ ْبطََأ اْلَقْوم قَاَل َبنْي اأْلََذان َواإْلي
 َقْد قَاَمْت الصَّاَلة َحين َعَلى الصَّاَلة َحين َعَلى اْلَفاَلح .  

ن َوهَ   .   َذا الَّذيي قَاَل إيْسَحاق ه َو الت َّْثوييب الَّذيي َكريَهه  أَْهل اْلعيْلم َواَلَّذيي َأْحَدث وه  بَ ْعد النَّيبي
يح َوي  َقال َله  ميْن الن َّوْ  َواَلَّذيي َفسَّرَه ايْبن اْلم َباَرك َوَأمْحَد َأنَّ الت َّْثوييب َأْن يَ ق ول اْلم َؤذنين يفي َصاَلة اْلَفْجر الصَّاَلة َخرْي  م ، فَ ه َو قَ ْول َصحي

 الت َّثَ وُّب أَْيًضا ، َوه َو الَّذيي ايْخَتاَره  أَْهل اْلعيْلم َورَأَْوه  .  
: َدَخْلت َمَع َعْبد اَّللَّ ْبن اهيد قَاَل َور ويَي َعْن َعْبد اَّللَّ ْبن ع َمر أَنَّه  َكاَن يَ ق ول يفي َصاَلة اْلَفْجر الصَّاَلة َخرْي ميْن الن َّْوم . َور ويَي َعْن جم َ 

ًدا َوَقْد أ ذنيَن فييهي َوحَنْن  ن رييد َأْن ن َصلنيي فييهي فَ ثَ وََّب اْلم َؤذنين َفَخرََج َعْبد اَّللَّ ْبن ع مَ  د َوقَاَل ا ْخر ْج بيَنا ميْن عيْند َهَذا  ع َمر َمْسجي ر ميْن اْلَمْسجي
 ا َكريَه َعْبد اَّللَّ ْبن ع َمر الت َّْثوييب الَّذيي َأْحَدثَه  النَّاس بَ ْعد اينْ تَ َهى . اْلم ب َْتديع َوَلَْ ي َصلني فييهي ، َوإيمنََّ 

يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن  ،التثويب هنا هو مناداة املؤذن بعد األذان الصالة رمحكم للا :  قال األلباينو 
 .بالدبعض ال عمر رضى للا عنه وإن كانت فاشية يف

 2  فائدة :
 احلديث دليل على أنه جيوز اخلروج من املسجد بعد األذان لعذر .

 هل َيرج من املسجد لعلٍة؟قال البخاري : 
َ، ا  َأنَّ َرس وَل اَّللَّي  )  َعْن َأيبي ه َريْ رََة:   ه ، انْ َتظَْراَن َأْن ي َكربني ، َحَّتَّ إيَذا قَاَم يفي م َصالَّ ْنَصَرَف،  َخرََج َوَقْد أ قييَمتي الصَّالَة ، َوع دنيَلتي الصُّف وف 

َنا يَ ْنطيف  رَْأس ه  َماًء، َوَقدي اْغَتسَ  َئتيَنا، َحَّتَّ َخرََج إيلَي ْ  ل ( . قَاَل: »َعَلى َمَكانيك ْم« َفَمَكثْ َنا َعَلى َهي ْ
 قصود البخاري هبذا الباب: أنه جيوز ملن كان يف املسجد بعد األذان أو بعد اإلقامة أن َيرج منه لعذر. قال ابن رجب : م

 والعذر نوعان: 
ما َيتاج إىل اخلروج معه من املسجد، مث يعود إلدراك الصالة فيه، مثل أن يذكر أنه على غري طهارة، أو ينتقض وضوؤه  أحدمها: 
 و يدافعه األخبثان، فيخرج للطهارة، مث يعود فيلحق الصالة يف املسجد. حينئذ، أ

 وعلى هذا: دل حديث أيب هريرة املخرج يف هذا الباب.
للصالة يف غريه، كما فعل  -  أيضاً  - أن يكون العذر مانعاً من الصالة يف املسجد كبدعة إمامه وحنوه، فيجوز اخلروج منه  والثاين:

 .  ابن عمر 
روى أبو داود من حديث أيب َيىي القتات، عن جماهد، قال: كنت مع ابن عمر، فثوب رجل يف الظهر او العصر، فقال: اخرج  

 بنا؛ فإن هذه بدعة.
 َيىي هذا، خمتلف فيه. وأبو 

 وقد استدل طائفة من أصحابنا هبذا احلديث، وأخذوا به. 
 ) ابن رجب ( .   اخلروج بعد األذان لغري عذر، فمنهي عنه عند أكثر العلماء. وأما



84 
 

وكذلك من نوى الرجعة، حلديث    ،: فأما اخلروج لعذر فمباح، بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب يف غري حينهاملغِن  يف  وقال
 .  عثمان 

 اَبٌب يف التَّْشِديِد يف تَ ْرِك اجْلََماَعةِ 
ْعُت َرُسوَل هللِا  ْرَداِء ، قَاَل : َسَِ َما ِمْن َثالَثٍَة يف قَ ْريٍَة َواَل َبْدٍو اَل تُ َقاُم ِفيِهُم الصَّاَلُة ِإالَّ َقِد اْسَتْحَوَذ   )يَ ُقوُل  َعْن َأِب الدَّ

ْئُب اْلَقاِصَيَة ، قَاَل زَاِئَدُة : قَاَل السَّاعَ  َا َيَُْكُل الذِ  ِئُب : يَ ْعِِن اِبجْلََماَعِة : الصَّاَلَة يف َلْيِهُم الشَّْيطَاُن ، فَ َعَلْيَك اِبجْلََماَعِة فَِإَّنَّ
 ة ( . اجْلََماعَ 

 ========== 
الرجال؛ ألن وجوب اجلماعة خاص هبم، دون النساء، وتقييده ابلثالثة املفيد أن ما فوقها كذلك من  :  ي  أ(  َما ِمْن َثالَثٍَة يف قَ ْريٍَة  )  

ابلطريق األوىل نظًرا إىل أن أقل أهل القرية يكونون كذلك غالًبا؛ وألنه أقل اجلمع، وأقل صور الكمال يف اجلماعة، وإن كانت حتصل 
  . ابثنني

 .   اَبدييَة: َأْي َواَل َبْدو ( ) 
 .  يعين أَنم ال يؤدون الصالة ابجلماعة،    َأْي اجْلََماَعةصَّاَلة ( ) ال

 .  استوىل عليهم، وغلبهم، وَحوََّْلم إليه، فينسون ذكر للا تعاىل، فيرتكون الشريعة، والعمل هبا: أي  ) ِإالَّ َقْد ِاْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم ( 
 فَأَْنَساه ْم ذيْكر اَّللَّ  ) الشَّْيطَان ( 

 .  ايْلَزْمَها فَإينَّ الشَّْيطَان بَعييد َعْن اجْلََماَعة َوَيْستَ ْوِلي َعَلى َمْن فَاَرقَ َها: َأْي  ك اِبجْلََماَعِة ( ) فَ َعَليْ 
َا َيَُْكل الذِ ْئب اْلَقاِصَية (  ريي . َوقَاَل يفي ميْرقَاة الصُّع ود هيَي  َأْي الشَّاة اْلَبعييَدة َعْن اأْلَْغَنام ليب  ْعديَها َعْن رَاعييَها . قَاَله  َعليين اْلَقا ) فَِإَّنَّ

َفريَدة َعْن اْلَقطييع اْلَبعييَدة َعْنه  . َأْي إينَّ الشَّْيطَان يَ َتَسلَّط َعَلى َخاريج َعْن اجْلََماَعة َوأَْهل ال  سُّنَّة . اْلم ن ْ
 1  فائدة :

 احلديث دليل على التحذير الشديد من ترك اجلماعة والتهاون هبا .
 يف الصحيحني : وقد جاء 

لصَّالَةي فَ ي  َؤذََّن َْلَا مث َّ )  ْن َأيبي ه َريْ رََة ، قَاَل : قَاَل َرس ول  للاي ع ََطٍب فَ ي ْحَطَب مث َّ آم َر ابي ي بيَيديهي َلَقْد مَهَْمت  َأْن آم َر حبي َوالَّذيي نَ ْفسي
ينً آم َر َرج اًل فَ يَ ؤ مَّ النَّاَس مث َّ أ َخاليَف إيىَل  د  َعْرقًا مسَي ي بيَيديهي َلْو يَ ْعَلم  َأَحد ه ْم أَنَّه  جيَي ا، أَْو ميْرَماَتنْيي ريَجاٍل فَأ َحرنيَق َعَلْيهيْم ب  ي وهَت ْم َوالَّذيي نَ ْفسي

 متفق عليه .  َحَسنَ َتنْيي َلَشهيَد اْلعيَشاء(
( أي: آتيهم ُثَّ ُأَخاِلَف ِإََل رَِجالٍ )  ( اْلم العزم.َلَقْد مَهَْمتُ ه وتدبريه.)( أي: نفوس العباد بيد للا، أي بتقدير َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ )

( ويف رواية أيب داود )مث آِت قومًا يصلون يف بيوهتم، ليست هبم  إَل قوم ال يشهدون الصالةمن خلفهم، جاء عند مسلم )
( أي: يف َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو يَ ْعَلُم َأَحُدُهْم أَنَُّه َيَِدُ ماعة.)( أي: على املتخلفني عن اجلفَُأَحرِ َق َعَلْيِهْم بُ ُيوَِتُمْ علة(.)

يًنا املسجد.) ( بكسر امليم من  َأْو ِمْرَماَتْْيِ َحَسنَ َتْْيِ ( بفتح العني وسكون الراء، العظم الذي أخذ أكثر ما عليه من اللحم.)َعْرقًا َسَِ
في الشاة، وقيل: سهمان يرمى هبما، لكن هذا ضعفه الزخمشري، وقال: تفسري املرماة  الرماة، قيل: ظلف الشاة، وقيل: ما بني ظل

( املعِن: أنه لو علم أنه لو حضر الصالة لوجد نفعاً دنيوايً، وإن كان  َلَشِهَد اْلِعَشاءابلسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه.)
 خسيساً حقرياً حلضرها، لقصور مهته على الدنيا.
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 2  فائدة :
 فضل صالة اجلماعة : 

 ، وتزيد على صالة املنفرد . صالة اجلماعة فضلها عظيم  -أ
ْعًفا،   عن َأيَب ه َريْ رََة قال: قَاَل َرس ول  للاي  )َصالَة  الرَّج لي يفي اجْلََماَعةي ت َضعَّف  َعَلى َصالَتيهي يفي بَ ْيتيهي َويفي س وقيهي مَخًْسا َوعيْشرييَن ضي

دي اَل َي ْريج ه  إيالَّ الصَّالَة  َلَْ ََيْط  َخطْ َوَذليَك  َا  أَنَّه  إيَذا تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلو ض وَء مث َّ َخرََج إيىَل اْلَمْسجي َا َدَرَجٌة َوح طَّ َعْنه  هبي َوًة إيالَّ ر فيَعْت َله  هبي
  َما َداَم يفي م َصالَّه  اللَّه مَّ َصلني َعَلْيهي اللَّه مَّ اْرمَحْه ، َواَل يَ زَال  َأَحد ك ْم يفي َصالٍَة َما انْ َتَظرَ َخطييَئٌة فَإيَذا َصلَّى َلَْ تَ َزلي اْلَمالَئيَكة  ت َصلنيي َعَلْيهي 

 متفق عليه .  الصَّالََة(
 متفق عليه .  ْبٍع َوعيْشرييَن َدَرَجًة(قَاَل )َصالَة  اجْلََماَعةي أَْفَضل  ميْن َصالَةي اْلَفذني بيسَ   َعني اْبني ع َمَر َأنَّ َرس وَل اَّللَّي و 

 ثواب املشي إَل صالة اجلماعة . -ب
َى َفرييَضًة ميْن فَ رَائيضي اَّللَّي َكاَنْت   َمْن َتَطهََّر يفي )  اَل َرس ول  اَّللَّي : َ َعْن َأِبي ه َريْ رََة قَاَل ق بَ ْيتيهي مث َّ َمَشى إيىَل بَ ْيٍت ميْن ب  ي وتي اَّللَّي لييَ ْقضي

َا حَت طُّ َخطييَئًة َواأل ْخَرى تَ ْرَفع  َدَرَجًة   ( رواه مسلم .َخْطَوًَته  إيْحَدامه 
 :  اجلنة بكثرة الذهاب والغدو إَل املساجد ألداء فرائض هللا عز وجل أن الدرجات يف    النيبْي  وب -ج

دي أَْو رَاَح أََعدَّ اَّللَّ  َله  يفي  )   َعْن َأِبي ه َريْ رََة َعني النَّيبي   ( متفق عليه . اجْلَنَّةي ن  ز اًل ك لََّما َغَدا أَْو رَاَح  َمْن َغَدا إيىَل اْلَمْسجي
اجلنة ابلغدو والرواح،    احلض على شهود اجلماعات ، ومواظبة املساجد للصلوات ؛ ألنه إذا أعد للا له نزله يف : فيه    قال ابن بطال

  . ص فيها هلل تعاىل اجلماعة واحتساب أجرها واإلخال  فما ظنك مبا ي عيدُّ له ويتفضل عليه ابلصالة يف 
 فضل اجلماعة يف صالت الفجر والعشاء . -د

َا قَاَم نيْصَف اللَّْيلي َوَمْن َصلَّى الصُّْبَح يفي  َمنْ  يَ ق ول  ) ع ْثَمان ْبن َعفَّاَن. قال: مسَيْعت  َرس وَل اَّللَّي  عن َصلَّى اْلعيَشاَء يفي مَجَاَعٍة َفَكَأمنَّ
َا َصلَّى اللَّْيَل ك لَّه  ( رواه مسلم. مَجَاَعٍة َفَكَأمنَّ

َا         َصالَة  اْلعيَشاءي َوصَ إينَّ أَثْ َقَل َصالٍَة َعَلى اْلم َنافيقينيَ   )   َعْن َأِبي ه َريْ رََة قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي  و  الَة  اْلَفْجري، َوَلْو يَ ْعَلم وَن َما فييهيَما ألَتَ ْومه 
ًوا  ( متفق عليه .  َوَلْو َحب ْ

 ه . كمال إسالم العبد وإُيان  أن احملافظة على صالة اجلماعة سبب يف
 اَّللََّ َشرََع ليَنبيينيك ْم َمْن َسرَّه  َأْن يَ ْلَقى اَّللََّ َغًدا م ْسليًما فَ ْلي َحافيْظ َعَلى َهؤ اَلءي الصََّلَواتي َحْيث  ي  َناَدى هبيينَّ فَإينَّ ) َعْن َعْبدي اَّللَّي قَاَل 

ت ْم يفي  بَ ْيتيهي َلرَتَْكت ْم س نََّة نَبيينيك ْم َوَلْو تَ رَْكت ْم س نََّة  ي َصلنيى َهَذا اْلم َتَخلنيف  يفي  ب  ي وتيك ْم َكَما س َنَن اْْل َدى َوإيَنَّ نَّ ميْن س َنني اْْل َدى َوَلْو أَنَّك ْم َصلَّي ْ
ٍد ميْن َهذيهي اْلَمسَ  ن  الطُّه وَر مث َّ يَ ْعميد  إيىَل َمْسجي دي إيالَّ َكَتَب اَّللَّ  نَبيينيك ْم َلَضَلْلت ْم َوَما ميْن َرج ٍل يَ َتَطهَّر  فَ ي ْحسي َله  بيك لني َخْطَوٍة ََيْط وَها  اجي

َها إيالَّ م   َا َسينيَئًة َوَلَقْد رَأَيْ ت  َنا َوَما يَ َتَخلَّف  َعن ْ َا َدَرَجًة َوََي طُّ َعْنه  هبي َنافيٌق َمْعل وم  الننيَفاقي َوَلَقْد َكاَن الرَّج ل  ي  ْؤَتى بيهي ي  َهاَدى َحَسَنًة َويَ ْرفَ ع ه  هبي
 ( رواه مسلم .  الصَّفني  َحَّتَّ ي  َقاَم يفي  َبنْيَ الرَّج َلنْيي 

 3  فائدة :
 :حال السلف الصاحل رضوان للا عليهم مع صالة اجلماعة

 .  قال سعيد بن املسيب: ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إال وأان يف املسجد
وقال ُممد بن واسع: ما أشتهي من الدنيا إال ثالثة أخا إنه إن تعوجت قومين وقوًت من الرزق عفواً من غري تبعة وصالة يف مجاعة 

 .  يرفع عين سهوها ويكتب ِل فضلها
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آالف ألن  وقال حامت األصم: فاتتين الصالة يف اجلماعة فعزاين أبو إسحاق البخاري وحده ولو مات ِل ولد لعزاين أكثر من عشر
 .  مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا

 .  َل يرد به خري  اً وقال ابن عباس رضي للا عنهما : من مسع املنادي فلم جيب َل يرد خري 
 .  خري له من أن يسمع النداء مث ال جييب  مذاابً  اً : ألن متْل أذن ابن آدم رصاص وقال أبو هريرة 

املسجد فقيل له: إن الناس قد انصرفوا فقال إان هلل وإان إليه راجعون لفضل هذه الصالة أحب إِل  وروي أن ميمون بن مهران أتى 
 ق . من والية العرا

 .  وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثالثة أايم إذا فاتتهم التكبرية األوىل ويعزون سبعا إذا فاتتهم اجلماعة
ان َيرج إىل الصالة يتوكأ على رجلني فيقال له : اي أاب ُممد قد رخص لك أن وكان الربيع بن خيثم قد سقط شقه يف الفاجل فك

تصلي يف بيتك أنت معذور فيقول : هو كما تقولون و لكن أمسع املؤذن يقول : حي على الصالة حي على الفالح فمن استطاع  
 ل .أن جييبه و لو زحفا أو حبوا فليفع

 .  ما فاتت أحدا صالة اجلماعة إال بذنب أصابه  وكان بعض السلف يقول : 
وقال ابن عمر رضى للا عنهما: خرج عمر يوماً إىل حائط له فرجع و قد صلى الناس العصر فقال عمر : إان هلل و إان إليه راجعون  

ئط البستان فيه  واحلا فاتتين صالة العصر يف اجلماعة أشهدكم أن حائطي على املساكني صدقة ليكون كفارة ملا صنع عمر 
 . النخل

َع اْلُمَناِدَي فَ َلْم َُيْنَ ْعُه ِمَن ات َِباِعِه ، ُعْذٌر ، قَاُلوا : َوَما اْلُعْذُر ؟ قَاَل : )    َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   َخْوٌف   َمْن َسَِ
 ى ( . َأْو َمَرٌض ، ََلْ تُ ْقَبْل ِمْنُه الصَّاَلُة الَِِّت َصلَّ 

، فَ َقاَل : ََي َرُسوَل هللِا ، ِإين ِ رَُجٌل َضرِيُر اْلَبَصِر َشاِسُع الدَّاِر ، َوَل قَاِئٌد اَل ُيالَئُِمِِن  أَنَُّه َسَأَل النَّيبَّ  )َعِن اْبِن أُمِ  َمْكُتوٍم 
 ( .  ْخَصٌة َأْن ُأَصلِ َي يف بَ ْيِِت ؟ قَاَل : َهْل َتْسَمُع النِ َداَء ، قَاَل : نَ َعْم ، قَاَل : اَل َأِجُد َلَك رُْخَصةً فَ َهْل َل رُ 

َباِع ، فَ َقاَل النَّيبُّ وعنه : )   َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى : أََتْسَمُع َحيَّ  قَاَل : ََي َرُسوَل هللِا ، ِإنَّ اْلَمِديَنَة َكِثريَُة اهْلََوامِ  َوالسِ 
 ( .  اْلَفاَلِح ؟ َفَحيَّ َهالً 
========== 

َع اَلننيَداَء فَ َلْم أَيْتي َفاَل َصاَلَة َله  إيالَّ ميْن ع ْذٍر( َرَواه  ايْبن  َماَجهْ  :رواه ابن ماجه بلفظ  حديث ابن عباس ُّ  ،)َمْن مسَي َواْبن    ،َواَلدَّاَرق ْطيني
بَّانَ  .  ،َوإيْسَناد ه  َعَلى َشْرطي م ْسليمٍ   ،َواحْلَاكيم   ،حي  َلكيْن َرجََّح بَ ْعض ه ْم َوقْ َفه  

 قد اختلف العلماء يف هذا احلديث يف وقفه ورفعه: 
 فبعض أصحاب شعبة يرويه مرفوعاً، كه َشْيم بن بشر، وأبو نوح وهو عبد الرمحن بن غزوان.

 وبعضهم رواه موقوفاً، كغْندر، ووكيع.
 وقد أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف عن وكيع عن شعبة هذا احلديث موقوفاً من كالم ابن عباس. 

 ووكيع وغندر من أوثق الناس يف الرواية عن شعبة، ولذلك رجح البيهقي وقف احلديث.
َّ أيب هريرة. قال )أََتى : جاء يف مسلم : عن  حديث ابن أم مكتوم َرج ٌل أَْعَمى فَ َقاَل: اَي َرس وَل َاَّللَّي! لَْيَس ِلي قَائيٌد يَ ق ود يني  اَلنَّيبي

دي  ْب( َرَواه  م ْسليم.  ،فَ َلمَّا َوىلَّ َدَعاه    ،فَ َرخََّص لَه   ،إيىَل اَْلَمْسجي لصَّاَلةي?" قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: "فََأجي  فَ َقاَل: "َهْل َتْسَمع  اَلننيَداَء ابي
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دي ََنْاًل َوَشَجرًا َواَل أَْقدير  َعَلى قَائيٍد ك لَّ َساَعٍة أََيَسع يني  أمحد وعند ؟ قَاَل )قال ابن أم مكتوم: إينَّ بَ ْييني َوَبنْيَ اْلَمْسجي  َأْن أ َصلنيَي يفي بَ ْييتي
َا(  قَاَمَة؟( قَاَل: نَ َعْم، قَاَل )فَْأهتي  . )أََتْسَمع  اإْلي

 1  فائدة :
 هذه األحاديث تدل على وجوب صالة اجلماعة ، وقد اختلف العلماء يف حكمها على أقوال : 

 : فرض عني .  القول األول
 ذا وهو مذهب احلنابلة. وه

 ورجحه ابن خزمية، وابن املنذر، وابن حبان.
ن ْه ْم َمَعك(.   لقوله تعاىل )َوإيَذا ك ْنَت فييهيْم فَأََقْمَت َْل م  الصَّالَة فَ ْلتَ ق ْم طَائيَفةٌ  -أ  مي

أن للا أمر إبقامة صالة اجلماعة وهم يف حالة احلرب واخلوف، ولو كانت اجلماعة سنة كما يقول بعضهم لكان أوىل   وجه الداللة:
 األعذار بسقوطها عند اخلوف، وإذا وجبت يف حال اخلوف، ففي حال األمن من ابب أوىل. 

ََطٍب فَ ي ْحَتَطبَ  - َأنَّ َرس وَل َاَّللَّي  َوحلديث َأيبي ه َريْ رََة  -ب ي بيَيديهي َلَقْد مَهَْمت  َأْن آم َر حبي لصَّاَلةي  ، قَاَل )َواَلَّذيي نَ ْفسي مث َّ آم َر ابي
 فَأ َحرنيَق َعَلْيهيْم ب  ي وهَت م( م ت ََّفٌق َعَلْيهي.  ،مث َّ أ َخاليف  إيىَل ريَجاٍل اَل َيْشَهد وَن اَلصَّاَلةَ  ،مث َّ آم َر َرج اًل فَ يَ ؤ مَّ اَلنَّاسَ  ، فَ ي  َؤذََّن َْلَا

: فمن قال أبَنا واجبة على األعيان، قد َيتج هبذا احلديث، فإنه إن قيل أبَنا فرض كفاية فقد كان هذا قال ابن دقيق العيد
 ن تكون فرضاً على األعيان. ومن معه، وإن قيل: إَنا سنة، فال يقتل ًترك السنن، فيتعني أ الفرض قائماً بفعل رسول للا  

َّ  -ج دي  وحلديث أيب هريرة. قال )أََتى اَلنَّيبي فَ َلمَّا   ، فَ َرخََّص َله   ، َرج ٌل أَْعَمى فَ َقاَل: اَي َرس وَل َاَّللَّي! لَْيَس ِلي قَائيٌد يَ ق ود يني إيىَل اَْلَمْسجي
لصَّاَلةي  ،َوىلَّ َدَعاه   ْب( َرَواه  م ْسليم.فَ َقاَل: "َهْل َتْسَمع  اَلننيَداَء ابي  ?" قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: "فََأجي

ع  الدَّاري ، َوِلي قَائيٌد الَ ي الَئيم يني فَ َهْل ِلي ر ْخَصٌة َأْن أ َصلنيَي يفي بَ يْ ولرواايته كما يف حديث الباب )   يتي ؟ قَاَل  إيينني َرج ٌل َضريير  اْلَبَصري َشاسي
د  َلَك ر ْخَصةً : َهْل َتْسَمع  الننيَداَء ، قَاَل    ( .  : نَ َعْم ، قَاَل : الَ َأجي

 : وإذا َل يرخص لْلعمى الذي َل جيد قائداً، فغريه من ابب أوىل.   قال ابن قدامة
 .  َمْن مسَيَع اَلننيَداَء فَ َلْم أَيْتي َفاَل َصاَلَة َله  إيالَّ ميْن ع ْذٍر(. َرَواه  ايْبن  َماَجه وحلديث ايْبني َعبَّاٍس  ) -د
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال  ... وعن ابن مسعود قال )من سرنه أن يلقى للا غداً مسلماً فليحافظ على هؤالء الصلوات  -ه

 ى به يهادى بني الرجلني حَّت يقام يف الصف(. رواه مسلممنافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤت
 فهذا الصحايب َيكي إمجاع الصحابة على أن ترك صالة اجلماعة يف املسجد من عالمات النفاق.

 سنة. أَنا    القول الثاين : 
 وهو مذهب املالكية. 

 متفق عليه . )صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة( . قال : قال  حلديث ابن عمر 
 : ألن احلديث فيه املفاضلة بني أجر صالة اجلماعة وصالة املنفرد، فدل على أن صالة املنفرد صحيحة ويثاب عليها.وجه الداللة

 أَنا فرض كفاية. : القول الثالث
ماعة تفضل صالة واستدلوا أبدلة القائلني ابلوجوب العيين، وصرفها من فرض العني إىل فرض الكفاية حديث ابن عمر )صالة اجل

 الفذ بسبع وعشرين درجة(. فإنه يفيد صحة صالة املنفرد، فيبقى الوجوب املستفاد منها وجوابً كفائياً. 
 ، أَنا فرض عني، وأن من صلى يف بيته من غري عذر فصالته صحيحة مع اإلمث.والراجح القول األول
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 2فائدة :  
 أجاب القائلون بعدم الوجوب العيين عن حديث )لقد مهمت أن آمر ... ( أبجوبة: 

 أن اخلرب ورد مورد التهديد والزجر، وحقيقته غري واردة.  قيل:
 وهذا ضعيف.

 همن وَل يفعل، ولو كانت فرض عني ملا تركهم. أن الرسول  وقيل:
م إال مبا جيوز له فعله لو فعله، وأما الرتك فال يدل على عدم ال يه وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بقوله: وهذا ضعيف، ألنه 

 الوجوب الحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه. 
 املراد ابلتهديد قوم تركوا الصالة رأساً ال جمرد اجلماعة.  وقيل:

 وهو ضعيف، فقد جاء يف رواية مسلم )ال يشهدون الصالة( أي ال َيضرون. 
 عند ابن ماجه: )لينتهني أقوام عن تركهم اجلماعات أو ألحرقنن بيوهتم(. و 

 أن احلديث ورد يف حق املنافقني.  وقيل:
)ال يتحدث   معرضًا عنهم وعن عقوبتهم، وقد قال  ال يعاقب املنافقني على نفاقهم، وكان  وهذا ضعيف، ألن النيب 

 الناس أن ُممداً يقتل أصحابه(. 
لكن احلافظ ابن حجر رجح هذا القول، وقال: والذي يظهر ِل أن احلديث ورد يف املنافقني، لقوله يف احلديث: )ليس صالة أثقل 

الكامل، لكن املراد   )لو يعلم أحدهم ...( ألن هذا الوصف الئق ابملنافقني ال ابملؤمن  على املنافقني من العشاء والفجر( ولقوله  
يف حديث أسامة:   يف رواية )ال يشهدون العشاء اجلميع( أي اجلماعة، وقوله  به نفاق املعصية ال نفاق الكفر، بدليل قوله 

يف رواية يزيد بن األصم عن أيب هريرة عند أيب داود: )مث آِت قومًا يصلون يف  )ال يشهدون اجلماعة( وأصرح من ذلك قوله 
ست هبم علة( فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية ال كفر، ألن الكافر ال يصلي يف بيته وإمنا يصلي يف املسجد رايء بيوهتم لي
 ومسعة. 

 3  فائدة :
 اختلف القائلون بوجوب اجلماعة، هل تصلى مجاعة يف أي مكان أم ال بد من املسجد؟ على قولني:

 فيجوز فعلها يف غري املسجد: أن أداءها يف املسجد سنة، القول األول
 وهذا املذهب عند احلنابلة.

 : وجيوز فعلها يف البيت والصحراء.  قال ابن قدامة
حلديث جابر مرفوعاً )أعطيت مخساً َل يعطهن ... ذكر منها: وجعلت ِل األرض مسجداً وطهوراً، فأميا رجل من أميت أدركته   -أ

 الصالة فليصل( متفق عليه. 
 رض كلها موضع للصالة، وأن كل مكان أديت فيه صالة اجلماعة كان جمزائً. : أن األوجه الداللة

يفي بَ ْيتيهي َوْهَو َشاٍك َفَصلَّى َجاليًسا َوَصلَّى َورَاَءه  قَ ْوٌم قيَياًما فََأَشاَر إيلَْيهيْم َأني اْجليس وا   وحلديث َعائيَشَة. قَاَلْت )َصلَّى َرس ول  للاي    -ب
 ... ( متفق عليه. 

 ملن صلى خلفه على ترك اجلماعة يف املسجد دليل على عدم وجوب اجلماعة يف املسجد. : أن إقرار النيب  وجه الداللة
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، فَ َلمَّا َصلَّى إيَذا َرج اَلني َلَْ ي َصلنيَيا يفي اَنحي  وحلديث يَزييَد ْبن اأَلْسَود )أَنَّه  َصلَّى َمَع َرس ولي للاي  -ج دي،  َوه َو غ اَلٌم َشابٌّ َيةي اْلَمْسجي
َئ هبييَما ت  ْرَعد  فَ رَائيص ه َما، فَ َقاَل: َما َمنَ َعك َما َأْن ت َصلنيَيا َمَعَنا؟ قَاالَ: َقْد َصلَّي ْ  َنا يفي ريَحاليَنا، فَ َقاَل: اَل تَ ْفَعل وا، إيَذا َصلَّى َفَدَعا هبييَما َفجي

َماَم َوَلَْ  َا َله  اَنفيَلة( رواه أبو داود.َأَحد ك ْم يفي َرْحليهي مث َّ أَْدَرَك اإلي ، فَ ْلي َصلني َمَعه  فَإيَنَّ   ي َصلني
 ْلما على الصالة يف رحاْلما، واعتباره أَنا فرضهما، دليل على أن الصالة يف املسجد سنة مستحبة.  : أن إقراره وجه الداللة
 : ال جيوز فعلها إال يف املسجد.القول الثاين

ََطٍب فَ ي ْحَتَطبَ حلديث أيب هريرة السابق ) . لصَّاَلةي فَ ي  َؤذََّن َْلَا ،.. لََقْد مَهَْمت  َأْن آم َر حبي  مث َّ آم َر َرج اًل فَ يَ ؤ مَّ اَلنَّاَس .. (.   ، مث َّ آم َر ابي
 همن بتحريق املتخلفني وَل يستفصل هل كانوا يصلون يف بيوهتم مجاعة أم ال.  : أن النيب  وجه الداللة
 القول ابن القيم. ورجح هذا 

 : والذي ندين للا به أنه ال جيوز ألحد التخلف عن اجلماعة يف املسجد إال من عذر، وللا أعلم ابلصواب.قال رمحه هللا
همن بتحريق املتخلفني عنها وَل  : والصواب وجوب فعلها يف املسجد، ألن املسجد شعارها، وألنه وقال الشيخ السعدي

يستفصل، هل كانوا يصلون يف بيوهتم مجاعة أم ال، وألنه لو جاز يف غري املسجد لغري حاجة، لتمكن املتخلف عنها والتارك ْلا من 
 الرتك، وهذا ُمذور عظيم. 

 4:   فائدة
 أن اإلجابة واجبة على من يسمع النداء لقوله ) هل تسمع النداء ( .  احلديث دليل على

يف حديث األعمى )هل تسمع النداء( دليل على أن من مسع النداء فعليه اإلجابة إذا كان منزله بعيداً، وأنه إذا َل يسمع  فقوله  
 مكرب الصوت، ألمرين: النداء فله رخصة أن يصلي يف بيته، واملعول عليه يف مساع النداء بدون 

 أن مكرب الصوت ال ينضبط، فقد يكون قوايً فريسل ملسافات بعيدة جداً. األول:
 أنه لو علق األمر مبكرب الصوت، حلصل للناس مشقة، ألن مكرب الصوت ينادي من مسافة بعيدة. َثنياً:

ة للنزهة، ومسعوا األذان من أطراف املدينة، فهل يف سؤال عن مجاعة خرجوا إىل ضواحي املدين -رمحه للا  قال الشيخ ابن عثيمْي
 تلزمهم الصالة يف املسجد، أو يصلون يف مكاَنم. 

قال: الظاهر أن هؤالء ال تلزمهم صالة اجلماعة يف املسجد إذا كانوا إمنا يسمعون صوت املؤذن بواسطة مكرب الصوت، وأنه لوال  
 ط له. املكرب ما مسعوا، ألن هذا السماع غري معتاد وال ضاب

 5  فائدة :
 أن من أعذار التخلف عن اجلماعة اخلوف أو املرض . 

 واملقصود ابملرض الذي يشق معه احلضور، خبالف املرض اخلفيف، كصداع الرأس يسرياً وحنوه، فليس بعذر. 
 قال ابن املنذر: ال أعلم خالفاً بني أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن اجلماعات من أجل املرض.

 لقول للا تعاىل )فاتقوا للا ما استطعتم(.-أ
 ولقوله تعاىل )ال يكلف للا نفساً إال وسعها(. -ب
 ولقوله تعاىل )لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحرٌَج َوال َعَلى اأَلْعرَجي َحرٌَج َوال َعَلى اْلَمرييضي َحرَج(. -ج
 ق عليه.)إذا أمرت كم أبمٍر فأتوا منه ما استطعتم( متف ولقول النيب -د
 )ملا َمريَض ختلَّف عن اجلماعةي( مع أن بيته كان إىل َجْنبي املسجد.   وأنَّ النيب  -ه 
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 وقول  ابن مسعود )لقد رَأيت نا وما يتخلَّف  عن الصَّالةي إال منافٌق قد ع ليَم نفاق ه  أو مريض( رواه مسلم. -و
َع الننيَداَء فَ َلْم مَيْنَ عْ  -وحلديث الباب  -ز  ..... ( .  ه  ميْن اتنيَباعيهي ع ْذرٌ َمْن مسَي

 اَبٌب يف َفْضِل َصاَلِة اجْلََماَعةِ 
يَ ْوًما الصُّْبَح ، فَ َقاَل : َأَشاِهٌد ُفاَلٌن ، قَاُلوا : اَل ، قَاَل : َأَشاِهٌد ُفاَلٌن ،  َعْن ُأَِبِ  ْبِن َكْعٍب ، قَاَل : َصلَّى بَِنا َرُسوُل هللِا 

ُتُمومُهَا ، َوَلْو حَ قَاُلوا : اَل ، قَاَل : ِإنَّ َهاَتْْيِ الصَّالََتْْيِ أَثْ َقُل الصََّلَواِت َعَلى اْلُمَناِفِقَْي ، َوَلْو تَ ْعَلُموَن َما فِ  ًوا َعَلى  يِهَما ألَتَ ي ْ ب ْ
َوِإنَّ َصاَلَة الرَُّجِل َمَع الرَُّجِل َأزَْكى ِمْن   الرَُّكِب َوِإنَّ الصَّفَّ اأَلوََّل َعَلى ِمْثِل َصفِ  اْلَمالَِئَكِة َوَلْو َعِلْمُتْم َما َفِضيَلُتُه الَبْ َتَدْرَُتُوُه ، 

 ( .   َصالَتِِه َمَع الرَُّجِل ، َوَما َكثُ َر فَ ُهَو َأَحبُّ ِإََل هللِا تَ َعاََل َصالَتِِه َوْحَدُه ، َوَصالَتُُه َمَع الرَُّجَلْْيِ َأزَْكى ِمنْ 
 ========== 

 احلديث حسن .
 م . ونقل احلافظ تصحيحه عن ابن السكن والعقيلي واحلاكواحلديث صححه ابن حبان ، وابن خزمية ، 

 ه .وقال النووي: أشار علي بن املديين والبيهقي وغريمها إىل صحت 
 واحلديث أخرجه أيضاً : النسائي ، وأمحد ، وابن خزمية ، وابن حبان ، واحلاكم . 

 ( أي أشدمها ثقاًل، واملراد بثقل الصالة: شهودها مع اجلماعة.أَثْ َقلَ )
جاء يف رواية )ولو أي: علم يقني وإميان ما يف فضلهما مع اجلماعة يف املسجد من الثواب والفضل، وقد )َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ِفيِهَما( 

 علم أحدهم أنه جيد عظماً مسيناً لشهدها(. 
ًوا(    أي: يزحفون إذا منعهم مانع من املشي كما يزحف الصغري، وقد جاء عند ابن أيب شيبة )ولو حبواً على املرافق والركب(. )َوَلْو َحب ْ

 1فائدة :  
ًوا)ِإنَّ أَثْ َقَل َصاَلٍة َعَلى اْلُمَناِفِقَْي َصاَلُة الْ   قوله  دليل   (على الركب    ِعَشاِء َوَصاَلُة اْلَفْجِر، َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ِفيِهَما ألَتَ ْومُهَا َوَلْو َحب ْ

 على فضل شهود العشاء والفجر يف مجاعة. 
 ويدل على فضله أيضاً:  

َا قَاَم نيْصَف اللَّْيلي َوَمْن َصلَّى الصُّْبَح يَ ق ول  )َمْن َصلَّى اْلعيَشاءَ  حديث ع ْثَمان ْبن َعفَّاَن. قال: مسَيْعت  َرس وَل اَّللَّي   يفي مَجَاَعٍة َفَكَأمنَّ
َا َصلَّى اللَّْيَل ك لَّه( رواه مسلم.   يفي مَجَاَعٍة َفَكَأمنَّ

 2فائدة :  
 صالة الفجر والعشاء أثقل من غريها من الصلوات على املنافقني، وذلك لسببني:  

العشاء والفجر أثقل عليهما من غريمها لقوة الداعي إىل تركهما، ألن العشاء وقت السكون والراحة : وإمنا كانت قال ابن حجر
 والصبح وقت لذة النوم.

 وألن املراءاة فيهما مفقودة غالباً حيث ال يراهم الناس يف الظالم، فال ي فقد املتخلف عنهما.-ب
َا َكاَنْت َهاًَتني الصَّاَلًتَ وقال العراقي َْمَرْيني:: َوإيمنَّ  ني ثَقييَلَتنْيي َعَلى اْلم َنافيقينَي ألي

دي فييهيَما ميْن الظُّْلَمةي وََكْوني َوْقتيهيَما َوْقَت رَاَحٍة أَْو َغلَ  َأَحُدَها: ََهاليييهيْم َفاَل ليْلَمَشقَّةي اْلَمْوج وَدةي يفي ح ض وري اْلَمَساجي َبَة نَ ْوٍم أَْو َخْلَوٍة أبي
 َعَلْيهي َذليَك. اْلَمَشاقَّ إالَّ َمْن و فنيَق بيثَ َوابي اَّللَّي تَ َعاىَل َواْلم َنافيق  إمَّا َشاكٌّ يفي َذليَك أَْو اَل ي َصدنيق  فَ َيش قُّ يَ َتَجشَّم  تيْلَك 
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َا َخفيَي َمْن  : َأنَّ اْلم َنافيقينَي َكَما قَاَل اَّللَّ  تَ َعاىَل )ي  رَاء وَن النَّاَس َواَل يَْذك ر ونَ َواْلَمْعىَن الثَّاين  اَّللََّ إالَّ قَليياًل( َوَهاًَتني الصَّاَلًَتني يفي لَْيٍل فَ ر مبَّ
ب َ  َْيث  يَ رَاه  النَّاس  َويَ تَ َفقَّد وَن َغي ْ َا حبي َها ليرَيَاه  النَّاس   َته  َفَكاَن رياَيؤ ه  ََي ضُّه  َعَلى ح ض وري َغاَب َعن ْه َما َواْسَترَتَ َحال ه  خبيياَلفي اَبقيي الصََّلَواتي فَإيَنَّ
َواَل َمانيَع َأْن َيك وَن اأْلَْمرَاني اْلَمْذك ورَاني يفي اآْليَةي َواْلَمْعَِن اأْلَوَّل  َأْظَهر  ليَقْوليهي تَ َعاىَل يفي أَوَّلي اآْليَةي )َوإيَذا قَام وا إىَل الصَّاَلةي قَام وا ك َساىَل( 

َا َحاميٌل َْل ْم َعَلى تَ ْركي   اجْلََماَعةي يفي الصَّاَلَتنْيي اْلَمْذك ورََتنْيي َوَاَّللَّ  أَْعَلم .كياَلمه 
 وقد قال ابن عمر )كنا إذا فقدان الرجل يف صالة العشاء أو يف صالة الفجر أسأان به الظن(. 

 قال احلافظ ابن رجب: إسناده صحيح.
 3فائدة :  

 . احلديث يدل على أن كل الصلوات ثقيلة على املنافقني 
 ال تعاىل )َوإيَذا قَام وا إىَل الصَّاَلةي قَام وا ك َساىَل( وأثقلها صالة الفجر والعشاء. كما ق 

 وقال ابن مسعود )ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق أو مريض(.
: أحاضر فالن،  إذا صلى الفجر قال واملراد ابلثقل: من حيث عدم احلضور للمسجد حلديث أيب بن كعب قال )كان النيب 

 ( . إن أثقل الصالة على املنافقني صالة الفجر والعشاء ... قالوا: ال، أحاضر فالن؟ قالوا: ال، مث قال 
 4فائدة :  

 احلديث دليل على أن احملافظة على الصلوات كلها أمان من النفاق. 
 5فائدة :  

 املنافقني.احلديث دليل على أن التخلف عن صالة الفجر والعشاء من صفات 
 6فائدة :  

 بعض صفات املنافقني:  
 أواًل: قلة ذكر هللا. 

 قال تعاىل )َوإيَذا قَام وا إيىَل الصَّاَلةي قَام وا ك َساىَل ي  رَاء وَن النَّاَس َواَل يَذك ر وَن اَّللََّ إيالَّ قَليياًل(. 
 َثنياً: التخلف عن صالت الفجر والعشاء.

 حلديث الباب.
 الكسل عن الصالة.َثلثاً: 

 قال تعاىل )َوإيَذا قَام وا إيىَل الصَّاَلةي قَام وا ك َساىَل(. 
 رابعاً: الرَيء.

 قال تعاىل )ي  رَاء وَن النَّاَس َواَل يَذك ر وَن اَّللََّ إيالَّ قَليياًل(. 
 خامساً: الكذب، وإخالف الوعد.

 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمتن خان(. )آية املنافق ثالث    قال: قال رسول للا   حلديث أيب هريرة 
 سادساً: األمر ابملنكر والنهي عن املعروف.

 قال تعاىل )املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف(.
 سابعاً: التكذيب لوعد هللا ورسوله.
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 َنافيق وَن 
 َوالَّذييَن يفي ق  ل وهبييم مََّرض مَّا َوَعَداَن اَّللَّ  َوَرس ول ه  إيالَّ غ ر وراً(. قال تعاىل )َوإيذ يَ ق ول  امل

 َثمناً: عدم الفقه يف الدين. 
َنافيقينَي اَل يَفَقه ون(. 

 
 قال تعاىل )َوَلكينَّ امل

 َتسعاً: التخذيل واالعرتاض على القدر. 
 قال تعاىل عنهم )َلو َأطَاع واَن َما ق تيل وا(.

 : االهتمام ابلظاهر وإمهال الباطن. عاشراً 
ب َك َأجَسام ه م َوإين يَ ق ول وا َتسَمع ليَقوْلييم َكَأَنَّ م خ ش ب مَُّسنََّدة(.  قال تعاىل )َوإيَذا رَأَيتَ ه م ت عجي

 7فائدة :  
 دليل على فضيلة الصف األول . ( يَلُتُه الَبْ َتَدْرَُتُوُه  َوِإنَّ الصَّفَّ اأَلوََّل َعَلى ِمْثِل َصفِ  اْلَمالَِئَكِة َوَلْو َعِلْمُتْم َما َفضِ ) قوله 

 وقد جاءت األحاديث الكثرية يف فضله : 
د وا إيالَّ َأْن  َعْن َأِبي ه َريْ رََة َأنَّ َرس وَل اَّللَّي  -أ ، مث َّ َلَْ جيَي َيْسَتهيم وا َعَلْيهي اَلْستَ َهم وا،  قَاَل )َلْو يَ ْعَلم  النَّاس  َما يفي الننيَداءي َوالصَّفني اأَلوَّلي

ريي اَلْستَ بَ ق وا إيلَْيهي، َوَلْو يَ ْعَلم وَن َما يفي اْلَعَتَمةي َوالصُّْبحي ألَتَ ْومه َ   ا َوَلْو َحْبواً( متفق عليه.َوَلْو يَ ْعَلم وَن َما يفي الت َّْهجي
ني  -ب  َما يفي الصَّفني اْلم َقدَّمي َلَكاَنْت ق  ْرَعًة( رواه مسلم. - م وَن أَْو يَ ْعلَ  -قَاَل )َلْو تَ ْعَلم وَن  وعنه. َعني النَّيبي
ر َها َوَشرَُّها أَوَّْل َا(. رواه م وعنه قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي  -ج ر َها َوَخرْي  ص ف وفي الننيَساءي آخي  سلم)َخرْي  ص ف وفي الرنيَجالي أَوَّْل َا َوَشرَُّها آخي
ل  رََأى يفي َأْصَحابيهي أَتَخُّرًا، فَ َقاَل َْل ْم: )تَ َقدَّم وا فَْأمَتُّوا يبي َوْلَيْأمَتَّ بيك ْم َمْن بَ ْعدَك ْم، ال يَ زَا  اخْل ْدرييني َأنَّ َرس وَل اَّللَّي َعْن َأيبي َسعييدٍ  -د

( رواه مسلم.  َره ْم اَّللَّ  قَ ْوٌم يَ َتَأخَّر وَن َحَّتَّ ي  َؤخني
 (    َجاِل َأوَّهُلَا َوَشرَُّها آِخُرَهاَخرْيُ ُصُفوِف الر ِ )  قوله

رَها أَبًَدا أَمَّا ص ف وف الننيَساءقال النووي :  حْلَدييثي  أَمَّا ص ف وف الرنيَجال َفهيَي َعَلى ع م ومَها َفَخرْيَها أَوَّْلَا أَبًَدا َوَشرنَها آخي فَاْلم رَاد ابي
ر ص ف وف الننيَساء اللََّواِتي ي َصلنينَي َمَع الرنيجَ  َها ال ، َوأَمَّا إيَذا َصلَّنْيَ م َتَمينيَزات اَل َمَع الرنيَجال فَ ه نَّ َكالرنيَجالي َخرْي ص ف وفهنَّ أَوَّْلَا َوَشرنَها آخي

ر خَ ، َواْلم رَاد بيَشرني الصُّف وف يفي الرنيَجال الننيَساء أَقَ لنَها ثَ َوااًب َوَفْضاًل َوأَبْ َعدَها ميْن َمْطل وب الشَّرْع ، وَ  َا َفضََّل آخي هي ، َوإيمنَّ رْيَها بيَعْكسي
رَات َمَع الرنيَجال ليب  ْعديهينَّ ميْن خم َاَلطَة الرنيَجال َور ْؤيَتهْم َوتَ َعلُّق اْلَقْلب هبييْم  عيْند ر ْؤيَة َحرََكاهتْم َومَسَاع َكاَلمهْم َوحَنْو ص ف وف الننيَساء احْلَاضي

 ) شرح مسلم ( .      .  ليَعْكسي َذليَك . َوَاَّللَّ أَْعَلمَذليَك ، َوَذمَّ أَوََّل ص ف وفهنَّ 
َرُهْم اَّللَّ قوله )   (  ال يَ َزاُل قَ ْوٌم يَ َتَأخَُّروَن َحّتَّ يُ َؤخِ 

 أي: ال يزال قوم يعتادون التأخر عن الصف األول، أو عن الصفوف األوىل حَّت يعاقبهم للا تعاىل فيؤخرهم. 
 رمحته أو جنته، أو عظيم فضله، أو عن رفع املنزلة، أو عن العلم.قيل معناه: يؤخرهم عن 

 وال مانع من محل احلديث على مجيع هذه املعاين.
 يف معِن احلديث: قال الشيخ ابن عثيمْي

 (. قوماً يتأخرون يف املسجد يعين: ال يتقدمون إىل الصفوف األوىل فقال: )ال يزال قوم يتأخرون حَّت يؤخرهم للا  رأى النيب 
 وعلى هذا فيخشى على اإلنسان إذا عود نفسه التأخر يف العبادة أن يبتلى أبن يؤخره للا عز وجل يف مجيع مواطن اخلري.

 وذهب بعض العلماء إىل أن املقصود هبذا مجاعة من املنافقني، والصحيح أن احلديث عام وليس خاصاً ابملنافقني. 
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الظاهر أنه عام ْلم ولغريهم، وفيه احلث على الكون يف الصف األول، والتنفري عن  : قيل: إن هذا يف املنافقني. و قال الشوكاين
 التأخر عنه. اه 

 واحلاصل أن احلديث فيه الرتغيب يف صالة الرجل يف الصف األول أو الصفوف األوىل، وذم اعتياده الصالة يف الصفوف املتأخرة. 
 ( .  َوَخرْيُ ُصُفوِف النِ َساِء آِخُرَهاقوله ) 

 : إن خري صفوف النساء آخرها مطلقاً، سواء صلني منفردات أو مع الرجال.ل بعض العلماءقا
 لعموم احلديث.

 إىل أن النساء إذا صلني منفردات وإمامهن منهن، فخري صفوفهن األول كالرجال. :  وذهب بعض العلماء
 وهذا ما رجحه النووي والصنعاين.

 الرجال.وقالوا: أن املراد ابحلديث إذا صلني مع 
: وأما صفوف النساء فاملراد ابحلديث صفوف النساء اللواِت يصلني مع الرجال، وأما إذا صلني متميزات ال مع الرجال  قال النووي

 فهن كالرجال خري صفوفهن أوْلا، وشرها آخرها. 
 8فائدة :  

 اختلف العلماء يف املراد ابلصف األول املمدوح على قولني :
َمام َسَواء َأنَّ الصَّفن اأْلَوَّل اْلَمْمد وح الَّذيي َقْد َوَرَدْت اأْلََحادييث بيَفْضليهي َواحلَْثن َعَلْيهي ه َو الصَّفن الَّذيي يَلي َواْعَلْم قال النووي:  ي اإْلي

رًا، َوَسَواء خَتَلََّله  َمْقص ورَة َوحَنْوَها أَْم اَل َهَذا ه َو ال به م تَ َقدنيًما أَْو م َتَأخني يه َظَواهير اأْلََحادييث َوَصرََّح بيهي  َجاَء َصاحي يح الَّذيي يَ ْقَتضي صَّحي
 اْلم َحقنيق وَن.

د إيىَل طََرفه اَل يَ َتَخلَّله  َمْقص ورَة َوحَنْوَها، فَإيْن خَتَلَّلَ :    َوقَاَل طَائَِفة ِمْن اْلُعَلَماء الَّذيي يَليي   الصَّفن اأْلَوَّل ه َو اْلم تَّصيل ميْن طََرف اْلَمْسجي
َوََّل، َبْل اأْلَوَّل َما اَل يَ َتَخلَّله  َشْيء، َوإيْن أَتَخََّر. َمام َشْيء فَ َلْيَس أبي  اإْلي

ر، َوهَ  د أَوَّاًل َوإيْن َصلَّى يفي َصفٍن م َتَأخني ْنَسان إيىَل اْلَمْسجي َا أَذْك ره  َذاني اْلَقْواَلني  َوقييَل: الصَّفن اأْلَوَّل عيَبارَة َعْن جمَييء اإْلي َغَلط َصرييح، َوإيمنَّ
ْثله ألي نَ بنيه َعَلى ب ْطاَلنه ليَئالَّ يَ ْغرَتن بيهي. )نووي(.   َومي

 ل .اختلف يف الصف األول: هل هو الذي يلي اإلمام أو املبكنير، والصحيح األو : القرطيب وقال
 9  فائدة :
دليل على فضل كثرة اجلماعة، وأن هذا أمر ... (  َوِإنَّ َصاَلَة الرَُّجِل َمَع الرَُّجِل َأزَْكى ِمْن َصالَتِِه َوْحَدُه ، َوَصالَتُُه َمع قوله )

هم عن التفرق  ُمبوب هلل تعاىل، ملا فيه من املصاحل العظيمة من تكثري سواد املسلمني يف بيوت للا وتعاوَنم وتعارفهم، وبعد
 واالختالف، ال سيما أهل احلي الواحد.

وْلذا ينبغي عدم تعدد املساجد مهما أمكن؛ ألن تعددها يفضي إىل قلة اجلماعة وتفرقهم، وانتحال األعذار للكساىل واملتخلفني، 
 س  عدد املساجد فال أبوإذا صلى أهل احلي يف مسجد واحد فهو أفضل وأكمل، ملا يف ذلك من املصاحل، فإن دعت احلاجة إىل ت

 10فائدة :  
 احلديث دليل على أن املسجد األكثر مجاعة أفضل من املسجد األقل مجاعة . 

 أي: فلو قدر أن هناك مسجدين، أحدمها أكثر مجاعة من اآلخر، فاألفضل أن يذهب إىل األكثر مجاعة. 

https://www.alukah.net/culture/0/76537
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َوَما َكاَن َأْكثَ َر  ، َوَصاَلت ه  َمَع اَلرَّج َلنْيي أَزَْكى ميْن َصاَلتيهي َمَع اَلرَّج لي  ،اَلرَّج لي َمَع اَلرَّج لي أَزَْكى ميْن َصاَلتيهي َوْحَده   َصاَلة  حلديث الباب ) 
 .عز وجل(   - فَ ه َو َأَحبُّ إيىَل َاَّللَّي 

) صالة رجلني يؤم أحدمها صاحبه أزكى عند للا من صالة مثانية ترتى ، وصالة  قال : روى البزار والطرباين أن النيب و 
 أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند للا من صالة مائة ترتى ( .

 . ترتى " : أي : متفرقني "
 . وما كانوا أكثر " أي : قدر ما كانوا أكثر فذلك القدر أحب مما دونه   اً ،  أزكى " أي : أكثر أجر  : قال السندي

َدْيني ; أَلنَّ اجْلَْمَع ك لََّما َكث  َر َكانَ :    ابن تيمية  وقال ْن تَ ْفرييقيهيْم يفي َمْسجي ٍد أَْفَضل  مي ٍد َواحي أَْفَضَل . .   اْجتيَماع النَّاسي يفي َمْسجي
 . . مث استدل هبذا احلديث " اه 

عة مين اآلخر : فاألفضل  أن يذهَب إىل األكثري لو ق دنير أن هناك مسجدين ، أحدمها أكثر  مجا: وقال الشيخ ابن عثيمْي
قال : " َصالة  الرَّج لي مع الرَّج لي أزكى مين صالتيهي وحَده  ، وصالت ه  مع الرَّج َلني أزكى مين صالتيهي مع  مجاعة ؛ ألنَّ النيب 

َد مسجدان : أحد مها أكثر  مجاعة مين اآلخري : فاألفضل  الرَّج لي ، وما كانوا أكثَر فهو أحبُّ إىل للاي " ، وهذا عامٌّ ، فإذا   و جي
 . أن ت صلنيَي يف الذي هو أكثر مجاعة

 11  فائدة :
 استواي املسجدان فيما سبق، وكان أحدمها أبعد عن مكان الرجل، فاألبعد أوىل. فإن 

 ُّ  )أَْعَظم  النَّاسي َأْجرًا يفي الصَّالَةي أَبْ َعد ه ْم فَأَبْ َعد ه ْم مَمًْشى( متفق عليه. حلديث َأيبي م وَسى قَاَل: قَاَل النَّيبي
 وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الصالة يف مسجد احلي أم الصالة يف غريه على أقوال:

فيه اجلماعة أفضل، وأبعدمها أوىل من أقرهبما؛ إال إذا كان املسجد الذي جبواره : أن الصالة يف املسجد الذي تكثر القول األول
 ختتل فيه اجلماعة؛ ففعلها يف مسجد اجلوار أفضل. 

 وهو مذهب الشافعية، واملالكية، واحلنابلة. 
 حلديث أيب موسى السابق. -أ

 ( .  وما كانوا أكثر فهو أحب إىل للا عز وجلوحلديث الباب ) -ب
 قول: حَّت تكثر خطاه يف طلب الثواب فتكثر حسناته.من املع-ج

رمحه للا: ويف املساجد اليت يكثر الناس فيها أفضل ... فإن كان يف جواره مسجد ختتل فيه اجلماعة ففعلها   قال اإلمام الشريازي
 لت اجلماعة يف موضعني. يف مسجد اجلوار أفضل من فعلها يف املسجد الذي يكثر فيه الناس؛ ألنه إذا صلى يف مسجد اجلوار حص

وإن كان يف جواره أو يف غري جواره مسجد ال تنعقد اجلماعة فيه إال حبضوره ففعلها فيه أوىل؛ ألنه يعمره إبقامة    :  وقال ابن قدامة
 . اجلماعة فيه، وَيصلها ملن يصلي فيه، وإن كانت تقام فيه وكان يف قصده غريه كسر قلب إمامه أو مجاعته؛ فجرب قلوهبم أوىل

 : فلو كان جبواره مسجد قليل اجلمع، وابلبعد منه مسجد أكثر مجعاً؛ فاملسجد البعيد أوىل إال يف حالتني:  وقال النووي
 أن تتعطل مجاعة القريب؛ لعدوله عنه لكونه إماماً، أو َيضر الناس حبضوره، فحينئذ يكون القريب أفضل.  أحدمها:

 تزِل وغريه، أو فاسقاً، أو ال يعتقد وجوب بعض األركان فالقريب أفضل. أن يكون إمام البعيد مبتدعاً كاملع الثاين:
 : أن صالة املرء يف مسجد حيه أفضل من غريه من املساجد حَّت ولو كان غريه أكثر مجعاً.  القول الثاين
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 وهذا مذهب احلنفية، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني رمحه للا. 
 . أنه األقرب له جواراً فكان أحق بصالته-أ

 أنه سبب لعمارته. -ب
 أنه أتليف لإلمام وأهل احلي، ويندفع به ما قد يكون يف قلب اإلمام إذا َل تصل معه. -ج
 أن ترك املرء للصالة يف مسجد حيه سبب يف اهتامه بعدم حضور الصالة يف مجاعة. -د
السؤال عن سبب عدم الصالة خلفه، مما يؤدي أن ترك املرء للصالة يف مسجد حيه فيه إاثرة للناس على اإلمام، حيث يكثر  -ه 

 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. 
ضل أن تصلي يف مسجد احلي الذي أنت فيه سواء كان أكثر مجاعة أو أقل ملا يرتتب  فاحلاصل أن األف :  قال الشيخ ابن عثيمْي

)ما كان أكثر فهو أحب إىل للا( مث يليه األبعد، مث يليه العتيق؛ ألن تفضيل   على ذلك من املصاحل، مث يليه األكثر مجاعة؛ لقوله  
، وليس هناك دلي  ل بنيٌّ على هذه املسألة.املكان بتقدم الطاعة فيه َيتاج إىل دليل بنيني
 ْضِل اْلَمْشِي ِإََل الصَّاَلةِ فَ  اَبُب َما َجاَء يف 

 اَبُب َما َجاَء يف اْلَمْشِي ِإََل الصَّاَلِة يف الظَّاَلمِ 
ًرا ِإََل َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة فََأْجُرُه َكَأْجِر اْْلَاجِ  اْلُمْحرِِم ، َوَمْن َخَرَج  )قَاَل  َعْن َأِب أَُماَمَة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  َمْن َخَرَج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَتَطهِ 

ُه فََأْجُرُه َكَأْجِر اْلُمْعَتِمِر ، َوَصاَلٌة َعَلى أَثَِر َصاَلٍة الَ  نَ ُهَما ِكَتاٌب يف ِعلِ يِ ْيَ  َلْغوَ ِإََل َتْسِبيِح الضَُّحى اَل يَ ْنِصُبُه ِإالَّ ِإَيَّ  ( .    بَ ي ْ
ِر اْلَمشَّاِئَْي يف الظَُّلِم ِإََل اْلَمَساِجِد اِبلنُّوِر التَّامِ  يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  )قَاَل   َعْن بُ َرْيَدَة ، َعِن النَّيبِ     ( .  َبشِ 

 ========== 
 قال النووي : إسناده حسن . حديث أِب أمامة : 

 سنده ضعيف لكن له شواهد :  :  حديث بريدة
إن للا ليضيء للذين يتخللون إىل املساجد يف الظالم بنور ساطع ال ) ق  أن رسول للا  أخرج الطرباين عن أيب هريرة فقد 

 ة ( . يوم القيام
د لقي للا عز وجل بنور يوم                ة الليل إىل املسج       من مشى يف ظلمل ) قا عن النيب   وأخرج الطرباين عن أيب الدرداء 

 ة ( . من مشى يف ظلمة الليل إىل املساجد أًته للا نورًا يوم القيامظ )ورواه ابن حبان بلف امة (القي
املشاؤون يف الظلم إىل املساجد ابلنور   ليبشر)      قال: قال رسول للا   وأخرج ابن ماجه وابن خزمية واحلاكم عن سهل بن سعد  

 ة ( . التام يوم القيام
 .  يريد به صالة الضحى، وكل صالة يتطوع هبا فهي تسبيح وسبحة  (  تسبيح الضحى ( 

 ة .معناه: ال يتعبه، وال يزعجه؛ إال ذلك، وأصله من النََّصب، وهو معاانة املشق(   ال ينصبه)    
 .   كالمها مبعِن  -بفتح اْلمزة والثاء، وبكسر اَْلمزة وسكون الثاء -أي: صالة عقيب صالة ، واألثر (على إثر صالة   صالة) 
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طرح من القول  أي: بني الصالتني ، واللَّْغو  ( ال لغو بينهما ) 
 
: الباطل  ، من لغة اإلنسان  يَلغو، ولغا يلغي ولغي يلغا إذا تكلنم ابمل

 .  وما ال يَ ْعين
 .   مَجْع اْلَمشَّاء َوه َو َكثيري اْلَمْشي املشائْي ( ) 

 1  فائدة :
 احلديث دليل على فضل املشي والذهاب إىل املسجد . 

؟ قَال وا: بَ َلى اَي َرس وَل اَّللَّي قَاَل )َأال أَد لُّك ْم َعَلى َما مَيْح و اَّللَّ  بيهي اخْلَطَااَي َويَ ْرَفع  بيهي  َعْن َأيبي ه َريْ رََة َأنَّ َرس وَل اَّللَّي -أ قَاَل:  ،الدََّرَجاتي
دي  ،إيْسَباغ  اْلو ض وءي َعَلى اْلَمَكاريهي   َفَذليك ْم الرنياَبط (. رواه مسلم  ،َفَذليك ْم الرنياَبط    ،َوانْتيظَار  الصَّالةي بَ ْعَد الصَّالةي  ، وََكثْ رَة  اخْل طَا إيىَل اْلَمَساجي

َها مَمًْشى فَأَبْ َعد ه ْم( رواه مسلم.  وعْن َأيبي م وَسى قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي -ب  )إينَّ أَْعَظَم النَّاسي َأْجرًا يفي الصَّالةي أَبْ َعد ه ْم إيلَي ْ
دي ميْنه  وََكاَن ال خت ْطيئ ه  َصالٌة قَاَل )َكاَن َرج ٌل ال أَْعَلم  رَ  وَعْن أ يَبني ْبني َكْعٍب  -ج َفقييَل َله  أَْو ق  ْلت  َله : َلْو   ،ج اًل أَبْ َعَد ميْن اْلَمْسجي

َارًا تَ رَْكب ه  يفي الظَّْلَماءي َويفي الرَّْمَضاءي؟ قَاَل َما َيس رُّيني َأنَّ َمْنزيِلي إيىَل َجْنبي اْلَمسْ  دي اْشرَتَْيَت محي ْن ي ْكَتَب ِلي مَمَْشاَي إيىَل إيينني أ رييد  أَ  ، جي
دي   : )َقْد مَجََع اَّللَّ  َلَك َذليَك ك لَّه ( رواه مسلم. فَ َقاَل َرس ول  اَّللَّي  ،َور ج وعيي إيَذا َرَجْعت  إيىَل أَْهليي  ،اْلَمْسجي

حيث دل احلديث على إثبات األجر يف اخلطا يف الرجوع من الصالة  ،فانظر أخي املسلم إىل هذا الثواب العظيم من الرب الكرمي 
 املشي على قدميه مع بعد داره عن املسجد. وْلذا آثر هذا الصحايب  ، كما يف الذهاب إليها 

َي َفرييَضًة ميْن فَ رَائيضي اَّللَّي  قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي   وَعْن َأيبي ه َريْ رََة   -د )َمْن َتَطهََّر يفي بَ ْيتيهي مث َّ َمَشى إيىَل بَ ْيٍت ميْن ب  ي وتي اَّللَّي لييَ ْقضي
َا حَت طُّ َخطييَئًة   َواأل ْخَرى تَ ْرَفع  َدَرَجًة( رواه مسلم. ،َكاَنْت َخْطَوًَته  إيْحَدامه 

ني  َرْيَدَة اأَلْسَلمييني وَعْن ب    -ه لنُّوري التَّامني يَ ْوَم اْلقيَياَمةي( رواه أبو داود. َعْن النَّيبي دي ابي ْر اْلَمشَّائينَي يفي الظَُّلمي إيىَل اْلَمَساجي  قَاَل )َبشني
إىل الصالة سواء كان املشي قال يف دليل الفاحتني: الظَُّلم: مجع ظلمة، وهي تعم ظلمة العشاء والفجر. ويف احلديث: فضل املشي 

 وفضل املشي إليها للجماعات يف ظلم الليل " انتهى. ،طوياًل أو قصرياً 
َصالَة  الرَّج لي يف مجاعٍة تزيد  َعَلى َصالَتيهي يف س وقيهي َوبَ ْيتيهي بْضعاً وعيْشريَن َدَرَجًة، وذليَك    قال: قال رسول للا    َوَعْن أيب ه َريْ رََة  -و

د ال ي رييد  إيالَّ الصَّالََة، ال يَ ن َْهز ه  إيالَّ الصَّالَ َأنَّ َأحَ  ا َدرجٌة،  َده ْم إيذا تَ َوضََّأ فََأْحَسَن اْلو ض وَء، مث َّ أََتى اْلَمْسجي ة ، َلَْ ََيط  خ طَوًة إيالَّ ر فيَع َله  هبي
َد، فَإيَذا دخل اْلمَ  َا َخطيَئٌة حَّتَّ يَْدخَل اْلَمْسجي َد كاَن يف الصَّالَةي َما َكاَنتي الصَّالة  هيَي اليت حتبيس ه( متفق عليه.َوح طَّ َعْنه  هبي  ْسجي

)من راح إىل مسجد اجلماعة، فخطوة متحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة   وعن عبد للا بن عمرو. قال: قال رسول للا  - ز
 ذاهباً وراجعاً( رواه أمحد. 

)كل سالمى من الناس عليه صدقة، ... وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة(   وعن أيب هريرة. قال: قال رسول للا -ك
 متفق عليه.

ما َل تكن مشقة   ،فهذه األحاديث وغريها فيها حث للمسلم على أن جيتهد يف إتيان املسجد ماشياً ال راكباً ولو كانت داره بعيدة  
 ن املسجد تصله القدم بال مشقة. إذا كا ،وأال يعوَّد نفسه ركوب السيارة   ،أو عذر ككرب وحنوه  

: واملشي  إيىَل املسجد أفضل من الركوب كما تقدنم يف حديث أوس يف اجل م عة، وْلذا جاء يف حديث معاذ ذكر  قال ابن رجب
صلَّى ماشًيا، فإن اآلِت  املشي َعَلى األقدام، وكان النيب 

 
 للمسجد زائر للا،  ال َيرج  إيىَل الصالة إال ماشًيا حَّت العيد َيرج إيىَل امل

 :  والزايرة َعَلى األقدام أقرب  إيىَل اخلضوع والتذلل كما قيل
 لو جئتكم زائرًا أسعى َعَلى بصري ... َل أدني حفًّا وأي احلق أديت؟!
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 راح(.   قال )من غدا إيىَل املسجد أو راح أعد للا له نزال يف اجلنة كلما غدا أو ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن النيب 
 والنزل: هو ما يعد للزائر عند قدومه. 

 2  فائدة :
 وخاصة يف صالِت العشاء والفجر .

 .  كلما شقَّ املشي إيىَل املسجد كان أفضلف
 . وْلذا فضل املشي إيىَل صالة العشاء وصالة الصبح، وعدل بقيام الليل كله

ا قام نصف الليل، ومن صلَّى الصبح يف   كما يف "صحيح مسلم عن عثمان عن النيب    قال )من صلنى العشاء يف مجاعة فكأمنَّ
 مجاعة فكأمنا قام الليل كله(. 

فيهما  قال )أثقل صالة َعَلى املنافقني: صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما  ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب 
 ألتومها ولو حبواً(. 

الصَّاَلةي قَام وا وإمنا ثقلت هاًتن الصالًتن َعَلى املنافقني ألنن املنافق ال ينشط للصالة إال إذا رآه الناس كما قال تعاىل )َوإيَذا قَام وا إيىَل  
 ك َساىَل ي  رَاء وَن النَّاَس َواَل يَْذك ر وَن اَّللََّ إيالَّ قَليياًل(. 

 والصبح يقعان يف ظلمة، فال ينشط للمشي إليهما إال كل خملٍص يكتفي برؤية للا عز وجل وحده لعلمه به. وصالة العشاء 
قال )بشر  وثواب املشي إيىَل املساجد يف الظلم: النور التام يف ظلم القيامة كما يف سنن أيب داود والرتمذي عن بريدة عن النيب 

 التام يوم القيامة(. املشائني يف الظلم إيىَل املساجد ابلنور 
، َواْستَ وهو قوله حديث أوس بن أوس و  َمامي َمَع َوَلَْ  )َمْن َغسََّل يَ ْوَم اجْل م َعةي َواْغَتَسَل، َوَبكََّر َوابْ َتَكَر، َوَمَشى َوَلَْ يَ رَْكْب، َوَداَن ميَن اإْلي

َياميَها َوقيَياميهَ   ا(. يَ ْلغ ، َكاَن َله  بيك لني خ ْطَوٍة َأْجر  َسَنٍة: صي
 3  فائدة :

  :هناك أعمال يسريه يستطيع كل واحداً منا بعد توفيق للا أن يفعلها وأجرها كأجر احلاج إبذن للا
 ة : وهذه الفضائل من األحاديث صحيح

 :  صالة اإلشراق 
)من صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر للا حَّت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة   قال رسول للا 

 ي . واه الرتمذة ( ر ًتمة ًتمة ًتم
 د : حضور دروس العلم واحملاضرات يف املساج

 . رواه الطرباين  ًتما حجته()من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خرياً أو ي علمه كان له كأجر حاج  قال رسول للا  
  :أداء الصالة املكتوبة يف املسجد 

 ( .من خرج من بيته متطهراً إىل صالة مكتوبة فأجره كأجر احلاج احملرم حلديث الباب ) 
 4  فائدة :

ه  فََأْجر ه  َكَأْجري اْلم ْعَتميري  َوَمنْ ) الباب استدل بعض العلماء حبديث  ب ه  إيالَّ إيايَّ ... ( على أن صالة  َخرََج إيىَل َتْسبييحي الضَُّحى اَل يَ ْنصي
 من التنفل يف البيوت ، وأن األفضل فيها فعلها يف املسجد لكن بعري مجاعة . الضحى تستثِن 

 البيت . وذهب بعض العلماء إىل أن األوىل يف صالة الضحى أن تصلى يف 
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يدلن على جوازه ال على أفضليته أو َيمل   - أنه على فرض صحة احلديث  -كما يقول مال علي قاري   –ومعِن احلديث عندهم 
فاملعِن من خرج من بيته   ، على من ال يكون له مسكن أو يف مسكنه شاغل وحنوه على أنه ليس للمسجد ذكر يف احلديث أصالً 

 ا . ة الضحى ًتركا أشغال الدنيأو سوقه أو شغله متوجها إىل صال
 5  فائدة :

 احلديث دليل على فضل املشي إىل الصالة وخصوصاً صالِت العشاء والفجر . 
من هذه الصيغة، تكثري الفعل،    واملراد،  البشارة: اإلخبار مبا يظهر سرور املخرب به، املشائني: مجع مشاء، مبالغة ماشي  :   العيِن ل  قا

وهو الذي يكثر مشيه إىل املساجد يف الظلم، والظ َلم، بضم الظاء وفتح الالم، مجع ظلمة، وفيه حثن وحتضيض يف كثرة السعي إىل 
 بشارة أن جزاءه يوم القيامة: نور ًتم حني ميوت الناس يف الظلمات؟املساجد يف ظلمات اللياِل، و 

 .املشائني: مجع املشاء وهو كثري املشي، ) النور التام( الذي َييط هبم من مجيع جهاهتم أي على الصراط  :  وقال اإلمام املباركفوري
ِل املظلمة، ثوابه النور من للا عز وجل...فإنه أفضل رمحه للا: املشي إىل املساجد، والرجوع منها، يف الليا قال اْلافظ ابن رجب

 .ما مشى إليه املسلمون يف الدنيا
 6  فائدة :

 أسباب النور :
 كثرة املشي لصالة العشاء والفجر .

 حلديث الباب .
 تقوى هللا واإلُيان برسوله .

 َغف وٌر َوآمين وا بيَرس وليهي ي  ْؤتيك ْم كيْفَلنْيي ميْن َرمْحَتيهي َوجَيَْعْل َلك ْم ن ورًا مَتْش وَن بيهي َويَ ْغفيْر َلك ْم َواَّللَّ  أَي َُّها الَّذييَن آَمن وا ات َّق وا اَّللََّ  قال تعاىل ) ايَ 
يمٌ   ( .  َرحي

 غض البصر عما حرم هللا :
ي عن النظر إليها ك  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  املرأة واألمرد احلسن يورث ذلك ثالث رمحه للا: غضُّ البصر عن الصورة اليت َن 

فوائد جليلة القدر...الفائدة الثانية: يورث نور القلب والفراسة...وللا تعاىل جيزي العبد على عمله مبا هو من جنس عمله فغض 
شوف وحنو ذلك بصره عما حرم يعوضه للا عليه من جنسه مبا هو خري منه فيطلق نور بصريته ويفتح عليه ابب العلم واملعرفة والك

 الرابع: أنه يكسب القلب نوراً  مما ينال ببصرية القلب، وقال اإلمام ابن القيم رمحه للا: يف غضني البصر عدنة منافع...
 : التمسك ِبا جاء به نبينا ُممد  

اَيأَْهَل اْلكيَتابي َقْد َجاءَك ْم   ﴿ :فإن ذلك يزيده نوراً، قال للا عز وجل من رام النور التام فعليه ابلتمسك مبا جاء به نبينا ُممد 
ت ْم خت ْف وَن ميَن اْلكيَتابي َويَ ْعف و َعْن َكثيرٍي َقْد َجاءَك ْم ميَن ا   ( . َّللَّي ن وٌر وَكيَتاٌب م بينيَرس ول َنا ي  َبنيني  َلك ْم َكثيريًا مميَّا ك ن ْ

 أداء الصالة ِبشوع وطمأنينة . 
 : الصالة نور .   قال 

   العفة :
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وإذا أتملت السورة  (  اَّللَّ  ن ور  السََّماَواتي َواأْلَْرض   )قال العالمة ابن عثيمني رمحه للا: سورة النور: مس نييت هبذا االسم لقوله تعاىل 
تبني لك أن (  َوَمْن َلَْ جَيَْعلي اَّللَّ  َله  ن ورًا َفَما َله  ميْن ن ورٍ  ه )وجدت ذكر النور فيها، وأن للا نور السموات واألرض، وقوله جل جالل

 ب . العفة من أسباب نور القل
 :الدعاء بطلب النور

اللهم اجعل يف قليب نوراً ويف بصري نوراً ويف مسعي نوراً وعن مييين  ) ه صلى، وكان يقول يف دعائ أن النيب  عن ابن عباس  
 اً ( متفق عليه . نوراً وعن يساري نوراً وفوقي نوراً وحتيت نوراً وأمامي نوراً وخلفين نوراً واجعل ِل نور 

 اْلسنات والطاعات :
 .  إن للحسنة نوراً يف القلبقال ابن عباس : 

 .ابل من يقومون الليل وجوههم مضيئة قال: قوم خلوا ابلرمحن فكساهم نورا من نورهسئل احلسن البصري ما  
 .   ويظهر أثر نور القلب يف: ُمبة للا عز وجل، وتعظيمه، وإجالله، وكثرة ذكره، ويف االمتناع عن املعاصي، ويف كثرة الطاعات"
 ش . قال العالمة السعدي رمحه للا: وهذا النور الذي يكون يف القلب هو الذي مينع العبد من ارتكاب الفواح 
 .عل من أكثر األعمال أتثريا يف نضارة الوجه ونوره قيام الليل وقراءة القرآن ول

يَماه ْم يفي و ج وهيهيْم ميْن أَثَري السُّج   أصحاب النيب  اً واصف -قال تعاىل    . ودي ( )سي
يَماه ْم يفي و ج وهيهيْم ( يعين : السمت احلسن   يقول احلافظ ابن كثري رمحه للا   .قال علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس : ) سي

 .  وقال السدي : الصالة حتسن وجوههم
  وقال بعض السلف : من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار

  .ما أسر أحد سريرة إال أبداها للا على َصَفَحات وجهه ، وفَلَتات لسانه وقال أمري املؤمنني عثمان :
 .   تبليغ حديث رسول هللا  

 َّ مع( رواه  ى ميْن َسا م بَ لٍَّغ أَْوعَ َرأً مسَيَع مينَّا َشْيئاً فَ بَ لََّغه  َكَما مسَيَع فَ ر بَّ   َنضََّر اَّللَّ  امْ )يَ ق ول     عن َعْبدي اَّللَّي ْبني َمْسع وٍد قَاَل مسَيْعت  النَّيبي
  . الرتمذي 

: ) َنضََّر للا  امرأً مسع منا حديثا    ما من أحد يطلب احلديث إال ويف وجهه نضرة ؛ لقول النيب  : سفيان بن عيينة رمحه للا قال 
 . فبلَّغه ( 

الصَّاَلُة يف مَجَاَعٍة تَ ْعِدُل ََخًْسا َوِعْشرِيَن َصاَلًة ، فَِإَذا َصالََّها يف َفاَلٍة فََأََتَّ )    قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا    َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  ،
 ( .  رُُكوَعَها َوُسُجوَدَها بَ َلَغْت ََخِْسَْي َصاَلةً 

 ========== 
 ( .  هذا اختلف العلماء فيه بزايدة ) فإذا صالها يف فالة ... 

 وضعفه بعضهم  ، فصححه بعضهم  
 ( أي : على صالة الفذ .  ََخًْسا َوِعْشرِيَن َصاَلةً ) 

 1  فائدة :
 أن صالة اجلماعة أفضل وأعظم أجراً من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة.احلديث دليل على 
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َي َاَّللَّ  َعن ْه َما َأنَّ َرس وَل َاَّللَّي وقد جاء يف الصحيحني :  قَاَل: )َصاَلة  َاجْلََماَعةي أَْفَضل  ميْن َصاَلةي اَْلَفذني بيَسْبٍع  عن ْبني ع َمَر َرضي
 َوعيْشرييَن َدَرَجًة(. م ت ََّفٌق َعَلْيهي 

َْمَسٍة َوعيْشرييَن ج ْزًءا(. متفق عليهقَاَل )َصالَة  اجْلََماَعةي أَ  وَعْن َأِبي ه َريْ رََة َأنَّ َرس وَل اَّللَّي   ْفَضل  ميْن َصالَةي َأَحديك ْم َوْحَده  خبي
 )صالة الفذ( أي: صالة املنفرد الذي َل يصل مع اجلماعة. )درجة( جزء، مبعِن واحد. 

 2  فائدة :
 وقد اختلف العلماء يف اجلمع بني رواييت )سبع وعشرين( ورواية )مخس وعشرين(: 

 مس وعشرين ت  َقدنم لكثرة رواهتا. قيل: رواية اخل
 وقيل: رواية السبع والعشرين تقدم، ألن فيها زايدة من عدٍل حافظ.

 وقيل: إن ذكر القليل ال ينايف ذكر الكثري.
 وقيل: إنه أخرب ابخلمس وعشرين، مث أعلمه للا بزايدة الفضل ابلسبع وعشرين، وهذا أرجحها. 

 اخلمس وعشرين خمتصة ابلسرية. وقيل: السبع وعشرين خمتصة ابجلهرية، و 
 وقيل: السبع وعشرين خمتصة ابلفجر والعشاء واخلمس وعشرين بغريها. 

 وقيل: إبدراكها كلها أو بعضها. 
 وقيل: الفرق حبال املصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع. ... )فتح الباري(.

 َواجْلَْمع بَ ْينَها ميْن َثاَلثَة أَْوج ه:  :  قال النووي
 أْل ص وليينينَي.َأَحدَها: أَنَّه  اَل م َنافَاة بَ ْينَها َفذيْكر اْلَقلييل اَل يَ ْنفيي اْلَكثيري، َوَمْفه وم اْلَعَدد اَبطيل عيْند مج ْه ور ا

، مث َّ أَْعَلمَ  ْلَقلييلي : َأْن َيك ون َأْخرَبَ أَوَّاًل ابي َا. َوالثَّايني  ه  اَّللَّ تَ َعاىَل بيزياَيَدةي اْلَفْضل فََأْخرَبَ هبي
هيْم مَخْس َوعيْشر وَن َوليبَ عْ  ْختياَلفي َأْحَوال اْلم َصلنينَي َوالصَّاَلة، فَ َيك ون ليبَ ْعضي ََسبي َكَمالي  الثَّاليث: أَنَّه  ََيَْتليف ابي هيْم َسْبع َوعيْشر وَن، حبي ضي

َا َوخ ش وعَها، وََكثْ رَة مَجَاَعتَها َوَفْضلهْم، َوَشَرف اْلب  ْقَعة َوحَنْو َذليَك، فَ َهذيهي هيَي اأْلَْجويبَة االصَّاَلة َوُم َاَفظَته َعلَ  َئاهتي  ْلم ْعَتَمَدة.ى َهي ْ
 3  فائدة :

 احلديث دليل على فضل الصالة يف الفالة . 
 التفاق أن تكون يف سفر فتن زل وتصلي ، وأما ابلنسبةا: واملراد من ذلك أن َيصل اتفاقًا ال قصدًا وفرق بني االتفاق والقصد 

 للقصد أن يرتك اإلنسان املدينة مث َيرج إىل برية ويصلي فهذا قصد وفرق بني االتفاق والقصد والقاعدة املشهورة : " أنه جيوز يف
 د . االتفاق ما ال جيوز يف القص

 4  فائدة :
 : احلكمة يف اختصاص صالة الفالة هبذه املزية 

 ، والسفر مظنة املشقة، فإذا صالها املسافر مع حصول املشقة تضاعفت إىل ذلك املقدار. اً  أن املصلي فيها يكون يف الغالب مسافر 
ة النوع اإلنساين، فاإلقبال  الفالة يف الغالب من مواطن اخلوف والفزع ملا جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش عند مفارقاً وأيض

 مع ذلك على الصالة أمر ال يناله إال من بلغ يف التقوى إىل حد يقصر عنه كثري من أهل اإلقبال والقبول. 
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يف مثل هذا املوطن تنقطع الوساوس اليت تقود إىل الرايء فإيقاع الصالة فيها شأن أهل اإلخالص. ومن ههنا كانت صالة  وأيضاً 
ملظلم الذي ال يراه فيه أحد إال للا عز وجل أفضل الصلوات على اإلطالق، وليس ذلك إال النقطاع حبائل الرايء الرجل يف البيت ا

من املتعبدين، فكيف ال تكون صالة الفالة مع انقطاع تلك احلبائل، وانضمام ما سلف إىل ذلك   الشيطانية اليت يقتنص هبا كثرياً 
 .انتهى من النيل .هبذه املنزلة

 5  : فائدة
 هل هذا األجر ) مخسني ( َيصل ملن صالها منفرداً أو يف مجاعة ؟

ْنه    رمحه للا    يف طرح التثريب:    العراقي قال َراد  مي َها يفي َفاَلٍة« َهْل اْلم  قَ ْول ه  يفي َحدييثي َأيبي َسعييٍد عيْنَد َأيبي َداو د »َفإيَذا َصالَّ
َها يفي اْلَفاَلةي يفي مَجَاعَ  َرادَ َصالَّ ي َأنَّ اْلم  هي َما يَ ْقَتضي ْعَد خَتْريجيي َننيهي بَ  ْن َذليَك َحَكى َأب و َداو د يفي س  َفريًدا َأْو َأَعمُّ مي ن ْ  َمَع ٍة َأْو م 

: »َصاَلة  الرَّج لي يفي اْلَفاَلةي ت َضاَعف   دي ْبن  زياَيٍد يفي َهَذا احْلَدييثي َقاَل َقاَل َعْبد  اْلَواحي ْنفيَرادي فَ  َعَلى َصاَلتيهي يفي اجْلََماَعةي«  االي
 َوَساَق احْلَدييَث.

ْن اأْلَْمَرْيني  : ق  ْلت ل  ك الًّ مي َفريًدا َأْو يفي مَجَاَعٍة َبْل ََيَْتمي ن ْ ي َكْوَنه  م   :َوَلْيَس يفي احْلَدييثي َما يَ ْقَتضي
َا ض عني  َراد  بيهي اجْلََماَعَة يفي اْلَفاَلةي َفإيمنَّ َتَأكَّد  يفي َحقنيهي اجْلََماَعة  َفإيْن َكاَن اْلم  َسافيَر اَل يَ  َنَّ اْلم  دي؛ ألي َفْت َعَلى اجْلََماَعةي يفي اْلَمْسجي

َسافيري اخلْياَلف  الَّذيي يفي كَ  قييمي َحَّتَّ ادََّعى الن ََّووييُّ َأنَّه  اَل جَيْريي يفي اْلم  د  َعَلى اْلم  َتَأكَّ َا فَ ْرَض كيَفاَيٍة أَ َكَما تَ  ْو فَ ْرَض َعنْيٍ ْوَني
ْغليهي. َقاَمةي فَ  ليش  َفري ض وعيَفْت َله  َعَلى اإْلي َفري َوَمَع و ج ودي َمَشقَّةي السَّ َفري َفإيَذا َأَقاَمَها مَجَاَعًة يفي السَّ لسَّ نيَ ابي َْمسي  . َكاَنْت خبي

ا َوَرَد َأنَّ »َمنْ   َلمَّ َفريًدا فَ  ن ْ َراد  بيهي فيْعَلَها م  ْن اْلَماَلئيَكةي اَل ي  َرى َوإيْن َكاَن اْلم   َأذََّن يفي َفاَلٍة َوَأَقاَم َوَصلَّى َصلَّى َمَعه  َصفٌّ مي
يَن َصلَّْوا َمَعه  َوَاَّللَّ  َأْعَلم . َْفَضلييَّةي اْلَماَلئيَكةي الَّذي ْم« َفض وعيَفْت َصاَلت ه  ألي  َطَرَفاه 

َفإيذا صالَها يفي فالة فَأمتَّ ركوعها ) حيث  قال جلماعة يف الفالةفقد جزم أبن املراد بذلك صالة ا: أما بدر الدين العيِن
 . َأي: بلغت صاَلته مخسني صالةة( وسجودها بلغت مخسني صاَل 

َنن اجْلماَعة ال تتأكد يف حق اْلمسافر  واْلمْعَِن: َيصل له  أجر مخسني صاَلة، وذلَك َيصل َله  يف الصَّاَلة َمَع اجْلماعة، ألي
ا َيصل َله  إيذا صالها مع اجْلماعة مْخسة وعْشروَن لوجود  َفردا اَل َيصل له هَذا التَّْضعيف، َوإيمنَّ ن ْ اْلمَشقَّة، َفإيذا صالها م 

عف تْلَك، ألجل َأنه أمت ركوَع صاَلته وسجوَدها، وهو  ألجل َأنه صالَها َمَع اجلماعة، ومَخْسة وعْشروَن أ خرى لَليتي هي ضي
ْشَكال اَلذي أورده  َبعضهم فيه من ل زوم زياَيَدة ثَ َواب  يف السنفر الَّذيي هو مَظنَّة التَّْخفييف، َفمن أمعن نظره فييهي علم َأن اإْلي

ْندوب على الواجب غري وارد
َ
 . امل

إىل  : واألوىل محله على االنفراد ألن مرجع الضمري يف حديث الباب من قوله: ) صالها ( إىل مطلق الصالة ال  وقال الشوكاين
املقيد بكوَنا يف مجاعة، ويدل على ذلك الرواية اليت ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زايد، ألنه جعل فيها صالَة الرجل يف الفالة 

  ..م قابيلًة لصالته يف اجلماعة 
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 اَبُب َما َجاَء يف ُخُروِج النِ َساِء ِإََل اْلَمْسِجدِ  -53
 ( .  اَل ََتْنَ ُعوا ِإَماَء هللِا َمَساِجَد هللِا ، َوَلِكْن لَِيْخُرْجَن َوُهنَّ َتِفاَلتٌ  ) قَاَل  َرُسوَل هللِا  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، َأنَّ  

فَ يَ تَِّخْذنَُه َدَغالً ، َواَّللَِّ الَ اْئَذنُوا ِللنِ َساِء ِإََل اْلَمَساِجِد اِبللَّْيِل ، فَ َقاَل اْبٌن َلُه : َواَّللَِّ اَل َنََْذُن هَلُنَّ  )  : قَاَل النَّيبُّ  قال  وعنه .
 ( .   : اْئَذنُوا هَلُنَّ َوتَ ُقوُل الَ َنََْذُن هَلُنَّ ؟ َنََْذُن هَلُنَّ ، قَاَل : َفَسبَُّه َوَغِضَب ، َوقَاَل : َأُقوُل قَاَل َرُسوُل هللِا 

 ========== 
يٍح َعَلى َشْرطي اْلب َخارييني َوم ْسلي َهَذا احْلَدييثي َرَواه  أَب و َداو َد قال النووي :   م . إبييْسَناٍد َصحي

قال )ال متنعوا إماء للا مساجد للا( متفق   األَمة تطلق على املرأة كما يف حديث ابن عمر. أن رسول للا  (    اَل ََتْنَ ُعوا ِإَماَء هللاِ )  
 )ورجل كانت عنده أمة فأدهبا فأحسن أتديبها(. عليه، وتطلق األمة على اململوكة كما يف قوله  

 أي : ًتركات الطيب . (  َوُهنَّ َتِفاَلتٌ ) 
 1  فائدة :

 سجد للصالة فإنه يكره منعها. طلبت املرأة اإلذن والسماح من وِل أمرها ابخلروج للم احلديث دليل على أنه إذا
 وقد جاءت أحاديث يف الصحيحني تدل على ذلك :

دي َفاَل مَيْنَ ْعَها(، قَاَل فَ َقاَل بياَلل  ْبن    عن َعْبَد اَّللَّي ْبن ع َمر قَاَل مسَيْعت  َرس وَل اَّللَّي  يَ ق ول  )إيَذا اْسَتْأَذَنْت َأَحدَك م  اْمَرأَت ه  إيىَل اْلَمْسجي
ْعت ه   ثْ لَ َعْبدي اَّللَّي َواَّللَّي لََنْمنَ ع ه نَّ. قَاَل: فَأَقْ َبَل َعَلْيهي َعْبد  اَّللَّي َفَسبَّه  َسبًّا َسينيًئا َما مسَي َوتَ ق ول   ه  َقطُّ؛ َوقَاَل أ ْخربي َك َعْن َرس ولي اَّللَّي َسبَّه  مي

 َواَّللَّي لََنْمنَ ع ه نَّ(. 
َد اَّللَّي(.   ويف لفظ ملسلم )الَ مَتْنَ ع وا إيَماَء اَّللَّي َمَساجي

ني وعنه  دي فَْأذَ  َعني النَّيبي للَّْيلي إيىَل اْلَمْسجي  متفق عليه .  ن وا َْل نَّ(قَاَل )إيَذا اْسَتْأَذَنك ْم نيَساؤ ك ْم ابي
َد اَّللَّي( َني الرجل أن مينع امرأته إذا استأذنته ابخلروج للمسجد. فقوله   )الَ مَتْنَ ع وا إيَماَء اَّللَّي َمَساجي

 2  فائدة :
د على قولني:   وقد اخَتلف أهل  العيلمي يف إذني الزوجي لزوجتيه إذا استأذنْته للخروجي إىل املسجي

ه ي ستحبُّ للزوجي أن أيذَن لزوجتيه إذا استأذنْته يف اخلروجي إىل املسجدي للصالةي إذا أ مينتي الفتنة ، فإْن منَ َعها َل َير ْم علي  :   القول األوَّل
 منع ها. )يكره منعها(. 

 وهو مذهب  املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وح كي أنَّه قول  عامَّة العلماء.
د َلكيْن بيش ر وٍط ذََكَرَها اْلع َلَماء ... َوَهَذا الن َّْهي َعنْ   : َهَذا َوَشَبهه مينْ قال النووي َْنع اْلَمْسجي َا اَل مت  َمْنعهنَّ    َأَحادييث اْلَباب ظَاهير يفي َأَنَّ

َدْت الشُّر وط  اْلَمْذك ورَة. ميْن اخْل ر وج َُمْم ول َعَلى َكرَاَهة الت َّْنزييه إيَذا َكاَنْت اْلَمْرأَة َذات َزْوج أَْو َسينيد َوو جي
َد للا(.   حلديث الباب )ال مَتْنعوا إماَء للاي مساجي

 والنهَي للتَّنزيه. وذلك ليَما يلي: 
ًا يف اإلجابةي أو الردن  أواًل: ا يتحقَّق إذا كان املستأذن  خمريَّ ؛ ألنَّ ذلك إمنَّ  .لو كان إذن  الزَّوجي واجًبا النْتَفى معِن االستئذاني
 أنَّ حقَّ الزوجي يف مالزمةي املسكني واجٌب؛ فال ترتكه للفضيلة. َثنًيا:
ها، شاَء أو أَِب.لو كان املنع  حراًما لكان من حقني الزوجةي أن ختر   َثلثًا:  َج إىل املسجدي دون إذني َزوجي

 : جيب  على الزوجي أْن أيذَن لزوجتيه إذا استأذنْته إىل املسجدي للصالةي، إذا أ مينت الفتنة، وَيرم منعها.  القول الثَّاين
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نقيطين، وابني ابز، وابني ع ثَيمني.  وهو قول  ابني عبد الرب، وابني حزم، والشوكاين، والشني
طُّ، وقال:  ث ابن عمر السابق حينما قال بالل )وللاي لنمنعهنن( قال: فأقْ َبَل عليه عبد  للاي فَسبَّه سبًّا سينيًئا ما مسعت ه سبَّ ميثَله قحلدي

 وتقول: وللاي لنمنعهن.  أ خربي ك  عن رسولي للاي 
 فهذا الفيعل  مين ابني ع مَر يدلُّ على حترميي املنع.

 إماَء للاي مساجَد للا(.  وحلديث )ال مَتنعوا
 قالوا: انَّ النَّهي يف احلديثي للتحرمي.

وقال بعض  العلماءي: إنَّ هذا احلديث َنٌي، واألصل  يف النَّهيي التحرمي ، وعلى هذا؛ فيحرم  على الَوِلي أْن  قال الشيخ ابن عثيمْي:
 مني، وهذا القول هو الصَّحيح .مينَع املرأَة إذا أرادت الذنيهاَب إىل املسجدي لتصلنيي مع املسل

ملا قال له ابن ه بالٌل حينما َحدََّث هبذا احلديث: وللاي لََنْمنَ ع ه نَّ، أقبَل إليه عبد  للا فسبَّه  سبًّا شديداً ما   ويدلُّ ْلذا: أنَّ ابَن ع مَر  
« وتقول: »وللا لََنْمنَ ع ه نَّ« فَ َهَجرَه . ألنَّ هذا مضادٌَّة : »ال متنعوا إماَء للاي  سبَّه  مثَله قطُّ، وقال له: أقول  لك: قال رسول  للاي 

. )الشرح املمتع(  لكالمي الرَّسولي   وهذا أمٌر عظيٌم، وتعظيم  كالمي للاي ورسوليهي عند السَّلفي ال مياث له تعظيم  أحٍد مين اخلََلفي
 كراهة منعها كما هو قول اجلمهور.  والراجح
 3  فائدة :
 خروج املرأة للمسجد. شروط 
 : األمن من الفتنة عليهن أو هبن. األول
 عدم التزين والتطيب. الثاين:

 َوَلكيْن ليَيْخر ْجَن َوه نَّ َتفياَلٌت(. ر حلديث الباب ) -أ
َا اْمَرأٍَة َأَصاَبْت خَب ورًا َفاَل  َعْن َأِبي ه َريْ رََة قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللَّي  -أ رََة( رواه مسلم. )أميُّ  َتْشَهْد َمَعَنا اْلعيَشاَء اآلخي

َد َفاَل مَتَسَّ طييباً( متفق عليه.  وَعْن زَيْ َنَب اْمَرأَةي َعْبدي اَّللَّي قَاَلْت قَاَل لََنا َرس ول  اَّللَّي  -ب  )إيَذا َشهيَدْت إيْحَداك نَّ اْلَمْسجي
: يفي َهذَ  قَاَل الن ََّوِويُّ  يٍح َعَلى َشْرطي اْلب َخارييني َوم ْسليٍم، َوَتفياَلٌت بيَفْتحي التَّاءي يفي َشرْحي اْلم َهذَّبي ا احْلَدييثي َرَواه  أَب و َداو َد إبييْسَناٍد َصحي

.  اْلم ثَ نَّاةي فَ ْوَق وََكْسري اْلَفاءي، َأْي: ًَتريَكاٌت الطنييبي
َا حت َرنيك  َشْهَوَة الرنيَجالي : َوإيَذا َعليْمَت َأنَّ َهذيهي اأْلََحادييَث َدلَّتْ قال الشنقيطي ََنَّ دي ; ألي  َعَلى َأنَّ اْلم َتطَينيَبَة لَْيَس َْلَا اخْل ر وج  إيىَل اْلَمْسجي

لطنييبي َما يفي َمْعَناه  َكالزنييَنةي الظَّاهيرَةي، َوَصْوتي  ،  اخْلَْلَخالي  بيرييحي طييبيَها، فَاْعَلْم َأنَّ أَْهَل اْلعيْلمي َأحْلَق وا ابي لرنيَجالي ْختياَلطي ابي رَةي، َواالي َوالثنيَيابي اْلَفاخي
، َوَوْجه ه  ظَاهيٌر َكَما تَ َرى  َنةي بيَتْحرييكي َشْهَوةي الرنيَجالي َاميعي َأنَّ اجْلَمييَع َسَبب  اْلفيت ْ  . َوحَنْوي َذليَك جبي

نه ما فيه من حتريك داعية الشهوة كحسن امللبس رمحه للا: ويلحق ابلطيب ما يف معناه؛ ألن سبب املنع م  وقال اْلافظ ابن حجر
 واحللي الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا االختالط ابلرجال، وفرق كثري من الفقهاء املالكية وغريهم بني الشابة وغريها وفيه نظر.

احملركات لداعي الشهوة،   وجاء يف حاشية الروض: وإمنا أمرن بذلك لئال َيركن الرجال بطيبهن، ويلحق ابلطيب ما يف معناه من 
كحسن امللبس، والتحلي وحنو ذلك، فإن رائحتها وزينتها وصورهتا وإبداء ُماسنها تدعو إىل ميل الرجال، وتشوفهم إليها، فنهيت  

 عن ذلك، سدا للذريعة، ومحاية عن املفسدة.
 إذن الزوج. الثالث: 
َد اَّللَّي  البابحلديث   (. )اَل مَتْنَ ع وا إيَماَء اَّللَّي َمَساجي
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 .) للَّْيلي دي ابي  ويف رواية )اَل مَتْنَ ع وا الننيَساَء ميَن اخْل ر وجي إيىَل اْلَمَساجي
 أن اخلروج خاص ابلعجوز دون الشابة.  الرابع:

َنةي.  َنَّ الشَّابنَة َمظينَّة  اْلفيت ْ  ألي
ًَة َغرْيَ م َتطَينيَبةٍ  دي ليع م ومي َواأْلَْظَهر  َأنَّ الشَّابََّة إيَذا َخَرَجْت م ْسَترتي َنةي َأنَّ َْلَا اخْل ر وَج إيىَل اْلَمْسجي ، َواَل م تَ َلبنيَسٍة بيَشْيٍء آَخَر ميْن َأْسَبابي اْلفيت ْ

 النُّص وصي اْلم تَ َقدنيَمةي. 
 4  فائدة :

 اشرتط بعضهم أن خترج لياًل ال َناراً.  ... (  ِللنِ َساِء ِإََل اْلَمَساِجِد اِبللَّْيلِ  اْئَذنُوا قوله ) 
 حيث فيه التقييد ابلليل.

 وذهب بعض العلماء إىل أن هذا ليس بشرط. 
، َكَما َأَشاَر َله  اْبن  َحَجرٍ  للَّْيلي ْطاَلق  َوَعَدم  الت َّْقيييدي ابي .ألن أكثر رواايت حديث ابن عمر اإْلي   يفي اْلَفْتحي

يحَ قال الشنقيطي للَّْيلي ليَكثْ رَةي اأْلََحادييثي الصَّحي ْطاَلقي َوَعَدم  الت َّْقيييدي ابي ةي الدَّالَّةي َعَلى ح ض وري الننيَساءي : اأْلَْظَهر  عيْنديي تَ ْقديمي  ريَوااَيتي اإْلي
، َكَحدييثي َعائيَشَة  الصَّاَلَة َمَعه   الصُّْبَح، َوهيَي َصاَلة  ََنَاٍر   اْلم تَّفيقي َعَلْيهي اْلَمْذك وري آنيًفا الدَّالني َعَلى ح ض وريهينَّ َمَعه  يفي َغرْيي اللَّْيلي

ْعَن ليب  ي وهتيينَّ، اَل ي  ْعَرْفَن مينَ  ، بيَسَببي َكْوَنيينَّ يَ ْرجي نَّ َذليَك اْلَوْقَت ميَن الن ََّهاري َقْطًعا، اْلَغَلسي ; أليَ  اَل لَْيٍل، َواَل َيك ون  َْلَا ح ْكم  َصاَلةي اللَّْيلي
. للَّْيلي ، وََكْون ه  ميَن الن ََّهاري َمانيٌع ميَن الت َّْقيييدي ابي  اَل ميَن اللَّْيلي

 5  فائدة :
ع  مجَي  دي ي ْشرَتَط  فييهي عيْنَد أَْهلي اْلعيْلمي ش ر وٌط يَ ْرجي َها  اْعَلْم َأنَّ خ ر وَج اْلَمْرأَةي إيىَل اْلَمْسجي ٍد، َوه َو َكْون  اْلَمْرأَةي َوْقَت خ ر وجي يع َها إيىَل َشْيٍء َواحي

َنةي َمَع اأْلَْمني ميَن اْلَفَسادي. َا يَْدع و إيىَل اْلفيت ْ دي لَْيَسْت م تَ َلبنيَسًة مبي  ليْلَمْسجي
َد اَّللَّي( َما َنصُّه : َهَذا َوَما َأْشبَ َهه  ميْن َأَحادييثي اْلَبابي  )اَل مَتْنَ ع   يفي َشرْحي م ْسليٍم يفي اْلَكاَلمي َعَلى قَ ْوليهي  قَاَل الن ََّوِويُّ  وا إيَماَء اَّللَّي َمَساجي

، َوهي  َد، َوَلكيْن بيش ر وٍط ذََكَرَها اْلع َلَماء  َمْأخ وَذٌة ميَن اأْلََحادييثي َْنع  اْلَمْسجي َا اَل مت  ، َواَل م تَ َزينيَنًة، َواَل َذاَت َي َأالَّ َتك وَن م َتطَينيَبةً ظَاهيٌر يفي َأَنَّ
، َواَل َشابًَّة َوحَنَْوَها، مميَّْن ي    لرنيَجالي رٍَة، َواَل خم َْتليطًَة ابي َا، َواَل ثيَياٍب فَاخي َل ي ْسَمع  َصْوهت  َاف  ميْنه  َخاَلخي َا، َوَأالَّ َيك وَن يفي الطَّرييقي َما َي  ْفنَت  هبي

 َمْفَسَدٌة َوحَنْو َها. 
 اَبُب التَّْشِديِد يف َذِلكَ 

 ( .  اَل ََتْنَ ُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد ، َوبُ ُيوُِتُنَّ َخرْيٌ هَلُنَّ )  َعِن اْبِن ُعَمَر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  
ِِتَا  َصاَلُة اْلَمْرَأِة يف بَ ْيِتَها َأْفَضُل ِمْن َصاَلِِتَا يف ُحْجَرِِتَا ، َوَصاَلُِتَا يف ََمَْدِعَها َأْفَضُل ِمْن َصالَ   )قَاَل    َعْن َعْبِد هللِا ، َعِن النَّيبِ   

 ا ( . يف بَ ْيِتهَ 
 ========== 

 ( .  َوب  ي وهت  نَّ َخرْيٌ َْل نَّ : يف الصحيحني دون زايدة )  حديث ابن عمر
 م . قال النووي يف اجملموع رواه أبو داود إبسناد صحيح على شرط مسل:  حديث ابن مسعود 

 د . وهذا إسناد جي:  وقال ابن كثري يف تفسريه 
 . ( هو احلجرة اليت تكون فيها املرأة  يف بيتها) 
 . ( املراد هبا صحن الدار اليت تكون أبواب الغرف إليها ، ويشبه ما يسميها الناس اآلن ب  ) الصالة ( حجرِتا) 
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 . ( هو كاحلجرة الصغرية داخل احلجرة الكبرية ، حتفظ فيه األمتعة النفيسة  َمدعها ) 
 1  فائدة :

 احلديث دليل على أن صالة املرأة يف بيتها أفضل . 
 ( .  َوب  ي وهت  نَّ َخرْيٌ َْل نَّ لقوله ) 

َا َصالَة  ولقوله )  َا يفي ح ْجَرهتي  ( .  اْلَمْرأَةي يفي بَ ْيتيَها أَْفَضل  ميْن َصاَلهتي
دي الننيَساءي قَ ْعر  ب  ي وهتيينن( َعْن أ مني َسَلَمَة َعْنه  و   رواه أمحد . )َخرْي  َمَساجي

َْيٍد السَّاعيدييني وعن  َْيٍد اْمَرأَةي َأيبي مح  َّ  )  أ م مح  َا َجاَءتي النَّيبي بُّ الصَّاَلَة َمَعَك، قَاَل: " َقْد َعليْمت  فَ َقا َأَنَّ َلْت: اَي َرس وَل للاي، إيينني أ حي
، َوَصاَلت كي يفي ح جْ  ،  أَنَّكي حت يبنينَي الصَّاَلَة َمعيي، َوَصاَلت كي يفي بَ ْيتيكي َخرْيٌ َلكي ميْن َصاَلتيكي يفي ح ْجَرتيكي َرتيكي َخرْيٌ ميْن َصاَلتيكي يفي َداريكي

دي قَ ْوميكي َخرْيٌ َلكي  ميْن َصاَل َوَصاَل  ، َوَصاَلت كي يفي َمْسجي دي قَ ْوميكي ديي "،  ت كي يفي َداريكي َخرْيٌ َلكي  ميْن َصاَلتيكي يفي َمْسجي تيكي يفي َمْسجي
ٌد يفي أَْقَصى َشْيٍء ميْن بَ ْيتيَها َوَأْظَلميهي، َفَكاَنْت ت َصلنيي   َ َْلَا َمْسجي  ل ( رواه أمحد . فييهي َحَّتَّ َلقيَيتي للَا َعزَّ َوجَ  قَاَل: فََأَمَرْت فَ ب يني

 يف صالة املرأة يف بيتها األمن من الفتنة، فيكون أفضل، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التربج. وألن 
أحدث النساء من ووجه كون صالهتن يف البيوت أفضل األمن من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما  : ديقال عبد العظيم آاب

  " التربج والزينة ومن مث قالت عائشة ما قالت . " عون املعبود
 2  فائدة :

 صالهتا يف بيتها أفضل ولو كان يف املدينة أو مكة . 
ني  قال الشنقيطي َد النَّيبي د  َمْسجي ديي َهَذا  َوبيهي تَ ْعَلم  أَنَّ قَ ْوَله     : َوَلْو َكاَن اْلَمْسجي َواه    )َصاَلٌة يفي َمْسجي َخرْيٌ ميْن أَْلفي َصاَلٍة فييَما سي

، أَمَّا الننيَساء  َفَصاَلهت  نَّ يفي ب  ي وهتيينَّ َخرْيٌ َْل نَّ ميَن الصَّ  لرنيَجالي َد احْلَرَاَم( َخاصٌّ ابي دي. إيالَّ اْلَمْسجي  اَلةي يفي اجْلََماَعةي يفي اْلَمْسجي
 ن صالتك يف مسجد قومك( رواه أمحد.وجاء يف حديث آخر ) ... وصالتك يف دارك خري لك م

( اتفق الفقهاء على أن صالة الرجل يف املسجد مجاعة أفضل من صالته منفرداً يف البيت، حلديث أيب   املوسوعة الفقهية   جاء يف )
وعشرين )صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمس وعشرين درجة( ويف رواية: )بسبع    قال: قال رسول للا    هريرة  

 درجة(. متفق عليه
 أما يف حق النساء فإن صالهتن يف البيت أفضل؛ حلديث أم سلمة مرفوعاً: )خري مساجد النساء قعر بيوهتن(. رواه أمحد.

أمجع العلماء أن صالة املرأة يف بيتها، أفضل من صالهتا يف املسجد، فإن النساء أعظم حبائل  ( حاشية الروض املربع) جاء يف 
وأوثق مصائده، فإذا خرجن نصبهن شبكة، يصيد هبا الرجال، فيغريهم ليوقعهم يف الزان، فعدم خروجهن حسما ملادة  الشيطان،

 إغوائه وإفساده، ويف الصحيحني من حديث عائشة، لو رأى ما رأينا ملنعهن من املسجد، كما منعت بنو إسرائيل.
 3ة :  فائد

 يد، مع أن صالة املرأة يف بيتها أفضل.للنساء حبضور صالة الع احلكمة من أمر النيب 
 َّ َنَّ النَّيبي َد اَّللَّي َوب  ي وهت  نَّ  قال ابن تيمية: َما َكاَن َيْشَهد  اجْل م َعَة َواجْلََماَعَة ميْن الننيَساءي إالَّ أَقَ لُّه نَّ؛ ألي قَاَل )اَل مَتْنَ ع وا إَماَء اَّللَّي َمَساجي

 هي. َخرْيٌ َْل نَّ( م ت ََّفٌق َعَليْ 
َا أَْفَضل  مي  َا يفي ح ْجَرهتي اَلهت  َا َوصي َا يفي ح ْجَرهتي َا يفي َداريَها  َوقَاَل )َصاَلة  إْحَداك نَّ يفي خَمَْدعيَها أَْفَضل  ميْن َصاَلهتي اَلهت  َا يفي َداريَها َوصي ْن َصاَلهتي

دي  َا يفي َمْسجي اَلهت  دي قَ ْوميَها َوصي َا يفي َمْسجي َا َمعيي  أَْفَضل  ميْن َصاَلهتي  َخْلفيي(. َرَواه  أَب و َداو د - أَْو قَالَ - قَ ْوميَها أَْفَضل  ميْن َصاَلهتي
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: َأنَّ َصاَلهَت نَّ يفي اْلب  ي وتي أَْفَضل  َْل نَّ ميْن ش ه ودي اجْل م َعةي َواجْلََماَعةي إالَّ  خْل  فَ َقْد َأْخرَبَ اْلم ْؤميَناتي  - ر وجي فييهي َوَلَعلَّه   "اْلعييد " فَإينَّه  أََمَره نَّ ابي
: -َوَاَّللَّ  أَْعَلم   َْسَبابي  ألي

 َأَحد َها: أَنَّه  يفي السََّنةي َمرََّتنْيي فَ ق بيَل خبيياَلفي اجْل ْمَعةي َواجْلََماَعةي. 
اَلَف اجْل م َعةي َواجْلََماَعةي فَإينَّ َصاَلهَتَا يفي بَ ْيتيهَ  : أَنَّه  لَْيَس َله  بََدٌل خي  ا الظُّْهر  ه َو مج َْعت  َها. الثَّايني

ََذا كَ  حلَْجني ميْن بَ ْعضي اْلو ج وهي؛ َوْلي : أَنَّه  خ ر وٌج إىَل الصَّْحرَاءي ليذيْكري اَّللَّي فَ ه َو َشبييٌه ابي يجي الثَّاليث  مي احلَْجني موقفة ليْلَحجي اَن اْلعييد  اأْلَْكرَب  يفي َمْوسي
؛ فَإينَّ َذلي َوَمْعل وٌم َأنَّ الصََّحابييَّاتي  َك يَ ْلَزم  َأْن َيك وَن أَْفَضل   إَذا َعليْمَن َأنَّ َصاَلهَت نَّ يفي ب  ي وهتيينَّ أَْفَضل  َلَْ يَ تَّفيْق َأْكثَ ر ه نَّ َعَلى تَ ْركي اأْلَْفَضلي

 اْلق ر وني َعَلى اْلَمْفض ولي ميْن اأْلَْعَمال.
 4  فائدة :

 .هذا خاص ابلرجال ( درجة  27) فضل صالة اجلماعة يف املسجد  
 . ألَنم هم املأمورون ابخلروج إليها، إال صالة العيد ، فتضاعف للنساء أيضاً ، ألَنن مأمورات ابخلروج إليها  

الذي خرجه البخاري : ) صالة الرجل يف اجلماعة تضعف ( وهو   ويف حديث أيب هريرة  : رمحه للا وقال اْلافظ ابن رجب
  ( فتح الباري  ضل .     )رأة ال تضعف يفي اجلماعة ؛ فإن صالهتا يفي بيتها خري ْلا وأفيدل على أن صالة امل

وحنوه ما قاله احلافظ ابن حجر يف شرح حديث السبعة الذين يظلهم للا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ، ومنهم : )رجل معلق قلبه يف 
 ي ( . فتح البار  د .     )ة املرأة يف بيتها أفضل من املسجاملساجد( ، فذهب احلافظ إىل أن هذا خاص ابلرجل ، ألن صال

التضعيف احلاصل يف صالة اجلماعة َيتص ابلرجال ؛ ألَنم هم املدعوون إليها على سبيل  : رمحه للا وقال الشيخ ابن عثيمْي
 . وْلذا كان لفظ احلديث : ) صالة الرجل يف مجاعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه ، مخساً وعشرين ضعفاً ( ،الوجوب 

 اَبٌب يف اجْلَْمِع يف اْلَمْسِجِد َمرََّتْْيِ 
 ه ( . أَْبَصَر رَُجاًل ُيَصلِ ي َوْحَدُه ، فَ َقاَل : َأاَل رَُجٌل يَ َتَصدَُّق َعَلى َهَذا فَ ُيَصلِ َي َمعَ  َأنَّ َرُسوَل هللِا  ) اْْلُْدِريِ    َعْن َأِب َسِعيدٍ 

 ========== 
 احلديث صحيح .

 ، وجوند إسناده وقواه ابن كثري . صححه النووي يف ) اجملموع ( ، وابن حجر يف ) الفتح ( 
 .   وقد قواه اإلمام أمحد، وأخذ به: قال ابن رجب 
 .  وحديث أيب سعيد: اثبت: وقال ابن املنذر 

 فقال : أيكم يتجر ... ( .  وعند الرتمذي ) جاء رجل وقد صلى رسول للا  ( أَْبَصَر رَُجالً ُيَصلِ ي َوْحَدُه   َأنَّ َرُسوَل هللِا  ) 
مساه صدقة ، ألنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة ، إذ لو صلى (  ى َهَذا فَ ُيَصلِ َي َمَعهُ فَ َقاَل : َأاَل رَُجٌل يَ َتَصدَُّق َعلَ  )

 منفرداً َل َيصل له إال ثواب صالة واحدة .
 1  فائدة :

 تكرار اجلماعة . احلديث دليل على جواز 
 لت صلنيي يف نفسي املسجدي، فإنه يستحب ْلم أن يصلوا مجاعة. يعين: لو َصلَّى اإلمام  الراتب  يف اجلماعة، مث أتْت مجاعٌة أ خرى 

بَّ َْل ْم َأْن ي َصلُّوا مَجَاَعة.  :  قال ابن قدامة ، َوَحَضَر مَجَاَعٌة أ ْخَرى، ا ْست حي  َوَمْعَناه  أَنَّه  إَذا َصلَّى إَمام  احلَْيني
 عة، وبه يقول أمحد وإسحاق. قال الرتمذي: ال أبس أن يصلي القوم مجاعة يف مسجد قد صلى فيه مجا
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 أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فصلى معه رجاًل(. الباب ) حلديث -أ
 ]ابب يف اجلمع يف املسجد مرتني[.كما هنا   وب عليه أبو داودب

 وبوب عليه الدارمي: ]ابب صالة اجلماعة يف مسجد قد صلي فيه مرة[. 
 مرتني[. وبوب عليه احلاكم: ]إقامة اجلماعة يف املساجد 

 وبوب عليه ابن حبان: ]ذكر اإلابحة ملن صلى يف مسجد مجاعة أن يصلي فيه مرة أخرى مجاعة[.
 : إذا ثبت من احلديث حصول ثواب اجلماعة مبفرتض ومتنفل، فحصول ثواهبا مبفرتضني ابألوىل.  قال املباركفوري

 يف مسجد قد صلي فيه مرة.  : واحلديث يدل على جواز أن يصلي القوم مجاعة وقال صاحب عون املعبود 
َوَصاَلت ه  َمَع  ،)َصاَلة  اَلرَّج لي َمَع اَلرَّج لي أَزَْكى ميْن َصاَلتيهي َوْحَده   قَاَل: قَاَل َرس ول  َاَّللَّي   - وقد تقدم  –حلديث أ يَبني ْبني َكْعٍب  و  -ب

 عز وجل( َرَواه  أَب و َداو َد. -ثَ َر فَ ه َو َأَحبُّ إيىَل َاَّللَّي َوَما َكاَن َأكْ  ،اَلرَّج َلنْيي أَزَْكى ميْن َصاَلتيهي َمَع اَلرَّج لي 
وهذا نص صريح أبن صالة الرجل مع الرجل أفضل من صالته وحده، ولو قلنا ال تقام اجلماعة للزم أن جنعل املفضول فاضاًل وهذا 

 خالف النص.
 . : إىل املنع من ذلكوذهب بعض العلماء

 واختيار الصالة فرادى عن الصالة يف مجاعة يف مسجد قد صلي فيه مرة.  
، والليث بن سعد   ، وُممد بن إدريس الشافعي  ، ومالك بن أنس ، عبد للا بن املبارك  : سفيان الثوري  وهذا مذهب كل من

اهيم أيب يوسف القاضي وُممد بن احلسن األوزاعي، والزهري، وعثمان البيت، وربيعة، والنعمان بن اثبت أيب حنيفة، ويعقوب بن إبر 
الشيباين، والقاسم، وَيي بن سعيد، وساَل بن عبد للا، وأيب قالبة، وعبد الرزاق الصنعاين، وابن عون، وأيوب السختياين، واحلسن  

 البصري، وعلقمة، واألسود بن يزيد، والنخعي، وعبد للا بن مسعود.
وابن املبارك، ومالك، والشافعي، فهؤالء َيتارون الصالة فرادى عن الصالة يف مجاعة يف  يف املنع: وهذا قول سفيان،   قال الرتمذي 

 مسجد قد ص لنيي فيه مرة. 
وقال اإلمام الشافعي: وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجاًل أو رجااًل فيه الصالة، صلوا فرادى وأحب أن يصلوا فيه مجاعة،  

 فإن فعلوا أجزأهتم اجلماعة فيه. 
أقبل من نواحي املدينة يريد الصالة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إىل منزله فجمع   )وهو أن رسول للا    حلديث أيب بكرة    -أ

 رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، وأخرجه ابن عدي يف الكامل، وحسنه األلباين يف متام املنة.  أهله فصلى هبم( 
أن علقمة واألسود أقبال مع ابن مسعود إىل املسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا،   م )وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن إبراهي  -ب

 فرجع هبما إىل البيت، فجعل أحدمها عن ميينه، واآلخر عن مشاله مث صلى هبما(. 
ص لي إذا دخلوا املسجد وقد    وأخرج ابن أيب شيبة، وعبد الرزاق، بسندمها إىل احلسن البصري، قال: )كان أصحاب ُممد    -ج

 فيه، صلوا فرادى(.
فلو كانت اجلماعة الثانية يف املسجد جائزة مطلقًا ملا مجع ابن مسعود يف البيت مع كون الفريضة يف املسجد أفضل، وكما صلى 

 فرادى مع استطاعتهم على التجميع. أصحاب رسول للا 
، ألن الناس إذا علموا أَنم تفوهتم اجلماعة يستعجلون فتكثر وقالوا: إن اجلماعة الثانية تؤدي إىل تفريق اجلماعة األوىل املشروعة  -د

 اجلماعة، وإذا علموا أَنا ال تفوهتم يتأخرون فتقل اجلماعة، وتقليل اجلماعة مكروه. 
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 والراجح األول وهو اجلواز . 
أنه قال: "صالة   قال: "صالة اجلميع تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة"، وثبت عنه    ثبت أن نيب للا  :  قال ابن املنذر  

الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالة الرجل مع الثالثة أزكى، وما كث ر فهو أحب إىل للا"، وحديث أيب سعيد: اثبت، 
د، وطلًبا لفضل اجلماعة، وال نعلم مع من كره ذلك ومنع منه  فإذا فات مجاعة الصالة مع اإلمام صلوا مجاعة اتباًعا حلديث أيب سعي

 ة . حج
 2  فائدة :

 إذاً: املشهور من مذهب اإلمام أمحد مشروعية اجلماعة الثانية يف مسجد قد صلي فيه. 
 هل يستثِن شيء على مذهب احلنابلة؟

 ، واستدلوا: استثنوا: املسجد احلرام، واملسجد النبوي، فقالوا: تكره إعادة اجلماعة فيهما 
 لئال يتواىن الناس عن حضور الصالة مع اإلمام الراتب. 

يف املسألة: أن املسجد احلرام واملسجد النبوي كغريمها يف حكم إعادة اجلماعة، فال تكره إعادة اجلماعة فيهما، بل  والقول الثاين
 جدين وغريمها.تستحب لعموم األدلة، وألننا لو أخذان ابلتعليل الذي ذكروه، النطبق على املس

 وعلى هذا فإذا دخلت املسجد احلرام وقد فاتتك الصالة مع اإلمام الراتب أنت وصاحبك، فصليا مجاعة وال حرج. 
واملعِن يقتضيه   وظاهر خرب أيب سعيد وأيب أمامة أن ذلك ال يكره؛ ألن الظاهر أن هذا كان يف مسجد النيب :  قال ابن قدامة

 ا . ل فيها كحصوْلا يف غريهأيًضا فإن فضيلة اجلماعة حتص
 3  فائدة :

 تكرار اجلماعة يف املسجد ْلا أحوال: 
 تكرار اجلماعة يف املسجد ْلا أحوال:

أن تكرر اجلماعة يف املسجد املطروق يف ممر الناس أو سوقهم، فال يكره تكرار اجلماعة حينئٍذ، ألن املسجد الذي هبذه احلالة   :  أوالً 
 ال تنتظم له مجاعة لكثرة رواده، وال َيصل احملذور وهو التسلط على حق اإلمام الراتب فيه. 

 اجلماعة الثانية والثالثة وأكثر ابإلمجاع.  : إذا َل يكن للمسجد إمام راتب، فال كراهة يف  قال النووي
: ومَّت َل يكن للمسجد إمام راتب َل يكره إعادة اجلماعة فيه عند أحد من العلماء ، ما خال الليث بن سعد فإنه    وقال ابن رجب 

 كره اإلعادة فيه . 
هذا ال شك أنه مكروه، ألنه َل يكن معروفًا يف أن يكون إعادة اجلماعة أمراً دائماً، أبن يكون يف املسجد مجاعتان دائماً، ف َثنياً:

 وال أصحابه.  عهد النيب 
أن يكون إعادة اجلماعة أمراً عارضاً، أي أن يكون اإلمام الراتب هو الذي يصلي ابجلماعة، لكن أحياانً يتخلف رجالن أو   َثلثاً:

 وتقدم اخلالف فيها .  ألة اختلف العلماء فيهاهذه املس  ثالثة أو أكثر لعذر، فهل ْلم أن يقيموا مجاعة اثنية يف املسجد؟
 4  فائدة :

 احلديث دليل على أن أقل اجلماعة اثنان: إمام ومأموم. 
 : ال نعلم فيه خالفاً. قال ابن قدامة

 حلديث الباب.-أ
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 قال يف )عون املعبود( ليحصل له ثواب اجلماعة، فيكون كأنه أعطاه صدقة اه . 
 ابن عباس مرنة، وأمن حذيفة مرنة، وابن مسعود مرنة.  وأمن -ب
 متفق عليه .  قَاَل )َصالَة  اجْلََماَعةي أَْفَضل  ميْن َصالَةي اْلَفذني بيَسْبٍع َوعيْشرييَن َدَرَجًة( َعني اْبني ع َمَر َأنَّ َرس وَل اَّللَّي و  -ج

بن ماجه والبيهقي إبسناد ضعيف جداً، ... ويغِن عنه حديث )اثنان فما فوقهما مجاعة( هذا احلديث رواه اوقد جاء يف حديث 
أان وصاحب ِل، فلما أردان اإلقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصالة فأذان مث أقيما   مالك بن احلويرث قال )أتيت النيب 

 وليؤمكما أكربكما( رواه البخاري ومسلم. ... )اجملموع(. 
 5  فائدة :

 رتط لصحة اإلمامة أن ينوي اإلمامة قبل الدخول يف الصالة. احلديث دليل على أنه ال يش
 وقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني: 

 : أنه ال يشرتط ذلك.القول األول
 وهذا مذهب الشافعي. 

حيث أن الرجل َل ينوي اإلمامة، ألن الذي قام معه قام بعد أن أحرم ابلصالة، والنية ال تكون إال قبل تكبرية  حلديث الباب ، 
 اإلحرام.

ُّ  وحلديث ابن عباس-ب . فَ ق ْمت  َعْن َيَساريهي. فََأَخَذ بيرَ  قَاَل )بيتُّ عيْنَد َخاَليتي َمْيم ونََة. فَ َقاَم النَّيبي ي فَأَقَاَميني ي َصلنيي ميْن اللَّْيلي ْأسي
 متفق عليه .  َعْن ميَيينيهي(

أثناء الصالة بعدما أحرم، وَل ينكر عليه، فدل ذلك على أن نية اإلمام اإلمامة   عباس قام يصلي مع النيب  : ابن وجه الداللة
 غري مشروطة. 

ني  حلديث َعائيَشَة. قَاَلْت )َكاَن َرس ول  للاي  -ج رٌي فَ َرَأى النَّاس  َشْخَص النَّيبي َدار  احْل ْجرَةي َقصي  ي َصلنيي ميَن اللَّْيلي يفي ح ْجَرتيهي َوجي
َلَة الثَّاني  َلَتنْيي، أَْو َثالَثًَة  فَ َقاَم أ اَنٌس ي َصلُّوَن بيَصالَتيهي فََأْصَبح وا فَ َتَحدَّث وا بيَذليَك فَ َقاَم لَي ْ َيةي فَ َقاَم َمَعه  أ اَنٌس ي َصلُّوَن بيَصالَتيهي َصنَ ع وا َذليَك لَي ْ

يت  َأْن ت ْكَتَب َعَلْيك مْ  َحَّتَّ إيَذا َكاَن بَ ْعَد َذليَك َجَلَس َرس ول  للاي  َصالَة   فَ َلْم ََيْر ْج فَ َلمَّا َأْصَبَح ذََكَر َذليَك النَّاس  فَ َقاَل إيينني َخشي
 اللَّْيل( رواه البخاري.

 وَل ينوي إمامتهم، وَل ينكر عليهم.  أن الصحابة صلوا مع رسول للا :  داللةووجه ال
 : أَنا تشرتط.  القول الثاين

 وهذا مذهب احلنابلة.
   تنبيه :

ال يناْلا، ألنه َل ينوها، وقال قال النووي يف روضة الطالبني: لكن هل تكون صالته صالة مجاعة إذا َل ينوها؟ وجهان: أصحهما: 
القاضي حسني: فيمن صلى منفرداً، فاقتدى به مجع وَل يعلم هبم، ينال فضيلة اجلماعة، ألَنم انلوها بسببه، وهذا كالتوسط بني  

 الوجهني.
 6  فائدة :

 . متنفل مبفرتض اقتداء  احلديث دليل على جواز
 جائزة عند عامة أهل العلم.وهذه 
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 حلديث الباب . -أ
ت َما يفي ريَحاليك مْ اآلِت يزيد بن األسود وحلديث -ب َماَم َوَلَْ ي َصلني  ،) ... إيَذا َصلَّي ْ َا َلك ْم اَنفيَلة(.  ، َفَصلنيَيا َمَعه   ،مث َّ أَْدرَْكت ْم اإَْلي  فَإيَنَّ

 خالفاً. قال عبد الرمحن بن أيب عمر بن قدامة: فأما صالة املتنفل خلف املفرتض فال نعلم يف صحتها 
 وأما صالة املفرتض خلف املتنفل ففيها خالف مشهور . 

 اَبٌب ِفيَمْن َصلَّى يف َمْنزِِلِه ُثَّ َأْدَرَك اجْلََماَعَة ُيَصلِ ي َمَعُهمْ 
َصلِ َيا يف ََنِحَيِة اْلَمْسِجِد ، َفَدَعا  َوُهَو ُغاَلٌم َشابٌّ ، فَ َلمَّا َصلَّى ِإَذا رَُجاَلِن ََلْ يُ  َصلَّى َمَع َرُسوِل هللِا  )ْبن اأَلْسَوِد  يَزِيدعن 

َنا يف رَِحالَِنا ، فَ َقاَل : اَل تَ ْفَعُلوا ، ِإَذا  ِِبَِما َفِجَئ ِِبَِما تُ ْرَعُد فَ َراِئُصُهَما ، فَ َقاَل : َما َمنَ َعُكَما َأْن ُتَصلِ َيا َمَعَنا ؟ قَااَل : َقْد َصلَّي ْ
َا َلُه ََنِفَلةٌ َصلَّى َأَحدُُكْم يف رَْحِلِه ُثَّ   ( .   َأْدَرَك اإِلَماَم َوََلْ ُيَصلِ  ، فَ ْلُيَصلِ  َمَعُه فَِإَّنَّ

 ========== 
 قال الرتمذي : حسن صحيح . 

 وصححه النووي يف ) اخلالصة ( ، وابن امللقن يف ) البدر املنري ( . 
 واحلديث رواه أيضاً : الرتمذي ، والنسائي . 

 عد.( أي ترُتف وترت تَ ْرَعدُ  )
 ة، وهي اللحمة اليت بني اجلنب والكتف، هتتز عند الفزع واخلوف. صالفرائص مجع فري(  فَ َراِئُصُهَما )
 ( الرحل هو املنزل الذي ينزله اإلنسان.  يف رَِحالَِنا  )
 تفعال: أي الصالة يف الرحال. ( أي: ال تفعال يف اجللوس خلف الصفوف، هذا التفسري هو ظاهر احلديث، وقيل: ال    َفاَل تَ ْفَعاَل   )

 1  فائدة :
 .  احلديث دليل على أن من صلى يف مجاعة أو منفرداً، مث دخل مسجد ووجدهم يصلون، فإنه يسن له أن يدخل معهم ويصلي

الة أنه قال أليب ذر حني أخربه عن األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، قال له )صلن الص  ما ثبت عن النيب    ويدل لذلك: 
 لوقتها، فإن أدركتك الصالة معهم فصلن وال تقل إين صليت فال أصلي( رواه مسلم. 

 واألمر يف احلديث لالستحباب. 
إىل أن من صلى يف بيته وحده مث دخل املسجد فأقيمت تلك الصالة يصليها معهم، وال َيرج حَّت يصلي،  :    وذهب بعض العلماء

 . وأما من صلى مجاعة فال يعيد 
 قول ابن عبد الرب وقال: وممن قال هبذا القول مالك بن أنس، وأبو حنيفة، والشافعي وأصحاهبم. ورجح هذا ال

إمنا أمر الذي صلى يف أهله وحده أن يعيد يف مجاعة من أجل فضل صالة اجلماعة   : وقد علمنا أن رسول للا  قال ابن عبد الْب
كان قد صلى منفرداً، واملصلي يف مجاعة قد حصل له الفرض والفضل، فلم على صالة الفذ، ليتالىف ما فاته من فضل اجلماعة، إذا  

 يكن إلعادته الصالة وجه. 
 ص . ، وأنه يعيد سواء صلى وحده أو مع اجلماعة عماًل بظاهر الن والراجح القول األول

 ما استفصل.  ألن ترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال، فإنه 
 2  :فائدة 

 )ال تصلوا صالة يف يوم مرتني( رواه أمحد؟ : ما اجلواب عن قوله فإن قال قائل
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)ال تصلوا صالة يف يوم مرتني(   قال الشوكاين: قال يف االستذكار: اتفق أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معِن قوله  
فيعيدها على جهة الفرض أيضاً، وأما من صلى الثانية مع أن ذلك أن يصلي الرجل صالة مكتوبة عليه، مث يقوم بعد الفراغ منها 

يف أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصالة يف يوم مرتني، ألن األوىل فريضة، والثانية   اجلماعة على أَنا انفلة، اقتداء ابلنيب 
 انفلة، فال إعادة حينئٍذ.

 3  فائدة :
 هي الفريضة والثانية هي النافلة . األوىل اليت صالها وحده الصالة احلديث دليل على أن 

 نص يف ذلك .وهو ديث الباب حل-أ
اي أاب ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء مييتون الصالة؟ "، أو قال: "يؤخرون )  قال ِل رسول للا  حلديث أيب ذر و -ب

 ( رواه مسلم  فما أتمرين؟ قال: "صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلنيها، فإَنا لك انفلة الصالة؟ " قلت: اي رسول للا  
لبة، وصادفت الثانية ُماًل خالًيا عن املطالبة ابلفرض، وذمًة وألن األوىل قد أوقعها فرًضا؛ فربئت هبا الذمة، وسقطت عنه املطا-ج

 بريئًة من الواجب، فامتنع إيقاعها إال نفاًل. 
 .  وممن قال بذلك: علي بن أيب طالب ، وحذيفة، وابن عمر، وإبراهيم النخعي، والشعيب، واحلسن البصري 

 4فائدة :  
معه .. ( يشمل مجيع الصلوات: الفجر، والظهر، والعصر، واملغرب، )فصليا  : ) ... فصليا معه ... ( ظاهر قوله  قوله 

 والعشاء لعموم احلديث. 
 لكن استثِن بعض العلماء صالة املغرب، وقالوا: ال تعاد. 

 وهذا مذهب املالكية واحلنابلة. 
 قالوا: ألن يف إعادهتا تصري شفعاً، وهي إمنا شرعت لتوتر عدد ركعاهتا اليوم والليلة.

 قول ضعيف، والصحيح أن املغرب تعاد كغريها من الصلوات.لكن هذا ال
 وهذا املذهب عند الشافعية.

 لعموم حديث الباب، فإنه َل يفرق بني صالة وصالة. 
 إىل أن الفجر والعصر ال تعاد. :  وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب احلنفية.

 والعصر، إذ هو وقت َني ال يتنفل فيه، لذا ال تعادان. قالوا: ألن املعادة انفلة، والتنفل ال جيوز بعد الصبح 
 وهذا قول ضعيف، والصحيح األخذ بعموم احلديث أن مجيع الصلوات تعاد.

 إذاً املسألة فيها ثالثة أقوال: 
 القول األول: تعاد مجيع الصلوات.

 ب .القول الثاين: تعاد كل الصلوات إال املغر 
 عدا العصر والصبح. القول الثالث: تعاد مجيع الصلوات ما 

الرجلني اللذين ذكرمها يف حديث يزيد بن األسود: أن يصليا مجاعة، وإن   يعيد الصلوات كلها؛ ألمر النيب :  قال ابن املنذر
 كاان قد صليا، أمرًا عامًّا، َل َيص صالة دون صالة، وأمره على العموم". 
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يء من الصلوات كلها، أال تراه يقول: "إذا صلى أحدكم يف رحله،  وظاهر احلديث حجة على مجاعة َمن منع عن ش :  وقال اخلطايب  
 ة . مث أدرك اإلمام وَل يصل، فليصل معه"، وَل يستثن صالة دون صال

 اَبٌب ِإَذا َصلَّى يف مَجَاَعٍة ُثَّ َأْدَرَك مَجَاَعًة أَيُِعيدُ 
ْعُت َرُسوَل هللِا  عن ابن عمر . قال   ( .  اَلًة يف يَ ْوٍم َمرََّتْْيِ الَ ُتَصلُّوا صَ ) يَ ُقوُل  َسَِ

 ========== 
 . إسناده حسن  

 ن . قال النووي: "إسناده حسن ، وصححه ابن السك
 واحلديث أخرجه أيضاً : النسائي ، وأمحد ، وابن خزمية ، وابن حبان . 

 .  اَل ت  َعاد  الصَّاَلة  يفي يَ ْوٍم َمرََّتنْيي    : النسائي بلفظ  أخرجه
  .   اَل َصاَلَة َمْكت وبًَة يفي يَ ْوٍم َمرََّتنْيي  : ويف "السنن الكربى" للبيهقي جاء بلفظ 

 1فائدة :  
 معِن احلديث : اختلف العلماء يف  
 .  فحمله بعضهم على إطالقه، فمنع إعادة َأيني صالة، سواء صليت فرادى، أو جبماعة  
مام يف املسجد بعضهم ومحله    .  على ما إذا صليت مع اإلي
 .  ومحله بعضهم على ما إذا أعيدت بصفة فرضيتها  

 ، توفيًقا بني األحاديث.وهذا هو القول الراجح
رمحه للا: وقوله، ال تعاد ... إخل، أي إذا َل تكن عن سبب، كالرجل يدرك اجلماعة، وهم يصلون، فيصلي معهم ليدرك    قال اْلطاِب

 ماعة توفيًقا بني األحاديث، ورفًعا لالختالف بينها.  فضيلة اجل
)ال تصلوا صالة يف يوم مرتني(    : قال يف االستذكار: اتفق أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معِن قوله  قال الشوكاينو 

، وأما من صلى الثانية مع أن ذلك أن يصلي الرجل صالة مكتوبة عليه، مث يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً 
يف أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصالة يف يوم مرتني، ألن األوىل فريضة، والثانية   اجلماعة على أَنا انفلة، اقتداء ابلنيب 

 انفلة، فال إعادة حينئٍذ.
يهقي يف معِن هذا احلديث، من أن عن اإلمامني، أمحد وإسحاق، وأيده اخلطايب، والب هذا الذي نقله احلافظ أبو عمر رمحه للاو 

  املراد به. إعادة صالة واحدة على أَنا فرض فيهما هو الوجه األوىل، واملسلك األقرب يف طريقة اجلمع بني األحاديث، بدليل رواية
ذا قصد كوَنما  رواه الدارقطين، والبيهقي، فإَنا تدل داللة واضحة على أن النهي فيما إ(  ال تصلوا صالة مكتوبة يف يوم مرتني) 

 مكتوبتني.
 ( أبصر رجاًل يصلي وحده، فقال: أال رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه  أن رسول للا  )  -وقد تقدم-حديث أيب سعيد  ؤيده  وي

 2فائدة :  
 .  َجَواز إيَعاَدة َصاَلة يفي يَ ْوم َمرََّتنْيي إيَذا َكاَن ليإْليَعاَدةي َسَبب ميْن اأْلَْسَباب الَّيتي ت  َعاد َْلَا الصَّاَلة سبقت أدلة

ـ 1444/    6/    8  ه


