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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه c الطبعة اaهائية �ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكg من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاMات *ية ال(يعة انتساب مطور 
 تلوينها وتنسيقها �كون c الطبعة اaهائية واخkنا أفضلها تدقيقاً وتم 

 يصل للكمال sلو من اrطأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فvجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه x ا�وضوع ا�خصص zلك x منتدى ا�ستوى اrاص با�ذكرة    
 com.x : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائم� ] إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا7واب ل� من يع� ] ذلك ويشار�نا فيه

  
                          

    )(يعة انتساب مطور>موعة إعداد مذكرات *ية ال (                         
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ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
    ::::ا�صطلحا�صطلحا�صطلحا�صطلح: : : : أوال

 .حديث حسن، أو حسن اإلسناد: تعريف ا3ديث ا3سن، و�ح ا�عريف، مع; قول العلماء --
تقسيم ا3ديث ا3سن إ� حسن zاته وحسن لغ�ه، بيان مراتب ا3سن zاته، مشار�ة ا3سن للصحيح x االحتجـاج بـه 

 .لرتبةو�ن �ن دونه x ا

W- مذي وغ�هkوحـديث (حديث حسـن صـحيح : الوصف ا�ر�ب من الصحة وا3سن وغ�هما معاً للحديث كقول ال
 ).حسن صحيح غريب و�و ذلك

V- مذي وبقية الس� األربعة وغ�هاkمصادر ا3ديث ا3سن كجامع ال. 

U- ا�تصل، ا�رفوع، األفراد، زيادة ا7قة: ا�سند. 

بيان طرق ا�حمل ا7مانية، وحكم الرواية �ـن �مـل بكـل طريقـة، ولفظـا األداء كيفية سماع ا3ديث �مله، و -/
 .االصطال�

 .اإلسناد العا� واaازل -�

    ::::أهم ا�راجعأهم ا�راجعأهم ا�راجعأهم ا�راجع
 .تدريب الراوي للسيو� --
W- مقدمة ابن الصالح. 

V-  اعث ا3ثيث للشيخ أ?د شاكر ـ ر?ه اهللا ـMت¤ علوم ا3ديث للحافظ بن كث� مع �حه ا¥ 

    ::::ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثثانياً ـ  ثانياً ـ  ثانياً ـ  ثانياً ـ  
    ::::كتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالة

    ))))))))باب ا�واقيتباب ا�واقيتباب ا�واقيتباب ا�واقيت((((((((                                                                                                                                                                                            
 .وقت الظهر إذا زالت الشمس وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤ )-
W( من أدرك من الصبح ر�عة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. 
V(  ت �ن رسول اهللاAوأن نق¯ فيهن موتانا ينهانا أن نص® فيهن �ثالث سا. 
U(  يت وص± أية ساعة شاء من °ـل أوMيا ن² عبد مناف ال تمنعوا أحداً طاف بهذا ا

 .نهار

    ))))))))باب اآلذانباب اآلذانباب اآلذانباب اآلذان((((((((                        
 .فذكر اآلذان � �: تقول: طاف ´ ـ وأنا نائم ـ رجل فقال )-
W( الفجر x وم: من السنة إذا قال ا�ؤذنaع® الصالة، قال الصالة خ� من ا �. 
V(  ² ـaجيع �أن اkـ علم أبا �ذورة اآلذان فذكر فيه ال. 
U( أن يشفع اآلذان شفعاً ويوتر اإلقامة: أمر بالل. 
 .إذا أذنت فkسل و�ذا أقمت فاحدر واجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ )/
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 ))باب �وط الصالة((                                        

 
 
 
 

 
 
 
 

 ))باب ا3ث ] اrشوع x الصالة((

 .ائض إال ¸مارال يقبل اهللا صالة ح )-
W( درع و«ار بغ� إزار؟ قال x إذا �ن ا½رع سابغاً يغطي ظهور قدميها: أتص® ا�رأة. 
V( ق وا�غرب قبلة)ما ب� ا�. 
U(  ـ يص® ] راحلته حيث توجهت به �رأيت رسول اهللا ـ. 
إن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaـاس، إنمـا هـو التسـبيح وا�كبـ�  )/

 .القرآن وقراءة
 ـ يرد عليهم ح� يسلمون عليه وهو يص®؟ �كيف رأيت ا²a ـ : قلت Mالل )�
Â(  ـ يص® وهو حامل أمامه فإذا سجد وضعها و�ذا قام ?لها ��ن رسول اهللا ـ. 
Ä( ®ة ا�صkباب س 
Å( لو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليه من اإلثم. 
-.(  ²aة ا�ص® فقال �سئل اkؤخرة الرحلمثل م: عن س. 
يقطع صالة الرجل ا�سلم إذا لم يكن ب� يديه مثل مؤخرة الرحل ا�ـرأة وا3مـار  )--

 .والÇب األسود
-W( تاز ب� يديه فليدفعهÈ اس فأراد أحد أنaه من اkء يسÁ إذا ص± أحدكم إ�. 

 . وا ا�غربإذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصل )-
W( )باب ا�ساجد( 
V( ذوا قبور أنبيائهم مساجدËقاتل اهللا ا°هود ا. 
U(  ²aخيًال فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري ا�سجد �بعث ا. 
 .إذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ر�عت� )/
 )باب صفة الصالة( )�
Â( إذا قمت إ� الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. 
Ä( قرأ بأم الكتاب وبما شاء اهللاثم ا. 
Å(  كب� والقراءة با3مد هللا رب العا�� ��ن رسول اهللا�يستفتح الصالة با. 

 .ال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآن ).-
 .صليت وراء أ´ هريرة فقرأ بسم اهللا الر?ن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن )--
-W(  يك¯ إذا قام إ� الصالة يك¯ ح� يقوم ثم ��ن رسول اهللا. 
-V( بهةÎأمرت أن أسجد ] سبعة أعظم ] ا. 
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    ::::ا�راجعا�راجعا�راجعا�راجع

  .للصنعا6              سبل السالم       --
W- 6   .نيل األوطارªللشو. 

    اMداية تكون مع ا�صطلحاMداية تكون مع ا�صطلحاMداية تكون مع ا�صطلحاMداية تكون مع ا�صطلح
Ïثم نأ 

ً
 : إ°ها تفصيالً  وا�نهج ا�قرر x ا�صطلح Z عناÑ نذكرها إÐاال

، وا�تصل، ثم بعض ا�صطلحات الواردة x ا�صطلح مثل ا�سند، وما يتعلق به) ا3ديث ا3سن(فأول ما يكون x ا�قرر  
     .زلثم أخ�اً اإلسناد العا� واaا، يغ األداءصوالزيادة x ا7قة، ثم طرق ا�حمل واألداء، أو ، فرادوا�رفوع، واإل

ولعل من أهم ا�راجع x هذه ا�علومات الÓ نأÏ ببعضها x هذا  ،قاة من كتب األئمة السابق�هذه ا�علومات مست
و�ذلك ¥ت¤  ،وقبله مقدمة ابن الصالح ،التسجيل، فمن أهم تلك ا�راجع كتاب تدريب الراوي Îالل ا½ين السيو�

 . اكر، رحم اهللا اÎميعأ?د ش مع �حه اMاعث ا3ثيث للشيخ ،علوم ا3ديث للحافظ ابن كث�
وطالب العلم ينبØ أن يكون ] صلة  ،ا�علومات �ن أراد ا�ثبت وا�وسعهذه فهذه أبرز ا�صادر الÓ تُستÔ منها 

بل يتصل بكتب السلف ينهل منها يستفيد  ،أو العثور ] مذكرة مكتوبة ،بكتب السلف وال يستغÙ بسماع �اJة
 .  آخر ما Èد من فوائدويتوسع ويثبت ا�علومات إ�

    ))))----((((ا3لقة ا3لقة ا3لقة ا3لقة 
    : : : : وا3ديث ا3سن هووا3ديث ا3سن هووا3ديث ا3سن هووا3ديث ا3سن هو) ) ) ) ا3سنا3سنا3سنا3سن((((نبدأ با3ديث نبدأ با3ديث نبدأ با3ديث نبدأ با3ديث 

ومنه الضعيف، وا3ديث  ،ومنه ا3سن ،فا3ديث منه الصحيح ،أحد أقسام ا3ديث من حيث رتبته أو من حيث درجته
مستقبًال إن شاء اهللا تعا�، الضعيف سيأÏ  ،الصحيح لعله تقدم من قبل ذلك x تسجيل ا�ستوى األول واألمر فيه واضح

ومن أجل هذا اختلف العلماء x تعريف ا3ديث ا3سن،  ،أما ا3ديث ا3سن فهو يقع x مÚلة ب� الصحيح والضعيف
 
ً
 فنبدأ أوال

باسم  ةأي مشبه ةوعندما يقولون مشبه ،من ا3سن بمع; اÎمال ة،هو صفة مشبه فا3ديث ا3سن :بتعريفه اللغوي
 .الفاعل

كما أسلفنا اختلف العلماء x تعريفه نظراً �وسطه ب� ا3ديث الصحيح وا3ديث الضعيف، نذكر هذه  :x االصطالح وأما
من تلك  اً ثم Ûرج منها بعد ذلك بنتيجة أو تعريف لعله يكون ¥تار ،ا�عريفات الÓ عرف بها األئمة هذا اaوع

    .ا�عريفات

-U(  ² ـaـ قنت شهراً بعد الر�وع يدعو ع® أحياء من العرب ثم تر�ه �أن ا. 
 .ا�حيات هللا: إذا ص± أحدكم فليقل )/-
 .من سبح اهللا دبر [ صالة ثالثاً وثالث� و?د اهللا ثالثاً وثالث� )�-
-Â( باب سجود السهو 
-Ä(  ² ـaر�عت� ثم سلمـ إحدى  �ص± ا Üالع Ïـ صال. 
-Å(  ًصالته فلم يدر كم ص±، أثالثاً أم أربعا x إذا شك أحدكم. 
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رف عُ  هو ما: "قال x تعريف ا3ديث ا3سن" معالم الس�"x كتابه  تعا� ?ه اهللاذكره اإلمام اrطا´ ر ::::فا�عريف األولفا�عريف األولفا�عريف األولفا�عريف األول
 ."¥رجه واشتهر رجاZ وعليه مدار أكg ا3ديث، وهو اzي يقبله أكg العلماء ويستعمله Aمة الفقهاء

 : إلمام الkمذي ر?ه اهللا تعا� فيقول x تعريف ا3ديث ا3سنل::::ا�عريف ا7ا6 ا�عريف ا7ا6 ا�عريف ا7ا6 ا�عريف ا7ا6  
، قال "، ويروى من غ� وجه �و ذلكاوال يكون ا3ديث شاذ ،حديث يروى ال يكون x إسناده من يتهم بالكذب هو ["

 .، هذا Àم اإلمام الkمذي ر?ه اهللا تعا�"فهو عندنا حديث حسن"بعد هذا 
سà ا3ديث ا3سن كما ] هذا يتب� aا كأن اإلمام� اrطا´ والkمذي ر?هم اهللا تعا� [ منهما عّرف قسم من ق

فكذلك فكذلك فكذلك فكذلك ، واضح ب� الصحيح وا3سن فصل وبيانوá تعريف اإلمام اrطا´ لم يكن هناك  ،سيأÏ بيانه إن شاء اهللا
ليس هناك من فرق واضح ب� ا3ديث الصحيح وا3ديث  ُعرف ¥رجه واشتهر رجاZ، إذاً كذلك  ا3ديث الصحيح أيضاً ا3ديث الصحيح أيضاً ا3ديث الصحيح أيضاً ا3ديث الصحيح أيضاً 

ه أش� عليه  ،لك اإلمام ا3افظ ابن الصالح ر?ه اهللا عندما ذكر هذين ا�عريف�] هذا ا�عريف، وz ا3سن بناءً 
ّ
لعل

الÓ لم تفصل ب� وغ�هما من ا�عاريف ن ا�عريفان اذلك وذكر بعد ذلك أن [ هذا مستبهم ال يشã الغليل، يعÙ هذ
 .نه إن شاء اهللا تعا�يا، أو ال تفرق ب� ا3سن zاته وا3سن لغ�ه كما سيأÏ بالصحيح وا3سن

يكون ] هذين ا�عريف� بعض ا�آخذ x هذا اÎانب x عدم وضوح ا�راد من ا�عريف� x كث� äن يكون ليس  إذاً 
 .من أهل االختصاص x هذا اMاب

ا3افظ ابن حجر ف "اaخبة و�حها"وتبي� وهو للحافظ ابن حجر ر?ه اهللا تعا� x  إيضاحفيه  تعريف آخرتعريف آخرتعريف آخرتعريف آخرلعلنا نأÏ إ� 
يذكره ا3افظ ابن حجر  فنأÏ إ� ما "وهذا هو عندنا هو ا3سن"قال وعّرف الصحيح ثم ب� بفارق بسيط بينه وب� ا3سن 

وهذا قد تقدم للطالب قبل  "شاذ هو الصحيح zاته حاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غ� معلل والوخ¯ اآل"فقال 
ا3ديث ا3سن  ، فإذاً "فإن خف الضبط فا3سن zاته"ال ا3افظ ابن حجر بعد هذا الçم ثم ق ،ذلك x تعريف الصحيح

فهو x الصحيح تام وá ا3سن فيه خفة ليس  ،الضبط اعريف الصحيح ما عد� ه] هذا ا�عريف هو ُمطابق x أكg فقرات
يعÙ الضبط x ، يس ] مستوى راوي الصحيحلكنه فيه خفة فل ،لضعيفاإ�  ألنه بهذا ينحدر ،للضبط اأو انعدام اضعف

ار�ل إ�  اً ألنه إذا أبعد بعيد ا،يبعد بعيد راوي ا3سن يكون ليس ] مستوى الضبط x راوي الصحيح فهو دونه لكنه ال
 .دائرة الضعيف وهذا غ� مراد هنا

أن يقال هو ما أن يقال هو ما أن يقال هو ما أن يقال هو ما : اصطالحاً ا3سن  للحديث: فع± هذا ا�عريف للحافظ ابن حجر x هذا اMاب يكون ا�عريف ا�ختار
ة
ّ
ةاتصل سنده بنقل العدل اzي خف ضبطه عن مثله إ� منتهاه من غ� شذوذ وال عل
ّ
ةاتصل سنده بنقل العدل اzي خف ضبطه عن مثله إ� منتهاه من غ� شذوذ وال عل
ّ
ةاتصل سنده بنقل العدل اzي خف ضبطه عن مثله إ� منتهاه من غ� شذوذ وال عل
ّ
الفرق  وهذا هو "خف ضبطه اzي" ،،،،اتصل سنده بنقل العدل اzي خف ضبطه عن مثله إ� منتهاه من غ� شذوذ وال عل

 .فإذاً لعل هذا يكون هو ا�عريف ا�ختار للحديث ا3سن كما تقدم ،بينه وب� الصحيح
، غ� هذه األوصاف ا، منقطعا، معلق، معضالسواء �ن ُمرسال ،ندهخرج بذلك ما لم يتصل س اتصل سندهاتصل سندهاتصل سندهاتصل سندهفعندما قال 

    .ا7الثة
 .ةفيه ما sل بعدZ من ا�فسقات وc كث� خرج بذلك غ� العدل، اzي ظهر بنقل العدلبنقل العدلبنقل العدلبنقل العدل

 x نقل اإلتقانx راوي ا3سن، والضبط معناه  اخفيف ،x راوي الصحيح ايكون تام والضبط خف ضبطهخف ضبطهخف ضبطهخف ضبطه    اzياzياzياzيقال 
يكون خفيف الضبط أو منعدم الضبط،  الأي  ،عمن خف ضبطه ىيقل مستو أي ال عن مثلهعن مثلهعن مثلهعن مثله ئه،وأدا هحمل� ا3ديث

    .ال يستقيم هنا x هذا ا�عريف  هذا
فلو  ،ألنه أقل الرواة درجة x اإلسناد هو اzي يأخذ ا3كم للحديث ،أي من أول السند إ� آخره ال يقل عن هذا إ� منتهاهإ� منتهاهإ� منتهاهإ� منتهاه
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ن ووا7قات اآلخر ا،ضعيف فيكون ا3ديث ضعيف x آخره راوٍ  x أوZ أو نا x أثناء السند أوءات وجا�ن الرجال *هم ثق
ال  ولكن من حيث ا3كم با3ديث نأخذ باألقل فنقول هذا ضعيف لوجود هذا الراوي الضعيف، فإذاً  ،هم ] توثيقهم

 .بل ذلك واتصال السنديقل رواة ا3سن عن هذه الصفة أي خفيف الضبط، مع توفر العدالة ق
 .أوé منهأوثق منه أو ¥الفة �ن هو  ةرواية ا7ق ،هو ¥الفة ا7قة �ن هو أوثق منه والشاذ من غ� شذوذمن غ� شذوذمن غ� شذوذمن غ� شذوذثم قال 
ظاهر الخفية ëمضة قادحة x صحة ا3ديث مع أن : �نت ما العلةو ،العلة x اصطالح ا�حدث�ا�قصود  وال علةوال علةوال علةوال علةوقوêم 

 ،ينتã الشذوذ، تنتã العلة القادحة :د من هذا أن تنتã هذه األمور حÌ نقول للحديث أنه حسنفال ب ،السالمة منها
وهذه «سة �وط ينبØ توفرها x ا3ديث  ،يففويتحقق فيه الضبط ولكنه ليس تاماً بل هو خ ،يتحقق فيه اتصال السند

السالمة من العلة  ،السالمة من الشذوذ ،فةضبطه ولكنه فيه خ ،عدالة الراوي ،اتصال السند، احسن ا°كون حديث
�rمسة ال(وط الÓ تأx Ï ذكر ا3ديث الصحيح مع ا�فارقة x الضبط فقط، تام  ا، هذه «سة �وط c تمامالقادحة

 اإلمام اrطا´، واإلمام :هذا من حيث تعريف ا3ديث ا3سن وìم العلماء وتعريفهم Z ] ما تقدم ،خفيف هناوهناك 
    .ولعله يكون هو ا�عريف ا�ختار للحديث ا3سن ،حجر ابناخkنا من تعريف ا3افظ  الkمذي ثم ما

وíمة أخرى وíمة أخرى وíمة أخرى وíمة أخرى     ،،،،سيأÏ معنا *مة حديث حسنسيأÏ معنا *مة حديث حسنسيأÏ معنا *مة حديث حسنسيأÏ معنا *مة حديث حسن ،وc *متان متقاربتان لكن بينها اختالف وفرق تأÏ معنا فقرة x ا�نهجتأÏ معنا فقرة x ا�نهجتأÏ معنا فقرة x ا�نهجتأÏ معنا فقرة x ا�نهج
فهو أقل رتبة من قوêم  حديث حسن اإلسنادحديث حسن اإلسنادحديث حسن اإلسنادحديث حسن اإلسنادحدث هذا فإذا قال ا� ،نعماÎواب  فهل بينهما فرق؟فهل بينهما فرق؟فهل بينهما فرق؟فهل بينهما فرق؟    ،،،،يقولون حسن اإلسناديقولون حسن اإلسناديقولون حسن اإلسناديقولون حسن اإلسناد

(وط x ا�î واإلسناد معاً، أما إذا قال حديث حسن الألنه إذا قال حديث حسن فكأنه ضمن aا توفر  ،حديث حسنحديث حسنحديث حسنحديث حسن
دائرة  اإلسناد فإنما ضمن aا اإلسناد فقط، وأما ا�î قد يكون فيه شذوذ أو علة Ëرجه عن دائرة ا3سن وربما Ëرجه عن

ن aا ا�î واإلسناد معاً، أما ن aا ا�î واإلسناد معاً، أما ن aا ا�î واإلسناد معاً، أما ن aا ا�î واإلسناد معاً، أما إذا قال ا�حدث هذا حديث حسن فمع; ذلك حسّ إذا قال ا�حدث هذا حديث حسن فمع; ذلك حسّ إذا قال ا�حدث هذا حديث حسن فمع; ذلك حسّ إذا قال ا�حدث هذا حديث حسن فمع; ذلك حسّ فرق ب� العبارت�  فإذاً  ،الصحيح كما تقدم
îإ� اإلسناد فقط ولم يتطرق إ� ا� ïإذا قال حديث حسن اإلسناد فإنما أîإ� اإلسناد فقط ولم يتطرق إ� ا� ïإذا قال حديث حسن اإلسناد فإنما أîإ� اإلسناد فقط ولم يتطرق إ� ا� ïإذا قال حديث حسن اإلسناد فإنما أîإ� اإلسناد فقط ولم يتطرق إ� ا� ïمتنه مع     ،،،،إذا قال حديث حسن اإلسناد فإنما أ x متنه مع فيكون ا3ديث بهذا ¨تاج إ� نظر x متنه مع فيكون ا3ديث بهذا ¨تاج إ� نظر x متنه مع فيكون ا3ديث بهذا ¨تاج إ� نظر x فيكون ا3ديث بهذا ¨تاج إ� نظر

 ،ا�حس� ا�طلق يكون أثبت x مثل هذا ا�وقف فإذاً  ،فيه أم أن فيه ما sرجه عن دائرة ا3سنفيه أم أن فيه ما sرجه عن دائرة ا3سنفيه أم أن فيه ما sرجه عن دائرة ا3سنفيه أم أن فيه ما sرجه عن دائرة ا3سن    ورورورورإسناده هل تستقيم األمإسناده هل تستقيم األمإسناده هل تستقيم األمإسناده هل تستقيم األم
قيده باإلسناد فكما قلنا sرج بذلك ا�î فيحتاج إ� نظر x هذا واهللا  اأّما ا�قيد إذ ،ا�حس� ا�طلق إذا قال حديث حسن

    .أعلم
ا3سن zاته هو ما تقدم تعريفه ا�ختار  ،،،،حسن لغ�هحسن لغ�هحسن لغ�هحسن لغ�هو    حسن zاتهحسن zاتهحسن zاتهحسن zاتهث ا3سن إ� يقول تقسيم ا3دي الفقرة بعد هذا x ا�نهجالفقرة بعد هذا x ا�نهجالفقرة بعد هذا x ا�نهجالفقرة بعد هذا x ا�نهج

اتصل سنده بنقل العدل اzي خف ضبطه عن مثله وسلم من  ، مامن تعريف ا3افظ ابن حجر نا هذااختارأنا اzي قلنا 
كسبها بنفسه ما  ا3سنا3سنا3سنا3سنة ة ة ة لة مÚللة مÚللة مÚللة مÚلهذه ا�Úهذه ا�Úهذه ا�Úهذه ا�Úسà ا3سن zاته أو لقب بهذا ألنه كسب  ،هذا هو ا3سن zاته ،الشذوذ والعلة

 .فقيل حسن zاته ،بذاته ،إنما هو وصل إ� ا�رتبة بنفسه ،حتاج إ� حديث آخر يتقوى بها
فإذا جاءنا ا3ديث الضعيف ا�نج¯ اzي ضعفه ليس شديداً،  ،لكن ضعفه ينج¯، أما ا3سن لغ�ه فهو x األصل ضعيف

تعريف تعريف تعريف تعريف نقول x  ، فإذاً غ�هنه ف�تñ الضعيف إ� درجة ا3سن ويسð ا3سن لأو أ] م مثله إذا جاءنا من طريق آخر
 .أنه ا3ديث الضعيف ا�نج¯ إذا تعددت طرقه غ�هغ�هغ�هغ�ها3سن لا3سن لا3سن لا3سن ل

علنا نقرأ هذا التساؤل يقول  ،ل قد يطرأ للبعضؤوهنا Àم Ðيل للحافظ ابن الصالح ر?ه اهللا تعا� x هذا اMاب فيه تسا
بضعفها مع كونها قد رويت  اً هم يقول إنا òد أحاديث �كومالعل اMاحث الف" :ر?ه اهللا تعا� ا3افظ ابن الصالح

ألن بعض  ؟جعلتم ذلك وأمثاZ من نوع ا3سن فهال ،و�وه "األذنان من الرأس"حديث مثل ، جوه عديدةوبأسانيد كث�ة من 
أنه ليس [  -هذا اÎواب من ا3افظ ابن الصالح- وجواب ذلك ،سبق ذلك عضَد بعضاً كما قلتم x نوع ا3سن ] ما
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 من ضعفيكون ضعفه ناشئاً  ، بأنذلك فمنه ضعيف يُزيله ،بل ذلك يتفاوت ،وجوهمن ضعف x ا3ديث يزول بمجيئه 
فيه قد حفظه ولم sتل  افإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه ä ،حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق وا½يانة

Z ي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف بو�ذلك إذا �ن ضعفه من حيث اإلرسال زال  ،ضبطهzا�رسل ا x نحو ذلك، كما
̄ه ومقاومته ومن ذلك ضعف ،قليل يزول بروايته من وجه آخر  ،ال يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا اÎابر عن ج

، وهذه Ðلة تفاصيلها تدرك با�با�ة اكون ا3ديث شاذ الكذب، أوب اوذلك �لضعف اzي ينشأ من كون الراوي متهم
 ".ئس العزيزةافعلم ذلك فإنه من اaف ،واMحث
شك كما قال ا3افظ ابن الصالح الضعيف اzي يرتñ إ� مرتبة ا3سن لغ�ه إنما هو الضعيف اzي ضعفه يس�،  نعم بال

هذا الضعيف الشديد  ،قوى ومع ذلك لو تعددت طرقه ال تزيده إال ضعفاً توال يَ  يقوأما إذا �ن ضعفه شديداً فهو ال يُ 
يتقوى بذلك ] ما سمعنا وقرأنا من Àم ا3افظ ابن الصالح ر?ه اهللا  ده إال ضعفاً واليتز الضعف مهما تعدد طرقه ال

    .تعا�
ُ̈  أÏ معنا أيضاً ُحجية ا3ديث ا3سنأÏ معنا أيضاً ُحجية ا3ديث ا3سنأÏ معنا أيضاً ُحجية ا3ديث ا3سنأÏ معنا أيضاً ُحجية ا3ديث ا3سنيييي ُ̈ هل  ُ̈ هل  ُ̈ هل      سؤالسؤالسؤالسؤال    هذاهذاهذاهذا    ؟؟؟؟تج به وتثبت به األحõم أم التج به وتثبت به األحõم أم التج به وتثبت به األحõم أم التج به وتثبت به األحõم أم الهل 

فمن  ،فهو حجة تثبت به األحõم ،سواء �ن ا3سن zاته أو ا3سن لغ�ه هقسميبأو  هشقيبا3ديث ا3سن  ،نعمنعمنعمنعم: : : : اÎواباÎواباÎواباÎواب
لكنه  ،أي لو تعارض صحيح مع حسن قدم الصحيح ] ا3سن ،حيث االحتجاج فهو مثل الصحيح لكنه دونه x الرتبة

zاته أو  اسواء �ن حسن ،x بابه ما Aرضه غ�ه فا3ديث ا3سن حجة إذالم يكن ا�عارض أو �ن ا3ديث ا3سن فرداً 
وzلك هو من ضمن ا3ديث ا�قبول، فإذا قالوا ا3ديث ا�قبول فهو يشمل  ،لغ�ه فهو حجة تثبت به األحõم ا�ن حسن

شاء اهللا  ب� إنتُ تعا� x بابها وقسامه كث�ة لعلها تأÏ إن شاء اهللا أضعيف بأقسامه والأما ا�ردود فهو  ،الصحيح وا3سن
�لصحيح x االحتجاج  يكون يقوم د°ًال ] إثبات ا3كم، وبهذاو3ديث ا3سن هو حجة يثبت به ا3كم ا فإذاً  ،تعا�

    .به و�ن �ن دونه x الرتبة
كم ا�ثال كيف حُ x أو  لعلنا نمثل للحديث ا3سن ويظهر aا بذلك ،يأÏ أيضاً فقرة x هذا ا�وضوع x ا3ديث ا3سنيأÏ أيضاً فقرة x هذا ا�وضوع x ا3ديث ا3سنيأÏ أيضاً فقرة x هذا ا�وضوع x ا3ديث ا3سنيأÏ أيضاً فقرة x هذا ا�وضوع x ا3ديث ا3سن

الkمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن الkمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن الkمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن الkمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن     ما أخرجه اإلمامما أخرجه اإلمامما أخرجه اإلمامما أخرجه اإلمام فمثال ا3ديث ا3سنفمثال ا3ديث ا3سنفمثال ا3ديث ا3سنفمثال ا3ديث ا3سن ،أنه حسنب فعالً ) يعÙ(] ا3ديث 
قال ( §ة العدو يقول§ة العدو يقول§ة العدو يقول§ة العدو يقولúúúúنه قال سمعت أ´ نه قال سمعت أ´ نه قال سمعت أ´ نه قال سمعت أ´ أأأأشعري شعري شعري شعري عمران اÎوù عن أ´ بكر ابن أ´ موø األعمران اÎوù عن أ´ بكر ابن أ´ موø األعمران اÎوù عن أ´ بكر ابن أ´ موø األعمران اÎوù عن أ´ بكر ابن أ´ موø األ    ́́́´أأأأ÷ عن ÷ عن ÷ عن ÷ عن سليمان الُضبَ سليمان الُضبَ سليمان الُضبَ سليمان الُضبَ 

 .ا3ديث )إن أبواب اÎنة �ت ظالل السيوف : عليه وسلمرسول اهللا ص± اهللا
هذا ا3ديث قال عنه اإلمام الkمذي هذا حديث حسن غريب، وحكم ] هذا ا3ديث بأن رجال إسناده ثقات إال جعفر 

رتبة zلك نزل ا3ديث عن م ،÷ فإنه حسن ا3ديث، كما ذكر ذلك ا3افظ ابن حجر ر?ه اهللا تعا�ببن سليمان الُض 
فهو مع توفر العدالة فيه  ،*هم ثقات إال هذا ،أقل الرجال رتبة نسب إ°ه ا3ديث من حيث ا½رجة فإذاً  ،الصحيح إ� ا3سن

نه أقالوا عن حديث هذا فx مرتبة ا3سن،  فõن إذاً  ،وأيضاً ال يÚل إ� الضعيف ،إال أن الضبط ال يرتñ إ� رتبة الصحيح
    .وجود هذا الرجللحسن 

ه األشهر x جامع اإلمام الkمذي يأÏ إ� بعض     ،،،،أÏ بعد هذا �ا ذكره اإلمام الkمذي ر?ه اهللا تعا� وغ�هأÏ بعد هذا �ا ذكره اإلمام الkمذي ر?ه اهللا تعا� وغ�هأÏ بعد هذا �ا ذكره اإلمام الkمذي ر?ه اهللا تعا� وغ�هأÏ بعد هذا �ا ذكره اإلمام الkمذي ر?ه اهللا تعا� وغ�هنننن
ّ
ه األشهر x جامع اإلمام الkمذي يأÏ إ� بعض لكنه لعل
ّ
ه األشهر x جامع اإلمام الkمذي يأÏ إ� بعض لكنه لعل
ّ
ه األشهر x جامع اإلمام الkمذي يأÏ إ� بعض لكنه لعل
ّ
لكنه لعل

كيف Èتمع كيف Èتمع كيف Èتمع كيف Èتمع     ؟؟؟؟فكيف يكون حديث حسن صحيحفكيف يكون حديث حسن صحيحفكيف يكون حديث حسن صحيحفكيف يكون حديث حسن صحيح    ،،،،هذا حديث حسن صحيحهذا حديث حسن صحيحهذا حديث حسن صحيحهذا حديث حسن صحيح    ::::األحاديث أحياناً فيحكم عليه فيقولاألحاديث أحياناً فيحكم عليه فيقولاألحاديث أحياناً فيحكم عليه فيقولاألحاديث أحياناً فيحكم عليه فيقول
 ؟؟؟؟األمران x حديث واحداألمران x حديث واحداألمران x حديث واحداألمران x حديث واحد

 ،نا Ûرج من هذا بمخرج� êذا ا3كملعل ،للعلماء أجوبة كث�ة ] هذا
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 ،فذكر األمرين ،سناد وحسن بإسناد آخربإفإذاً هو صحيح  ،أن ا3ديث قد يكون Z أكg من إسناد :منهما :األولفا�خرج 
 فنقله كما وجده x بعض طرقه صحيح ،لإلمام الkمذي أو غ�ه لم يkجح فيه Áء حما أنه من باب األمانة أو أنه لم يkجإ

 .وبعضها حسن فذكره
x هذا اÎانب فهو أن ا3ديث قد يكون عند قوم صحيح وعند آخرين حسن، فمن باب األمانة ذكره  :أما ا�خرج ا7ا6
فمن  ،سنقد يكون بإسناد واحد لكن بعض اaاس حكم عليه بالصحة وبعضهم حكم عليه با3ُ أي كما ذكره اaاس، 

جاء وصف مر�ب هنا من أجل هذا واهللا أعلم، و�ما  فإذاً  ،اً فقال حديث حسن صحيحباب األمانة العلمية نقل األمرين مع
من باب األمانة العلمية وهذا  أنهأو  ،كما هو اء بهام اzي أطلق هذا الوصف ا�ر�ب فجممر لم يتضح فيه لإلاألقلت لعل 

ناً x نقل معلوماته فإذا نقل معلومة فينقلها أن يكون دقيقاً أمي ،äا ينبØ أن يكون عليه اMاحث العالم، أو طالب العلم
 .ويش� إ� صاحبها وsرج بذلك من العهدة وا�سئو°ة x هذا اÎانب

و�ما قلت هذا òده كث�اً À xم اإلمام  ،هذا فيما يتعلق x قوêم حديث حسن صحيح، وهذا ما يسمونه بالوصف ا�ر�ب
هذا  ،هذا حسن ،فيقول هذا صحيح ،إلمام الkمذي Mëاً ¨كم ] األحاديثألن ا ،الkمذي ر?ه اهللا تعا� x جامعه

أو ربما يزيد ]  ،òد أحياناً كما قلنا هذا الوصف ا�ر�ب فيقول حديث حسن صحيحووهذا غريب وهكذا،  ،ضعيف
فكما أسلفنا  ،د3ديث واح ةأو ما شابه ذلك من األلفاظ أو من األلقاب ا�ر�ب ،ذلك فيقول حديث حسن صحيح غريب

 أكg من هذا
ً
أنه قد يكون Z أكg من إسناد فهو  :لكن لعل ا�خرج كما أسلفنا x هذين اÎواب� ،ذكر العلماء فيها أقواال

فهذا ما يُمكن بيانه x هذه  ،وقد يكون ا3ديث صحيح عند قوم وحسن عند آخرين ،بإسناد صحيح وبإسناد حسن
    .ند األئمة اzين ذكروا هذه ا�سألةالفقرة الc Ó الوصف ا�ر�ب ع

    والصحيح وغ�هما ؟والصحيح وغ�هما ؟والصحيح وغ�هما ؟والصحيح وغ�هما ؟    هناك بعض ا�سائل ا�تعلقة با3ديث ا3سن وc هل للحسن مراتب كما يكون x الضعيفهناك بعض ا�سائل ا�تعلقة با3ديث ا3سن وc هل للحسن مراتب كما يكون x الضعيفهناك بعض ا�سائل ا�تعلقة با3ديث ا3سن وc هل للحسن مراتب كما يكون x الضعيفهناك بعض ا�سائل ا�تعلقة با3ديث ا3سن وc هل للحسن مراتب كما يكون x الضعيف
 ::::وذكروا للحسن مرتبت�وذكروا للحسن مرتبت�وذكروا للحسن مرتبت�وذكروا للحسن مرتبت�    ،،،،3سن Z مراتب3سن Z مراتب3سن Z مراتب3سن Z مراتباااافذكروا أن فذكروا أن فذكروا أن فذكروا أن     ،،،،نعمنعمنعمنعم

éبعض الرواةما اختُ  :ا�رتبة األو Ùتصحيح حديثه و�سينه، يع x األئمة فمنهم من يقول حديثه صحيح  اختلف ،لف
بن  بهز :] هذا اختلفوا x تصحيح حديثه وá �سينه، فذكروا من ذلك ذكروا مثاال فإذاً  ،ومنهم من يقول حديثه حسن

فهؤالء اختلف األئمة منهم من  ،وغ� ذلك ،وذكروا أيضاً عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،حكيم عن أبيه عن جده
 .ختلف x تصحيحه و�سينها فمثل هذا نقول هو أ] مراتب ا3سن zاته، عندما ،¨سن حديث هؤالءيصحح ومنهم من 

  ،وc أقل من هذه c ما اختلف x �سينه وتضعيفه :ا�رتبة ا7انية
ً
بن عبد اهللا وAصم  ا3ارث  zلك حديث وذكروا مثاال

 .فهاتان مرتبتان للحديث ا3سن ة،مرضبن 

    ))))WWWW((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
وقد جعلها اإلمام اzه² ر?ه اهللا تعا�  ،و�ذلك ا3سن أيضاً Z مراتب ،متفاوتةمتفاوتةمتفاوتةمتفاوتة لعلماء أن الصحيح Z مراتبلعلماء أن الصحيح Z مراتبلعلماء أن الصحيح Z مراتبلعلماء أن الصحيح Z مراتبذكر اذكر اذكر اذكر ا

أ] مراتب ا3ديث ": فاzه² ر?ه اهللا تعا� قال ،وذكرنا هذا ونعيد عليه تأكيداً وزيادة أيضاًح x هذه ا�سألة ،مرتبت�
أي الراوي اzي اختلف األئمة x حديثه هل هو من باب الصحيح أو من  ،"ها3سن ما اختلف x تصحيح حديثه و�سين

لراوي اzي يصحح Z اMعض و¨سن Z اMعض اآلخر فإذاً ، ايكون هذا حديثه أ] مراتب ا3سن فإذاً ؟ باب ا3سن
تبة، كما أسلفنا ذكروا من هذه مرف ،فهو مkدد ب� الصحة وا3سن عند اaُقاد وعند األئمة ،حديثه x أ] مراتب ا3سن
وذكروا  ،بن حكيم عن أبيه عن جدهبهز وذكروا كذلك سلسلة  ،بن شعيب عن أبيه عن جده وأهل هذه ا�رتبة سلسلة عمر
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هذه c  فإذاً  ،حسن همقيل أنه حديث وأصحيح  هموما شابه ذلك äا قيل فيه أنه حديث ،سحاق عن ا�يàإمن ذلك أيضاً ابن 
 .ث ا3سنأ] مراتب ا3دي

األوé اختلف x ا�صحيح  x ،وc ما اختلف x �س� حديثه وتضعيفه، انظر الفرق هنا ا�رتبة ا7انية تأÏ بعد هذه
وقد يقول  ،لكن هنا إذا ارتÔ ارتÔ للحسن ، عند بعضهم للصحيحñهنا نزلت يعÙ �ن x األول ربما يرت ،وا�حس�

وذكروا من ذلك أو من  ،اختلف x �س� حديثه وتضعيفه ما ،شك بة من سابقه بالفإذاً هو أقل مرت ،اMعض أنه ضعيف
، و�و هؤالء äا قال فيه أةوحجاج بن أرط ة،وAصم بن ضمر ،الرواة اzين اختلف فيهم هذا االختالف ا3ارث بن عبد اهللا

فإذاً  ،رتبة الÓ سبقتها x هذا اMابفإذاً هذه مرتبة تÚل عن ا� ،اMعض أن حديثه حسن وقال اMعض أن حديثه ضعيف
 .ا3ديث ا3سن كما تب� من هذا أنه ] مرتبت�، واهللا أعلم

 .أو ا�صادر الÓ يكg فيها ا3ديث ا3سن وتكون من مظانهأو ا�صادر الÓ يكg فيها ا3ديث ا3سن وتكون من مظانهأو ا�صادر الÓ يكg فيها ا3ديث ا3سن وتكون من مظانهأو ا�صادر الÓ يكg فيها ا3ديث ا3سن وتكون من مظانه    ،،،،مظان ا3ديث ا3سنمظان ا3ديث ا3سنمظان ا3ديث ا3سنمظان ا3ديث ا3سن    ::::äا يمر معنا x ا�نهجäا يمر معنا x ا�نهجäا يمر معنا x ا�نهجäا يمر معنا x ا�نهج
نة فمظنة الþء بكý الظاء ا�عجمة إذا قالوا مظِ ) ةنمظِ (فÇمة  ،فإذا قالوا مظان ا3ديث ا3سن أو مظان ا3ديث عموماً 

لم òد كتاباً انفرد  ،هذا ا�راد بهذا العنوان ،مواضع للحديث ا3سن cالكتُب الÓ  :فيكون مع; العنوان ،معدنه وموضعه
عن غ�ه كما  وجد كتاب مستقل ذكر ا3ديث ا3سن >رداً  ما، ء ا3سن zاته أو ا3سن لغ�هاسو ،بذكر ا3ديث ا3سن

 فإذاً  ،عندنا كتب جردت للحديث الصحيح �لصحيح� لإلمام� اMخاري ومسلم ر?هم اهللا ،فُعل x ا3ديث الصحيح
وهناك كتب أيضاً وصفت بالصحة وc ] هذا ا�جريد ] حكم مؤلفيها و�ن  ،هنا جرد ا3ديث الصحيح عن غ�ه

اهللا تعا� فقد ناال  اأما صحيح اMخاري وصحيح ومسلم ر?هم ،ثها Àم�نت ال ترتñ إ� الصحيح� وá بعض أحادي
 .السبق x هذا اÎانب

دت كتب فيها ا3سن وغ� ا3سن �لصحيح وا3سن والضعيف، جِ لكن ا3ديث ا3سن ما وجدنا من جرده لوحده، وُ 
 : صنفاتان لوجود ا3ديث ا3سن، من تلك الكتب وا�ظc م فإذاً  ،لكن يكg فيها ا3سن

ولعّل  ،كما ذكر العلماء أصل x معرفة ا3سن امعفهذا اÎ ،وهو ا�شهور عند اaاس بس� الkمذي جامع اإلمام الkمذيجامع اإلمام الkمذيجامع اإلمام الkمذيجامع اإلمام الkمذي 
 ،ما ¨كم ] ا3ديث ثم يصفه افكث� ،من أول من أشهر ا3سن وبينه x ثنايا جامعه اإلمام الkمذي ر?ه اهللا تعا� هو

ف ا�ر�ب حسن صحيح أو حسن وصأو يضم إ°ه وصف آخر كما تقدم معنا x ال ،ديث حسنوبعضها يقول كما أسلفنا ح
 .غريب أو حسن صحيح غريب، وغ� ذلك

أي يغلب ] الظن وجود هذا اaوع من ا3ديث فيها  ،من الكتب أيضاً الÓ تعت¯ من مراجع أو من مظان ا3ديث ا3سن
و داود x رسا�ه إ� أهل مكة أنه يذكر x كتابه ذلك الصحيح وما يشابهه وما وقد ذكر اإلمام أب ،س� أ´ داود ر?ه اهللاس� أ´ داود ر?ه اهللاس� أ´ داود ر?ه اهللاس� أ´ داود ر?ه اهللا

إذا وجدنا فيه إذا وجدنا فيه إذا وجدنا فيه إذا وجدنا فيه فبناًء ] ذلك  ،"وما لم يذكر فيه Áء فهو صالح ،شديد ببينته ن�ن فيه وه وما" :ثم قال بعد ذلك ،يقاربه
فيقال هذا حديث حسن عند أ´ داود،  عتمدينعتمدينعتمدينعتمدينحديثاً لم يُب� اإلمام أبو داود فيه ضعفاً ولم يصححه أحد من األئمة ا�حديثاً لم يُب� اإلمام أبو داود فيه ضعفاً ولم يصححه أحد من األئمة ا�حديثاً لم يُب� اإلمام أبو داود فيه ضعفاً ولم يصححه أحد من األئمة ا�حديثاً لم يُب� اإلمام أبو داود فيه ضعفاً ولم يصححه أحد من األئمة ا�

 ،ا3سن ألنه äا يقارب الصحيح فيقول هذا هوسكت عن القريب من الصحيح ولم يبينه سكت عن القريب من الصحيح ولم يبينه سكت عن القريب من الصحيح ولم يبينه سكت عن القريب من الصحيح ولم يبينه     ،،،،الضعيف يبينهالضعيف يبينهالضعيف يبينهالضعيف يبينه    ،،،،الصحيح يبينهالصحيح يبينهالصحيح يبينهالصحيح يبينه
كما الفارق  ،عنه اهو قريب منه x ا�رتبة ليس بعيدو ،فما يقارب الصحيح هو ا3سن فهو يشابه من حيث ا3جية هو حجة

ال(وط c ال(وط  بقية و�ال ،يف x راوي ا3سنخف ،الصحيح اويتام x ر ،معنا x ا�عريف الفارق x الضبط تقدم
 . ل� أحد، فاألئمة ر?هم اهللا تعا� بينوا ذلك ورسموه أيضاً  �ملة ما عدا هذا ال(ط، فهناك فرق يس� قد ال يظهر

هو حسن عند هو حسن عند هو حسن عند هو حسن عند     ونونونونما سكت عنه يقولما سكت عنه يقولما سكت عنه يقولما سكت عنه يقول    ،،،،ما ب� فيه الضعف ُعلم ذلكما ب� فيه الضعف ُعلم ذلكما ب� فيه الضعف ُعلم ذلكما ب� فيه الضعف ُعلم ذلك    ،،،،لم ذلكلم ذلكلم ذلكلم ذلكما ب� فيه اإلمام أبو داود أنه صحيح فقد عُ ما ب� فيه اإلمام أبو داود أنه صحيح فقد عُ ما ب� فيه اإلمام أبو داود أنه صحيح فقد عُ ما ب� فيه اإلمام أبو داود أنه صحيح فقد عُ     إذاً إذاً إذاً إذاً 
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لكن ] منهجه  ،قد يرتñ وقد يكون أقل من ذلك ،عند غ�ه اقد ال يكون حسنألنه  ؟�اذا نقول عند أ´ داودنقول عند أ´ داودنقول عند أ´ داودنقول عند أ´ داود    ،،،،أ´ داودأ´ داودأ´ داودأ´ داود
فمنهم من يضعف الراوي  ،3ديثيرونه x رواة ا باعتبار ماx ا3كم ] األحاديث واألئمة sتلفون  ،ر?ه اهللا تعا�

 ومنهم من يوثق الراوي مطلقاً  حسنا، با�ا� يكون حديثهفومنهم من ¨سن مÚلة الراوي  ،وبا�ا� يضعف حديثه
 .فهموه من أحوال الرواةوما  وصلهم ماوالف تخبناًء ] هذا اال فيكون حديثه صحيحا،

 منأيضاً  ،x سننه] كث� منه وقد نص ا½ارقطÙ  ، ا½ارقطÙ ا½ارقطÙ ا½ارقطÙ ا½ارقطÙس�س�س�س�ان ا3ديث ا3سن ظالc Ó من م أيضاً من الكتب  
هذا x ما حكم ] حديث بذاته و�gته إ ،هذا ، يعÙ ذكرنا هذه ا7الثة لكون أصحابها نصوا ]بقية كتب الس�بقية كتب الس�بقية كتب الس�بقية كتب الس�انه ظم

  ،اهللا تعا� ماود ر?هد وبأحسن كما ذكر  فيهأن كتابه ] أو أن ا�صنف أو صاحب الكتاب نص ، كما x جامع الkمذي
بقية كتب الس� فو�ال  ،نص ] حكم كذلك وهذا أيضاً ما فعله ا½ارقطÙ ما أو، هو ا3سنوالصحيح  ما يقارب ألن فيه

 . ان ا3ديث ا3سنظc من م
ñ ساست ،ارو�ما أسلفنا فيه اختالف العلماء x تعريفه وخرجنا بتعريف ¥ت، هذه أبرز الفقرات ا�تعلقة با3ديث ا3سن

 ،فخرجنا بذلك ا�عريف وبينا بأن ا3ديث ا3سن مراتب ،للحسنc بن حجر للصحيح و��احته امن تعريف ا3افظ 
علنا نكون قد أتينا إ°ها بþء  ،فهذه مسائل متعلقة با3ديث ا3سن ،والوصف ا�ر�ب x ا3ديث ا3سن وما إ� ذلك

إ� يرتñ بتعدد طرقه بأن ا3ديث الضعيف، أو ليس [ حديث ضعيف aا وتب� وتقدم  ،من األيضاًح واتضحت أمامنا
وال يتقوى ي ال يقوا فهو أما إذا لم يكن منج¯ا وªن ضعفه شديد، نما هو الضعيف ا�نج¯إفما يرتñ إ� ا3سن  ،ا3سن

 . زيد ضعفه إال ضعفاً تال تعدد طرقه و
ا ذكروا x ا�نهج أنهم قالوا معلوم ا3ديث، فم لماء x علوم ا�صطلح أونأÏ بعد ذلك إ� بعض ا�صطلحات الÓ ذكرها الع

  ؟فما هو ا�سند ))))ا�سندا�سندا�سندا�سند((((
 آلخر قالفمن أسند بمع; أضاف أو نسب،  :x اللغةا�سند ا�سند ا�سند ا�سند 

ً
إ°ه،  هفهو أسند ،فالن قال كذا :الواحد منا إذا أضاف قوال

 .فهذا من حيث اللغة ،سندأفعند إضافته إ°ه نقول هذا  ،أسند العلم والçم إ°ه
ين¤ف ذهنه إ� هذا ال أطلق ا�سند  إذاقول ا3ديث ا�سند ألن اMعض نا أأ :x االصطالح ا3ديث ا�سند أما تعريف

 به ا3ديث ا�سند ا�قصود، لكن شهرته عند اaاس اإلمام أ?د Z ولكن مسند ،سانيدمسند اإلمام أ?د أو غ�ه من ا�
 إ� ا²a ص± : قالوا فيه تعريفه اصطالحاً إنما ا3ديث ا�سند، فا3ديث ا�سند  ،سندليس الكتاب ا�

ً
A² ص± ما اتصل سنده مرفوaإ� ا 
ً
A² ص± ما اتصل سنده مرفوaإ� ا 
ً
A² ص± ما اتصل سنده مرفوaإ� ا 
ً
Aما اتصل سنده مرفو

 إ� ا²a ص± اهللا عليه  ، ولعل هذا هو أحسن ا�عريفات ا�ذكورة x هذا اMاب ،اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم
ً
Aما اتصل سنده مرفو

 .وسلم
 هخرج من قطوع،ا� ،ا�وقوف ،وا�رفوع خرج به غ� ا�رفوع ،وجه �ن انقطاعه فاتصال السند خرج بذلك ا�نقطع ] أي

فخرج بذلك ا�نقطع  ،] هذا ا�عريف إال ما اتصل سنده إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلمإذاً  فال يسð ُمسنداً  ،ذلك
ا�وقوف وا�قطوع ، دون ا�اب÷ن  أو م� الصحا´ أو ا�اب÷إا�رفوع ا�ضاف  اعد وخرج كذلك ما ،بأقسامه وأنواعه *ها

 .ف� Ëرج من ذلك
ما أخرجه اإلمام اMخاري x صحيحه قال حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن مالك عن أ´ الزناد عن  ا3ديث ا�سندا3ديث ا�سندا3ديث ا�سندا3ديث ا�سند: : : : مثالمثالمثالمثال 

إناء أحدكم  إذا �ب الÇب x(: ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قالإاألعرج عن أ´ هريرة ر� اهللا عنه أنه قال 
ضمنا  فإذاً  ،قطاعانهناك  ما، ا هذا حديث اتصل سنده من اMخاري إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلمفإذً  )فليغسله سبعاً 
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éاتصال السند :األو، Aن رسول إ": ´ هريرة ر� اهللا عنه قالأثم أيضاً جاءنا قول  ،فلم يكن ا3ديث أو السند فيه انقطا
فصار ا3ديث  ،خرج عنا كذلك ا�وقوف وخرج كذلك ا�قطوع هذا هو ا�رفوع، فإذاً فإذاً  "م قالاهللا ص± اهللا عليه وسل

أي اتصل سنده إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم، هذا ا�صطلح أو أحد ا�صطلحات الÓ سنأÏ إ°ها وهو  ،بهذا حديث مسند
 .ا3ديث ا�سند

ويلقبونه  ،ضد انقطع ،مأخوذ من اتصل ،ضد ا�نقطع x اللغةوا�تصل  ،ا�تصلا�تصلا�تصلا�تصلنأÏ بعد ذلك للمصطلح اآلخر وهو قوêم 
 .ولعل *مة ا�تصل c األشهر x هذا واهللا أعلم أطلقوه، ا�تصل وا�وصول [ ذلك، بلقب آخر فيقولون ا�وصول

 �ن أو موقوفاً     ::::x االصطالحه أما تعريف
ً
Aن أو موقوفاً فهو ما اتصل سنده مرفو� 
ً
Aن أو موقوفاً فهو ما اتصل سنده مرفو� 
ً
Aن أو موقوفاً فهو ما اتصل سنده مرفو� 
ً
Aفهو ما اتصل سنده مرفو. 

 أيضاً ا�نقطع هنابذلك خرج  اتصل سنده،: وب� ا�سند فçهما اتفقا x اÎزء األول من ا�عريفوتب� aا هنا الفرق بينه 
فتقدم معنا x ا�سند أنه يشkط فيه الرفع إ� ا²a ص± اهللا  ،فيما بعد ذلك الكن اختلف ،عريف ا�سندتخرج x  كما

فهذا هو الفرق ب� االثن� ب� ا�سند وب�  ،اً ] الصحا´قد يكون موقوف ،أما x ا�تصل فال يشkط الرفع ،عليه وسلم
 .ا�تصل

     ،،،،مثال ا�تصلمثال ا�تصلمثال ا�تصلمثال ا�تصل
ً
Aمرفو Zمثا 
ً
Aمرفو Zمثا 
ً
Aمرفو Zمثا 
ً
Aمرفو Zالشهاب عن سالم بن عبد اهللا عن أبيه عن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم أنه قال  ابنمالك عن  :مثا

 . كذا أو فعل كذا
فمثًال x ا�ثال السابق كما تقدم معنا x ا�سند  ،ُمسندُمسندُمسندُمسند    ليه أنهليه أنهليه أنهليه أنههذا متصل مرفوع، ومثل هذا أيضاً يمكن أن نقول عهذا متصل مرفوع، ومثل هذا أيضاً يمكن أن نقول عهذا متصل مرفوع، ومثل هذا أيضاً يمكن أن نقول عهذا متصل مرفوع، ومثل هذا أيضاً يمكن أن نقول ع    فإذاً فإذاً فإذاً فإذاً 

فهو ] ا�عريف  مسند أما إذا قلنا متصل مرفوع،: نقيده هنا يصح أن نقول عنه أنه كذلك متصل لكنه متصل مرفوع
نب�  نه وسلم لكأما هنا نقول اتصل سنده نعم إ� ا²a ص± اهللا علي ،اتصل سنده إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم: السابق

 . ا�تصل ا�رفوع هو ��سند يوافق ا�سند كما تقدم اً فإذ ،ذلك نقول متصل مرفوع
فقول  ،مالك ر?ه اهللا تعا� حدث عن نافع عن ابن عمر ر� اهللا عنهما أنه قال كذا أو فعل كذا     ::::مثال ا�تصل ا�وقوفمثال ا�تصل ا�وقوفمثال ا�تصل ا�وقوفمثال ا�تصل ا�وقوف

أي موقوف ]  ،ل ص± اهللا عليه وسلم هذا يسمونه موقوفاً الصحا´ ر� اهللا عنه أو فعله اzي لم يكن x زمن الرسو
إ� ا²a  راويه إ� الصحا´ ولم يتعد� فيه وقف  ،فعًال لم يصل إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلموهو الصحا´ كأنه لم يصل 

ً هنا اتصل سنده لكنه اتصل السند من مالك إ� ابن عمر ر� اهللا عنهما،  فإذاً  ،ص± اهللا عليه وسلم هذا هو ا�وقوف �َ فإذا
 �ن موقوفاً 

ً
Aوع من ا�تصل، وهو ا�تصل ا�وقوف، فهذا ليس  ،لم يكن مرفوaفهنا حصل الفرق ب� الُمسند وب� هذا ا

 . ا�سند كما تقدم نفسهأما ا�تصل ا�رفوع فهو  ،ا�تصل ا�وقوف ال يسð مسنداً  ،مسنداً 
 تن� ؟هل يقال عنه بأنه متصل ،و لو �ن القول أو الفعل منسوباً للتاب÷ ومن دونهلة معنا x هذا اMاب وهأنأÏ إ� مس

ما ما أضيف إ� ا�اب÷ ومن دونه ال يطلق  نأفب� ب ،هذه ا�سألة فيها إشõل عنه اMعض وذكر هذا العرا� ر?ه اهللا تعا�
 ،إ� سعيد بن ا�سيبمتصل  ،؟ متصل إ� فُالن د صح منه ذلك، هذا كيف يكون ا�قييديّ لكن لو قُ  ،عليه لقب ا�تصل
ضيف إ� ا�اب÷ أ ] مالكن أما أن نطلق فهذا ال يصح إطالقه وال يستقيم  ،ُهنا قيدنا متصل إ� فالن ،متصل إ� ا3سن

 من دونه، �اذا؟ وأ
فكأن القائل ا�تصل  ،ر x هذافكيف متصل ومقطوع لقبان متناقضان ما يستقيم األم ،قالوا هذا اaوع يطلق عليه ا�قطوع

فإذا قيل  ،فثلك قالوا ال يطلق ولكنه يقيد، نعم يستقيم أمره بذلك ،ويعÙ به ما أضيف إ� ا�ابع� وما دونه ضم متعارض�
ألنه �لوصف لþء أما أن نطلقه قالوا هذا ال ينضبط،  ،ستقيميهذا ، فهذا متصل إ� ا3سن أو متصل إ� سعيد أو غ�هما
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 .تصل إال مقيداً من دونه ال يطلقون عليه لفظ ا� وأأن ما أضيف إ� ا�ابع�  ،متضادين x اللغة، فثلك يتنبه êذاحد بوا
 . الواردة أو من ا�صطلحات الواردة معنا x ا�نهج، *مة ا�رفوع أيضاً من األلفاظ 

هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه فا�رفوع  وأما x اصطالحه أو x اصطالح ا�حدث� ،هو ضد الوضيع :لغة    ا�رفوعا�رفوعا�رفوعا�رفوع
 اً اً اً صحيحصحيحصحيحصحيح، ، ، ، تصل سنده أو لم يتصلتصل سنده أو لم يتصلتصل سنده أو لم يتصلتصل سنده أو لم يتصلااااوسلم سواء وسلم سواء وسلم سواء وسلم سواء 

هذا يسمونه هذا يسمونه هذا يسمونه هذا يسمونه ففففأنه أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم     ردردردرد>>>>    ،،،،�ن أو ضعيفاً �ن أو ضعيفاً �ن أو ضعيفاً �ن أو ضعيفاً     اً
 
ً
Aمرفو 
ً
Aمرفو 
ً
Aمرفو 
ً
Aمرفو....  

Aا�رفوع مرفو àاذا س�Aا�رفوع مرفو àاذا س�Aا�رفوع مرفو àاذا س�Aا�رفوع مرفو à² ص± اهللا عل ؟؟؟؟بهذابهذابهذابهذا    �اذا سaشك أن مقام  يه وسلم، بالقالوا ألنه أضيف إ� صاحب ا�قام الرفيع وهو ا
أو ا�نسوب إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم  فثلك سà ا3ديث ا�ضاف ،ا²a ص± اهللا عليه وسلم هو أرفع مقام x الب(ية

 من أجل أنه أضيف إ� صاحب ا�قام الرفيع وهو ا²a ص± اهللا عليه وسلم
ً
Aهذا  أيضاً هذا هو ا�صطلح  ،مرفو x الوارد
 .اzي هو *مة ا�رفوع، فنكون بهذا قد عرفنا أن ا�رفوع هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلماMاب 

وهو ما أخرجه اMخاري x صحيحه ر?ه اهللا وهو ما أخرجه اMخاري x صحيحه ر?ه اهللا وهو ما أخرجه اMخاري x صحيحه ر?ه اهللا وهو ما أخرجه اMخاري x صحيحه ر?ه اهللا �سند اتقدم x ا�مثيل للحديث ما  انهولعلنا نقول م واألمثلة x هذا كث�ةواألمثلة x هذا كث�ةواألمثلة x هذا كث�ةواألمثلة x هذا كث�ة
إذا �ب الÇب x إناء أحدكم فليغسله إذا �ب الÇب x إناء أحدكم فليغسله إذا �ب الÇب x إناء أحدكم فليغسله إذا �ب الÇب x إناء أحدكم فليغسله (( ::::اهللا عليه وسلم قالاهللا عليه وسلم قالاهللا عليه وسلم قالاهللا عليه وسلم قال    تعا� بسنده عن أ´ هريرة رتعا� بسنده عن أ´ هريرة رتعا� بسنده عن أ´ هريرة رتعا� بسنده عن أ´ هريرة ر���� اهللا عنه أن ا²a ص± اهللا عنه أن ا²a ص± اهللا عنه أن ا²a ص± اهللا عنه أن ا²a ص±

أضيف إ� صاحب ا�قام الرفيع وهو ا²a ص± اهللا عليه  أنه بهذا قلنا أن سبب لقبهقلنا أن سبب لقبهقلنا أن سبب لقبهقلنا أن سبب لقبه، هذا أيضاً حديث مرفوع ))سبعاً سبعاً سبعاً سبعاً 
 .وسلم

واحد x أي طبقة من واحد x أي طبقة من واحد x أي طبقة من واحد x أي طبقة من     فرد بروايته راوٍ فرد بروايته راوٍ فرد بروايته راوٍ فرد بروايته راوٍ ما تما تما تما ت أما x اصطالحهم هو الواحد، والفرد ،واألفراد Ðع فرد ،،،،األفراداألفراداألفراداألفرادنأÏ بعد هذا إ�  
ألن الغريب بمع; ا�نفرد من حيث  ،هو فرد وهو غريبف ،الغريبالغريبالغريبالغريبيطلقون عليه أيضاً اسم  أيضاً وهذا اaوع  ،طبقات السندطبقات السندطبقات السندطبقات السند

ريفه إذا إذاً تع ،هو الواحد أيضاً الفرد  ،والغريب هو اMعيد عن أقاربه، ويتفق إذاً هنا من حيث اللغة أيضاً مع الفرد ،اللغة
 .هذا هو ا3ديث الفرد اإذً  ،واحدواحدواحدواحد    ما ينفرد بروايته راوٍ ما ينفرد بروايته راوٍ ما ينفرد بروايته راوٍ ما ينفرد بروايته راوٍ  :حديث غريب أو حديث فردقالوا 

طبقة واحدة، Ð xيع الطبقات أو x طبقة x أو  هية ا3ديث سواء x [ طبقة من طبقاتافإذا استقل شخص واحد برو
 أما آخر السندإ°نا،  قرب راوٍ أهو  وأول السنده، ئأو x أثناالسند  هذا يسð فرداً سواء �ن x أول السند أو x آخر ةواحد

فهو مّما ي® ا²a ص± اهللا عليه وسلم، فهذا هو أول السند وآخره ألن هذه اللفظة قد تتكرر فنحتاج إ� بيانها من أجل أن 
هللا عليه وسلم، اzي يروي هو مّما ي® ا²a ص± ا :أصل السندنكون ] علم بها، و�ذلك عندما يقولون أصل السند، 

 أمبتد هذا هو أصل السند، فأصل السند وآخر السند بمع;، فأّما أول السند أو ،ا3ديث عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم
اإلسناد  أمبد إ°نا، فلو أخذ الواحد منا حديثاً من صحيح اMخاري فنقول أول اإلسناد اMخاري، أو السند فهو أقرب راوٍ 

خاري ألنا أخذنا ا3ديث من صحيح اMخاري، وآخر السند هو مّما ي® ا²a ص± اهللا عليه وسلم هو الصحا´ اM عندنا هو
بيّنا هذا من  ،اzي أخذ ا3ديث عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم، فهذا من أجل ا�بي�، فإذاً يمر معنا أول السند وآخر السند

    .واحد كون ا3ديث الفرد أو اللقبان الفرد والغريب هما بمع;و] ما تقدم ي ،أجل أن نكون ] علم بهذا

    ))))VVVV((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
 ....Ðع فرد والفرد هو الواحدÐع فرد والفرد هو الواحدÐع فرد والفرد هو الواحدÐع فرد والفرد هو الواحد    لغة األفراداألفراداألفراداألفرادوقلنا أن  ،كما تقدم الفرد أو األفرادالفرد أو األفرادالفرد أو األفرادالفرد أو األفرادكنا x ا3لقة السابقة قد �عنا x موضوع 

ا أو آخرها ا أو آخرها ا أو آخرها ا أو آخرها وêوêوêوêسواء �ن من أسواء �ن من أسواء �ن من أسواء �ن من أ    ،،،،قات السندقات السندقات السندقات السندواحد x أي طبقة من طبواحد x أي طبقة من طبواحد x أي طبقة من طبواحد x أي طبقة من طب    ا3ديث ينفرد بروايته راوٍ ا3ديث ينفرد بروايته راوٍ ا3ديث ينفرد بروايته راوٍ ا3ديث ينفرد بروايته راوٍ  :أما ا�عريف االصطال� هو
حديث حديث حديث حديث ويقولون عنه  ،واحد فحينئٍذ يقولون عنه أنه حديث فردواحد فحينئٍذ يقولون عنه أنه حديث فردواحد فحينئٍذ يقولون عنه أنه حديث فردواحد فحينئٍذ يقولون عنه أنه حديث فرد    أي طبقة من طبقات السند لم òد فيها إال راوٍ أي طبقة من طبقات السند لم òد فيها إال راوٍ أي طبقة من طبقات السند لم òد فيها إال راوٍ أي طبقة من طبقات السند لم òد فيها إال راوٍ     ،،،،أو أثنائهاأو أثنائهاأو أثنائهاأو أثنائها

نا عنه سواء قلنا عنه أنه غريب أو قل ،أي ا�فرد برواية ا3ديث ،وهذان لقبان أو لفظان مkادفان يفيدان هذا ا�ع; غريبغريبغريبغريب
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 ،ولعل اMعض يفرق ب� الفرد وب� الغريب ،أي طبقة من طبقات السند x برواية ا3ديث أن يتفرد راوٍ  :أنه فرد فهذا معناه
من حيث اللغة  فا3افظ ابن حجر ر?ه اهللا تعا� يعت¯هما مkادف�فا3افظ ابن حجر ر?ه اهللا تعا� يعت¯هما مkادف�فا3افظ ابن حجر ر?ه اهللا تعا� يعت¯هما مkادف�فا3افظ ابن حجر ر?ه اهللا تعا� يعت¯هما مkادف�واMعض يقول هما مkادفان ويفيدان مع; واحداً، 

 أنه أشار ر ،واالصطالح
ّ
?ه اهللا تعا� إ� أن أهل االصطالح ربما ëيروا بينهما من حيث كgة االستعمال وقلته، فالفرد إال

 . معناا�طلق وسيأÏ بيان الفرد ، أكg ما يطلقونه ] الفرد ا�طلق
 . أما *مة الغريب فأكg ما يطلقونه ] الفرد النس² وسيأÏ بيان ذلك إن شاء اهللا تعا� معنا

و�ال فهما x األصل من حيث اللغة واالصطالح  ،عند اMعض ا�فريق بينهما من حيث االستعمال كgة وقلة فإذاً حصل
 .رق بينهما x هذاومن حيث االستعمال فُ  ،يتفقان

    : : : : نأÏ إ� أقسام الفرد أو أقسام الغريبنأÏ إ� أقسام الفرد أو أقسام الغريبنأÏ إ� أقسام الفرد أو أقسام الغريبنأÏ إ� أقسام الفرد أو أقسام الغريب
الغريب بالنسبة �وضع  ينقسم الفرد أو ،ابx هذا اM واحد سواًء قلنا الفرد أو الغريب بمع; ،ينقسم الفرد أو نقول الغريب

     ::::قسم� هماقسم� هماقسم� هماقسم� هماا�فرد فيه إ� 
 .هذا القسم األول غريب مطلقغريب مطلقغريب مطلقغريب مطلق -١
 .هذا القسم ا7ا6 غريب نس²غريب نس²غريب نس²غريب نس² -٢

 .ونأÏ اآلن إ� بيان [ نوع من هذين اaوع� سواء ا�طلق أو النس²
آخره  هو أصل السندأصل السندأصل السندأصل السندوقلنا أن  ،x أصل السندx أصل السندx أصل السندx أصل السند    ةةةةد بروايد بروايد بروايد بروايواحواحواحواح    هو ما �ن ا�فرد x أصل سنده، بمع; أن ينفرد راوٍ هو ما �ن ا�فرد x أصل سنده، بمع; أن ينفرد راوٍ هو ما �ن ا�فرد x أصل سنده، بمع; أن ينفرد راوٍ هو ما �ن ا�فرد x أصل سنده، بمع; أن ينفرد راوٍ     ::::الفرد ا�طلقالفرد ا�طلقالفرد ا�طلقالفرد ا�طلق

ن الصحابة ر� اهللا عنهم Ðيعاً يرويه عن ا²a م مثًال لو لم òد êذا ا3ديث إال راوٍ  ،äا ي® ا²a ص± اهللا عليه وسلم
    .فرد مطلق أو غريب مطلق وهذا ما يقولون عنه أنه ،ص± اهللا عليه وسلم، فنقول هذا تفرد x أصل السند، أو x آخر السند

ZفمثاZفمثاZفمثاZيات(حديث  فمثاaالرواية عمر  )إنما األعمال با x ² ص± اهللا عليه وسلم رواه وتفرد به عنهaوهذا ا3ديث مروي عن ا
وعندما تفرد الصحا´ هنا بالرواية عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالوا هذا فرد مطلق، أو غريب  ،بن اrطاب ر� اهللا عنه

 . مطلق
فمهما كg الرواة ، واحداً فقط اً وجدنا إال صحابي قد يذكر بعد ذلك الرواة سواء x ا�ابع� أو من بعدهم، لكن x األصل ما

 ،ألن ا�فرد �ن x أصل السند أو x آخر السند، هذا فرد مطلق أو غريب مطلق ونيقول ،بعد ذلك فال يتغ� الوصف هنا
 . ناإ° أول السند فهو أقرب راوٍ  نوأ ،²a ص± اهللا عليه وسلما ا ي®ä ووقلنا أن آخر السند ه

أي بعد طبقة الصحابة إذا نزل عن طبقة الصحابة رأي بعد طبقة الصحابة إذا نزل عن طبقة الصحابة رأي بعد طبقة الصحابة إذا نزل عن طبقة الصحابة رأي بعد طبقة الصحابة إذا نزل عن طبقة الصحابة ر���� اهللا عنهم ذهب  اهللا عنهم ذهب  اهللا عنهم ذهب  اهللا عنهم ذهب     ،،،،فهو ما �ن ا�فرد x أثناء سندهفهو ما �ن ا�فرد x أثناء سندهفهو ما �ن ا�فرد x أثناء سندهفهو ما �ن ا�فرد x أثناء سنده    ::::أما الفرد النس²أما الفرد النس²أما الفرد النس²أما الفرد النس²
 ñفب  ñفب  ñفب  ñأصل السند خالص انتأصل السند خالص انتأصل السند خالص انتأصل السند خالص انت���� فب x فرد�ا x فرد�ا x فرد�ا x فرد�أصله كما تقدما x أصله كما تقدمأثناء السند وليس x أصله كما تقدمأثناء السند وليس x أصله كما تقدمأثناء السند وليس x من راوٍ مع; ذلك أمع; ذلك أمع; ذلك أمع; ذلك أفففف    ،،،،أثناء السند وليس gمن راوٍ ن يرويه أك gمن راوٍ ن يرويه أك gمن راوٍ ن يرويه أك gأصل     ن يرويه أك x أصل x أصل x أصل x

، فنقول هذا لرواية عنهلرواية عنهلرواية عنهلرواية عنهبابابابا    ثم عن أحد أوثم عن أحد أوثم عن أحد أوثم عن أحد أو				ك الصحابة تفرد راوٍ ك الصحابة تفرد راوٍ ك الصحابة تفرد راوٍ ك الصحابة تفرد راوٍ     ،،،،أكg من صحا´ عن ا²a ص± اهللا عليه وسلمأكg من صحا´ عن ا²a ص± اهللا عليه وسلمأكg من صحا´ عن ا²a ص± اهللا عليه وسلمأكg من صحا´ عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم    رواهرواهرواهرواه    ،،،،السندالسندالسندالسند
غريباً مطلقاً  فخرج عن كونه فرداً مطلقاً أو ،واحد عن ذلك الصحا´ فيه غرابة ألنه تفرد بروايته راوٍ والطريق فيه تفرد 

 . �ن عدد من الصحابة رووه عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،ن أصل السند ما حصل فيه تفردأل
غريب ألنه تفرد  هذا الطريق فرد أو ونفيقول ،من ا�ابع� بروايته عن أحد أو	ك الصحابة أما فيما بعد ذلك فتفرد راوٍ 

    .برواية هذا الراوي عن الصحا´
ZمثاZمثاZمثاZ² ص± اهللا عليه وسلم دخل مكة و] رأسه ا�غفر"نس ر� اهللا عنه حديث مالك عن الزهري عن أ :مثاaأن ا" 

ه عدد من الصحابة عن ارو ، بل�ن ا�فرد x أصل السند يعÙ الصحابة ما فإذاً  ،فيقولون هذا تفرد به مالك عن الزهري
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ع� الزهري تفرد با3ديث عنه واحد من ثم من أو	ك ا�اب ،ه عدد من ا�ابع�اأيضاً كذلك رو ،ا²a ص± اهللا عليه وسلم
ألنه تأخر ا�فرد عن أصل  ،فهذا قالوا أنه فرد أو غريب لكنه قالوا نس² ،ما رواه عن الزهري إال مالكف ،هو مالكوتالمذته 

هو بمثابة اrوذة و ،°قيه بإذن اهللا ال§بات ] الرأس هو ما Èعله ا�حارب أو ا�قاتل "ا�غفر"قوZ و ،سنده، فقالوا هذا نس²
  ةاrوذ هما وضع ] الرأس °قيه وقد يكون هذ يعرفها اMعض اآلن فهو

يñ الرقبة بذلك فهذا هو ا�غفر كما جاء ذكره هنا، وأخذ منه العلماء أن ا²a  أيضاً أو ا�غفر قد يكون Z نزول ] الرقبة 
ن ُ�رماً وأخذوا منه كذلك من الفوائد x هذا أن من أراد أن معتمراً ألنه ما � ص± اهللا عليه وسلم دخل مكة >اهداً ال

بيان أو مõن  عمرة ال يلزمه اإلحرام وا�سألة خالفية، ولسنا úاجة أو نقول ليس هذا موضع أو يدخل مكة لغ� حج أو
هو الغريب النس² تأخر عن  هذا بينها x أبواب الفقه إن شاء اهللا تعا�، فإذاً يبيان هذا اrالف x هذه ا�سألة فلها ما 

 . انسبي اعن أصل السند فسà غريب هأصل السند أو تأخر تفرد
أو الفرد النسZ ² أنواع أيضاً من أنواع ا�فرد يمكن اعتباره فرداً نسبياً و�ن لم يكن x  الغريب النس² أيضاً Z أنواعالغريب النس² أيضاً Z أنواعالغريب النس² أيضاً Z أنواعالغريب النس² أيضاً Z أنواع

لكن x ا3قيقة x اÎملة ليس فيه  ،إن شاء اهللا x األقساما3قيقة فيه تفرد لكنه نسبة إ� صفة معينة أو Áء مع� نب� 
تفرد لكنه نسبة إ� طريق إ� شخص إ� صفة إ� بت فنجد أنه من جانب يكون نس² ومن جانب عندما ننظر باعتبار 

 .العموم ال òد فيه تفرد أو غرابة x هذا واهللا أعلم
 .ذكر العلماء أن الفرد النسZ ² عدة أقسامذكر العلماء أن الفرد النسZ ² عدة أقسامذكر العلماء أن الفرد النسZ ² عدة أقسامذكر العلماء أن الفرد النسZ ² عدة أقسام

لم يروه : قوêم مثل) تفرد ثقة برواية ا3ديث( اليس تفرد عددو ة،، إذاً تفرد صفتفرد فيه ثقة برواية ا3ديثتفرد فيه ثقة برواية ا3ديثتفرد فيه ثقة برواية ا3ديثتفرد فيه ثقة برواية ا3ديث    ماماماما    ::::سم األولسم األولسم األولسم األولالقالقالقالق
 فُالن

ّ
 هذا الراوي ولكنرواه عدد  ،آخرون ةهذا اaص يُفهم من ذلك بأن ا3ديث Z روا ،ثقة إال

ّ
هذا فإذاً  ،ليس êم ثقة إال

معه رواة  ،كأن هذا تفرد من ب� ا7قات ال من ب� الرواة عموماً ، صفة أنه تفرد نس² وهو تفردليس حقيقيا وقالوا  تفرُد
 .ثقات واآخرون لكن ليسُ 

و�ن �ن هذا ا3ديث Z روايات من  ،تفرد به فالن عن فالن: قوêم ومثال ذلكومثال ذلكومثال ذلكومثال ذلك مع�مع�مع�مع�    مع� عن راوٍ مع� عن راوٍ مع� عن راوٍ مع� عن راوٍ     تفرد راوٍ تفرد راوٍ تفرد راوٍ تفرد راوٍ  :القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6
 فُالن من اaاسلكن هذا الش ،عدد اوجوه أخرى فيه

ّ
هذا ما تقدم  ]ولعله يصدق  ،خص أو هذا اإلمام لم يروه عنه إال

مع�  تفرد راوٍ  فإذاً  ،تفرد فيه مالك عن الزهري: فيهمعنا x دخول ا²a ص± اهللا عليه وسلم مكة و] رأسه ا�غفر فقالوا 
 . مع� وٍ مع� عن را إذا هذا تفرد راوٍ  ،مع� وهو مالك عن الزهري وهو راوٍ 

أو تفرد به أهل الشام، مكة بت والشام جهة،  ،بهذا ا3ديث أهل مكة تفردتفردتفردتفرد    كقوêمكقوêمكقوêمكقوêم أهل جهةأهل جهةأهل جهةأهل جهة    تفرد أهل بتفرد أهل بتفرد أهل بتفرد أهل بتتتت أو أو أو أو    ::::القسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الث
غ�ه، عندما يقولون تفرد به أهل مكة  ملم òد معه ،أو من أهل تلك اÎهة ،فمع; ذلك أن اإلسناد *ه من أهل ذلك اMت

من حيث العدد لكن  اx ا3قيقة ليس تفرد فإذاً  ،قد يكون هناك أكg من واحد x [ طبقة ،نويّ ا3ديث [ إسناده مك
 .فثلك قالوا هذا فرد نس² ،أهل بت عن أهل بت به تفرداMت، عتبار اب

خرى :القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع
ُ
خرى أو جهة أ
ُ
خرى أو جهة أ
ُ
خرى أو جهة أ
ُ
أو يقولون  ،ةتفرد به أهل اM¤ة عن أهل ا�دين مثل قوêممثل قوêممثل قوêممثل قوêم ،تفرُد أهل بتفرُد أهل بتفرُد أهل بتفرُد أهل بتتتت أو جهة عن أهل ب أو جهة عن أهل ب أو جهة عن أهل ب أو جهة عن أهل بتتتت أو جهة أ

 فا�دينة واM¤ة بت أو بَ  ،تفرد به أهل الشام عن أهل ا3جاز
فالفرق ب� هذا واzي  ،وíمة الشام جهة وا3جاز جهة ،انتَ

أما هنا فنجد بداية السند من بت ونهاية السند من بت  ،واحد أو من جهة واحدة قبله أن اzي قبل أن [ اإلسناد من بت
فلم  ،لكن òد x أول السند أنه مثًال ب¤يون بينما x آخر السند هم مدنيون ،[ طبقة xناك عدد آخر، وقد يكون ه

فيقولون تفرد به أهل بت اzين هم اM¤ة  ،حÌ و�ن تعدد أو كg العدد x [ طبقة ،يروه عن أهل ا�دينة إال أهل اM¤ة
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أي �نت الرواية x األصل  ،تفرد به أهل الشام عن أهل ا3جاز ،و�ذلك اÎهة �Mت ،عن أهل بت اzين هم أهل ا�دينة
فيكون بذلك  ،لكن ما نقله عنهم غ�هم من اÎهات األخرى ،ألهل ا3جاز ثم �ولت بعد ذلك نقله عنهم أهل الشام

 . تفرد جهة أو أهل جهة عن أهل جهة أخرى
لكن هنا قد ال يكون  ،لفرد النس² هو ا�فرد بعد أصل السندهذه c األقسام األربعة x الفرد النس²، و�ما ذكرت بأن ا

أهل جهة عن  أهل بت عن أهل بت أو مع� مع� عن راوٍ  أو راوٍ  تفرد جهةأو  تفرد بتأو  تفرد صفةلكنه  ،تفرد ] ا3قيقة
 .حقيقياً ] هذا اً ، فهو تفرد نس² وليس تفردأهل جهة

 ان وجود مثل هذا اaوعان وجود مثل هذا اaوعان وجود مثل هذا اaوعان وجود مثل هذا اaوعظظظظمممم
، مسند المسند المسند المسند ال����ارارارارات فيها مثل هذا ا3ديث من هذا اaوع ومن غ�ه، لكن هذا اaوع يكg فيها ذكروا من ذلك هناك مصنف
̄ا6ا�ا�ا�ا� ذلكوذكروا من  ̄ا6عجم األوسط للط ̄ا6عجم األوسط للط ̄ا6عجم األوسط للط  .بل فيها أفراد وغ� أفراد ،ألفرادبالكن هذان ا�صنفان ليس خاص�  عجم األوسط للط

 ::::أشهر ما صنف باإلفرادأشهر ما صنف باإلفرادأشهر ما صنف باإلفرادأشهر ما صنف باإلفراد
ي ما تفرد به مالك عن شيوخه Ðعها ا½ارقطÙ، وحواها كتاب واحد أو تضمنها ، أغرائب مالك لغرائب مالك لغرائب مالك لغرائب مالك لتتتتارقطÙارقطÙارقطÙارقطÙ    ::::الكتاب األولالكتاب األولالكتاب األولالكتاب األول
أي األحاديث اzي تفرد بها مالك عن شيوخه، Ðعها ا½ارقطx Ù  "غرائب مالك"جعلوا عنوان هذا الكتاب ف ،كتاب واحد
 .كتاب لوحده
 .ر?ه اهللا إلمام ا½ارقطÙإلمام ا½ارقطÙإلمام ا½ارقطÙإلمام ا½ارقطÙلللل    كتاب األفرادكتاب األفرادكتاب األفرادكتاب األفرادأيضاً x الكتب الÓ صنفت x األفراد     ::::الكتاب ا7ا6الكتاب ا7ا6الكتاب ا7ا6الكتاب ا7ا6

الُس� الÓ الُس� الÓ الُس� الÓ الُس� الÓ "فالكتاب اسمه  ،ولعل هذا الكتاب ا7الث x تفرد أهل بت أو جهة ] ما يتضح من عنوانه :الكتاب ا7الثالكتاب ا7الثالكتاب ا7الثالكتاب ا7الث
 .صاحب الس� ،،،،أل´ داوود السجستا6أل´ داوود السجستا6أل´ داوود السجستا6أل´ داوود السجستا6    ةةةةتفرد بكل سنة منها أهل بتفرد بكل سنة منها أهل بتفرد بكل سنة منها أهل بتفرد بكل سنة منها أهل بتتتت

بهذا نكون قد انتهينا من األفراد أو من الفرد أو من  ،هذه أشهر ا�صنفات الÓ أفردت فيها هذه األنواع من األحاديث
 . اaوع واهللا أعلم الغريب ] هذاونهم يطلقون *مة الفرد بأ او�ما تقدم معن ،الغريب

 ؟؟؟؟مع; زيادة ا7قةمع; زيادة ا7قةمع; زيادة ا7قةمع; زيادة ا7قة    ماماماما زيادة ا7قةزيادة ا7قةزيادة ا7قةزيادة ا7قةعلنا بعد هذا ننتقل إ� موضوع جديد وهو 
سواء سواء سواء سواء     ،،،،وòد واحد من هؤالء ا7قات ½يه زيادة x ا3ديثوòد واحد من هؤالء ا7قات ½يه زيادة x ا3ديثوòد واحد من هؤالء ا7قات ½يه زيادة x ا3ديثوòد واحد من هؤالء ا7قات ½يه زيادة x ا3ديث    ،،،،أن يشkك عدد من ا7قات x رواية حديث مع�أن يشkك عدد من ا7قات x رواية حديث مع�أن يشkك عدد من ا7قات x رواية حديث مع�أن يشkك عدد من ا7قات x رواية حديث مع�مع; ذلك 

رواها ا7قات اآلخرون إنما تفرد بها هذا  يعÙ ما ،، يعÙ تفرد بهذه الزيادةقول هذه زيادة ثقةقول هذه زيادة ثقةقول هذه زيادة ثقةقول هذه زيادة ثقةنننن    ،،،،ا�î أو x اإلسنادا�î أو x اإلسنادا�î أو x اإلسنادا�î أو x اإلسنادx x x x     تتتت�ن�ن�ن�ن
من بعض ا7قات 3ديث ما شار�ه  c ما نراه زائداً x بعض ألفاظ األحاديث: فزيادة ثقة ،فهذه يسمونها زيادة ثقة ،الراوي

ما نراه زائداً x ألفاظ بعض األحاديث من بعض ا7قات ، وثقات آخرون خلت روايتهم من هذه العبارة أومن هذه الزيادة
هذا اaوع وهذه الزيادة بال شك أنها تكون  ،3ديث من األحاديث رواه ثقات آخرون بغ� هذه الزيادة فيسمونها زيادة ثقة

Á وع ب� القبول والرد،  من الراوي أو نقول هو متيقن من ذلك فهو ماٍض  ما نقول وهمٌ إء فيهاaلك اعت; العلماء بهذا اzوع وaلك اعت; العلماء بهذا اzوع وaلك اعت; العلماء بهذا اzوع وaلك اعت; العلماء بهذا اzو
أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر  :وäن اعت; بذلك واعت; بهذه الزيادات وÐع طرقها نذكر من هؤالء كما ذكر العلماء منهم ،من زيادة ا7قاتمن زيادة ا7قاتمن زيادة ا7قاتمن زيادة ا7قات

أبو الو°د أبو الو°د أبو الو°د أبو الو°د وäن اعت; بزيادة ا7قة  ،أبو نعيم اÎُرجا6أبو نعيم اÎُرجا6أبو نعيم اÎُرجا6أبو نعيم اÎُرجا6إلمام ا7ا6 اzي اعت; بها او، هللا بن �مد بن زياد اaيسابوريهللا بن �مد بن زياد اaيسابوريهللا بن �مد بن زياد اaيسابوريهللا بن �مد بن زياد اaيسابوريااااعبد عبد عبد عبد 
Áحسان بن �مد القرÁحسان بن �مد القرÁحسان بن �مد القرÁعوا ُطرقها، ، ، ، حسان بن �مد القرÐعوها وبينوا ¥ارجها وÐين اعتنوا بزيادة ا7قة وzهؤالء من ا. 

    تقع x السند أو تقع x ا�î ؟ تقع x السند أو تقع x ا�î ؟ تقع x السند أو تقع x ا�î ؟ تقع x السند أو تقع x ا�î ؟ تأÏ معنا فقرة x هذا ا�وضوع وc أين تقع هذه الزيادة زيادة ا7قة أين تقع ؟ هل تأÏ معنا فقرة x هذا ا�وضوع وc أين تقع هذه الزيادة زيادة ا7قة أين تقع ؟ هل تأÏ معنا فقرة x هذا ا�وضوع وc أين تقع هذه الزيادة زيادة ا7قة أين تقع ؟ هل تأÏ معنا فقرة x هذا ا�وضوع وc أين تقع هذه الزيادة زيادة ا7قة أين تقع ؟ هل 
 .x زيادة *مة أو Ðلة x ا�xî زيادة *مة أو Ðلة x ا�xî زيادة *مة أو Ðلة x ا�xî زيادة *مة أو Ðلة x ا�î فتقع x ا�îفتقع x ا�îفتقع x ا�îفتقع x ا�î ،اÎواب أن هذه تقع x ا�î وتقع كذلك x اإلسناد

     ،،،،ا3ديث موقوفاً ] الصحا´ا3ديث موقوفاً ] الصحا´ا3ديث موقوفاً ] الصحا´ا3ديث موقوفاً ] الصحا´    اااايعÙ ا7قات روويعÙ ا7قات روويعÙ ا7قات روويعÙ ا7قات روو    ،،،،برفع موقوفبرفع موقوفبرفع موقوفبرفع موقوف وتقع x اإلسنادوتقع x اإلسنادوتقع x اإلسنادوتقع x اإلسناد
ً
Aثقة آخر شار�هم لكنه روى ا3ديث مرفو 
ً
Aثقة آخر شار�هم لكنه روى ا3ديث مرفو 
ً
Aثقة آخر شار�هم لكنه روى ا3ديث مرفو 
ً
Aثقة آخر شار�هم لكنه روى ا3ديث مرفو
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اإلسناد عند ا7قات  ،وªنت زيادة ولكنها x اإلسناد ،زيادة �نت من ثقةالو ،إذاً هذه زيادة    ،،،، عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلمإ� ا²a ص± اهللاإ� ا²a ص± اهللاإ� ا²a ص± اهللاإ� ا²a ص± اهللا
    .توقفوا عند الصحا´ بينما عند ا7قة اآلخر تفرد برفعه إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم، فصارت هذه زيادة السند

إسناده من بعد إسناده من بعد إسناده من بعد إسناده من بعد     سناده أو ما ُحذف من آخرسناده أو ما ُحذف من آخرسناده أو ما ُحذف من آخرسناده أو ما ُحذف من آخرإإإإآخر آخر آخر آخر     منمنمنمنسقط سقط سقط سقط     ماماماما    ::::أو تكون بوصل مرسل، ا7قات رووه مرسًال، وا�رسل هوأو تكون بوصل مرسل، ا7قات رووه مرسًال، وا�رسل هوأو تكون بوصل مرسل، ا7قات رووه مرسًال، وا�رسل هوأو تكون بوصل مرسل، ا7قات رووه مرسًال، وا�رسل هو
 ،ا7قات رووه بهذه الصورة فإذاً  ،صورته ما قال فيه ا�اب÷ قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم كذا أو فعل كذا ،،،،ا�اب÷ا�اب÷ا�اب÷ا�اب÷

قات فنجد x طريقه أنه يقول بينما يأÏ أحد هؤالء ا7 ،قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم: اعندما وصلوا إ� ا�اب÷ قالو
وصل  هم رووه مرسًال وهو ،وصل ا�رسل حدثنا فالن أي ا�اب÷ عن فالن الصحا´ عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم، فإذاً 

 . أو بوصل مرسل ،فزيادة السند تكون برفع موقوف ،زيادة x السندc  فإذاً  ،ا�رسل
 cاب وMهذا ا x إ� فقرة مهمة Ïنأ cاب وMهذا ا x إ� فقرة مهمة Ïنأ cاب وMهذا ا x إ� فقرة مهمة Ïنأ cاب وMهذا ا x إ� فقرة مهمة Ïأي زيادة ا7قة أي زيادة ا7قة أي زيادة ا7قة أي زيادة ا7قة " " " " ذه الزيادةذه الزيادةذه الزيادةذه الزيادةحكم هحكم هحكم هحكم ه""""نأ    

    :] ما تقدم بأن الزيادة تقع x ا�î وتقع كذلك x اإلسناد، نأÏ إ� حكمها x [ قسم من هذين القسم�
    فالزيادة x ا�î اختلف العلماء x حكمها ] أقوالفالزيادة x ا�î اختلف العلماء x حكمها ] أقوالفالزيادة x ا�î اختلف العلماء x حكمها ] أقوالفالزيادة x ا�î اختلف العلماء x حكمها ] أقوال

قة لو تفرد aا برواية حديث قبلنا منه، ألن ا7 ،قال هذه زيادة ثقة وزيادة ا7قة مقبولة فمن العلماء من قبلها مطلقاً فمن العلماء من قبلها مطلقاً فمن العلماء من قبلها مطلقاً فمن العلماء من قبلها مطلقاً     --------
    .وc زيادة ثقة نعت¯ها مقبولة ،تفرد بهذه اÎملة أو بهذه الزيادة فإذا نقبلها منه ] األصل أنه ثقة هفكون

WWWW----     ًذلك من الوهم ورّجح رواية ا7قات ] ا7قة وقدمها عليه ورد زيا ومنهم من رد الزيادة مطلقاً ومنهم من رد الزيادة مطلقاً ومنهم من رد الزيادة مطلقاً ومنهم من رد الزيادة مطلقا x ¯هذا اعت x ة دولعله
    .ا7قة

VVVV----    ذلك x ذلكمنهم من فّصل x ذلكمنهم من فّصل x ذلكمنهم من فّصل x منهم من فّصل،،،،     
ً
 ف�د الزيادة من راوي ا3ديث اzي رواه أوال
ً
 ف�د الزيادة من راوي ا3ديث اzي رواه أوال
ً
 ف�د الزيادة من راوي ا3ديث اzي رواه أوال
ً
بمع; أن الراوي لو غ� زيادة وقبلها من غ�ه، غ� زيادة وقبلها من غ�ه، غ� زيادة وقبلها من غ�ه، غ� زيادة وقبلها من غ�ه، للللف�د الزيادة من راوي ا3ديث اzي رواه أوال

آخر فرواه آخر فرواه آخر فرواه آخر فرواه     زيادة وجاء راوٍ زيادة وجاء راوٍ زيادة وجاء راوٍ زيادة وجاء راوٍ     لو رواه ثقة أو ثقات بغ�لو رواه ثقة أو ثقات بغ�لو رواه ثقة أو ثقات بغ�لو رواه ثقة أو ثقات بغ�وووو    ،روى ا3ديث بغ� زيادة ثم رواه مرة أخرى بالزيادة قالوا هذه ال تقبل
 يقبلون الزيادة إذا �نت من ،هذا هو مع; العبارة األخ�ة من الصنف ا7الث من هؤالء العلماء ،نقبل الزيادةنقبل الزيادةنقبل الزيادةنقبل الزيادة    ::::بزيادة قالوابزيادة قالوابزيادة قالوابزيادة قالوا

ولعل حكموا عليه بأنه  ،أما إذا �ن الراوي هو نفس الراوي مرة زاد ومرة لم يزد فقالوا ال يقبل منه ،الراوي األول غ�راوي 
 .مقدموهم منه، وأخذ ا3يطة وا3ذر x هذا 

مقدمة ابن الصالح x علوم ا3ديث بعرف  ما وأ "معرفة علوم ا3ديث" وأ "علوم ا3ديث"وا3افظ ابن الصالح x كتابه 
وقد عمل  عليه، وهذا ا�قسيم أيضاً وافقه اaووي ،تقسيم جيد وهو ،قسم الزيادة من حيث القبول والرد إ� ثالث أقسام

 .معروف اaووي ] كتاب ابن الصالح كما هو
 قال ا3افظ ابن الصالح هناك من الزيادات

ا�نافاة أي ليست معارضة �ا رووه هؤالء فا3كم ال ا�نافاة أي ليست معارضة �ا رووه هؤالء فا3كم ال ا�نافاة أي ليست معارضة �ا رووه هؤالء فا3كم ال ا�نافاة أي ليست معارضة �ا رووه هؤالء فا3كم ال     ومع;ومع;ومع;ومع;    ،،،،وثقوثقوثقوثقاألاألاألاأل    ووووأأأأزيادة ليس فيها منافاة �ا رواه ا7قات زيادة ليس فيها منافاة �ا رواه ا7قات زيادة ليس فيها منافاة �ا رواه ا7قات زيادة ليس فيها منافاة �ا رواه ا7قات     ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 . 7قاتفإذا ال تؤثر فزيادة مقبولة من الراوي أو من ا ،x هذه ا3الة قال هذه زيادة مقبولةx هذه ا3الة قال هذه زيادة مقبولةx هذه ا3الة قال هذه زيادة مقبولةx هذه ا3الة قال هذه زيادة مقبولة ،بذلكيتغ� يتغ� يتغ� يتغ� 

ابن الصالح بالرد ألن فيها معارضة، ابن الصالح بالرد ألن فيها معارضة، ابن الصالح بالرد ألن فيها معارضة، ابن الصالح بالرد ألن فيها معارضة،     ااااه ا7قات أو �ا رواه األوثق، فهذه الزيادة حكم عليهه ا7قات أو �ا رواه األوثق، فهذه الزيادة حكم عليهه ا7قات أو �ا رواه األوثق، فهذه الزيادة حكم عليهه ا7قات أو �ا رواه األوثق، فهذه الزيادة حكم عليهاااازيادة منافية �ا روزيادة منافية �ا روزيادة منافية �ا روزيادة منافية �ا رو    ::::القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6
 فيها منافاة، فما فيه منافاة هذا يُ 

�
ن فيها فهنا تُرد أل ،ب جانب ا7قات ] جانب ا7قة أو جانب األوثق ] ا7قةرد، و�أنه غل

 .فيها معارضة فيها منافاةتعارض 
    ،،،،أو Ëصيص العامأو Ëصيص العامأو Ëصيص العامأو Ëصيص العام    ،،،،تقييد ا�طلقتقييد ا�طلقتقييد ا�طلقتقييد ا�طلق    ::::زيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قات أو األوثق وتنح¤ هذه x أمرينزيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قات أو األوثق وتنح¤ هذه x أمرينزيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قات أو األوثق وتنح¤ هذه x أمرينزيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قات أو األوثق وتنح¤ هذه x أمرين    ::::القسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الث

هذه أقسام  فإذاً  ،الصحيح قبول هذا األخ�الصحيح قبول هذا األخ�الصحيح قبول هذا األخ�الصحيح قبول هذا األخ�    ::::واaووي ر?ه اهللا تعا� قالواaووي ر?ه اهللا تعا� قالواaووي ر?ه اهللا تعا� قالواaووي ر?ه اهللا تعا� قال    ،،،،ابن الصالحابن الصالحابن الصالحابن الصالح    ااااوهذا القسم سكت عن حكمهوهذا القسم سكت عن حكمهوهذا القسم سكت عن حكمهوهذا القسم سكت عن حكمه
    .ثالثة
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    ))))UUUU((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
وá هذه ا3لقة نستعرض الçم بإÈاز  ،وتقسيم ا3افظ ابن الصالح êا زيادة ا7قةزيادة ا7قةزيادة ا7قةزيادة ا7قةانت� بنا ا�طاف x ا3لقة ا7ا7ة إ� 

 .من أجل ربط ا�علومات مع بعضها x هذه ا3لقة عن زيادة ا7قة
 ،zلك ا3ديثاآلخرون  ا رواه ا7قاتعم" ما"دة من األلفاظ x رواية بعض ا7قات 3ديث ائرى زما يُ  فزيادة ا7قة هوفزيادة ا7قة هوفزيادة ا7قة هوفزيادة ا7قة هو

 .والزيادة تقع x ا�î وتقع x اإلسناد
ومنهم من فصل  ،ومنهم من ردها مطلقاً  ،فمنهم من قبلها مطلقاً  ،فقد اختلف العلماء ،وأما حكم الزيادة x القبول والرد

 بغ� الزيادة فإنها ال: فقال
ً
  ،تقبل إذا �نت الزيادة من الراوي اzي رواها أوال

ً
أما إذا �نت الزيادة من غ� من رواه أوال

 .بغ�ها قبل ذلك منه
وافقه عليه اaووي وافقه عليه اaووي وافقه عليه اaووي وافقه عليه اaووي وووو    ،،،،وهو تقسيم جيدوهو تقسيم جيدوهو تقسيم جيدوهو تقسيم جيد    ،،،،بن الصالح ر?ه اهللا تعا� قسم الزيادة úسب قبوêا وردها إ� ثالثة أقسامبن الصالح ر?ه اهللا تعا� قسم الزيادة úسب قبوêا وردها إ� ثالثة أقسامبن الصالح ر?ه اهللا تعا� قسم الزيادة úسب قبوêا وردها إ� ثالثة أقسامبن الصالح ر?ه اهللا تعا� قسم الزيادة úسب قبوêا وردها إ� ثالثة أقسامااااا3افظ ا3افظ ا3افظ ا3افظ 

    . . . . وغ�هوغ�هوغ�هوغ�ه
    ::::] اaحو ا�ا�] اaحو ا�ا�] اaحو ا�ا�] اaحو ا�ا�    وهذا ا�قسيم هووهذا ا�قسيم هووهذا ا�قسيم هووهذا ا�قسيم هو

كحديث تفرد به  ا�اذا ؟ ألنه. فهذه حكمها القبولفهذه حكمها القبولفهذه حكمها القبولفهذه حكمها القبول    ،،،،افاة �ن رواه ا7قات أو من هو أوثقافاة �ن رواه ا7قات أو من هو أوثقافاة �ن رواه ا7قات أو من هو أوثقافاة �ن رواه ا7قات أو من هو أوثقزيادة ليس فيها منزيادة ليس فيها منزيادة ليس فيها منزيادة ليس فيها من    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 .ن ا7قة إذا تفرد úديث قبل حديثه، فكذلك هذه الزيادةأوبال شك  ،ذلك ا7قة

 êذاذكروا 
ً
يرة ريرة ريرة ريرة ر����    ´ صالح عن أ´ هر´ صالح عن أ´ هر´ صالح عن أ´ هر´ صالح عن أ´ هرأأأأ´ رزين و´ رزين و´ رزين و´ رزين وأأأأما رواه اإلمام مسلم من طريق ع® بن ُمسهر عن األعمما رواه اإلمام مسلم من طريق ع® بن ُمسهر عن األعمما رواه اإلمام مسلم من طريق ع® بن ُمسهر عن األعمما رواه اإلمام مسلم من طريق ع® بن ُمسهر عن األعمشششش عن  عن  عن  عن  مثاال

    (من زيادة *مة اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه 
ْْ ْْ
ْْ    ُ�ِ ُ�ِ ُ�ِ ُ�ِ فلفلفلفل و�نما رووه بلفظ  ،ولم يذكرها سائر ا3فاظ من أصحاب األعمش ،x حديث ولوغ الÇب )ههههققققْْ

 ،ثقة فتقبل تلك الزيادة وهو ع®ع®ع®ع®فتكون هذه الزيادة كخ¯ تفرد به  "ررررمرامرامرامرا    إذا ولغ الÇب x إناء أحدكم فليغسله سبعإذا ولغ الÇب x إناء أحدكم فليغسله سبعإذا ولغ الÇب x إناء أحدكم فليغسله سبعإذا ولغ الÇب x إناء أحدكم فليغسله سبع"
الÓ لم تكن  تهفكذا زياد ،وا7قة إذا تفرد úديث قبل ،ªنت الزيادة من ثقةو ،ا منافاةفهذه زيادة كما تقدم ليس فيه

 . متعارضة مع غ�ه ف� كذلك تكون مقبولة، هذا القسم األول
 .ه ا7قات أو األوثق، فهذه حكمها الرده ا7قات أو األوثق، فهذه حكمها الرده ا7قات أو األوثق، فهذه حكمها الرده ا7قات أو األوثق، فهذه حكمها الرداااازيادة منافية �ا روزيادة منافية �ا روزيادة منافية �ا روزيادة منافية �ا رو ::::القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6

وc أيام أكل وc أيام أكل وc أيام أكل وc أيام أكل     ،،،،وأيام الت(يق عيدنا أهل اإلسالموأيام الت(يق عيدنا أهل اإلسالموأيام الت(يق عيدنا أهل اإلسالموأيام الت(يق عيدنا أهل اإلسالم    يوم عرفة ويوم اaحريوم عرفة ويوم اaحريوم عرفة ويوم اaحريوم عرفة ويوم اaحر" x حديث "يوم عرفةيوم عرفةيوم عرفةيوم عرفة"زيادة *مة أو Ðلة  مثال ذلك
موø بن ع® بن رباح عن أبيه عن عقبة موø بن ع® بن رباح عن أبيه عن عقبة موø بن ع® بن رباح عن أبيه عن عقبة موø بن ع® بن رباح عن أبيه عن عقبة و�نما جاء بها  ،فإن ا3ديث من Ðيع طرقه جاء من دون ذكر يوم عرفة "و�بو�بو�بو�ب

ألنه يkتب  ،قالوا c زيادة منافيةزيادة *مة أو Ðلة يوم عرفة  فإذاً  ،داود êذا ا3ديثداود êذا ا3ديثداود êذا ا3ديثداود êذا ا3ديث    ووووبن Aمر، كما أخرج الkمذي وأببن Aمر، كما أخرج الkمذي وأببن Aمر، كما أخرج الkمذي وأببن Aمر، كما أخرج الkمذي وأب
مع ذلك وزيادة مردودة حÌ و�ن �ن الراوي ثقة، فراوي الشاذ ثقة،  :zلك قالوا x مثل هذه الزيادة ،عليه حكم ¥الف

ثقة خالف من هو أوثق منه x حديث يغايره x  ،يضعفون ا3ديث اzي خالف فيه ا7قات أو خالف األوثق وهذه مثلها
 .هو القسم ا7ا6 كما ذكر ابن الصالح ه الزيادة، هذالك ردوا هذفث ،ا3كم

    ،،،،ومع; نوع منافاة، من جانب ليس فيها منافاة ومن جانب فيها منافاةومع; نوع منافاة، من جانب ليس فيها منافاة ومن جانب فيها منافاةومع; نوع منافاة، من جانب ليس فيها منافاة ومن جانب فيها منافاةومع; نوع منافاة، من جانب ليس فيها منافاة ومن جانب فيها منافاة    ،،،،زيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قاتزيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قاتزيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قاتزيادة فيها نوع منافاة �ا رواه ا7قات    ::::القسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الث
فيحصل فيحصل فيحصل فيحصل     ،،،،ا�طلق وËصيص العاما�طلق وËصيص العاما�طلق وËصيص العاما�طلق وËصيص العام    هذه كما أسلفنا من قبل Ë cتص بتقييدهذه كما أسلفنا من قبل Ë cتص بتقييدهذه كما أسلفنا من قبل Ë cتص بتقييدهذه كما أسلفنا من قبل Ë cتص بتقييدوووو    ،،،،äكن اÎمع فيها وا�عميم فيها واإلطالقäكن اÎمع فيها وا�عميم فيها واإلطالقäكن اÎمع فيها وا�عميم فيها واإلطالقäكن اÎمع فيها وا�عميم فيها واإلطالق

ما بّ� قبوZ وال رده ما بّ� قبوZ وال رده ما بّ� قبوZ وال رده ما بّ� قبوZ وال رده     ،،،،وهذا القسم سكت عنه ابن الصالحوهذا القسم سكت عنه ابن الصالحوهذا القسم سكت عنه ابن الصالحوهذا القسم سكت عنه ابن الصالح    ،،،،ديث من األحاديثديث من األحاديثديث من األحاديثديث من األحاديث3333مثل هذا x اختالف ا7قات x روايتهم مثل هذا x اختالف ا7قات x روايتهم مثل هذا x اختالف ا7قات x روايتهم مثل هذا x اختالف ا7قات x روايتهم 
    ....والصحيح قبول هذا األخ�والصحيح قبول هذا األخ�والصحيح قبول هذا األخ�والصحيح قبول هذا األخ�: : : : قالقالقالقالولكن اaووي ر?ه اهللا ولكن اaووي ر?ه اهللا ولكن اaووي ر?ه اهللا ولكن اaووي ر?ه اهللا 

Zقال رسول اهللا ص± قال رسول اهللا ص± قال رسول اهللا ص± قال رسول اهللا ص± : : : : يفة ريفة ريفة ريفة ر���� اهللا عنه أنه قال اهللا عنه أنه قال اهللا عنه أنه قال اهللا عنه أنه قالن طريق أ´ مالك األشج÷ عن رب÷ عن حذن طريق أ´ مالك األشج÷ عن رب÷ عن حذن طريق أ´ مالك األشج÷ عن رب÷ عن حذن طريق أ´ مالك األشج÷ عن رب÷ عن حذممممما رواه اإلمام مسلم ما رواه اإلمام مسلم ما رواه اإلمام مسلم ما رواه اإلمام مسلم  أما مثا
أبو أبو أبو أبو فقد تفرد  )تربتهاتربتهاتربتهاتربتها(فالشاهد هنا *مة  "ت تربتها aا طهوراً ت تربتها aا طهوراً ت تربتها aا طهوراً ت تربتها aا طهوراً للللوُجعوُجعوُجعوُجع    ،،،،وُجعلت aا األرض *ها aا مسجداً وُجعلت aا األرض *ها aا مسجداً وُجعلت aا األرض *ها aا مسجداً وُجعلت aا األرض *ها aا مسجداً ": اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم
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علت aا األرض وج"وجاءت رواية ا7قات  ،فقد رواه غ�ه من ا7قات بغ� هذه الزيادة ،بزيادة هذه الÇمة مالك األشج÷مالك األشج÷مالك األشج÷مالك األشج÷
 ."تربتهاو"وتفرد أبو مالك األشج÷ بهذه الزيادة فجاء بزيادة  ،هكذا رواية ا7قات" مسجداً وطهوراً 

ما إذا ?لت ] أفيكون هنا Áء من ا�نافاة،  ،"فنعم"من حيث ا�خصيص إذا قلنا إن فيه Ëصيص الkبة عن غ�ها 
فهذه الزيادة فيها كما يقول شبه  ،اً الkاب وغ� الkاب فهذا داخل وال منافاةالعموم بأنه ذكر الkبة وأراد بها األرض عموم

اإلمام اaووي ر?ه اهللا Ñح بقبول ف ،وليست موافقة ] اإلطالق، فتحمل ] هذا وهذا ،ليس منافاة ] اإلطالق ،منافاة
 .مثل هذه الزيادة

ويكون ] ما أسلفنا فما  ،ا� للزيادة x ا�î من حيث القبول والردفإذاً هذه ثالثة أقسام قسمها ابن الصالح ر?ه اهللا تع
وما �ن فيه منافاة فرده، وما �ن فيه شبه منافاة فهذا كما قال اaووي ر?ه اهللا أنها تقبل هذه  ،�ن ليس فيه منافاة فقبله

îا� x الزيادة واهللا أعلم، بهذا انتهينا من الزيادة. 
 x اإلسنادx اإلسنادx اإلسنادx اإلسنادتأÏ معنا الزيادة تأÏ معنا الزيادة تأÏ معنا الزيادة تأÏ معنا الزيادة 

وهما تعارض  ،يكx g وقوعها x هذا اMاب والزيادة x اإلسناد x هذا ا�وضوع باzات تنصب ] مسأ�� رئيسيت�والزيادة x اإلسناد x هذا ا�وضوع باzات تنصب ] مسأ�� رئيسيت�والزيادة x اإلسناد x هذا ا�وضوع باzات تنصب ] مسأ�� رئيسيت�والزيادة x اإلسناد x هذا ا�وضوع باzات تنصب ] مسأ�� رئيسيت�
 واآلخر مرسالً  ،الوصل مع اإلرسال

ً
وبعضهم يروي  ،وتعارض الرفع مع الوقف، يعÙ بعض ا7قات يروي ا3ديث موصوال

 إ� ا²a ص± اهللا
ً
Aأما ما �ن  ،فهذا ما يتعلق بزيادة ا7قات هنا ،هم موقوفاً ] الصحا´ضعليه وسلم وبع ا3ديث مرفو

 x فله باب آخر سّموه ا�زيد ��غ� هات� ا�سأ áغ� هذين ا�وضع� و x فله باب آخر  ،صل األسانيدمتمن صور الزيادة
هما مسألة تعارض الوصل مع اإلرسال أو تعارض الرفع مع  لتانغ� هذا إنما يكون ا3ديث هنا x هات� ا�سأ�� فقط ال

 . الوقف
  :اختلف العلماء x قبول الزيادة وردها ] أربعة أقوال ؟هذا اMاب x مثلماذا قال العلماء عن الزيادة 

قف مع الرفع قف مع الرفع قف مع الرفع قف مع الرفع وتعارض الووتعارض الووتعارض الووتعارض الو    ،،،،يقدم الوصليقدم الوصليقدم الوصليقدم الوصل    فإذاً فإذاً فإذاً فإذاً     ،،،،يعÙ تعارض وصل مع إرساليعÙ تعارض وصل مع إرساليعÙ تعارض وصل مع إرساليعÙ تعارض وصل مع إرسال    ،،،،قالوا ا3كم �ن وصله أو رفعهقالوا ا3كم �ن وصله أو رفعهقالوا ا3كم �ن وصله أو رفعهقالوا ا3كم �ن وصله أو رفعه    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 ،وهذا قول Ðهور الفقهاء واألصو°� ،ومع; ذلك قبول هذه الزيادة ،فيه زيادة ثقة وc مقبولة األن هذ ،قالوا يقبل الرفعقالوا يقبل الرفعقالوا يقبل الرفعقالوا يقبل الرفع

قبول الزيادة x مثل هذا،  ،أن هذا القول هو الصحيح فيما يراهبÑح " الكفاية"وقد Ñح اrطيب اMغدادي x كتابه 
 . ن وصلهيكون القول �ن رفعه و�

فاألول أخذوا بالرفع وأخذوا  ،،،،فمع; ذلك رد الزيادةفمع; ذلك رد الزيادةفمع; ذلك رد الزيادةفمع; ذلك رد الزيادة    ،،،،أن ا3كم �ن أرسله أو وقفه ¸الف القول األول تماماً أن ا3كم �ن أرسله أو وقفه ¸الف القول األول تماماً أن ا3كم �ن أرسله أو وقفه ¸الف القول األول تماماً أن ا3كم �ن أرسله أو وقفه ¸الف القول األول تماماً     ::::القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6
  ا3ديثالراوي  يعÙ عندما يروي ،يعÙ أخذوا بالزيادة ،بالوصل

ً
إذاً الوصل زيادة ف ،ُمرسال ثم يأÏ آخر ف�ويه موصوال

 وروي موقوفاً فرواية الرفع فيها زيادة ،ذا القول األوله ،فأخذوا بالزيادة
ً
Aإذاً أخذوا بها  ،وأيضاً كذلك روي ا3ديث مرفو

 . فهذه زيادة هذا القول األول
 . أصحاب ا3ديث أصحاب ا3ديث أصحاب ا3ديث أصحاب ا3ديثggggوهو قول أكوهو قول أكوهو قول أكوهو قول أك    ،،،،فيؤخذ باإلرسال ويؤخذ بالوقففيؤخذ باإلرسال ويؤخذ بالوقففيؤخذ باإلرسال ويؤخذ بالوقففيؤخذ باإلرسال ويؤخذ بالوقف    ،،،،رد هذه الزيادةرد هذه الزيادةرد هذه الزيادةرد هذه الزيادةتتتتالقول ا7ا6 
 أخذنا به من ك�gن األ، إن أصحاب ا3ديثأصحاب ا3ديثأصحاب ا3ديثأصحاب ا3ديثوهو قول Mعض وهو قول Mعض وهو قول Mعض وهو قول Mعض     ،،،،ا3كم لا3كم لا3كم لا3كم لألألألألكgكgكgكg    ::::القول ا7الثالقول ا7الثالقول ا7الثالقول ا7الث

ً
و�ن  ،ا7قات يروونه موصوال

كg ا7قات يروونه أإن �ن ، كذلك x الرفع والوقف ،�ن األكg يروونه مرسًال أخذنا باإلرسال أي أخذنا برد الزيادة
 أخذنا بالروايات ومع; ذلك نقبل الزيادة

ً
Aالرواة ا7قات رووه موق ،مرفو gم وترد الزيادةو�ن أكê رواية  ، تردوفاً فا3كم

 . الرفع وتؤخذ بغ� الزيادة
، قد يكون العدد كث�اً لكن هناك من الرواة ب¤ف اaظر عن العددب¤ف اaظر عن العددب¤ف اaظر عن العددب¤ف اaظر عن العدد    ،،،،أن ا3كم لأن ا3كم لأن ا3كم لأن ا3كم لألألألألحفظ من ا7قاتحفظ من ا7قاتحفظ من ا7قاتحفظ من ا7قات    ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ٢٠ - 

 

صحاب أول Mعض وهو ق ،فيؤخذ بقول األحفظ همل هؤالء، هذا مع; Àماقوعدد من أواألئمة من يكون قوZ يعدل ب
 .ا3ديث

����ائيل وقيس بن الربيع رووه ائيل وقيس بن الربيع رووه ائيل وقيس بن الربيع رووه ائيل وقيس بن الربيع رووه إإإإوابنه وابنه وابنه وابنه     السبي÷السبي÷السبي÷السبي÷    سحاقسحاقسحاقسحاقإإإإ´ ´ ´ ´ أأأأيونس بن يونس بن يونس بن يونس بن هذا ا3ديث رواه  "نكاح إال بونكاح إال بونكاح إال بونكاح إال بو����    الالالال"ومثلوا êذا úديث 
تعارض هنا وصل  فإذاً  ،سحاق مرسالً سحاق مرسالً سحاق مرسالً سحاق مرسالً إإإإ´ ´ ´ ´ أأأأبن ا3جاج عن بن ا3جاج عن بن ا3جاج عن بن ا3جاج عن     شعبةشعبةشعبةشعبةورواه سفيان ا7وري وورواه سفيان ا7وري وورواه سفيان ا7وري وورواه سفيان ا7وري و    ،،،،سحاق مسنداً متصالً سحاق مسنداً متصالً سحاق مسنداً متصالً سحاق مسنداً متصالً إإإإÐيعاً عن أ´ Ðيعاً عن أ´ Ðيعاً عن أ´ Ðيعاً عن أ´ 

يبÔ هل تقبل هذه الزيادة ويكون ا3ديث x هذه ا3ال مسنداً متصالً يبÔ هل تقبل هذه الزيادة ويكون ا3ديث x هذه ا3ال مسنداً متصالً يبÔ هل تقبل هذه الزيادة ويكون ا3ديث x هذه ا3ال مسنداً متصالً يبÔ هل تقبل هذه الزيادة ويكون ا3ديث x هذه ا3ال مسنداً متصالً مثل هذه ا3ال ] ما تقدم بيانه وذكره  x ،و�رسال
أيضاً إ�ائيل  ،من أئمة ا3ديث ومن حفاظ ا3ديث ةفا7وري وشعب ،فعندنا أئمة ثقات اختلفوا x الرواية ؟؟؟؟أو مرسالأو مرسالأو مرسالأو مرسال

  ؟؟؟؟فأيهم يقدمفأيهم يقدمفأيهم يقدمفأيهم يقدمهم ثقات  أيضاً وقيس بن الربيع ويونس 
حكم ] هذا ا3ديث بkجيح رواية الوصل الc Ó و" الكفاية"تطرق êذا x كتابه  اrطيب اMغدادي ر?ه اهللا تعا�اrطيب اMغدادي ر?ه اهللا تعا�اrطيب اMغدادي ر?ه اهللا تعا�اrطيب اMغدادي ر?ه اهللا تعا�

فلعل أهم هذه االعتبارات يقول أن إ�ائيل  ،إنما العتبارات" اعتباطاً "لم يقدمها  ،لعدة اعتبارات ،رواية إ�ائيل ومن معه
سحاق إأما x أ´  ،سحاقإأثبت من إ�ائيل x غ� أ´  ةقد يكون ا7وري ويكون شعب السبي÷، نعم إسحاقأثبت x أ´ 

ن ا7وري أل :قالوا ةمن أجله قدمت هذه الرواية، رواية ا7وري وشعب ، األمر ا7ا6 اzيقدموا روايتهف ،�ائيل أثبتإف
 ،وأخذاه ] هذه الرواية ،اك وهم من الشيخفاألمر إذاً السماع موحد فقد يكون هن ،سمعا ا3ديث x >لس واحد ةوشعب

تقدم به تلك الرواية، x تن تعدد ا�جلس x الرواية األوé أيضاً من اzي أفقالوا  ،وبذلك لو تعدد ا�جلس يكون هو أوثق
 . سحاق السبي÷إهذه ا3الة قدمت رواية إ�ائيل ألنه أثبت x أ´ 

    ا3ديث ا�رفوعا3ديث ا�رفوعا3ديث ا�رفوعا3ديث ا�رفوع
هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو  x االصطالحأما  ،ضد وضع ،فعهو ر    ::::x اللغةكما تقدم كما تقدم كما تقدم كما تقدم 

، ب¤ف اaظر عن قبول لقية �نت أو ُخلقيةلقية �نت أو ُخلقيةلقية �نت أو ُخلقيةلقية �نت أو ُخلقيةتقرير أو صفة خَ تقرير أو صفة خَ تقرير أو صفة خَ تقرير أو صفة خَ 
ً
Aمرفو ð² ص± اهللا عليه وسلم يسaفما أضيف إ� ا ،

 . ا3ديث أو رده، >رد اإلضافة أطلق عليه هذا اللقب
 ؟�اذا سà ا�ر�اذا سà ا�ر�اذا سà ا�ر�اذا سà ا�ر

ً
A؟فوع مرفو 
ً
A؟فوع مرفو 
ً
A؟فوع مرفو 
ً
Aفوع مرفو    

 ،ألنه أضيف إ� صاحب ا�قام الرفيع وهو ا²a ص± اهللا عليه وسلم، إذاً هذا ا3ديث أو هذا اaوع يسð با3ديث ا�رفوع
للن² ص± اهللا  فعال�ن أو  ،للن² ص± اهللا عليه وسلم تكلم به ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم سواء �ن قوال

الصحابة أو بعض  أحد منبل أو �ن تقريراً أي فعل من غ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم  لراوي عنه،حõه ا عليه وسلم
ذلك يعد من ا�رفوع، أو �ن صفة للن² ص± اهللا عليه وسلم خلقية ف عليه  الصحابة ولم ينكر ا²a ص± اهللا عليه وسلم

 الصفات اrِ "أي 
ْ
أما الصفة  ،¤ وبدانة و�افة و�و ذلك هذا هو الصفة اrلقيةc ما خلق عليه اإلنسان من طول وق" يةقِ ل

إذاً هذه الصفات  ،من صدق من أمانة من شجاعة من كرم إ� غ� ذلك ،ما يتح± به اإلنسان من طباع قية ف�اrُلُ 
 َrا 
ْ
 فاrِ  ،قيةية، وهذه الصفات اrُلُ قِ ل

ْ
 . به من طباعقية ما �ن يتح±واrُلُ  ،خلق عليه اإلنسان ية ] ماقِ ل

    ::::من هذا ا�عريف يتب� أن ا�رفوع Z أربعة أنواعمن هذا ا�عريف يتب� أن ا�رفوع Z أربعة أنواعمن هذا ا�عريف يتب� أن ا�رفوع Z أربعة أنواعمن هذا ا�عريف يتب� أن ا�رفوع Z أربعة أنواع    
واألحاديث القو°ة كث�ة x  ،أن يقول الصحا´ أو غ�ه قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم وهو :����ا�رفوع القوا�رفوع القوا�رفوع القوا�رفوع القو القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

هذا قول للن² ص± " ع(ين درجةصالة اÎماعة أفضل من صالة الفذ بسبع و"مثل قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،هذا
 .ألنه قول للن² ص± اهللا عليه وسلم ،قو°اً  فسà مرفوA ،اهللا عليه وسلم

ومثال  ا،فعلي فعل فعله ا²a ص± اهللا عليه وسلم وحõه الصحا´ بعد ذلك، هذا يسð مرفوA    ::::فع®فع®فع®فع®الالالالرفوع رفوع رفوع رفوع ا�ا�ا�ا�القسم ا7ا6 القسم ا7ا6 القسم ا7ا6 القسم ا7ا6 
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هذا إذاً فعل للن² ص± اهللا  "ا خرج مس�ة ثالثة أميال أو فراسخ ص± ر�عت��ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إذ"ذلك 
  .رواه الصحا´ ر� اهللا عنه عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،عليه وسلم

x زمن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أي x حياة ا²a ص± اهللا  ئاً فعل الصحا´ شيأن يهو  ::::ا�قريريا�قريريا�قريريا�قريريا�رفوع ا�رفوع ا�رفوع ا�رفوع  ا7الثا7الثا7الثا7الث القسمالقسمالقسمالقسم
 ،حيث سكت عنه ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،فهذا يسمونه تقريراً  ،يه وسلم ولم ينكر عليه ا²a ص± اهللا عليه وسلمعل

فهل يكون هذا أيضاً فهل يكون هذا أيضاً فهل يكون هذا أيضاً فهل يكون هذا أيضاً     ،،،،x الرواية ما يدل ] أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم علم بذلكx الرواية ما يدل ] أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم علم بذلكx الرواية ما يدل ] أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم علم بذلكx الرواية ما يدل ] أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم علم بذلك    ِت ِت ِت ِت أأأألو لم يلو لم يلو لم يلو لم ي: هذا تقرير، قد يقول قائل
فحيث سكت عنه اهللا سبحانه ، هللا عليه ثم أنكرهاألنه لو �ن ¥الفاً ألطلعه  ،رنقول نعم هذا من ا�قري من ا�قرير؟من ا�قرير؟من ا�قرير؟من ا�قرير؟

 ،فيكون بذلك تقريراً  ،وتعا� وسكت عنه رسوZ ص± اهللا عليه وسلم دل هذا ] أنه مقر Z وأنه ليس فيه ¥الفة لتين
هذا الفعل من  مادام أن أت،و بلغه ذلك أو لم يي أو سمع أأر مسواء جاء x الرواية ما ب� أن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسل

 .الصحا´ x زمن ا²a ص± اهللا عليه وسلم úياة ا²a ص± اهللا عليه وسلم ولم ينكر عليه دل ] أنه مقر êذا الفعل
 اهللا عليه هذا الفعل �ن من الصحابة x حياة ا²a ص± إذاً  "كنا نعزل والقرآن يÚل"ومن ذلك قول جابر ر� اهللا عنه 

 .ألن القرآن يÚل x زمن ا²a ص± اهللا عليه وسلم وبموت ا²a ص± اهللا عليه وسلم انقطع الو� ،وسلم
 "�ن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أحسن اaاس ُخلقاً " :أن يقول الصحا´ أو غ� الصحا´ وهو :ا�رفوع الوصãا�رفوع الوصãا�رفوع الوصãا�رفوع الوصã القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع

تتعلق بذات ا²a ص± اهللا عليه  هاألن رفوعفهذه الصفة أيضاً c من ا� ،يرويها الراوي إذا صفة للن² ص± اهللا عليه وسلم
بيان أنه ليس و ،ولغ� ذلك ،ولوجه ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،و�ذلك x وصفهم لشعر ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،وسلم

 ،هذا ما يتعلق با�رفوع ،± اهللا عليه وسلمف� ذلك من الصفات الÓ تروى عن حال ا²a ص ،بالقص� وال بالطويل
فكما  ،نضيف إضافة وc أن ا�رفوع يكون منه الصحيح ويكون منه ا3سن ويكون منه الضعيف بل كذلك ا�وضوعو

إذاً اإلضافة �عل Z ذلك اللقب، فهو مرفوع  ،تقدم معنا x ا�عريف أن ا�رفوع هو ما أضيف إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم
 .فاMحث فيه ] حسب حال [ حديث ،أو لم يصح فهذا أمر آخرح ص

لهلهلهلهأأأأننتقل إ� مسننتقل إ� مسننتقل إ� مسننتقل إ� مس ��     لة أخرى وc كيفية سماع ا3ديث و�ملة أخرى وc كيفية سماع ا3ديث و�ملة أخرى وc كيفية سماع ا3ديث و�ملة أخرى وc كيفية سماع ا3ديث و�م��
سماع رواية و  ،x بيان ما ينبØ وما يشkط فيمن يريد أن يسمع ا3ديث من الشيوخهو  كيفية سماع ا3ديثبا�راد 
ل  . ه بعد ذلكيؤد°به بيان ما ينبx Ø الراوي اzي يريد أن يسمع ا3ديث ويتحمله  إذاً ا�راد ،°ؤده فيما بعد لغ�ه ،�م�

 مثل وذلك ،أما إذا لم يكن Z غرض األداء فاألمر فيه سعة، ربما كث� من هذه ال(وط ال ينظرون إ°ها، وال يلتفتون zلك
 .اشkاط سن معينة وجوباً أو استحباباً وما يتعلق بذلك

 ا�حمل فإذاً  ،عندما طلب ا3ديث أي �مله" كأنه أخذ ِ?ًال عليهف" هو طلب ا3ديث وأخذ ا3ديثهو طلب ا3ديث وأخذ ا3ديثهو طلب ا3ديث وأخذ ا3ديثهو طلب ا3ديث وأخذ ا3ديث    ::::ململململوا�راد با�حوا�راد با�حوا�راد با�حوا�راد با�ح
 .طلب ا3ديث وأخذه وتلقيه عن الشيوخ معناه

هذا هو األداء إذاً ا�حمل هو األخذ واألداء هو  ،ه للناس، بذZ للناس، ا�حديث به وتعليمه للناسه للناس، بذZ للناس، ا�حديث به وتعليمه للناسه للناس، بذZ للناس، ا�حديث به وتعليمه للناسه للناس، بذZ للناس، ا�حديث به وتعليمه للناسغغغغهو تبليهو تبليهو تبليهو تبلي    ::::أما األداءأما األداءأما األداءأما األداء
 .و�مله من قبل هك العلم اzي أخذإعطاء ذل

 نأÏ فنقسم ما يتعلق بهذا ا�وضوع إ� أقسام �يس� ا3فظ والفهم x ذلك
��    أأأأفعندنا مسفعندنا مسفعندنا مسفعندنا مس   ل ا3ديث اإلسالم واMلوغ ؟ل ا3ديث اإلسالم واMلوغ ؟ل ا3ديث اإلسالم واMلوغ ؟ل ا3ديث اإلسالم واMلوغ ؟لة x هذا وc هل يشkط �حملة x هذا وc هل يشkط �حملة x هذا وc هل يشkط �حملة x هذا وc هل يشkط �حم��

ه يصح من الõفر أن يسمع أم أن ؟يكون بالغاً أن يأخذ ا3ديث أن يكون مسلماً ويريد أن يعÙ هل يشkط x الراوي اzي 
 أن يسمع دون اMلوغ ؟  ويصح من الصغ� ؟ا3ديث
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له من وبناًء ] ذلك تقبل رواية ا�سلم اMالغ ما �م�  ،ل ا3ديث اإلسالم واMلوغ ] الصحيحال يشkط �حم� : : : : اÎواباÎواباÎواباÎواب
له هذا ا�سلم أ، ا3ديث حال صغره  . هذا بالنسبة للتحمل ،� و�ذلك الõفرا�حمل يقبل من الصغ حال كفره، إذاً و �م�

ألن ا3ديث  ،اإلسالميشkط فيه األكg  ه ]لكن غ،اإلسالم واMلوغ، ] خالف x اMلو :أما األداء فيشkط فيه األمران
ه بعد ألن ،قبل ذلك منهيبما سمع فنقول  نالكن لو سمع الõفر وهو �فر ثم أسلم وحدث ،وا½ين ال يؤخذ من الõفر ،دين

إذاً ا3ديث دين فال يقبل من  ،لكن حال كفره ال نطم� Z وال نقبل منه ،أن يتجاوزمن اإلسالم صار عنده وازع يردعه 
 .وال يقبل من غ� أهل ا�لة ،غ� أهل ا�لة

  مÌ يستحب االبتداء بسماع ا3ديث؟مÌ يستحب االبتداء بسماع ا3ديث؟مÌ يستحب االبتداء بسماع ا3ديث؟مÌ يستحب االبتداء بسماع ا3ديث؟
الع(ين وهذا سن وقيل x  ،ومن وافقهم شامشامشامشامأهل الأهل الأهل الأهل الx سماع ا3ديث x سن ا7الث�، وهذا قول  يبتدئقيل يستحب أن 

هو الصواب  هوهناك قول رابع x هذا ولعل ،قالوا x سن العا�ة أهل اM¤ةأهل اM¤ةأهل اM¤ةأهل اM¤ة�وهم،  اومن � أيضاً  أهل الكوفةأهل الكوفةأهل الكوفةأهل الكوفةمذهب 
لكن بعد أن ُضبطت الكتب ووجدت  ،x القديم يمكن أن يشkط ذلك ،سماعه صحx سماع ا3ديث من ح� يك� ا�ب

واألحاديث صارت مصنفة منضبطة  ،ار األمر فيه سعة وصار األمر ¨تاج إ� تبك� للتعلم و�تقان ا�علوماتا�صانيف ص
 .>موعة قد ال يؤثر هذا فيها كث�اً 

ذكر بعض العلماء أنه يصح �مل الصغ� إذا بلغ «س  :هذا السن صحيحةx مل � ة منإنما السن اzي يعت¯ون رواي
حديث �مود بن الربيع ر� اهللا عنه أنه عقل من ا²a ص± اهللا عليه وسلم >ّة >ّها x  :شهد x هذاولعّل êم ما ي، سن�

    ،قالوا ابن «س سن� يصح �مله x هذاف ،وأنا ابن «س سن�"وجهه من دلو �ن x ب� عندهم يقول والشاهد هنا 
ه الصواب

ّ
ه الصوابأما القول اآلخر ولعل
ّ
ه الصوابأما القول اآلخر ولعل
ّ
ه الصوابأما القول اآلخر ولعل
ّ
قبل ذلك، إذا صار �äاً فإنه  ،بعد ذلك ،سواء x اrامسة x السابعة أن الصغ� إذا صار ُمّم�اً  أما القول اآلخر ولعل

ولعل اaاس sتلفون و�ن �ن أكg األحõم x الفقه وá ال(يعة تب; ] أن سن السابعة هو سن ا�مي�،  ،يقبل �مله
قد  ،بعة وهو ابن «س سن�لكن قد يم� الصغ� قبل ذلك كما حدث �حمود بن الربيع ر� اهللا عنه فم� قبل السا

فهم اrطاب ورد اÎواب بأن ي قالوا ،فإذاً األمر يرتبط بتمي� ذلك الصغ�، فإذا صار �äاً  ،يكون ال يم� إال بعد السابعة
ا �مله قبل سن فيمإذا �ن كذلك ال تقبل روايته  ،و�ذا لم يكن كذلك فال يقبل منه ،فيكون بذلك صار �äاً يصح سماعه

 .ي�ا�م
    ))))////((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة

    .ووصل بنا ا3ديث إ� طرق ا�حمل وصيغ األداء ،الزال الçم موصول x ا�صطلح كما تقدم
 ىاأللفاظ الÓ يؤد امعناه والصيغوالصيغوالصيغوالصيغه وبذZ، ؤهو إعطا واألداءواألداءواألداءواألداء ،من قبل هو طلب ا3ديث وأخذ ا3ديث :وا�حمل كما أسلفناوا�حمل كما أسلفناوا�حمل كما أسلفناوا�حمل كما أسلفنا

 .األلفاظ الÓ يؤدى بها ا3ديث أو�و ذلك هذه c الصيغ و ،أنبأنا ،حدثنا ،من قوêم أخ¯نا ،بها ا3ديث
 ثم نأÏ إ°ها تفصيالً 

ً
 ثم نأÏ إ°ها تفصيالً فطرق �مل ا3ديث ثمان طرق نذكرها إÐاال
ً
 ثم نأÏ إ°ها تفصيالً فطرق �مل ا3ديث ثمان طرق نذكرها إÐاال
ً
 ثم نأÏ إ°ها تفصيالً فطرق �مل ا3ديث ثمان طرق نذكرها إÐاال
ً
        ::::فطرق �مل ا3ديث ثمان طرق نذكرها إÐاال

 القراءة ] الشيخ. W   السماع من لفظ الشيخ .-
W. اإلجازة     U .ا�ناولة 

 ناإلعال. �     الكتابة. /
Â .الوصية     Â .ةالوجاد 

ومنها ما ب�  ،فمنها القوي ومنها اêزيل الضعيف ،بها ا3ديث وبال شك بأنها تتفاوت قوة وضعفاً  هذه ثمان طرق يُتحمل
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  .حده[ طريقة ]  عن ذلك، ويأÏ الçم اآلن مفصال
    éالطريقة األوéالطريقة األوéالطريقة األوéالطريقة األو cطريقة السماعطريقة السماعطريقة السماعطريقة السماع    و: 

سواء  ،حدث يقرأ والطالب يسمع، الشيخ ا�أن يقرأ الشيخ والطالب يسمعأن يقرأ الشيخ والطالب يسمعأن يقرأ الشيخ والطالب يسمعأن يقرأ الشيخ والطالب يسمعومع; ذلك  ،السماع من لفظ الشيخالسماع من لفظ الشيخالسماع من لفظ الشيخالسماع من لفظ الشيخوا�قصود بها 
أي  ،سواء سمع الطالب فحفظ أو سمع فكتب، هذه يسمونها طريقة السماعو ،أو من حفظه ه�ن الشيخ يقرأ من كتاب

 c اه� العلماءÐ حمل"السماع من الشيخ، هذه الطريقة يعت¯ها�اه� ألن هناك من يقدم  "أ] أقسام طرق اÐ ونقول
سواء  ،أن ¨دث الشيخ والطالب يسمع منه ،اzي يظهر واهللا أعلم أن هذه c األوé وc األقوىلكن  ،القراءة عليه

 .واءالطالب سمع وحفظ أو سمع و�تب األمر فيه س
ذكره العلماء ل�  فشاع Ëصيص بعض األلفاظ ل� قسم من طرق ا�حمل، وصار ألفاظ األداء ] ما أما ألفاظ األداءأما ألفاظ األداءأما ألفاظ األداءأما ألفاظ األداء

أما قبل أن يشيع هذا ا�خصص فõن Èوز  ،لفظ يؤدى بها ا3ديث الÓ �مله تلك الطريقةطريقة من طرق ا�حمل 
وهو  ،سمعت أو حدثÙ أو أخ¯ù أو أنبأ6 أو قال � أو ذكر �، [ ذلك �ن يقوZ :للسامع من لفظ الشيخ أن يقول x األداء

 : : : : اaحو ا�ا�اaحو ا�ا�اaحو ا�ا�اaحو ا�ا� أما بعد أن خصص وشاع ا�خصيص بعد ذلك فصار ] ،x السماع لوحده
تقدم من ذكره، الشيخ ¨دث وا�لميذ يسمع فاصطالحهم êا أو ما شاع من  إذا �ن ا�لميذ سمع من شيخه ] ما

فصارت  ،حدثÙحدثÙحدثÙحدثÙأو يقول سمعت، سمعت، سمعت، سمعت، ة من ا�حمل أن يقول الراوي بعد ذلك قا�خصيص من األلفاظ لألداء x هذه الطري
 أو قال حّدثÙ ف� كذلك سمع من شيخه، فإذاً  ،ذلك أنه سمعه من شيخه عندهم معلومة إذا قال الراوي سمعت مع;

 .مع; السماع من الشيخ، ] ما تب� اناللفظتان تفيد
 .أخ¯ùأخ¯ùأخ¯ùأخ¯ùفظ اzي يؤديه êذه الطريق قوZ لصار ال -فسوف يأÏ بيان طريق القراءة-إذا �ن �مله بطريق القراءة 

 .أنبأ6أنبأ6أنبأ6أنبأ6اء، إذا صار ا�حمل باإلجازة كما سيأÏ سيكون األداء êا ولإلجازة استعملوا *مة أنبأ6 باألد
فسماع ا�حديث يأÏ [ من الشيخ و  حديث،�اأما إذا �ن السماع للمذاكرة وهم يفرقون ب� سماع ا�ذاكرة وسماع 

أحياناً Îزئية x ا3ديث  فهذا يسمونه >لس �ديث، أما ا�ذاكرة فربما تكون ،�§اً ل� ما ¨تاج إ°ه ،ا�لميذ مستعد
 x متنه أو xلس �ديث وفيم نفثلك يفرقون ب� األمرين فيم ،سناده وال يتطرق للبقيةإ< x لس  نسمع< x سمع

فهو إذا قال هذه اللفظ يعلم السامع بأنه ما �ن  ،)ذكر �ذكر �ذكر �ذكر �( أو) قال �قال �قال �قال �(فإذا �ن سمع منه x >لس مذاكرة فيقول  ،مذاكرة
اللفظ  إذاً  ،و�ما قلت يفرقون ب� >لس ا�ذاكرة و>لس ا�حديث ،ما سمع ذلك x >لس مذاكرةإن>لس �ديث 

Ùطريقة السماع أن يقول سمعت أو يقول حدث c Óال éالطريقة األو x ا�ستعمل. 
وìهما بمع;  ،،،،العرضالعرضالعرضالعرضواMعض يسميها طريقة واMعض يسميها طريقة واMعض يسميها طريقة واMعض يسميها طريقة     ،،،،ومعناها القراءة ] الشيخومعناها القراءة ] الشيخومعناها القراءة ] الشيخومعناها القراءة ] الشيخ )القراءةالقراءةالقراءةالقراءة(مل وc حمن طرق ا� الطريقة ا7انيةالطريقة ا7انيةالطريقة ا7انيةالطريقة ا7انية

 .ما تقدم x األوé يعÙ عكس. اzي يقرأ والشيخ يسمع مع; ذلك أن يكون الطالب هواحد، وو
 وسواء قرأ الطالب أو قرأ غ�ه وهو ،خ يسمعيالطالب هو اzي يقرأ والشهنا هنا هنا هنا     ،،،،والطالب يسمعوالطالب يسمعوالطالب يسمعوالطالب يسمع    أ،أ،أ،أ،اzي يقراzي يقراzي يقراzي يقر    x األوé الشيخ هوx األوé الشيخ هوx األوé الشيخ هوx األوé الشيخ هو
الشيخ يسمع  ،ون x وقت واحد، واحد يقرأ واMقية يسمعون بما فيهم الشيخؤيقر [ ا3اJين يعÙ ما ،يسمع األمر واحد

أو  من حفظه تّبع مع الطالبأو من كتاب، وسواء أيضاً كذلك الشيخ يُ  وسواء �نت القراءة من حفظ ،معهم فيقر أو يصحح
قة القراءة وطريقة العرض ] الشيخ أن ع، فطرياx الصورة الc Ó طريقة السم أيضاً x كتابه األمر واحد، ] ما تقدم 

والشيخ يسمع من الطالب فيقر أو يصحح،  ،سواء من حفظه أو من كتاب ب� يديه ،اzي يقرأ األحاديث يكون الطالب هو
 .ه½يه ] شيخ فهذه تسð طريقة القراءة ] الشيخ أو طريقة العرض ] الشيخ، يعÙ يعرض ما
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 zي �مل بهذه؟zي �مل بهذه؟zي �مل بهذه؟zي �مل بهذه؟حكم الرواية بهذه الطريقة احكم الرواية بهذه الطريقة احكم الرواية بهذه الطريقة احكم الرواية بهذه الطريقة ا
إنما خالف العلماء x تقديمها ]  ،بال شك c طريقة صحيحة من �مل بهذه الرواية بال خالف وc طريقة قوية أيضاً  

واMعض يقدم السماع ] القراءة ويقول  ،فاMعض يقدم طريقة القراءة ] السماع فيقول c أقوى ،السماع أو تأخرها عنه
 ،هذه أيضاً فيها تثبت بال شك تو�ن �ن ،أن السماع لعله يكون فيه نوع من ا�ثبت: هللا أعلمواzي يظهر وا ،c أقوى
خالف  بال :وقوتها ،بال خالف صحيحة: فإذا أقوال العلماء x رتبتها نقول x حكمها أقوى، ربما تكون تلكلكن ل

 .ولكن اrالف x تقديمها ] السماع أو تأخرها عنه ،قوية
مروي عن اإلمام مروي عن اإلمام مروي عن اإلمام مروي عن اإلمام ا�حمل بالسماع أو بالقراءة متساويتان ولعل هذا  قال أنها مساوية للسماع يعÙ طريقة :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    

 .مالك واإلمام اMخاري ومعظم علماء ا3جاز والكوفةمالك واإلمام اMخاري ومعظم علماء ا3جاز والكوفةمالك واإلمام اMخاري ومعظم علماء ا3جاز والكوفةمالك واإلمام اMخاري ومعظم علماء ا3جاز والكوفة
وهذا مروي عن Ðهور أهل وهذا مروي عن Ðهور أهل وهذا مروي عن Ðهور أهل وهذا مروي عن Ðهور أهل أي أقل رتبة من السماع فالسماع تكون c األوé،  ،أنها أد� من السماع ::::القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6

و�ما أسلفت لعله فيما يظهر واهللا أعلم أن طريقة السماع فيها من ا�ثبت ما يكون أ°ق بهذا واهللا أعلم، و�ن  ،،،،ا�(قا�(قا�(قا�(ق
 . قوية كما تقدمبال شك �نت القراءة 
مع أن قول اإلمام  عن اإلمام مالكعن اإلمام مالكعن اإلمام مالكعن اإلمام مالك    ةةةةبن أ´ ذيب وروايبن أ´ ذيب وروايبن أ´ ذيب وروايبن أ´ ذيب وروايااااوهذا مروي عن أ´ حنيفة ووهذا مروي عن أ´ حنيفة ووهذا مروي عن أ´ حنيفة ووهذا مروي عن أ´ حنيفة وأنها أ] من السماع  ::::القول ا7الثالقول ا7الثالقول ا7الثالقول ا7الث

من  ،c بال شك قوية :من حيث القوة ،اzين يقولون أنهما متساويتان ،تقدم معنا أنه مع أصحاب القول األولمالك قد 
من و ،ولعله كما قلنا لو قدمنا السماع يكون أوé ،من حيث الkتيب كما تقدم الçم ] ذلك ،صحيحة :حيث الصحة

 . علمأاوية أو متساويت� كذلك قوZ Z اعتباره واهللا من قال متس ،يبعد بعيداً  قال بينهما مساواة فلعل ذلك ال
األحوط x     ؟؟؟؟ما c األلفاظ الÓ يستعملهاما c األلفاظ الÓ يستعملهاما c األلفاظ الÓ يستعملهاما c األلفاظ الÓ يستعملها    ،،،،ة أو العرض ] الشيخة أو العرض ] الشيخة أو العرض ] الشيخة أو العرض ] الشيخاءاءاءاءالقرالقرالقرالقربطريقة بطريقة بطريقة بطريقة نأÏ إ� ألفاظ ما يؤدى به ا3ديث �ن سمع نأÏ إ� ألفاظ ما يؤدى به ا3ديث �ن سمع نأÏ إ� ألفاظ ما يؤدى به ا3ديث �ن سمع نأÏ إ� ألفاظ ما يؤدى به ا3ديث �ن سمع     

عليه عليه عليه عليه     ئئئئقُرقُرقُرقُرأو  ] فالن] فالن] فالن] فالن    تتتتقرأقرأقرأقرأ، أن يقول عليه وأنا أسمععليه وأنا أسمععليه وأنا أسمععليه وأنا أسمع    ئئئئقُرقُرقُرقُرأو  قرأت ] فالنقرأت ] فالنقرأت ] فالنقرأت ] فالنأداء ا3ديث �ن �مل بهذه الطريقة أن يقول 
 .ك ا3ديث أنه لم ينكر عليهذلأي أجاز تلك الرواية أو أجاز  ،به فأقر وأنا أسمعوأنا أسمعوأنا أسمعوأنا أسمع

) ة عليهراءحدثنا ق( :فيقول الراوي عندما يروي ،ولكن �وز الرواية êذه الطريقة بعبارات السماع لكنها تكون مقيدة
لكنه x هذه ا3الة لو أراد أن يستعمل هذه العبارة  ،بطريقة السماعفعندما يقول حدثنا أو حدثÙ هذه كما تقدم معنا 

وفهمهم êذه  ،ومن اصطالح ب� العلماء ،فيقول حدثÙ أو حدثنا البد أن يقيد من أجل ما صار عليه من Ëصيص
أما قوZ حدثÙ  ،ه سماعفهذ )حدثنا(األلفاظ، أنهم يفهمون بهذه األلفاظ الطريقة الÓ �ّمل بها الراوي، فكونه قال الراوي 

أو ) ءة عليهاسمعت منه قر(أو كذلك  ،وصارت واضحة ،تغ� من السماع إ� القراءة ،خالص انت� )عليه اءةحدثنا قر(أو 
 ).سمعأقرئ عليه وأنا (أو ) قرأت ] فالن(و�ال األحوط x ذلك أن يقول  ،ما شابه ذلك فهذه تصح ألفاظ السماع مقيدة

إذا سمع ا3ديث أو  ،)أخ¯نا(فيقول  ،فقط دون غ�ه) أخ¯ناأخ¯ناأخ¯ناأخ¯نا( لفظع عند كث� من ا�حدث� إطالق هناك قول آخر وشا
مع أن كما تقدم  ،فتصح هذه لوحدها أن يقول أخ¯نا ،)أخ¯نا(�مل ا3ديث بطريقة العرض أو القراءة ] الشيخ أن يقول 

صار هذا مصطلح ومعلوم عندهم أنه بهذه  )أخ¯نا(ل ولو قا )قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع(األحوط أن يقول 
حدثÙ قراءة (ولكنها مقيدة بالقراءة فيقول  )حدثنا أو حدثÙ(يستعمل  أن Zأما إذا خرج عن هذه األمرين و ،الطريقة

 .بهذا انتهينا من الطريقة ا7انية من طرق ا�حمل وصيغ األداء êذه الطريقة، و�و ذلك )عليه
 اإلجازةاإلجازةاإلجازةاإلجازة: ةةةةالطريقة ا7ا7الطريقة ا7ا7الطريقة ا7ا7الطريقة ا7ا7

وصورتها أن يقول الشيخ  ،هذه يسمونها إجازة ،،،،اإلذن بالرواية لفظاً أو كتابة، أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي هذااإلذن بالرواية لفظاً أو كتابة، أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي هذااإلذن بالرواية لفظاً أو كتابة، أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي هذااإلذن بالرواية لفظاً أو كتابة، أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي هذا: معناهامعناهامعناهامعناها
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Z أسانيد  ،يعÙ هذا الشيخ عنده صحيح اMخاري بإسناده ،مثال) أجزت لك أن تروي عÙ صحيح اMخاري( :ألحد طالبه
نذكر نذكر نذكر نذكر     ،،،،جازة فلها أنواع كث�ةجازة فلها أنواع كث�ةجازة فلها أنواع كث�ةجازة فلها أنواع كث�ةوأما اإلوأما اإلوأما اإلوأما اإل، لميذه أن ¨دث عنه بصحيح اMخاري عن طريق ذلك الشيخفإذا أجاز � ،إ� اMخاري

     ::::بعضها ] اaحو ا�ا�بعضها ] اaحو ا�ا�بعضها ] اaحو ا�ا�بعضها ] اaحو ا�ا�
فيقول أجزتك صحيح  ،لشخص معيناً  ،كتاب مع� أو حديثاً معيناً  :، معيناً أيع�ع�ع�ع�لمُ لمُ لمُ لمُ     ااااعينعينعينعينأن Èأن Èأن Èأن ����È الشيخ مُ  الشيخ مُ  الشيخ مُ  الشيخ مُ     ::::فاaوع األولفاaوع األولفاaوع األولفاaوع األول

فإذاً أجاز شخص معيناً بكتاب مع�  ،لرواية عÙ أي �دث عÙ بصحيح اMخاريأي أذنت لك با ،اMخاري كما تقدم
سيأÏ معنا إن شاء اهللا تعا� ا�ناولة، قد تكون  ،وهذا اaوع أ] أنواع اإلجازة ا�جردة عن ا�ناولة ،وهو صحيح اMخاري

فإذا  ،ك أن �دث عÙ بهذا الكتاب، هذه مناولةأما هذا الكتاب أجزت لإلجازة، هذه أ] أنواع ا ،مناولة مقرونة باإلجازة
 . فيها مناولة فهذه أ] أنواع اإلجازة الc Ó إجازة مع� �ع� �ن
aاaاaاaمعين معين معين معين :ا7ا6ا7ا6ا7ا6ا7ا6    وعوعوعوعا ����È أنÈ أنÈ أنÈ شخصاً أحد  لغ� مع�،لغ� مع�،لغ� مع�،لغ� مع�،    ااااأن �Èتالميذه  Èُ شخص آخر من طلبة العلم ½يه �È أن أو أن Z �

مع�،  خصش :أجزتك )أجزتك رواية مسموÏA(ع� وال حديث بذاته، و�نما قال ما عّ� كتاب م ،¨دث عنه بأحاديثه
ÏAت كث�ة، فإذاً هذا إجازة مع� بغ� مع� ،ما تع� :مسموAا�سمو. 

aاaاaاaغ� مع�  غ� مع�  غ� مع�  غ� مع�  :ا7الثا7الثا7الثا7الث    وعوعوعوعا ����È أنÈ أنÈ أنÈ يقول مثالً  ،بذاته ابعينه أو كتاب احدد حديثال بذاته، و احدد شخص هنا ما    غ� مع�غ� مع�غ� مع�غ� مع�ببببأن 
فما ع� الشخص وال ع�  ،أبداً [ أهل زمانه êم هذه اإلجازة امعين اما حدد شخص )هل زما6 برواية مسموÏAأجزت أ(

 .هما غ� معين� x هذه الصورةفç ،الكتاب
aاaاaاaبمجهول أو �جهول بمجهول أو �جهول بمجهول أو �جهول بمجهول أو �جهول :الرابعالرابعالرابعالرابع    وعوعوعوعا ����È أنÈ أنÈ أنÈ وهنا قد يكون هذا الشيخ عنده عدد من  )أجزتك كتاب الس�(: فمثًال يقول ،،،،أن

هذا  ،هذا >هول ،ما ع� ؟من كتاب الس� أٌي  )أجزتك كتاب الس�(لكتب يرويها بأسانيده من كتب الس� فيقول هذه ا
 ألنه لم ¨دد كتاب

ً
فثلك يقولون هذا >هول أجاز  ،عنده س� كث�ة من كتب الس� ،بعينه من الس� ايعت¯ونه >هوال

 .بمجهول
 هذا االسم  أن ¨دث بكتا´ كذا، لكن �مد بن خا½ ا½مشò ñد أنأو يقول أجزت �حمد بن خا½ ا½مشñ مثالً 

يعÙ  ،جهول�وá الصورة األوé أجاز  ،هنا إذاً أجاز >هوال ،ندري هذا >هول فمن منهم؟ ال ،اشkك فيه أكg من واحد
، كتاب >هول، وهنا العكسعنده أكg من كتاب x الس� فهذا أجاز �ع� لكن الو )أجزتك بكتاب الس�(عندما قال 

 �ع�، فيقول
ً
أجزت �حمد بن خا½ ا½مشñ كما تقدم أن يروي : يعÙ قد يكون �È بمجهول x األمرين أو �È >هوال

فإذاً هنا أجاز �جهول ألن �مد بن خا½ ا½مشñ اسم اشkك فيه أكg  ،عÙ كتاب كذا مثًال، أو مسموÏA وما شابه ذلك
 . فثلك قالوا هذا >هول ،م يتم� aامن واحد ول

aاaاaاaامس    وعوعوعوعاrامساrامساrامساrلشخص لم يكن موجود إجازة �عدوم ومعناهإجازة �عدوم ومعناهإجازة �عدوم ومعناهإجازة �عدوم ومعناه    ::::ا �Èاز اÈا3ياة حال اإل x،  لم االنتظارA x ال يزال 3د اآلن
Ïأو ال يأ Ïح� اإلجازة ،اهللا أعلم يأ x معد ،وقد يكون غ� تابع ،فهذا ا�عدوم قد يكون تبعاً �وجود Ùوم ومستقل يع

أجزت لفالن و�ن يو½ Z أن (فع± الصورة األوé أن يكون تبعاً �وجود كأن يقول الشيخ  ،يعÙ اإلجازة Z لوحده مثالً  ،zاته
فإذاً هذه الطريقة أو هذه  ،و�ن يو½ هذا معدوم إ� اآلن ما جاء من يو½ ا،معين اأجزت لفالن شخص )¨دث عÙ بكذا

قد يكون ا�عدوم مستقًال كأن يقول أجزت �ن  ،لكن هذا ا�عدوم x هذه الصورة �ن تابعاً �وجود ،الصورة إجازة �عدوم
أجزت �ن يو½ لفالن أن ¨دث عÙ  ،بعد هو أجاز لو½ه اzي لم يأِت ، ما أجاز لفالن ا�وجود حا°اً ال يو½ لفالن هو

َ �ً قول القائل يعÙ ما ا3امل ] هذا اإلنسان إذا أراد أن �È فيج� ل� وطبعاً هذا اaوع يعÙ قد ي ،أجاز �عدوم بكذا، فإذا
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 . لكن عموماً هذا قد يكون وقد يقع واهللا أعلم !لم يأِت  أو �È �وجود أما أن �È �عدوم
  نأÏ إ� حكم اإلجازة هل طريقة ا�حمل باإلجازة صحيحة أو غ� صحيحة؟نأÏ إ� حكم اإلجازة هل طريقة ا�حمل باإلجازة صحيحة أو غ� صحيحة؟نأÏ إ� حكم اإلجازة هل طريقة ا�حمل باإلجازة صحيحة أو غ� صحيحة؟نأÏ إ� حكم اإلجازة هل طريقة ا�حمل باإلجازة صحيحة أو غ� صحيحة؟

 :ما عليه Ðهور العلماء واستقر عليه العمل وهو واهللا أعلم من أقوال العلماء ولعللكن اzي يظهر  ،ا�سألة فيها خالف
ل بِ ألن من العلماء من شدد x األقسام األخ�ة باzات حä Ìن قَ  ،جواز الرواية والعمل بها وخصوصاً األقسام األوé منها

x ح� أبطلها  ،واز العمل بهذه الطريقة والرواية بهاج :فاzي عليه Ðهور العلماءاألقسام األوé شدد x األخ�ة منها، 
 انقول اaوع األول أن �È مع� �ع� هذ ،وأما بقية األنواع يعÙ بعد اaوع األول فاrالف فيها أشد ،ÐاAت من العلماء

لعلماء قبلوا هذه الطريقة ومنهم من ردها Ðيعاً األوé والÓ تليها من باب أوé، لكن هناك Ðهور ا ،هاوقول اÎمهور قبل
وأما بقية األنواع فاrالف فيها أكg واالنتقاد  ،�ع� االc Ó القسم األول وهو أن �È الشيخ معين ،وأجازوا العمل بها

 .عليها أشد كما أسلفت
  :أما ألفاظ األداء êذه الطريقة فألفاظ األداء êاأما ألفاظ األداء êذه الطريقة فألفاظ األداء êاأما ألفاظ األداء êذه الطريقة فألفاظ األداء êاأما ألفاظ األداء êذه الطريقة فألفاظ األداء êا

َ
 األ
َ
 األ
َ
 األ
َ
¨ة x اإلجازة ، أو يقول وهذا Ñ ))))أجاز � فالنأجاز � فالنأجاز � فالنأجاز � فالن((((أن يقول الراوي أن يقول الراوي أن يقول الراوي أن يقول الراوي  ééééووووْْْْ    األ

فهنا تصح هذه لكن  ،أخ¯ùأخ¯ùأخ¯ùأخ¯ùوألفاظ القراءة  حدثÙ وسمعتحدثÙ وسمعتحدثÙ وسمعتحدثÙ وسمعتبعبارات السماع والقراءة ] الشيخ مقيدة عبارات السماع 
وا�تأخرون �ن êم اصطالح  ،أما اإلطالق فال ¨دث به ،فال بد من ا�قييد    ))))أخ¯نا إجازةأخ¯نا إجازةأخ¯نا إجازةأخ¯نا إجازة((((أو أو أو أو     ))))حدثنا إجازةحدثنا إجازةحدثنا إجازةحدثنا إجازة(((( :مقيدة فيقول

فهذه  ،وصار مصطلحاً معروفاً عندهم ،علموا أنه إنما �مل ذلك بطريق اإلجازة )أنبأنا(فإذا قال  )أنبأناأنبأناأنبأناأنبأنا(ن يقول x ذلك كأ
 إف ،ألفاظ األداء الÓ يؤدى بها ا3ديث اzي �مله صاحبه بطريق اإلجازة

َ
هذا  ،،،،أجاز � فالنأجاز � فالنأجاز � فالنأجاز � فالن: éوْ ما أن يقول وهذا هو األ

Mهذا ا x حÑبعبارات السماع والقراءة لكن مقيدة ما يطلقها ما يقول حدثنا  ،ابواحد من األلقاب وهو أ Ïأو أن يأ
، كذلك x لفظ القراءة أو أداء القراءة أخ¯نا فما يقول أخ¯نا ويسكت أو حدثÙ إجازةحدثÙ إجازةحدثÙ إجازةحدثÙ إجازةأو حدثÙ ويسكت ال،  ،ويسكت

 .فال بد أن يقيد ،أخ¯نا إجازةأخ¯نا إجازةأخ¯نا إجازةأخ¯نا إجازةأو  أخ¯ù إجازةأخ¯ù إجازةأخ¯ù إجازةأخ¯ù إجازة ،أخ¯ù ويسكت ال
فإذا قال أنبأنا صار معروفاً عند من يسمع بأن هذا الراوي  ،أنبأناأنبأناأنبأناأنبأنااzي جرى عليه ا�تأخرون فهو أن يقول أما االصطالح 

بهذا نكون أيضاً فرغنا  ،وال بطريقة القراءة ] الشيخ �مل هذا ا3ديث عن طريق اإلجازة وأنه لم يكن بطريقة السماع
cحمل و�ا ،زةاإلجا: من هذه الطريقة ا7ا7ة من طرق اêهور ا�حدث� قبوÐ عليها Óالشيخ  :وقلنا أن أعالها وال �È أن

 .أما ما عدا ذلك ف� دون ذلك، �ع� امعين
  c ا�ناولةc ا�ناولةc ا�ناولةc ا�ناولة: الطريقة الرابعةالطريقة الرابعةالطريقة الرابعةالطريقة الرابعة

ً ،وc معروفة من االسم ما أطلق عليه ا�ناولة فيها أخذ وعطاءوc معروفة من االسم ما أطلق عليه ا�ناولة فيها أخذ وعطاءوc معروفة من االسم ما أطلق عليه ا�ناولة فيها أخذ وعطاءوc معروفة من االسم ما أطلق عليه ا�ناولة فيها أخذ وعطاء اً أو حديثاً أو ملزمة أو جزء يعÙ الشيخ يناول ا�لميذ كتاباَ�
 أعطاههو  ،إنما فيها مناولة ،وقد تكون مقرونة بإجازة ،وسيأÏ معنا بأنها قد تكون مناولة من غ� إجازة ،أو ما إ� ذلك

    ....ذلك الكتاب أو ذلك اÎزء أو ذلك ا3ديث
    وا�ناولة êا نوAنوا�ناولة êا نوAنوا�ناولة êا نوAنوا�ناولة êا نوAن    

شارة x نوع اإلجازة أن اإلجازة إذا اإل توc أ] أنواع اإلجازة مطلقاً، وقد تقدم أن تكون مقرونة باإلجازةأن تكون مقرونة باإلجازةأن تكون مقرونة باإلجازةأن تكون مقرونة باإلجازة    ::::اaوع األولاaوع األولاaوع األولاaوع األول
 .صارت مقرونة با�ناولة ف� أقوى وأ]

الكتاب معه سواء  ثم يkك ) عن فالن فاروه عÙيÓهذا روا(ثم يقول Z  هومن صورها أن يدفع الشيخ إ� الطالب كتاب
õرة °نسخ تمليAأو إ Z،عند هذا الطالب  ه Ôد األصل لشيخه،  هنسخا فإذ ،°نسخهيعطيه الكتاب إما °تملكه أو يبAأ

ً �َ  .ةجاز�أعطاه كتاباً وأجاز Z الرواية به فهذه مناولة و فإذا
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يعÙ  )هذا سما�( :مقت¤اً ] قوZ هوصورتها أن يدفع الشيخ إ� الطالب كتاب من اإلجازةمن اإلجازةمن اإلجازةمن اإلجازة    مناولة >ردةمناولة >ردةمناولة >ردةمناولة >ردة    ::::اaوع ا7ا6اaوع ا7ا6اaوع ا7ا6اaوع ا7ا6
فهذا الفرق ب�  ،فقط ولم Èز Z أن ¨دث به ةنا لم Èزه، هذا >رد مناولهوالفرق بينه وب� اaوع األول أن x األول إجازة 

 .اaوع� x هذا

    ))))����((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
 .ا3ديث موصول x طرق ا�حمل وصيغ األداء

فا�ناولة معناه أن يعطي الشيخ �لميذه  ،وªن آخر ما وصلنا إ°ه x ا3لقة قبل هذه، طريقة ا�ناولة وذكرنا معناها ونوعيها
 .تاباً أو حديثاً أو جزءاً أو ما إ� ذلك، قد يقرنه باإلجازة وقد Èرده عن اإلجازة فيعطيه إياه من غ� إجازة، فتقدم معنا ذلكك

    نأÏ إ� حكم الرواية بهذه الطريقةنأÏ إ� حكم الرواية بهذه الطريقةنأÏ إ� حكم الرواية بهذه الطريقةنأÏ إ� حكم الرواية بهذه الطريقة
قرونة فا�ناولة قد تكون م ،حكم الرواية بها sتلف باختالف اaوع� كما تقدموتقدم معنا أن ا�ناولة êا نوAن، 

 ،ولكنه من حيث الرتبة هو دون طريقة السماع وطريقة القراءة أو العرض ] الشيخ ،باإلجازة وهذا اaوع �وز الرواية به
 . أقوى أنواع ا�ناولة واإلجازةأقوى أنواع ا�ناولة واإلجازةأقوى أنواع ا�ناولة واإلجازةأقوى أنواع ا�ناولة واإلجازة واإلجازة ا�قرونة با�ناولة أو ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة cواإلجازة ا�قرونة با�ناولة أو ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة cواإلجازة ا�قرونة با�ناولة أو ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة cواإلجازة ا�قرونة با�ناولة أو ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة c ،فهذه مناولة و�جازة ا،c أقل منه

 ،فإذا اجتمعت الطريقتان صارت قوية ،ا�ناولة من طرق ا�حمل ةوطريق ،ا طريقة اإلجازة من طرق ا�حملألنه تقدم معن
 .القراءة والعرض ] الشيخ مرتبة ومع هذه القوة تكون دون مرتبة السماع ودون ،إذا صارت مناولة و�جازة

ا تقدم ذكره من قبل دفع الشيخ إ� الطالب كتابه وسكت يعÙ ] م ،أما إذا �نت ا�ناولة >ردة عن اإلجازة ما فيها إجازة
ال، أعطاه الكتاب وقال هذا  ،قال هذا مسموÏA لكن لم يقل حدث به عÙ أو أجزت لك ،>رد أعطاه كتابه وسكت

فليست  ،واzي يkجح واهللا أعلم أنه ال يصح الرواية بهذاواzي يkجح واهللا أعلم أنه ال يصح الرواية بهذاواzي يkجح واهللا أعلم أنه ال يصح الرواية بهذاواzي يkجح واهللا أعلم أنه ال يصح الرواية بهذا ،فهذه فيها خالف x ا3كم الرواية بها ،مسموÏA وسكت عليه
ث بهذا عنهفلعل الشيخ ال يُ  ،بها إجازة و�نما >رد مناولة د� ُ̈ هذا الطالب أعطاه هذه  و�نما مودة êذا ا�لميذ أو ،ريد أن 

 �د ُ̈ ث بها وتقبل الرواية �ن �مل بهذه الطريقة، ومنهم من منهم من قال Èوز أن ¨د� ف ،ث بهاا�سموAت فقط من غ� أن 
عن هذه  هذا أوé ألنه ليس فيها إجازة، وما دام ليس فيها إجازة فقد يكون الشيخ غ� راٍض  ولعل ،قال ال تقبل

 .يما يظهر واهللا أعلمفا�سموAت من حيث ا�حديث و�خبار اaاس بها 
ناولÙ ناولÙ ناولÙ ناولÙ يقول أما إذا أجازه ف ،عن اإلجازة ةهذا إذا ناوZ >رد ،ناولÙناولÙناولÙناولÙفاألحسن أن يقول  أما ألفاظ األداء �ن �مل با�ناولةأما ألفاظ األداء �ن �مل با�ناولةأما ألفاظ األداء �ن �مل با�ناولةأما ألفاظ األداء �ن �مل با�ناولة

ùوأجازùوأجازùوأجازùفا�ناولة ا�قرونة فا�ناولة ا�قرونة فا�ناولة ا�قرونة فا�ناولة ا�قرونة فبال شك  ،فمناولة >ردة ومناولة مقرونة باإلجازة ،هناك فرق ب� العبارت�أن وبال شك  ،،،،وأجاز
 c باإلجازة c باإلجازة c باإلجازة c اإلجازة  ،قوىقوىقوىقوىأأأأباإلجازة x ًكما تقدم أيضا ،ùوأجاز Ùلك إذا أراد أن ¨دث وقد �مل بهذه الطريقة بأن يقول ناولz

جاء  ،أخ¯نا مناولةً أخ¯نا مناولةً أخ¯نا مناولةً أخ¯نا مناولةً أو  ةً ةً ةً ةً حدثنا مناولحدثنا مناولحدثنا مناولحدثنا مناولفيقول مثًال  ،وز الرواية بألفاظ السماع والقراءة ولكن مقيدة� :يقال أيضاً هنا أنه
 ،لكن قرنه با�ناولة، حدثنا مناولًة °علم السامع أنه لم يسمع منه إنما هو حدث من كتاب دفعه إ°ه ،حدثنا: بلفظ السماع

 .أو يقول أخ¯نا مناولًة وهكذا
 )الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة( :الطريقة اrامسةالطريقة اrامسةالطريقة اrامسةالطريقة اrامسة

مع; ذلك أن يكتب 3اJ معه x ا�جلس، إنسان  ،مرهمرهمرهمرهأأأأأن يكتب الشيخ مسموعه 3اJ أو ëئب ¸طه أو أن يكتب الشيخ مسموعه 3اJ أو ëئب ¸طه أو أن يكتب الشيخ مسموعه 3اJ أو ëئب ¸طه أو أن يكتب الشيخ مسموعه 3اJ أو ëئب ¸طه أو صورتها 
يأمر من يكتب Z، هذا حاJ سواء كتب بنفسه أو أمر من يكتب  أو ،أو أحاديث اعنده x >لسه فهو يكتب Z حديث

Z . 
كتبوا ان يريد أن يوصل Z حديثاً أو أحاديث، فكتب Z تلك األحاديث أو قال الغائب، إنسان بعيد عنه لكاألمر ا7ا6 األمر ا7ا6 األمر ا7ا6 األمر ا7ا6 
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ن يكتب الشيخ بنفسه أو أفهذا يعÙ أن يكتب الشيخ مسموعه 3اJ أو ëئب ¸طه أو بأمره، يعÙ  ،لفالن الغائب عنه
    . ن عنده أن يكتب ما يريدä ايأمر أحد

    ::::والكتابة êا نوAنوالكتابة êا نوAنوالكتابة êا نوAنوالكتابة êا نوAن
هذا  كتبت لككتبت لككتبت لككتبت لكيعÙ يقول أجزت لك ما كتبت لك أو إ°ك،  فأجزتك ما كتب لكفأجزتك ما كتب لكفأجزتك ما كتب لكفأجزتك ما كتب لك، قرونة باإلجازةقرونة باإلجازةقرونة باإلجازةقرونة باإلجازةقد تكون مقد تكون مقد تكون مقد تكون م :اaوع األولاaوع األولاaوع األولاaوع األول

فإذا كتب Z وأجازه صارت هذه كتابة مقرونة  ،إذا �ن ëئباً، وتصح العبارة أيضاً ] االثن� أو إ°كأو إ°كأو إ°كأو إ°كإذا �ن حاJاً معه، 
 . باإلجازة

ن يكتب ذلك وأعطاه إياها ممن مسموAته أو أمر  ئاً ، كتب Z شيتابةتابةتابةتابةأن تكون >ردة عن اإلجازة >رد كأن تكون >ردة عن اإلجازة >رد كأن تكون >ردة عن اإلجازة >رد كأن تكون >ردة عن اإلجازة >رد ك    ::::اaوع ا7ا6اaوع ا7ا6اaوع ا7ا6اaوع ا7ا6
 . فلم يكن فيها إجازة، هذا طريقة من طرق ا�حمل ،فقط

فما �ن من الكتابة مقروناً فما �ن من الكتابة مقروناً فما �ن من الكتابة مقروناً فما �ن من الكتابة مقروناً ا3كم sتلف باختالف اaوع�،  ،] ما تقدم x اaوع� أيضاً  هل تصح الرواية بها أم ال؟هل تصح الرواية بها أم ال؟هل تصح الرواية بها أم ال؟هل تصح الرواية بها أم ال؟
تقدم مع; ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة c أ] أنواع اإلجازة، فكذلك  ،c ��ناولة ا�قرونة، وباإلجازة فالرواية بها صحيحةباإلجازة فالرواية بها صحيحةباإلجازة فالرواية بها صحيحةباإلجازة فالرواية بها صحيحة

    .c الصحيحة الكتابة ا�قرونة باإلجازة c أيضاً بهذه ا�رتبة فإذاً 
 ةل فيها إ�اح، ولعل من أجازها قافمنهم من منع الرواية بها، ومنهم من أجازهافمنهم من منع الرواية بها، ومنهم من أجازهافمنهم من منع الرواية بها، ومنهم من أجازهافمنهم من منع الرواية بها، ومنهم من أجازها    ،،،،أما ا�جردة عن اإلجازة فوقع اrالف فيهاأما ا�جردة عن اإلجازة فوقع اrالف فيهاأما ا�جردة عن اإلجازة فوقع اrالف فيهاأما ا�جردة عن اإلجازة فوقع اrالف فيها

فإذا �نت ا�ناولة فإذا �نت ا�ناولة فإذا �نت ا�ناولة فإذا �نت ا�ناولة     ،،،،ولكن اzي يظهر � واهللا أعلم أنها ��ناولة ا�جردة ] ما تقدم بيانهولكن اzي يظهر � واهللا أعلم أنها ��ناولة ا�جردة ] ما تقدم بيانهولكن اzي يظهر � واهللا أعلم أنها ��ناولة ا�جردة ] ما تقدم بيانهولكن اzي يظهر � واهللا أعلم أنها ��ناولة ا�جردة ] ما تقدم بيانه ،إ� اإلجازة و�ن لم تكن
لة خالفية واهللا أهذا فيما يظهر و�ما أ�ت فا�س ،����وز الرواية بها فكذلك الكتابة ا�جردة ال وز الرواية بها فكذلك الكتابة ا�جردة ال وز الرواية بها فكذلك الكتابة ا�جردة ال وز الرواية بها فكذلك الكتابة ا�جردة ال ����وز الرواية بهاوز الرواية بهاوز الرواية بهاوز الرواية بها    ا�جردة الا�جردة الا�جردة الا�جردة ال

 . أعلم
  ا بالنسبة للكتابة هل تشkط اMينة العتماد اrط؟ا بالنسبة للكتابة هل تشkط اMينة العتماد اrط؟ا بالنسبة للكتابة هل تشkط اMينة العتماد اrط؟ا بالنسبة للكتابة هل تشkط اMينة العتماد اrط؟عندنعندنعندنعندن

ن اrطوط تتشابه، خط فالن يشبه خط فالن، فال بد من بينة بأن هذا أاMعض من العلماء اشkط اMينة ] اrط، وقالوا 
 .ت¯فالبد من بينة بأن هذا خطه حÌ يُع ه،بالفعل خط فالن اzي هو الشيخ اzي ¨دث عنه هذا اzي عنده كتاب

يعÙ ا�لميذ اzي ُكتب Z اrط هذا الكتاب يكã أنه هو يعرف  ،ومنهم من قال يكã معرفة ا�كتوب إ°ه خط الõتب
 .ولعل هذا هو أقرب القول� للصواب ،فإذا عرفه وم�ه فيكون حجة x ذلك ،خط الõتب

أن خط  ،مثابة ا3جة عندهبى، ويعت¯ ذلك أي أنه صار يعرف خط من كتب Z فهو يقبل ذلك أو ال ¨تاج إ� بينة أخر
تلف x *مات sلكنه Mëاً  ،فالن �ä عن خط فالن، و�ن �نت تتشابه اrطوط أحياناً x بعض *مات أو بعض حروف

 . ذلك حجة وال ¨تاج إ� بينة واهللا أعلمفZ  افإذا م� خط فالن عن خط فالن وصار واضح ،أو x حروف أخرى
x آخر فقرةx آخر فقرةx آخر فقرةx آخر فقرة     cالكتابة، و cالكتابة، و cالكتابة، و cلفاظ األداءلفاظ األداءلفاظ األداءلفاظ األداءأأأأالكتابة، و : : : :    

éالطريقة األوéالطريقة األوéالطريقة األوéث بهذا :الطريقة األو �د ُ̈ فاألصل فيه أن ي¤ح  ،أراد أن ¨دث اaاس بهذا ؟من �مل بطريقة الكتابة، ماذا يقول عندما 
 . ، ثم ¨دث ما كتب إ°ه بهكتب إ� فالن كذاكتب إ� فالن كذاكتب إ� فالن كذاكتب إ� فالن كذا :يلفظ الكتابة، فيقول

 "ةً ةً ةً ةً حدثنا كتابحدثنا كتابحدثنا كتابحدثنا كتاب"فيقول  ة،لفاظ السماع وألفاظ القراءة ُمقيدأولة أنه يأÏ بكما تقدم أيضاً x اإلجازة وا�نا :الطريقة ا7انيةالطريقة ا7انيةالطريقة ا7انيةالطريقة ا7انية
، فالن و¨دثفالن و¨دثفالن و¨دثفالن و¨دث    كتب إ�كتب إ�كتب إ�كتب إ�فله أن يؤدي بإحدى هات� الصورت�، أن يقول  ،فبذلك يقيد بهذا وال يطلق "ةً ةً ةً ةً أخ¯نا كتابأخ¯نا كتابأخ¯نا كتابأخ¯نا كتاب"ويقول 

أو ألفاظ  ،أو يأÏ بألفاظ السماع مقيدة ،األداء باإلجازة لصار أوxé لو قرنها  ،وبال شك أنه عندما يكون كتب Z وأجازه
 . واهللا أعلم "أخ¯نا كتابةً أخ¯نا كتابةً أخ¯نا كتابةً أخ¯نا كتابةً "أو  """"حدثنا كتابةً حدثنا كتابةً حدثنا كتابةً حدثنا كتابةً """"القراءة مقيدة، فيقول 

    ): ): ): ): اإلعالماإلعالماإلعالماإلعالم((((الطريقة السادسة طريقة الطريقة السادسة طريقة الطريقة السادسة طريقة الطريقة السادسة طريقة 
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هذه الطريقة هذه الطريقة هذه الطريقة هذه الطريقة  ،أعلمه بذلك ،، هذا إعالممعناه أن الشيخ s¯ الطالب أن هذا ا3ديث أو هذا الكتاب من سماعهمعناه أن الشيخ s¯ الطالب أن هذا ا3ديث أو هذا الكتاب من سماعهمعناه أن الشيخ s¯ الطالب أن هذا ا3ديث أو هذا الكتاب من سماعهمعناه أن الشيخ s¯ الطالب أن هذا ا3ديث أو هذا الكتاب من سماعه    ::::اإلعالماإلعالماإلعالماإلعالم
 :اختلف العلماء x حكم الرواية باإلعالم، ] قول� ح أوال تصح؟ح أوال تصح؟ح أوال تصح؟ح أوال تصح؟هل تصهل تصهل تصهل تص

 .وهذا القول لكث� من أصحاب ا3ديث والفقه واألصول ،اÎواز    ::::األولاألولاألولاألول
فا�حمل بهذه الطريقة  ،الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحهوهوهوهو    وهو فيما يظهر واهللا أعلم أنهوهو فيما يظهر واهللا أعلم أنهوهو فيما يظهر واهللا أعلم أنهوهو فيما يظهر واهللا أعلم أنه ،عدم اÎواز وهذا لعدد أيضاً من ا�حدث� وغ�هم    ::::ا7ا6ا7ا6ا7ا6ا7ا6

هذا الكتاب هو  أو يظهر � واهللا أعلم طريقة هزيلة، >رد إخباره هذا ا3ديث من مسموÏA اطريقة فيملايعÙ  ،فيه ضعف
ÏAذألن يق¤ عنها �ن ن �منهم من قبله واعت¯ ذلك بمثابة الكتابة وف ،فقط >رد إخبار من مسموê االكتابة مقصودة 

فاzي يظهر � واهللا  ،إنما >رد إخبار ،وZ كتاباً وال بعث إ°ه بكتابالشخص، >رد إخبار هنا، يعÙ ما أعطاه كتاباً وما نا
 .ضعف، فلو قلنا بالقول ا7ا6 عدم اÎواز لعله األقرب واهللا أعلم افيه ةأعلم أن هذه فيها ضعف، هذه الرواي

È الرواية وقد ال Z �È ̄ه أو يعلمه قد s ي يظهر واهللا أعلم صحة  إن أجازإن أجازإن أجازإن أجاز فهو ،�طبعاً لعلنا نقيد هنا، بأن هنا عندماzفا
ولعل هذا األوé كما ، >رد إخبار يعÙ إخبار >رد عن اإلجازة فاzي يظهر واهللا أعلم عدم جواز ذلك إذا لم Èزإذا لم Èزإذا لم Èزإذا لم Èزوأما  ،ذلك

 .أسلفت واهللا أعلم
دث بهذا  من �مل x هذه الطريقة ماذا يقول x األداء؟من �مل x هذه الطريقة ماذا يقول x األداء؟من �مل x هذه الطريقة ماذا يقول x األداء؟من �مل x هذه الطريقة ماذا يقول x األداء؟ ُ̈   ماذا يقول x أدائه؟ماذا يقول x أدائه؟ماذا يقول x أدائه؟ماذا يقول x أدائه؟يعÙ رجل 

    xxxx    بكذا بكذا بكذا بكذا": يقول ألفاظ األداءألفاظ األداءألفاظ األداءألفاظ األداء ����هل أيضاً هل أيضاً هل أيضاً هل أيضاً ه بهذه الصورة، قد يأÏ هنا ؤهذا ما نص عليه العلماء أن يكون أدا "أعلمÙ شيأعلمÙ شيأعلمÙ شيأعلمÙ شي
و�ذا فعلها صح ذلك، أن يأÏ بألفاظ السماع والقراءة مقيدة يعÙ  ،قد يكون ذلك يدة؟يدة؟يدة؟يدة؟ققققيستعمل ألفاظ السماع والقراءة ميستعمل ألفاظ السماع والقراءة ميستعمل ألفاظ السماع والقراءة ميستعمل ألفاظ السماع والقراءة م

نما �ن ذلك بطريقة اإلعالم إفإذاً هذه تفيد بأنه  "إعالماً إعالماً إعالماً إعالماً """"أو  "خباراً خباراً خباراً خباراً إإإإأخ¯نا أخ¯نا أخ¯نا أخ¯نا "أو  """"اً منهاً منهاً منهاً منهإخبارإخبارإخبارإخبار"أو  "حدثنا إعالماً حدثنا إعالماً حدثنا إعالماً حدثنا إعالماً "عندما يقول 
دث أو يؤدي بقوZ أو�نما اzي نص عليه العلماء قالوا  ،وليس بطريقة السماع وال بالقراءة، فلعله Èوز ذلك ُ̈ أعلمÙ "نه 

  .هذا اzي ذكره العلماء x هذه ا�سألة ،فقط "شي� بكذا
    ))))الوصيةالوصيةالوصيةالوصية((((: : : : الطريقة السابعةالطريقة السابعةالطريقة السابعةالطريقة السابعة

هذه وصية، قبل أن يموت أو   ،أن يوأن يوأن يوأن يو���� الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه الÓ يرويها الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه الÓ يرويها الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه الÓ يرويها الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه الÓ يرويهاصورتها     ::::الوصيةالوصيةالوصيةالوصية
كذلك أو  بهذا الكتاب لشخص، فن يسافر أهذا من كتبه يكون لفالن من اaاس، أو أراد  ،بأن هذا الكتاب لُفالن
    هذه الرواية صحيحة؟ وهذه الطريقة صحيحة x ا�حمل أم ال؟هذه الرواية صحيحة؟ وهذه الطريقة صحيحة x ا�حمل أم ال؟هذه الرواية صحيحة؟ وهذه الطريقة صحيحة x ا�حمل أم ال؟هذه الرواية صحيحة؟ وهذه الطريقة صحيحة x ا�حمل أم ال؟ هلهلهلهل    ،،،،ديثفهذه c الوصية x ا3

شك، الطريقة هذه فيها ضعف، وíما أتينا �ا بعدها الضعف ظاهر ويظهر  طبعاً كما أسلفت x اإلعالم فيه ضعف ظاهر بال
    .ة الc Ó طريقة الوصيةفالعلماء اختلفوا x جواز الرواية بهذه الطريقة أو ا�حمل بهذه الطريق ،أكg واهللا أعلم

 ،فهو أو  بالكتاب ولم يأذن بالرواية ،فيها �وز منهم عندما أجازوا ذلك هبعض السلف أجاز ذلك، ولعل هذ    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 .>ردة، أّما لو أجازه فهذا أمراً آخر بهذا ة�لكتاب ،تماماً كهذا وصية ،يعÙ هو مثل من كتب Z كتاباً، سواء 3اJ أو ëئب

وc طريقة  ،أنه ال �وز الرواية �ن �مل بهذه الطريقة ،ولعل هذا هو األقرب للصواب واهللا أعلمولعل هذا هو األقرب للصواب واهللا أعلمولعل هذا هو األقرب للصواب واهللا أعلمولعل هذا هو األقرب للصواب واهللا أعلمعدم اÎواز     ::::قول ا7ا6قول ا7ا6قول ا7ا6قول ا7ا6الالالال
�     ،فيها ضعف بال شك� ��د ُ̈ دإذاً لو �مل بها وأراد أن  ُ̈ دإذاً لو �مل بها وأراد أن  ُ̈ دإذاً لو �مل بها وأراد أن  ُ̈ دث اaاس    ماماماما    ،،،،ثثثثإذاً لو �مل بها وأراد أن  ُ̈ دث اaاسهو اللفظ اzي يقوZ عندما يريد أن  ُ̈ دث اaاسهو اللفظ اzي يقوZ عندما يريد أن  ُ̈ دث اaاسهو اللفظ اzي يقوZ عندما يريد أن  ُ̈  ؟؟؟؟هو اللفظ اzي يقوZ عندما يريد أن 

حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا "لفاظ القراءة والسماع مقيدة فيقول x لفظ السماع أح Z يستعمل يصو """"فالن بكذافالن بكذافالن بكذافالن بكذا    أوأوأوأو     إ� إ� إ� إ�"فاألوé أن يقول 
يقوZ >رداً  ولكن ال ،فإذاً لو جاء بأحد اللفظ� ُمقيداً صح ذلك "أخ¯نا وصيةأخ¯نا وصيةأخ¯نا وصيةأخ¯نا وصية""""و�ذلك يقول x لفظ القراءة  """"وصيةوصيةوصيةوصية

 .اظ كما تقدم جاز Z ذلكستعمل األلفاهذا هو األوé لكن لو  "أوأوأوأو     إ� فُالن بكذا إ� فُالن بكذا إ� فُالن بكذا إ� فُالن بكذا"ومطلقاً، واألوé أن يقول 
 طريق الوجادةطريق الوجادةطريق الوجادةطريق الوجادة: الطريقة ا7امنةالطريقة ا7امنةالطريقة ا7امنةالطريقة ا7امنة
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ذلك ذلك ذلك ذلك وووو    ،،،،أن Èد الطالب أحاديث ¸ط شيخ يرويهاأن Èد الطالب أحاديث ¸ط شيخ يرويهاأن Èد الطالب أحاديث ¸ط شيخ يرويهاأن Èد الطالب أحاديث ¸ط شيخ يرويها: وc مصدر وجد، وصورة هذه الطريقة) الوِجادةالوِجادةالوِجادةالوِجادة(وc بكý الواو 
ما سمع  يعرف الشيخ ولكنه، إنّما وجد الكتاب، لكنه الطالب السماع وال إجازة، سماع وال إجازة، سماع وال إجازة، سماع وال إجازة،     ههههوليس Z منوليس Z منوليس Z منوليس Z من    ،،،،الطالب يعرف ذلك الشيحالطالب يعرف ذلك الشيحالطالب يعرف ذلك الشيحالطالب يعرف ذلك الشيح

أي وجد الكتاب ولم يأذن Z الشيخ بل  ،الشيخ، >رد أنه عg ] الكتاب فقط هذه صورة الوجادة هجازأمن ذلك الشيخ وال 
و�نما Z معرفة به لكنه ما سمع منه ووجد هذا الكتاب فأخذه فصار  ،قد يكون ليس Z سماع منه كما تقدم ولم يلقه

 .¨دث به
c حمل  ،أضعف الطرق بال شك أن هذه الطريقة�ا x طريقة هزيلة جداً، هزيلة cهذه الطريقة يعّدونها من هذه الطريقة يعّدونها من هذه الطريقة يعّدونها من هذه الطريقة يعّدونها من     ،،،،بال شكبال شكبال شكبال شك

وال وصية، يعÙ >رد كتاب وجده  ،وال كتابة Z ،وال إجازة ،و�ن �ن فيها نوع اتصال، ألنه لم يكن فيها مناولة باب ا�نقطعباب ا�نقطعباب ا�نقطعباب ا�نقطع
مع ضعف  سابقةيعÙ الطرق ال ،ة وال وصية وال Áء من هذاZ فيها إجازة وال مناول جادة ماووأخذه فقط، فُهنا مع هذه ال

 . بعضها كما تقدم c أقوى من هذه، أما هذه ف� أضعف تلك الطرق ] اإلطالق
سواء  ،لكن كما قلنا لعلها إ� الضعف ،هذا ا�راد ،ث من كتاب لشيخ معروف¨د� باعتبار أنه  قضية كونه فيها نوع اتصال

 .c ضعيفة بال شك ،أو غ�ه �ن ] هذا االعتبار
قرأت قرأت قرأت قرأت """"أو  """"وجدت ¸ط فالنوجدت ¸ط فالنوجدت ¸ط فالنوجدت ¸ط فالن""""فاألصل أن يقول من وجد كتاباً وأراد أن ¨دث منه يقول  أما ألفاظ األداء x هذه الطريقةأما ألفاظ األداء x هذه الطريقةأما ألفاظ األداء x هذه الطريقةأما ألفاظ األداء x هذه الطريقة 

ليس فيه مناولة وال وصية وال كتابة وال  ،ثم يسوق اإلسناد، فيأÏ بما وجده فيُخ¯ بأنه إنما وجده "¸ط فالن كذا و�ذا¸ط فالن كذا و�ذا¸ط فالن كذا و�ذا¸ط فالن كذا و�ذا
 . ال إجازة، >رد من [ هذه، فيخ¯ بأن هذا إنما وجدهإعالم و

 من و
ّ
 من باب يعÙ ن( العلم فقط، و�ال

ّ
بال شك كما قلت صورة هزيلة، وا�حمل بها هزيل، وا�حديث بها كذلك إال

ديث وحجّيته >رد ثبوت ا3 أما ،و�ال �جرد ن(ها فقط ،يثبت ا3ديث بذلك اzي يظهر � واهللا أعلم أنه الفحيث ا7بوت 
 .واهللا أعلم من هذه األمور x ذلك فاzي يظهر أنه خالٍ 

 طريقة السماعطريقة السماعطريقة السماعطريقة السماعو] ما تقدم معنا x هذا بأن أقوى هذه الطرق c  ،بهذا انتهينا من طرق ا�حمل وصيغ األداء ل� طريقة
ولكن  ،كذلك قوZ Z وجاهة بال شكومن قال أنها مساوية êا ف ،ال تبعد عنها و�ن �نت طريقة القراءة أيضاً  ،] الصحيح

 .لعل بعض األمور تكون x السماع أقوى منها x القراءة أو العرض فيما يظهر واهللا أعلم
وخصوصاً  اإلجازةاإلجازةاإلجازةاإلجازة: السماع وت® مرتبة القراءة ] الشيخ أو العرض ] الشيخ مرتبة ثم ت® هات� ا�kتبت� أي مرتبة

 .اإلجازة ا�قرونة با�ناولةاإلجازة ا�قرونة با�ناولةاإلجازة ا�قرونة با�ناولةاإلجازة ا�قرونة با�ناولة
السماع دون  تو�ن �ن فيها قوة وc كذلك بال شكا�ناولة ا�قرونة باإلجازة ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة ا�ناولة ا�قرونة باإلجازة ا�قرونة أيضاً  ا�ناولةا�ناولةا�ناولةا�ناولةيأÏ بعد ذلك ثم 

 .والقراءة
من بعد هذه إ�  أمن حيث القوة كذلك، ونقول من حيث القوة ومن حيث الضعف ألنها ربما تبد الكتابةالكتابةالكتابةالكتابةيأÏ بعد ا�ناولة 

 .حيث القوة أو من حيث الصحة وصحة الرواية بها من عدم الصحة بها تأÏ الكتابةالضعف أقرب، لكن هنا نقول من 
ما عدا ما �ن x اإلعالم ا�قرون باإلجازة أو الوصية ا�قرونة ، فيما يظهر � واهللا أعلم أن فيها ضعفاً  ،ثم ا7الث األخ�ة

جازة و�ذلك الوصية ا�قرونة باإلجازة بال شك هذه فيها أما >ردة ف� بال شك ضعيفة، اإلعالم ا�قرون باإل ،باإلجازة فنعم
 .رتقاء، أما ما عدا ذلك ففيها ضعفانوع 
 Ïأح الوجادةالوجادةالوجادةالوجادةتأ cحمل بها �مل هزيل ،ف� ضعيفة جداً  ،تلك الطرق وأضعفها طو�مهما قيل فيه من تثبت من أنه و ،وا

قرب إ� أف�  ،ال إجازة وخلت من [ هذه من األمورها ال مناولة وفخط فالن أو غ� ذلك فاألمر كذلك ألنه لم يكن 
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 . الضعف واهللا أعلم
بهذا نكون فرغنا من طرق ا�حمل وصيغ األداء ويبÔ معنا x ا�صطلح بعض ا�وضوAت وهو اإلسناد العا� واaازل، 

وصيغ األداء وتب� aا ألفاظ [  ونكون بهذا فرغنا من طرق ا�حمل .فلعلنا أن نأÏ إ°ه إن شاء اهللا تعا� x حلقة قادمة
    .aا قوًة وضعفاً ونقف عند هذا ا3د تطرق اzي تقدم ذكرها وتبينالطريقة من تلك 

    ))))ÂÂÂÂ((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
    ))))اإلسناد العا� واaازلاإلسناد العا� واaازلاإلسناد العا� واaازلاإلسناد العا� واaازل((((: الزaا x موضوAت ا�صطلح وآخر ما مع; x حلقات ا�صطلح هو

êذه األمة، فتجد êذه األمة أسانيد تصلها بنبيها ص± اهللا  وc خصيصة فاضلة بال شك اإلسناد من خصوصيات هذه األمةاإلسناد من خصوصيات هذه األمةاإلسناد من خصوصيات هذه األمةاإلسناد من خصوصيات هذه األمة
 ياً أ ،األمم السابقة أسانيد تصل أصحابها بنبيهمx وهذه األسانيد لم تكن لألمم السابقة، بل لم يكن هناك  ،عليه وسلم

x هذه األمة األسانيد اهللا وسالمه، ف� أسانيد منقطعة عندهم ال تصل إ°ه، أما  وات�ن ذلك ا²a عليهم Ðيعاً صل
ثم أيضاً استمر ذلك x األمة حÌ بعد ع¤  ،x ع¤ ا�أ°ف ظاهر ذلك �ن ،متصلة إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم

أحد تلك بفهناك äن ¨رص ] هذا Z أسانيد تصله  ،يزال موجوداً إ� وقتنا ا3اJ وال ،ا�صنيف وتدوين األحاديث
ً ،ث ثم با�ا� إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلمالكتب ا�صنفة x ا3دي �َ ن أوبال شك  ،وجود اإلسناد هو مزية êذه األمة فإذا

بعده ما أما  ،ما قبل ذلكفحاديث وخصوصاً من ع¤ ا�دوين اإلسناد عليه االعتماد بعد اهللا سبحانه وتعا� x قبول األ
>رد ولكن  ،منها >اهيل ومن ال نعرفه ومن ال يعرف أصالً  فكث� من األسانيد الò Óدها Mعض ا�عاÑين x كث�ٍ 

من قبل وÐعه العلماء وحكموا ] تلك األحاديث  اً أسماء تمر، لكن ال يؤثر x صحة ا3ديث، ألن ا3ديث �ن موجود
 .ما بعد ذلك فهو من باب ا�حافظة ] السند ال أكg من ذلك فيما يظهر واهللا أعلمفسنداً ومتناً، 

اإلسناد من : "بن ا�بارك ا�حدث ا�عروف الزاهد ا�جاهد ر?ه اهللا تعا� يقولاد �دث األئمة عن اإلسناد وبيان أهميته فوق
لوال وجود األسانيد واMحث فيها ومعرفة رجاêا من الصالح أنه ال شك بنعم " ا½ين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء

ولكن اهللا سبحانه وتعا� قيظ êذه  ،يد أن يضيف x ا½ين أو ¨ذف من ا½ين ] هواهوعدمه لصار اMاب مفتوحاً �ن ير
 اعتنوا بسنة ا²a ص± اهللا عليه وسلم وبينوا صحيحها من سقيمها

ً
وبينوا أحوال رجاêا ونقدوهم  ،األمة وêذا ا½ين رجاال

 .نقداً ما وصل إ°ه غ�هم x هذا اMاب
بال شك حx Ì األحاديث العامة ليس x " اإلسناد سالح ا�ؤمن: "وهو من أئمة الشأن يقول وا7وري ر?ه اهللا تعا�

اإلنسان ¨رص ] أن يُسند Àمه إذا أراد أن ¨دث أو ينقل قصة  :وهذه نقوêا دائماً  ،أحاديث ا²a ص± اهللا عليه وسلم
ألن ذلك القول قد يكون  ،ويسلم من تبعه ذلك القولفالن كذا  قالمن األخبار فيقول سمعت من فالن كذا أو  اأو خ¯

صار الçم واالنتقاد و  قد يكون فيه تزوير، قد يكون فيه ما فيه من العلل، فإذا لم يسنده إ� قائله صار هو القائل ،كذباً 
صون لعرضه ومنعاً األلم ووzلك إسناده إ� قائله هو األوé واألس ،يوجه إ°ه، فال يعرف القائل إال هو فاالنتقاد يوجه إ°ه

 .للçم فيه
 ،فيهفيهفيهفيه هناك مزية ¨رص عليها العلماء وc طلب العلوهناك مزية ¨رص عليها العلماء وc طلب العلوهناك مزية ¨رص عليها العلماء وc طلب العلوهناك مزية ¨رص عليها العلماء وc طلب العلولكن أيضاً بوجود اإلسناد  ،أيضاً اإلسناد �جرد اإلسناد بال شك مزية

ما بينه أن يقل الرواة  ،إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم -سواء �ن من الرواة أو صاحب كتاب-أي قلة عدد الرواة ب� الراوي 
وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم لكن ب(ط اتصال السند، أو أن يهذب يعÙ يسقط من اإلسناد يقول هذا إسناد �A ال، 

العدد  وقّل     ،،،،أن يقل عدد الرواة ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم مع عدم إسقاط أحد منهمأن يقل عدد الرواة ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم مع عدم إسقاط أحد منهمأن يقل عدد الرواة ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم مع عدم إسقاط أحد منهمأن يقل عدد الرواة ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم مع عدم إسقاط أحد منهمهو  اإلسناد العا�اإلسناد العا�اإلسناد العا�اإلسناد العا�
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طلب اإلسناد العا� سنة : واإلمام أ?د ر?ه اهللا تعا� يقول ،لعله يأÏ بيان بعضها ،ليس من سقط و�نما من أمور أخرى
عّمن سلف، وªن أصحاب عبد اهللا بن مسعود ر� اهللا عنه يرحلون من الكوفة من العراق يرحلون إ� ا�دينة ليسمعوا 

 ،لكنهم يريدون علو السند ،اهللا عنه بن مسعود ر�اوربما ا3ديث Èدونه عند  ،من عمر بن اrطاب ر� اهللا عنه
 ،فإذاً هذه رحلة x طلب علو اإلسناد ليست رحلة للحديث فقط ،فõنوا يذهبون فيأخذون من عمر ومن غ�ه من ا�دينة

 . �ن يهمهم علو اإلسناد، وعلو اإلسناد مطلب هام عند ا�حدث� اً فإذ ،و�نما لعلو اإلسناد
    : : : : نأÏ إ� تعريف اإلسناد العا�نأÏ إ� تعريف اإلسناد العا�نأÏ إ� تعريف اإلسناد العا�نأÏ إ� تعريف اإلسناد العا�

    ....اسم فاعل من العلو ضد الÚولاسم فاعل من العلو ضد الÚولاسم فاعل من العلو ضد الÚولاسم فاعل من العلو ضد الÚول    ::::x اللغةx اللغةx اللغةx اللغةاإلسناد العا� اإلسناد العا� اإلسناد العا� اإلسناد العا� 
ذلك لو جاءنا بيان ، فهو اzي قل عدد رجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أكgفهو اzي قل عدد رجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أكgفهو اzي قل عدد رجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أكgفهو اzي قل عدد رجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أكg ::::وأما x االصطالحوأما x االصطالحوأما x االصطالحوأما x االصطالح
ص± اهللا عليه  فنجد أحد الطريق� للبخاري فيه طريق يوصله با²a ،وا3ديث مثًال يرويه اMخاري ،حديث Z طريقان

طبعاً كما  ،فنقول أن األربعة إسناد �A ،وطريق آخر يصل فيه إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم بأربعة ،وسلم ¸مسة فرضاً 
منشأهما  ،جاءنا ا3ديث من طريق� اً فإذ ،تقدم ال تغيب عن األذهان سالمة السند ونظافة السند يعÙ عدم السقط فيه

وطريق �ن بينه وب� ا²a  ،ثم طريق �ن بينه وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم «سة ،Mخاريمن شخص واحد مثًال من ا
كون هذا أصح أو هذا أصح هذا أمر  ،هو أ] منه ،فنقول طريق األربعة أ] من طريق اrمسة ،ص± اهللا عليه وسلم أربعة

ما وصل فيه بأربعة أ] äا  اً فإذ ،إلسنادين العا� واaازلوسيأÏ معنا بيان ا�فاضل ب� ا ،لكن هو أ] منه بال شك ،آخر
 .وصل فيه ¸مسة، هذا بيان ا�عريف

] العكس من  :االصطال� هواالصطال� هواالصطال� هواالصطال� هو    تعريفهتعريفهتعريفهتعريفهو�ذلك x  ،كما تقدماسم فاعل من الÚول وهو ضد العلو اسم فاعل من الÚول وهو ضد العلو اسم فاعل من الÚول وهو ضد العلو اسم فاعل من الÚول وهو ضد العلو     ::::x اللغةx اللغةx اللغةx اللغةاإلسناد اaازل اإلسناد اaازل اإلسناد اaازل اإلسناد اaازل 
هو اzي كg عدد هو اzي كg عدد هو اzي كg عدد هو اzي كg عدد  :بينما هنا نقول x اإلسناد اaازل ،ل عدد رجاZوá اإلسناد العا� قلنا هو اzي ق ،تعريف اإلسناد العا�

اMخاري يروي ا3ديث من طريق�  ،و] ما تقدم x ا�مثيل    ،،،،رجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أقلرجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أقلرجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أقلرجاZ بالنسبة إ� سند آخر يرد به ذلك ا3ديث بعدد أقل
فنقول الطريق اzي  ،م بأربعةأحدهما يصل إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ¸مسة واآلخر يصل إ� ا²a ص± اهللا عليه وسل

 ،وصل به إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ¸مسة هذا نازل بالنسبة لآلخر، ألنه وجد ا3ديث من طريق آخر العدد فيه أقل
يعÙ البد من وجود  ،فيعرف الÚول بالعلو والعلو بالÚول ،طريق األربعة هو العا� وطريق اrمسة هو اaازلاً فإذ ،أربعة
 . � حÌ نقول هذا �A وهذا نازلاالثن

فهو  بقية األقسامبقية األقسامبقية األقسامبقية األقساموأما  ،علو مطلقعلو مطلقعلو مطلقعلو مطلقمن هذه األقسام يقولون عنه أنه  واحدواحدواحدواحد ،ينقسم العلو إ� «سة أقسام    ::::نأÏ إ� أقسام العلونأÏ إ� أقسام العلونأÏ إ� أقسام العلونأÏ إ� أقسام العلو
 . فاألول من هذه األقسام وهو العلو ا�طلق ،علو نس²علو نس²علو نس²علو نس²

وهو أجّل أقسام  ،وهذا هو العلو ا�طلقوهذا هو العلو ا�طلقوهذا هو العلو ا�طلقوهذا هو العلو ا�طلق ،،،،اد صحيح نظيفاد صحيح نظيفاد صحيح نظيفاد صحيح نظيفالقرب من رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم بإسنالقرب من رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم بإسنالقرب من رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم بإسنالقرب من رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم بإسن    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
أو أجّل أقسام  افثلك هذا أجّل علو ،ألنه وصل به إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم بعدد أقل مع صحة السند وسالمته ،العلو

 .يانههذا إذاً هو العلو ا�طلق وأما ما عدا ذلك من األقسام ف� علو نس² كما سيأÏ ب ،العلو كما تقدم
مثال ذلك القرب  ،ده العدد إ� رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمده العدد إ� رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمده العدد إ� رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمده العدد إ� رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمععععْْْْ    و�ن كg و�ن كg و�ن كg و�ن كg ننننَ َ َ َ     ،،،،القرب من إمام من أئمة ا3ديثالقرب من إمام من أئمة ا3ديثالقرب من إمام من أئمة ا3ديثالقرب من إمام من أئمة ا3ديث    ::::القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6

مع الصحة ونظافة اإلسناد أيضاً، بيان ذلك أن الراوي Z طريق قريب يوصله  ،من األعمش أو ابن جريح أو مالك أو غ�هم
هنا علو نس²  اً فإذ، أو يوصله إ� ابن جريج أو إ� مالك رحم اهللا اÎميع ،قد يكg العددلكن بعد األعمش  ،إ� األعمش

ب� هذا اإلمام وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم قد يتغ� ويزيد  ،ماملكن بعد هذا اإل ،يوصله بأحد هؤالء األئمة فقط
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سواء �ن ابن جريح سواء �ن مالك أو �ن  ،ا�قصود هذا علو نس² نسبة إ� ذلك اإلمام اً فإذ ،العدد عن اإلسناد اآلخر
 اً فإذ ،ألن العدد كما قلنا قد يزيد بعد ذلك اإلمام ا،وليس مطلق انسبي اصار علو اً فإذ ،غ�هما من األئمة x هذا اMاب

 . ولكنه علو نس² ] ما تقدم االعدد قل بينه وب� اإلمام عن طريق آخر فيكون ذلك علو
ما كg اعتناء  وهذا اaوع هو ة أحد الكتب الستة أو غ�ها من الكتب ا�عتمدةة أحد الكتب الستة أو غ�ها من الكتب ا�عتمدةة أحد الكتب الستة أو غ�ها من الكتب ا�عتمدةة أحد الكتب الستة أو غ�ها من الكتب ا�عتمدةييييالقرب بالنسبة إ� رواالقرب بالنسبة إ� رواالقرب بالنسبة إ� رواالقرب بالنسبة إ� روا    ::::القسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الثالقسم ا7الث
اعت; ا�تأخرون بهذا أن يصلوا إ� أحد الكتب الستة بطريق ف ،بدال وا�ساواة وا�صافحةمن ا�وافقة واأل ،ا�تأخرين به

 ة،ابن ماج ،النسا# ،الkمذي ،مسلم، أبو داود وأمثًال اMخاري  يع; ،فهو قرب إ� صاحب الكتاب، غريب بطريق قص�
طريقاً  هافوجد طرقاً لكن Èد بعض ،هذه الكتب الستة، أحد اaاس úث عن طرق توصله إ� أحد هذه الكتب الستة مثالً 

علو إ�  ،اهللا عليه وسلمأقل مع السالمة x اإلسناد فنقول هذا علو بالنسبة Z، لكن ليس علواً مطلقاً إ� ا²a ص± 
قرب  إذاً  ،أو ابن ماجة ،أو النسا# ،كتاب الkمذي أو ،أو كتاب أ´ داود ،كتاب مسلم أو ،كتاب اMخاري ،صاحب الكتاب

 ،قد يبعد بعد ذلك ويكg العدد بعد صاحب الكتاب ،من ا²a ص± اهللا عليه وسلم امن صاحب الكتاب وليس قرب
 . علو نس² فهو أقلعدد لكتاب لكن ما بينه وب� صاحب ا

    ههههc الوصول إ� شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريقc الوصول إ� شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريقc الوصول إ� شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريقc الوصول إ� شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريق ا�وافقةا�وافقةا�وافقةا�وافقة ا�وافقة؟ا�وافقة؟ا�وافقة؟ا�وافقة؟    فما cفما cفما cفما cا�وافقة،  من ا�تأخرين به ءاناعت äا كgقالوا و
ä بعدد أقلä بعدد أقلä بعدد أقلä قل ا�صنف هنا اإلمام مسلم مثًال، ي ،عنهعنهعنهعنه    ههههطريقطريقطريقطريقبببب    روىروىروىروىلو لو لو لو     اااابعدد أقلa ،ي يريد علو السند إ� ا�صنفzهذا ا Ùريد يع

ال  ،، لكنه وجد طريقاً آخر يأÏ إ� شيخ مسلما3ديث من طريق اإلمام مسلم لوجد فيه نزوال ىقل، لو روأأن يصل بعدد 
فهذا علو لكنه علو نس² كما  ،فكأنه �اوز مسلماً x هذه الرواية فجاء إ� شيخ مسلم ،Ï إ� مسلم يأÏ إ� شيخ مسلمأي

 .تقدم
يعÙ -روى اMخاري عن قتيبة عن مالك حديثاً يقول لو روينا هذا ا3ديث : "x �ح اaخبة قالبن حجر اومّثل Z ا3افظ 

ولو  ،يقول فلو رويناه من طريقه �ن بيننا وب� قتيبة ثمانية -لو روى هذا ا3ديث اMخاري عن قتيبة عن مالك حديثاً 
فقد حصلت aا  ،ثًال لõن بيننا وب� قتيبة فيه سبعةروينا ذلك ا3ديث بعينه من طريق أ´ العباس الýّاج عن قتيبة م

 .هذا ا�مثيل من ا3افظ ابن حجر إذاً  ،مع علو اإلسناد ] اإلسناد إ°ه ،Mخاري x شيخه بعينهمع اوافقة ا�
وب� يقول لو أن اMخاري روى عن قتيبة عن مالك حديثاً، لو جاء ا3افظ ابن حجر فرواه من طريق اMخاري لõن بينه 

´ العباس الýاج وهو أحد شيوخ اMخاري عن قتيبة لõن بيننا ألو روينا ذلك ا3ديث بعينه من طريق وقتيبة ثمانية، يقول 
ب� اMخاري وب� قتيبة شيخه أبو العباس الýاج، فاMخاري يروي عن أ´  ،فإذاً هناك طريق يوصلنا ،وب� قتيبة فيه سبعة

بن حجر يصل إ� قتيبة بثمانية، لكنه �ا úث فوجد طريقاً يوصله إ� الýاج �اوز اMخاري العباس عن قتيبة، ا3افظ ا
 . قل العدد فيكون ذلك علو x السند واهللا أعلم إذاً  ،�ن بينه إ� قتيبة سبعة ،إ� الýاج
    ....x اMدل إ� شيخ الشيخx اMدل إ� شيخ الشيخx اMدل إ� شيخ الشيخx اMدل إ� شيخ الشيخيكون الوصول يكون الوصول يكون الوصول يكون الوصول     ،،،،صل إ� الشيخ x ا�وافقةصل إ� الشيخ x ا�وافقةصل إ� الشيخ x ا�وافقةصل إ� الشيخ x ا�وافقةأن يأن يأن يأن ي     من من من منبدالبدالبدالبدالفففف    ،،،،بدالبدالبدالبدالما يسð باألما يسð باألما يسð باألما يسð باألأو  وأما اMدلوأما اMدلوأما اMدلوأما اMدل

قاZ أيضاً ا3افظ ابن  ، مثاZ ماعنهعنهعنهعنه    ههههطريقطريقطريقطريقمن من من من äا لو روى äا لو روى äا لو روى äا لو روى  الوصول إ� شيخ شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريقه بعدد أقلالوصول إ� شيخ شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريقه بعدد أقلالوصول إ� شيخ شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريقه بعدد أقلالوصول إ� شيخ شيخ أحد ا�صنف� من غ� طريقه بعدد أقل: : : : فهوفهوفهوفهو
 من قتيبة ،القعن² عن مالك إ�كأن يقع aا ذلك اإلسناد بعينه من طريق أخرى  :حجر

ً
يعÙ قتيبة  ،فيكون القعن² فيه بدال

من قتيبة كما x  x اإلسناد األول هنا القعن² حل �له فكأنه مساوياً Z؛ فثلك قالوا هذا بدل، يعÙ القعن² صار بدال �ن
 .مثال ا�وافقة السابق

  نسبة إ� مصنã أحد الكتب الستةنسبة إ� مصنã أحد الكتب الستةنسبة إ� مصنã أحد الكتب الستةنسبة إ� مصنã أحد الكتب الستة    ،،،،وc من أقسام الغريب النس²وc من أقسام الغريب النس²وc من أقسام الغريب النس²وc من أقسام الغريب النس² ا�ساواةا�ساواةا�ساواةا�ساواة تأÏ معنا
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بطريق لو رواه من طريق بطريق لو رواه من طريق بطريق لو رواه من طريق بطريق لو رواه من طريق     يأÏ الراوييأÏ الراوييأÏ الراوييأÏ الراوي    ،،،،وي إ� آخره مع إسناد أحد ا�صنف�وي إ� آخره مع إسناد أحد ا�صنف�وي إ� آخره مع إسناد أحد ا�صنف�وي إ� آخره مع إسناد أحد ا�صنف�سناد من الراسناد من الراسناد من الراسناد من الراعدد اإلعدد اإلعدد اإلعدد اإل    اءاءاءاءستوستوستوستوااااهو هو هو هو     ::::فا�ساواةفا�ساواةفا�ساواةفا�ساواة
كما قال ا3افظ ابن حجر أن يروي النسا# مثًال حديث يقع بينه وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم فيه أحد  ا�صنف لوصلا�صنف لوصلا�صنف لوصلا�صنف لوصل

فنساوي  ،وسلم فيه أحد ع( نفساً  فيقع aا ذلك ا3ديث بعينه بإسناد آخر بيننا وب� ا²a ص± اهللا عليه فساً،ع( ن
النسا# من حيث العدد، كم ب� اMخاري والنسا# من الزمن، زمن ليس بالقص�، ومع ذلك Z طريق يوصله با²a ص± 

ً ،يكون مساوياً بالعدد لسند النسا# ،اهللا عليه وسلم يكون مساوياً لسند للنسا# �َ ما �نت x شيخ النسا# وال x  فإذا
 . فيكون ساوى النسا# x عدد اإلسناد مع فارق الزمن اzي بينهما كما تقدم ،يخه إنما �نت أ] من ذلكشيخ ش

تلميذ اMخاري Z مثال ، يعc Ù استواء عدد اإلسناد من الراوي إ� آخره مع إسناد تلميذ أحد ا�صنف�c استواء عدد اإلسناد من الراوي إ� آخره مع إسناد تلميذ أحد ا�صنف�c استواء عدد اإلسناد من الراوي إ� آخره مع إسناد تلميذ أحد ا�صنف�c استواء عدد اإلسناد من الراوي إ� آخره مع إسناد تلميذ أحد ا�صنف�    ::::ما ا�صافحةما ا�صافحةما ا�صافحةما ا�صافحةأأأأ
إسناداً أيضاً يصل به إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم  فيجد يأÏ هذا ا�تأخرثم  ة،إسناد يوصله با²a ص± اهللا عليه وسلم بست

من غ� طريق هذا ا�لميذ يصل به إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم بنفس العدد، فيكون كأنه Aش معه و�أنه صافحه، وهو 
zا سميت ا�صافحة و�ال فليس سمو ذلك مصافحة ألنه كأن هذه ا�صافحة تكون ب� من تالقيا و ،الزمن بينهما بعيد

 .هناك مصافحة وال تال�
بدال وا�ساواة وا�صافحة فيما اعت; به ا�تأخرون من علو السند إ� أصحاب نعود لألقسام يعÙ صارت هذه ا�وافقة واأل

 . الكتب الستة
 أن ة عن اMيهñ عن ا3اكم أ] منفما أرويه عن ثالث" :ومثاZ ما قاZ اaووي العلو بتقدم وفاة الراويالعلو بتقدم وفاة الراويالعلو بتقدم وفاة الراويالعلو بتقدم وفاة الراوي    ::::القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع
عندنا ابن خلف واMيهñ رحم اهللا  "عن أ´ بكر بن خلف عن ا3اكم �قدم وفاة اMيهñ عن ابن خلف :أرويه ثالثة

 ،فاإلمام اaووي يقول ما أرويه عن ثالثة عن اMيهñ ،لكن اMيهñ أقدم وفاة من ابن خلف ،x زمن ااÎميع Àهما Aش
فابن خلف  ،نه وب� اMيهñ ثالثة يكون أ] من أن يرويه عن ابن خلف أو عن ثالثة إ� ابن خلف عن ا3اكميعÙ بي

خالص  أخر فيسمع منهx زمن لكن اMيهñ أقدم وفاة، فهنا علو بتقدم الوفاة، ألن من توá ال يأÏ مت اواMيهA ñش
 ، لكن اzي Aش بعده يأÏ إنسان لم يسمع من اMيذهب

ً
فثلك  ،هñ فيسمع من ابن خلف فيكون هناك يعÙ أكg نزوال

 . بالنسبة �قدم الوفاة، وقلنا هنا أن اMيهñ �نت وفاته أقدم من وفاة ابن خلف بسن� قالوا هذا علو
 ،سمع منه بعده ن�ن أ] ä افمن سمع منه متقدم ،، أي بتقدم السماع من الشيخيكون بتقدم السماعيكون بتقدم السماعيكون بتقدم السماعيكون بتقدم السماع :القسم اrامسالقسم اrامسالقسم اrامسالقسم اrامس

 ،وتساوى العدد إ°هما ،واآلخر منذ أربع� سنة ،وسماع أحدهما منذ ست� سنة مثالً  ،مثاZ أي يسمع شخصان من شيخ
فذاك  ،ربع� سنةأبينما ا7ا6 سمع من  ،ألن األول سمع منذ ست� سنة وهو يسمع من هذا الشيخ ،فاألول أ] من ا7ا6

 الطريق إ°ه يكون أ] فهو  ،دد متساوي إ� االثن�الع ،سمع قبله من ع(ين سنة من هذا الشيخ
ً
ولكن اzي سمع أوال

هناك زيادة وال نقص x العدد  و�ال العدد هو هو، ما ،قدم السماع فقط�بالنسبة  إنما هو ،علو نس²، وليس فيه قلة عدد
 . هذا بالنسبة ألقسام العلو

     ::::أقسام الÚولأقسام الÚولأقسام الÚولأقسام الÚول
 .ف� ما تقدم معنا من أمثلة فيها علو فضده الÚول ،فالعلو ضده الÚول ،c ] اÎانب اآلخر من أقسام العلو

طيب تأÏ معنا فقرة  ،ف� قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام الÚول ،تعرف من ضدهاو فأقسام الÚول أيضاً «سةفأقسام الÚول أيضاً «سةفأقسام الÚول أيضاً «سةفأقسام الÚول أيضاً «سة
cاب وMهذا ا x :    

  هل العلو أفضل أو الÚول ؟هل العلو أفضل أو الÚول ؟هل العلو أفضل أو الÚول ؟هل العلو أفضل أو الÚول ؟
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 ،وهذا قول اÎمهور، ألنه يبعد كgة احتمال اrلل عن ا3ديث ،قول العلماءقول العلماءقول العلماءقول العلماء    العلو أفضل من الÚول ] الصحيح منالعلو أفضل من الÚول ] الصحيح منالعلو أفضل من الÚول ] الصحيح منالعلو أفضل من الÚول ] الصحيح من
يعÙ صار  ،إذا تساوى اإلسنادان x القوة ؟وهذا مÌ" الÚول شؤم: "قال ابن ا�ديÙ ،، ال يرغبون فيهوالÚول مرغوب عنهوالÚول مرغوب عنهوالÚول مرغوب عنهوالÚول مرغوب عنه

سناد �A، واإلسناد اآلخر رجاZ أكg وهو هذا إ لكن أحدهما عدد رجاZ أقل مع سالمته فإذاً  ،سنادان Àهما قويإعندنا 
فإذا فإذا فإذا فإذا يفضل العدد األقل، يفضل العلو هذا إذا تساوى اإلسنادان x الصحة،  ؟أيهما أفضل،صحيح أيضاً فصحيح مع صحيح 

 .فنقول العلو أفضل تساوى اإلسنادان x القوةتساوى اإلسنادان x القوةتساوى اإلسنادان x القوةتساوى اإلسنادان x القوة
إذا صار اإلسناد اaازل أقوى من حيث إذا صار اإلسناد اaازل أقوى من حيث إذا صار اإلسناد اaازل أقوى من حيث إذا صار اإلسناد اaازل أقوى من حيث  مÌ؟مÌ؟مÌ؟مÌ؟أفضل، ، فهنا قد يكون أحياناً اإلسناد اaازل لو اختلف اإلسنادان x القوةلو اختلف اإلسنادان x القوةلو اختلف اإلسنادان x القوةلو اختلف اإلسنادان x القوة    

فإذاً فإذاً فإذاً فإذاً  ،، فإذاً اaازل أفضلأو �نت فيه مزية أو زيادة أو ما شابه ذلكأو �نت فيه مزية أو زيادة أو ما شابه ذلكأو �نت فيه مزية أو زيادة أو ما شابه ذلكأو �نت فيه مزية أو زيادة أو ما شابه ذلك ،، فهذه ا3الة بال شك يقدم ويكون هو أفضلالرجالالرجالالرجالالرجال
 تaازل أقوى أو �نبال شك مÌ تساوى اإلسنادان x القوة، أما إذا �ن اإلسناد ا نقول العلو أفضل ،ليس العلو ] إطالقهليس العلو ] إطالقهليس العلو ] إطالقهليس العلو ] إطالقه

فبال شك يكون اإلسناد اaازل يكون أفضل x هذا  ،فيه مزية أو لطيفة من اللطائف أو زيادة معت¯ة êا أثر x ا3كم
 .اMاب

cازل وaاإلسناد العا� واإلسناد ا x هذا ا�وضوع x إ� آخر فقرة Ïنأ : 
لكن òد أن بعض  ،x األسانيد العا°ة أو اaازلة بش� Aمال توجد مصنفات خاصة  :أشهر ا�صنفات x هذا اMابأشهر ا�صنفات x هذا اMابأشهر ا�صنفات x هذا اMابأشهر ا�صنفات x هذا اMاب 

̄ه من علو اإلسناد  ،العلماء أفرد أجزءا معينه x أسانيد بعض األئمة واعت; بذلك اعت; األئمة فوبال شك أن هذا اعت
 .با7الثيات مثالً 
طبعاً هذه تكون لإلمام مالك ومن سبق  ،أن يكون ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ثالثةأن يكون ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ثالثةأن يكون ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ثالثةأن يكون ب� الراوي وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ثالثة    ::::ومع; ا7الثياتومع; ا7الثياتومع; ا7الثياتومع; ا7الثيات

ا�اب÷  :تزيد عن اثن� سانيد تصله با²a ص± اهللا عليه وسلم الأألن اإلمام مالك ربما òد Z  ا،اإلمام مالك يس�
وقد ُصنف  ،والصحا´، لكن ا7الثيات عند اإلمام مالك كث�ة، لكن من تأخر عن اإلمام مالك قد òد Z مثال ثالثيات

 .فهذه ا7الثيات تدل ] علو السند بالنسبة êذا الراوي ،مصنفات كثالثيات اMخاري وثالثيات أ?د وغ�همالك بذ
، بال شك هذا علو سند ،الصحا´ وا�اب÷ وتاب÷ ا�اب÷ :ةمثًال اMخاري òد بينه وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ثالثة روا

òد بينهما ب�  ،لكن عندما نبحث x زمن اMخاري أو x زمن أ?د رحم اهللا اÎميع ،ما قالوا علو سند قالوا ثالثيات هم
لكن êم أحاديث و�ن �نت x بعضها أو Mعضهم  ،أو أكg ةا²a ص± اهللا عليه وسلم عدد x الغالب ما يصل إال بأربع

وهذا  ،فبال شك هذا علو سند ،إال ثالثة وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم اأحاديث لم يكن بينه تلكن وُجد ،قلة فيها
أن يكون بينهم وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ثالثة، وبال شك  ،ومن أ] أسانيد اإلمام أ?د ،من أ] أسانيد اMخاري

 ،لنسبة êذاب� أ?د وب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم òد ا7الثة عدد قليل با ا ب� الزمن ب� اMخاري أوأنا هذا إذا قارنّ 
فهذا علو مطلق x  ،بما يسð بالعلو ا�طلق اوهذا ما تقدم معن ،فهذه مزية بال شك أن يقرب إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم

 .هذا
وäا ُصنف x ذلك ثالثيات اإلمام اMخاري، Ðعها  ،وقد اهتم العلماء باألسانيد العوا� بهذه الصورة عن طريق ا7الثيات

عها السّفاريÙ، وهذا بال Ðو�ذلك x ا7الثيات ثالثيات اإلمام أ?د ر?ه اهللا تعا�  ،جر رحم اهللا اÎميعا3افظ ابن ح
يتأخر الزمن ويقل الرواة  هلوصول للن² ص± اهللا عليه وسلم بعدد أقل من الرواة، فكونلشك كما قلنا مزية êذين اإلمام� 

وهناك ثالثيات أخرى لغ�  ،�ن وُجد ذلك x كتابه أو وجد Z أسانيد x هذا وهذا مزية ،اإلسنادعلو x هذا بال شك هذا 
ن ا3رص ] أفبال شك  ،قلة إنما وجد او�ن �ن x بعضه ،هذين اإلمام�، ُقّيد بعضهما وسجل Mعضهم أيضاً أحاديث



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ٣٦ - 

 

  تقليل العدد ب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم وب� ا�صنف أو
ّ
فÇما كg العدد  ،3ديث من العgاتم اب� الراوي هذا يسل
لكن إذا قل العدد يكون قد سلم x  ،كg عدد الرواة كg عدد اaقد x الرواة و�ذا، فيحصل من العقبات الþء الكث�

وتب� بأن  ،نا من علو اإلسناد أو من اإلسناد العا� واaازليوبهذا نكون انته ،وهذه مزية علو اإلسناد ،الغالب من هذا
aاألمثلة كما تقدم بيانه، وبال شك أن العلماء �نوا ¨رصون ] علو السند و] نظافته، ا x رصون وازل يقابل العا�¨

    .نكون بهذا قد فرغنا من ا�صطلح، القرب من ا²a ص± اهللا عليه وسلم x رواياتهم ]

    ))))ÄÄÄÄ((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
 .ك x ا�صطلحهذا هو الشق ا7ا6 من ا�قرر وهو ا3ديث وªن قبل ذل

    ))))كتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالة((((: وبدايتنا x منهج ا3ديث يبدأ من
، ثم نأÏ إ� األبواب واألحاديث اً فنُعرف إذ

ً
Aلغة و� 

ً
 .الصالة أوال

و�ا نزل القرآن جاء موافقاً �ا �ن  ،وهذا �ن شائعاً À xم العرب قبل ورود ال(ع بذلك ،ا½Aء ¸� :لغةلغةلغةلغة    الصالةالصالةالصالةالصالةتعريف تعريف تعريف تعريف فففف
ِهمِهمِهمِهمْْْْ    {: فيقول اهللا سبحانه وتعا� ،ربعليه الع ْْ � َعلَي َعلَي َعلَي َعلَيْْ� �� . êم واستغفر êم دعُ اأي  }وََصلوََصلوََصلوََصل

 أما تعريفها 
ً
A� 
ً
A� 
ً
A� 
ً
A�:  ٍعبد هللا سبحانه وتعا� بأقوال وأفعال�كب�  فهو ا�تتمة بالتسليمو¥صوصة مفتتحة با¥. 

ال بد فيها من ا�عبد حÌ تكون اللفظ ف اوال بد من أن نضيف أو òعل *مة ا�عبد ألن بعض ا�عاريف خا°ة من هذ
نقول القول تعبداً هللا  ،صالًة �عية يثاب عليها العبد عند اهللا سبحانه وتعا�، نعمل العمل تعبداً هللا سبحانه وتعا�

 .سبحانه وتعا�
من  ،الþء الكث� وبال شك فيها من ا½Aء ،الشتماêا ] ا�ع; اللغوي، وهو ا½Aء با�r    ::::سمسمسمسمأما تسمية الصالة بهذا االأما تسمية الصالة بهذا االأما تسمية الصالة بهذا االأما تسمية الصالة بهذا اال

 . ففيها ا½Aء واzكر وغ� ذلك ،أول ما يقرأ فيها وc فا�ة الكتاب إ� آخر ما ينت� أو تنت� به الصالة
وªن أول ما فرضت ر�عت�، ثم زيد x صالة  ،ففرضت الصالة قبل اêجرة بنحو بثالث سن� °لة ا�عراج    ::::أما فرضيتهاأما فرضيتهاأما فرضيتهاأما فرضيتها

، وأما ا�غرب والفجر فلم يزد فيهما، فا�غرب c وتر اaهار،  ا3§ صارت أربعاً، وبقيت صالة
ً
ا�سافر ] ما فرضت أوال

 .فكأنه أغ; ذلك عن الزيادة واهللا أعلم اءةوصالة الفجر تطول فيها القر
 ))))))))باب ا�واقيتباب ا�واقيتباب ا�واقيتباب ا�واقيت(((((((( :ذكره ا3افظ ابن حجر x اMلوغ x بلوغ ا�رام وأول األبواب معنا x كتاب الصالة ] ما

 ف� صالة êا وقت Z ،وا�راد به هنا الوقت اzي عينه اهللا سبحانه وتعا� ألداء الصلوات ا�فروضة ،Ðع ميقات    ::::وا�واقيتوا�واقيتوا�واقيتوا�واقيت 
 .Ï معنا األحاديث تب� aا ذلكأوت ،بداية وZ نهاية

وقت الظهر وقت الظهر وقت الظهر وقت الظهر (: : : : ه وسلم قاله وسلم قاله وسلم قاله وسلم قالرررر���� اهللا عنهما، أن ا²a ص± اهللا علي اهللا عنهما، أن ا²a ص± اهللا علي اهللا عنهما، أن ا²a ص± اهللا علي اهللا عنهما، أن ا²a ص± اهللا علي    ووووحديث عبد اهللا بن عمرحديث عبد اهللا بن عمرحديث عبد اهللا بن عمرحديث عبد اهللا بن عمر :فأول حديث معنا x اMاب هوفأول حديث معنا x اMاب هوفأول حديث معنا x اMاب هوفأول حديث معنا x اMاب هو 
لم تصفر الشمس، ووقت صالة ا�غرب لم تصفر الشمس، ووقت صالة ا�غرب لم تصفر الشمس، ووقت صالة ا�غرب لم تصفر الشمس، ووقت صالة ا�غرب     إذا زالت الشمس، وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤، ووقت الع¤ ماإذا زالت الشمس، وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤، ووقت الع¤ ماإذا زالت الشمس، وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤، ووقت الع¤ ماإذا زالت الشمس، وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤، ووقت الع¤ ما

    ))))ووقت صالة العشاء إ� نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسووقت صالة العشاء إ� نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسووقت صالة العشاء إ� نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسووقت صالة العشاء إ� نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس    ،،،،لم يغب الشفقلم يغب الشفقلم يغب الشفقلم يغب الشفق    ماماماما
 ....رواه مسلمرواه مسلمرواه مسلمرواه مسلم

ولسنا úاجة إ� بيان  ،يث كما أورده ا3افظ ابن حجر x بلوغ ا�رام وا3ديث كما نرى x صحيح مسلمهذا هو نص ا3د
 ،فال �تاج إ� تصحيح بعد ذلك ،فا3ديث إذا ورد x الصحيح� أو x أحدهما فيكفيه أنه ورد x أصح كتب السنة ،درجته

 . ] ما ب� األئمة ر?هم اهللا تعا� أما إذا ورد ا3ديث x غ� الصحيح� فلعلنا نب� درجته
    : : : : من األلفاظ الواردة x هذا اaصمن األلفاظ الواردة x هذا اaصمن األلفاظ الواردة x هذا اaصمن األلفاظ الواردة x هذا اaص
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زالت  ،من وسط السماء جهة الغروب تأي تغ� ومع; زالت الشمس "إذا زالت الشمسإذا زالت الشمسإذا زالت الشمسإذا زالت الشمس"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  
هار �نت x الوسط x وسط ثم إذا انتصف اa ،ألنها x أول اaهار تكون x جهة ا�(ق ،أي ا�رفت إ� جهة الغروب

فالظل يكون x اÎهة ا�عاكسة  ،ثم تتحرك جهة الغرب، فإذا �ر�ت جهة الغرب زال الظل من الغرب إ� ال(ق ،السماء
 . فهذا مع; الزوال، أي إذا �ر�ت الشمس من وسط السماء ،للشمس

أيضاً تابع �ا سبق x ابتداء الوقت، أن ظل الرجل لعل اMعض قد يفهم أن هذا  "وªن ظل الرجل كطوZوªن ظل الرجل كطوZوªن ظل الرجل كطوZوªن ظل الرجل كطوZ"ثم قال بعد ذلك  
Z² ص±  أنه كطوaعض من يقول ذلك، بل أن قول اMبمع; زالت الشمس، وهذا خطأ، وأنا أقول ذلك بأنا قد سمعنا من ا

ء أما وقت الزوال عندما تكون الشمس x وسط السما ،هو آخر وقت الظهر " وªن ظل الرجل كطوZوªن ظل الرجل كطوZوªن ظل الرجل كطوZوªن ظل الرجل كطوZ"اهللا عليه وسلم 
فلما تكون الشمس x ، و�ال فأي شاخص Z ظل ،فالشاخص ليس Z ظل، وذكر الرجل هنا من باب ا�غليب وا�مثيل فقط

الظل  أوسط السماء فال ظل للشاخص، ألن ظله يكون عليه فال ظل Z أصًال، ثم لّما تتغ� الشمس وتتجه جهة الغرب يبد
حÌ إذا صار الظل ] األرض جهة ال(ق  ،�ر�ت الشمس جهة الغروب x جهة ال(ق يبدأ قليًال قليًال ثم يطول *ما

 . فيتنبه êذا ،مساوياً لطول الشاخص هذا هو نهاية وقت صالة الظهر
ووقت ووقت ووقت ووقت "ثم قال ص± اهللا عليه وسلم " وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤وªن ظل الرجل كطوZ ما لم ¨§ وقت الع¤" :ثم قال ص± اهللا عليه وسلم بعد

 دون أي قربت من الغروب، والصفرة لون ،صفرار الشمس إنما يكون قريباً من غروبهاا "لم تصفر الشمسلم تصفر الشمسلم تصفر الشمسلم تصفر الشمس    الع¤ ماالع¤ ماالع¤ ماالع¤ ما
ثم تأÏ ا3مرة بعد غياب الشمس، فالصفرة للشمس إذا دنت من الغروب  ،تكون الصفرة والشمس ال تزال باقية ،ا3مرة

ية وقت صالة الصالة، ولعل يأÏ هناك بيان فإذن هذا نها ،تغ� لونها، �نت x األول بيضاء نقية ثم يتغ� لونها إ� الصفرة
 .وأيضاًح للوقت ا�ختار لصالة الع¤ والوقت االضطراري نبينه إن شاء اهللا تعا�

والشفق ا�راد به هنا ا3مرة الÓ تظهر x  "لم يغب الشفقلم يغب الشفقلم يغب الشفقلم يغب الشفق    ماماماما"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم : أيضاً من األلفاظ الواردة 
وقرص الشمس إن ëب عنا  ،وهذه ا3مرة آثار للشمس ،ëبت الشمس òد ?رة x األفق األفق بعد غياب الشمس، إذا

فغياب قرص الشمس عنا قد ذهب لكنه ما ëب عن غ�نا ومن �ن x  ،يبZ Ô أثر x السماء، وهذا اللون داللة ] ذلك
وجود نور للشمس لكنه ëب عنا فظهرت هذه  ا3مرة الÓ تظهر x األفق c ا½°ل ]ف ،يرى الشمس ال يزال السماء لعله

 . ا3مرة فيتغ� من الصفرة إ� ا3مرة
ونصف الليل هو أوسطه، وا�راد بذلك أنه ذهب ثلث الليل  "إ� نصف الليل األوسطإ� نصف الليل األوسطإ� نصف الليل األوسطإ� نصف الليل األوسط"ثم قال ص± اهللا عليه وسلم بعد ذلك 

فا�راد  ،يكون هذا تقسيم الليلولث األول، ثم ذهب نصف ا7لث ا7ا6، ثم يأÏ بعد ذلك اaصف هذا مع ا7لث ا7ا
الليل ف ،وحساب الليل aعرف ثلثه ونعرف وسطه sتلف من فصل إ� فصل ،بنصف الليل األوسط هو منتصف الليل

أو نصف الليل فيحسب من وقت غروب ا  فمن أراد أن ¨سب ثلث الليل ،يبتدئ من غروب الشمس إ� طلوع الفجر
] x فصل لشمس إ� وقت طلوع الفجر ] x شهر أو ] x تلف ] مدار  ،يوم أوË تكون متقاربة إال أنا نقول أنها

 وق¤اً úسب فصول السنة واهللا أعلم ،السنة وsتلف طول الليل
ً
 .أو sتلف الليل طوال

    بيان األوقات كما بينها ا²a ص± اهللا عليه وسلم x هذا ا3ديثبيان األوقات كما بينها ا²a ص± اهللا عليه وسلم x هذا ا3ديثبيان األوقات كما بينها ا²a ص± اهللا عليه وسلم x هذا ا3ديثبيان األوقات كما بينها ا²a ص± اهللا عليه وسلم x هذا ا3ديث
ما تقدم من زوال الشمس، أي �رك الشمس من وسط السماء جهة الغرب، فإذا كما جاء x ا3ديث يبتدئ ك    ::::وقت الظهروقت الظهروقت الظهروقت الظهر

�ر�ت الشمس من وسط السماء إ� جهة الغرب هنا ابتدأ وقت الظهر، يستمر هذا الوقت إ� أن يصبح ظل الشاخص 
ف� شاخص  ، و�المثيلأو غ� رجل، و�ما تقدم ذكر الرجل إنما هو من باب ا�غليب أو من باب ا� �ن رجالً  كطوZ، سواءً 
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ثم يبدئ وقت الع¤ مبا�ة ال فاصل ب�  ،لشاخص مثل طوZ هنا انت� وقت الظهراإذا أصبح أو صار الظل  فإذاً  ،Z ظل
قد ال يستطيع اإلنسان أن ¨دد با½قيقة أو ما شابه ذلك إنما  :الوقت�، خرج وقت الظهر ابتدأ وقت الع¤، فثلك ا½قة هنا

ما  ،إذا صار الظل مثل طول الشاخص نقول انت� وقت الظهر ودخل وقت الع¤ وال فاصل بينهما ،واعتباريةc افkاضية 
 .أي وقت صالة الع¤ ،ينت� وقت هذه ويبتدئ وقت األخرىف ،وقت ب� الفريضت�هناك 

يث إ� أن يص� يعÙ جاء x بعض األحاد """"وقت الع¤ ما لم تصفر الشمسوقت الع¤ ما لم تصفر الشمسوقت الع¤ ما لم تصفر الشمسوقت الع¤ ما لم تصفر الشمس""""ثم قال ص± اهللا عليه وسلم     ::::وقت الع¤وقت الع¤وقت الع¤وقت الع¤    
طول الظل كطول x نهاية وقت الظهر يكون  ،مثليه ،طول الشاخص وقت الع¤ نهايته إ� أن يص� طول الظل مث®ْ 

يكون ذلك  ،ويكون ذلك أطول ،الشاخص، x نهاية وقت الع¤ يكون مثليه، وجاء x هذا ا3ديث ما لم تصفر الشمس
بيان اrالف x هذه ا�سألة ويكون هذا x �ديد الوقت ا�ختار لصالة x هللا تعا� ولعلنا نش� إ� هذا إن شاء ا ،أبعد

 .الع¤ وسيأÏ قريباً إن شاء اهللا تعا�
 هنا ذكر ص± اهللا عليه وسلم x ا3ديث قال ص± اهللا عليه وسلم-ثم يأÏ وقت صالة ا�غرب ويبتدئ     ::::وقت ا�غربوقت ا�غربوقت ا�غربوقت ا�غرب

إذا اكتمل غياب " فما ذكر aا اMداية، بداية صالة ا�غرب إذا ëبت الشمس -""""ووقت صالة ا�غرب ما لم يغب الشفقووقت صالة ا�غرب ما لم يغب الشفقووقت صالة ا�غرب ما لم يغب الشفقووقت صالة ا�غرب ما لم يغب الشفق""""
الوقت بعد، فإذا ëبت الشمس فهنا يبتدئ وقت  يدخل لمفما دام من الشمس ولو Áء يس� ظاهراً  ،القرص هنا يبتدئ

إذا أقبل إذا أقبل إذا أقبل إذا أقبل """" ص± اهللا عليه وسلم ذا كما ب� اê²aصالة ا�غرب، و] هذا يكون وقت الصالة أداَء�ً ويكون الصائم يفطر 
غياب  فإذاً  ،أو كما قال ص± اهللا عليه وسلم """"الليل من هاهنا وأدبر اaهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائمالليل من هاهنا وأدبر اaهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائمالليل من هاهنا وأدبر اaهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائمالليل من هاهنا وأدبر اaهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

الشفق األ?ر  """"ما لم يغب الشفقما لم يغب الشفقما لم يغب الشفقما لم يغب الشفق""""ثم حدد اaهاية قال ص± اهللا عليه وسلم  ،الشمس هو وقت ابتداء وقت صالة ا�غرب
x األفق بعد غياب الشمس، يظهر هناك ?رة هذه وجودها د°ًال ] قرب الشمس ليست بعيدة وهذا د°ل اzي يظهر 

ال  هل هناك فاصل ب� وقت ا�غرب ووقت العشاء ؟هل هناك فاصل ب� وقت ا�غرب ووقت العشاء ؟هل هناك فاصل ب� وقت ا�غرب ووقت العشاء ؟هل هناك فاصل ب� وقت ا�غرب ووقت العشاء ؟، فإذا ذهبت ا3مرة انت� وقت ا�غرب ،] بقاء وقت ا�غرب أيضاً 
  .انت� ا�غرب وابتدأ وقت صالة العشاء مبا�ة، فاصل
يعÙ نهايته  ،وقت العشاء إ� نصف الليل فإذا ëب الشفق كما ب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم فيكون ابتداءً     ::::لعشاءلعشاءلعشاءلعشاءوقت اوقت اوقت اوقت ا

وحساب اaصف كما تقدم úسب غروب الشمس وطلوع الفجر، فيبتدئ الليل من غروب الشمس  ،إ� منتصف الليل
 . وينت� بطلوع الفجر

وقت وقت وقت وقت وووو""""ا ب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم هنا ابتداًء وانتهاًء قال ص± اهللا عليه وسلم أما وقت صالة الصبح فكم    ::::وقت الفجروقت الفجروقت الفجروقت الفجر 
ألن  ،سð بالفجر الصادقيالفجر ا7ا6 أو ما : ويقصد ص± اهللا عليه وسلم بالفجر هنا """"صالة الصبح من طلوع الفجرصالة الصبح من طلوع الفجرصالة الصبح من طلوع الفجرصالة الصبح من طلوع الفجر

 أبيض يأÏ منتصباً x السماء ثم sتã فهذا ال اعت
ً
Aالشعاع األبيض : داد به، و�نما ا�قصود به الفجر أيهناك نوراً أو شعا

ويستمر  ،األفق ليس ا�نتصب إنما ا�متد x األفق هنا يبتدئ وقت صالة الصبح، هذا وقت ابتداء صالة الفجرx ا�متد 
ينها ا3ديث فهذه األوقات ابتداًء وانتهاًء كما ب. فإذا طلعت الشمس انت� وقت صالة الفجر ،ذلك إ� قبيل طلوع الشمس

 . أكgها هنا وبيّنا ما لم يب� ا3ديث
الصالة، الصالة قبل الوقت ال �زئ الصالة فيه، وبعد الوقت يأثم  ئأما قبلها فال �ز ،والصالة x األوقات ا�ذكورة c أداءً والصالة x األوقات ا�ذكورة c أداءً والصالة x األوقات ا�ذكورة c أداءً والصالة x األوقات ا�ذكورة c أداءً 

 هل تصح أو ال تصح ؟ ،بتأخ�ه إن لم يكن معذوراً، وهناك Àم للعلماء x صحة صالته بعد ذلك
فأما ا�قديم  ،إذن ال بد من أداء الصالة x وقتها، [ صالة ] ما تقدم بيانها x هذا ا3ديث ال يتقدم وال يتأخر عن ذلكف

كما قلنا فالصالة ال �زئ وc باطلة بال شك وال تؤدي الفرض، ولو ص± أكg من مرة قبل دخول وقت الصالة ال يعت¯ 
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 .خر بعد الوقت فيكون بعد ذلك قضاًء ويأثم با�أخ� إن لم يكن معذوراً أما إذا أ ،>زًئ وال مسقط للفريضة
úسب ما أشغله عن ذلك نوم أو سهو أو غ� ذلك من األمور الÓ قد تُشغل اإلنسان  ، فهوفإن �ن معذوراً فهو معذور

يسقط عنه اإلثم لكونه ولكنه  ،فهو معذور بذلك ويص® الصالة بعد وقتها ويعت¯ بعد الوقت قضاءً  ،ويتأخر بسببها
 .لم يكن معذوراً فهو آثم بذلك ا�أخ�إذا معذوراً، أما 

فمن فضل اهللا سبحانه  ،فإذاً x هذا ا3ديث بيان األوقات الÓ عينها اهللا سبحانه وتعا� ألداء الصلوات اrمس ا�كتوبة
 منه سبحانه وتعا�، خفف العدد وبñ وتعا� ] هذه األمة أن فرض عليها الصالة «س� صالة، ثم خفف عنها فضالً 

وب� هنا ا²a ص± اهللا  ،وá هذا فضل من اهللا سبحانه وتعا� ] عباده ،األجر فصارت «س صلوات بأجر «س� صالة
 . عليه وسلم أوقات الصلوات الÓ ينبØ أن تص± [ صالة x وقتها ] ما تقدم بيانه x ا3ديث

cإ� مسألة و Ïلوقت ا�ختار لصالة الع¤لوقت ا�ختار لصالة الع¤لوقت ا�ختار لصالة الع¤لوقت ا�ختار لصالة الع¤اااا: نأ    
 .ذكر العلماء أن هناك وقت ¥تار لصالة الع¤ ووقت لل§ورة فاختلفوا x نهاية الوقت ا�ختار لصالة الع¤

فذهب Ðهور العلماء إ� أنه ينت� بمص� الظل مثليه بعد xّ الزوال Ðهور العلماء ] أن وقت االختيار     ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
أن ج¯يل "شاخص مثل طوZ مرت�، ود°لهم ما رواه اإلمام أ?د والنسا# والkمذي ر?هم اهللا تعا� ينت� إذا صار ظل ال

الصالة ما  :ثم قال ،عليه السالم أّم ا²a ص± اهللا عليه وسلم فص± به الع¤ x ا�رة ا7انية ح� صار ظل [ Áء مثليه
    .واقيتقال اMخاري هو أصح Áء x ا� "ب� هذين الوقت�

اzي  وعبد اهللا بن عمر وهو ما جاء نصاً x حديث ،أن الوقت ا�ختار لصالة الع¤ يمتد إ� اصفرار الشمس    ::::القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6
جاء معنا أنه حدد ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه نهاية وقت صالة الع¤ إ� اصفرار الشمس، وهذا القول رواية x مذهب 

ومن تلك األحاديث  ،وعليه تدل األحاديث الصحيحة ،وهو الصحيحسالم ابن تيمية وقال اإلمام أ?د، واختاره شيخ اإل
ووقت صالة ووقت صالة ووقت صالة ووقت صالة """"ر� اهللا عنهما عندما قال ا²a ص± اهللا عليه وسلم  واهللا بن عمر حديث مسلم ا�تقدم x حديث عبد

² ص± اهللا عليه وسلم �ن بعد أن ألن هذا القول من اa ،فقالوا هذا ا3ديث حديث متأخر """"لم تصفر الشمسلم تصفر الشمسلم تصفر الشمسلم تصفر الشمس    الع¤ ماالع¤ ماالع¤ ماالع¤ ما
ثم بعد ذلك ا²a ص±  ،فج¯يل عليه السالم أّم ا²a ص± اهللا عليه وسلم وأعلمه با�واقيت ،ص± به ج¯يل عليه السالم

ً لعل هذا القول هو األقرب للصواب إذاً العمل يتع� با�تأخر وهو حديث صحيح، ف ،اهللا عليه وسلم قال هذا القول ً لعل هذا القول هو األقرب للصواب فإذا ً لعل هذا القول هو األقرب للصواب فإذا ً لعل هذا القول هو األقرب للصواب فإذا فإذا
فيكون وقت االختيار إ� أن تصفر فيكون وقت االختيار إ� أن تصفر فيكون وقت االختيار إ� أن تصفر فيكون وقت االختيار إ� أن تصفر     ،،،،علم ولعله يكون الراجح كما صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا�علم ولعله يكون الراجح كما صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا�علم ولعله يكون الراجح كما صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا�علم ولعله يكون الراجح كما صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا�أأأأاهللا اهللا اهللا اهللا وووو

    . . . . تكون الشمس بيضاء نقية فإذا قربت من الغروب تغ� لونها صار يميل للصفرة فهنا ينتتكون الشمس بيضاء نقية فإذا قربت من الغروب تغ� لونها صار يميل للصفرة فهنا ينتتكون الشمس بيضاء نقية فإذا قربت من الغروب تغ� لونها صار يميل للصفرة فهنا ينتتكون الشمس بيضاء نقية فإذا قربت من الغروب تغ� لونها صار يميل للصفرة فهنا ينت���� وقت االختيار وقت االختيار وقت االختيار وقت االختيار    ،،،،الشمسالشمسالشمسالشمس
عم تكون الصالة أداًء لصالة الع¤ وقت ال§ورة إ� غروب ن هل هناك وقت بعد ذلك تكون صالة الع¤ فيه أداء؟

أن من أدرك أن من أدرك أن من أدرك أن من أدرك """"ا�نهج  xالشمس إ� ح� غروب الشمس، هذا وقت ال§ورة ولعله يأتينا إن شاء اهللا تعا� x حديث قادم 
 .أو كما قال ا²a ص± اهللا عليه وسلم """"من الع¤ ر�عة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤من الع¤ ر�عة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤من الع¤ ر�عة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤من الع¤ ر�عة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤

 .كما تقدم x اrالف ،ل أن الوقت ا�ختار لصالة الع¤ هو إ� اصفرار الشمس ] القول الراجحفإذاً نقو
فاختلفوا أيضاً x نهاية الوقت  ،،،،وذكر العلماء وقتاً ¥تاراً ووقتاً لالضطراروذكر العلماء وقتاً ¥تاراً ووقتاً لالضطراروذكر العلماء وقتاً ¥تاراً ووقتاً لالضطراروذكر العلماء وقتاً ¥تاراً ووقتاً لالضطرار    ،،،،x وقت العشاءx وقت العشاءx وقت العشاءx وقت العشاء تأÏ معنا مسألة أخرى أيضاً  

  .ا�ختار لصالة العشاء
ولعل  ،ينت� بثلث الليل األول أن الوقت ا�ختار لصالة العشاء ينت� بثلث الليل األول هأن ذهب بعض األئمة :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

هذا هو القول أو اÎديد لإلمام الشاف÷ وهو ا�شهور x مذهب اإلمام أ?د وحجة من قال بهذا القول، ما جاء x الصحيح 
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    """"� أن يغيب الشفق إ� ثلث الليل� أن يغيب الشفق إ� ثلث الليل� أن يغيب الشفق إ� ثلث الليل� أن يغيب الشفق إ� ثلث الليل�ن يصلون العتمة x ما ب�ن يصلون العتمة x ما ب�ن يصلون العتمة x ما ب�ن يصلون العتمة x ما ب"""" عن Aئشة ر� اهللا عنها أنها قالت
وذهب غ� هذين اإلمام� إ� امتداد الوقت ا�ختار إ� نصف الليل، وهذا أحد القول� x مذهب الشاف÷  :القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6

هو قول ا7وري وابن ا�بارك وأ´ ثور وأصحاب الرأي وأحد  :وقال ابن قدامة x ا�غ; ،ورواية كذلك x مذهب اإلمام أ?د
رواه  """"آخر صالة العشاء إ� نصف الليلآخر صالة العشاء إ� نصف الليلآخر صالة العشاء إ� نصف الليلآخر صالة العشاء إ� نصف الليل"""": �ا روي عن أنس ر� اهللا عنه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم و� الشاف÷،ق

 .اMخاري
فلعل هذا القول واهللا فلعل هذا القول واهللا فلعل هذا القول واهللا فلعل هذا القول واهللا حديث اMاب اzي معنا، وهو حديث صحيح أنه إ� نصف الليل،  وفأيضاً x حديث عبد اهللا بن عمر

 x أعلم هو القول األظهر واألرجح x أعلم هو القول األظهر واألرجح x أعلم هو القول األظهر واألرجح x وبعد ذلك يكون وقت اضطراري  ،يمتد وقت صالة العشاء إ� منتصف الليليمتد وقت صالة العشاء إ� منتصف الليليمتد وقت صالة العشاء إ� منتصف الليليمتد وقت صالة العشاء إ� منتصف الليلففففهذا هذا هذا هذا أعلم هو القول األظهر واألرجح
 .ويمتد إ� طلوع الفجر، وهذا هو وقت ال§ورة ،§ورة، والصالة فيه أداًء x مثل هذه ا3الةللوقت 

ينبØ أن فا، ل ل� صالة هو أول وقتهضن ا�سلم ينبØ أن ¨رص ] الصالة x الوقت الفاضل، والوقت الفاأوبال شك 
ن �ب عليه صالة اÎماعة، و�ن لم �فإن �ن مع Ðاعة فهو مع اÎماعة بالنسبة  ،¨رص ا�ؤمن ] أداء الصالة x هذا

يبتدر الوقت x الصالة °ؤدي ما فرض اهللا سبحانه وتعا�  ،يكن Ð xاعة فليحرص ] أن يؤدي الصالة x أول وقتها
فلو أخره بغ� عذر، ثم انت� الوقت صار آثماً بهذا . وصار الوقت أو صار هذا الفرض x ذمته هنا صار مطاMاً  هألن ،عليه

 . فما يدري ما يعرض x Z أثناء الوقت ،ا�أخ�، فإذاً °بادر x أول الوقت °ؤدي ما فرض اهللا عليه
لوقت x ايؤديه  تعذر عليه ذلك إنفسواء ا�ختار وهذا اzي ينبØ أن يكون عليه،  ،فيؤدي الفرض x وقته ا�حدد

نالحظ أن الصلوات اrمس ال فاصل و ،وقت اختياري واضطراري افلهم ،االضطراري بالنسبة لوقت الع¤ ووقت العشاء
بينها، [ وقت ينت� عند ابتداء وقت ا7انية، ماعدا صالة الفجر، فإنها ينت� وقتها بطلوع الشمس وال تتصل بوقت 

ضطراري إ� غروب ختياري واالبقية األوقات فنجد الظهر يمتد وقته للع¤، والع¤ يمتد وقته االأما  ،صالة الظهر
 الشمس وا�غرب من غروب الشمس إ� مغيب الشفق والعشاء من مغيب الشفق إ� طلوع الفجر الوقت االضطراري، فإذاً 

 . ر، فيتنبه êذاأما الفجر فنهايته �دودة وال يتصل وقته بوقت صالة الظه ،صارت متصلة
و�ما أسلفنا ا�ؤمن .هذه أوقات الصلوات اrمس كما حددها ا²a ص± اهللا عليه وسلم و�ما بينها x هذا ا3ديث وá غ�ه

يؤدي ما أوجب اهللا عليه، فلو حصل Z ما يشغله بعد ذلك أو و¨رص ] أن يؤدي عمله x الوقت الفاضل °نال األجر، 
وسلم من تبعات ا�أخ� وسلم من تبعات خروج الوقت وما شابه  ،ما عليه ىالصالة فإذا به أدحصل Z عذر أقعده عن 

ألن الوقت  ،فلنحرص و°حرص [ مسلم ] هذه الفرائض أن يؤديها x وقتها وأن ال يتأخر عنها مهما �ن األمر ،ذلك
بذلك، نقف عند  ابتأخ�ه بعده إن لم يكن معذور أو الصالة كما تقدم êا وقت �دد ال تصح قبله ويأثم اإلنسان كما قلنا

هذا ا3د ولعلنا x ا3لقة القادمة إن شاء اهللا تعا� نذكر مسألة تتعلق êذا x اMتان الÓ يكون الليل فيها مستمراً أو 
 . اaهار مستمراً 

    ))))ÅÅÅÅ((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
فما العمل x صالته ومÌ يص® فما العمل x صالته ومÌ يص® فما العمل x صالته ومÌ يص® فما العمل x صالته ومÌ يص®     ،،،،(ين ساعة(ين ساعة(ين ساعة(ين ساعةúيث يستمر الليل أو يستمر اaهار x بعض الفصول مدة أربعة وعúيث يستمر الليل أو يستمر اaهار x بعض الفصول مدة أربعة وعúيث يستمر الليل أو يستمر اaهار x بعض الفصول مدة أربعة وعúيث يستمر الليل أو يستمر اaهار x بعض الفصول مدة أربعة وع ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

 الصلوات؟الصلوات؟الصلوات؟الصلوات؟
من �ن يقيم x بالد ": قالوا ،نذكر خالصة ما جاء x قرار هيئة كبار العلماء x ا�ملكة العربية السعودية x هذا اMاب 

وجب عليه أن  ،تاءإال أن نهارها يطول جداً x الصيف ويق¤ x الش ،يتمايز فيها الليل واaهار بطلوع فجر وغروب شمس
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 لعموم قول اهللا تعا�
ً
A� أوقاتها ا�عروفة x مسrآََن آََن آََن آََن     { يص® الصلوات ا ْْ ييييِْْْْل َوقُرِل َوقُرِل َوقُرِل َوقُْرْ

��  َغَسِق الل��
َ

 َغَسِق اللِس إِ�
َ

 َغَسِق اللِس إِ�
َ

 َغَسِق اللِس إِ�
َ

ِس إِ� ْْ مممْمْ �� لُوِك الش�� ةَ ِ½ُ
َ

لُوِك الشال ةَ ِ½ُ
َ

لُوِك الشال ةَ ِ½ُ
َ

لُوِك الشال ةَ ِ½ُ
َ

ال �� قِِم الص��
َ
قِِم الصأ
َ
قِِم الصأ
َ
قِِم الصأ
َ
أ

ُهوًداُهوًداُهوًداُهوًدا ْْ ِر َ�َن َمشِر َ�َن َمشِر َ�َن َمشِر َ�َن َمْشْ ْْ آََن الآََن الآََن الآََن الَْْْْفجَفجَفجَفْجْ ْْ �� قُر قُر قُر قُْرْ ِر إِنِر إِنِر إِنِر إِن�� ْْ من طلوع الفجر وطلوع  ابتداءً  ،اتفيجب عليه إذاً أن يؤدي الصلوات ] هذه األوق "} الالالالَْْْْفجَفجَفجَفْجْ
يُص® حÌ لو طالت الفkة  فإذاً  ،[ هذه أوقات تتم� ،إ� غروب الشفق ،إ� غروب الشمس ،إ� منتصف اaهار ،الشمس

قيم x بالد ال تغيب عنها الشمس صيفاً وال يومن �ن " :ب� بعضها عما هو معتاد x اMتان األخرى، نتابع القول ثم قالوا
يجب عليهم أن يصلوا الصلوات فأو x بالد يستمر نهارها إ� ستة أشهر ويستمر °لها إ� ستة أشهر مثًال  ،طلع فيها شتاءت

 أقرب بالد إ°هم ]معتمدين x ذلك ها أوقاتها، و¨ددوêا وأن يقدروا êا أو يُقّدروا  ،اrمس x [ أربع وع(ين ساعة
حّدث أصحابه عن ا�سيح (�ا ثبت عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ، ن بعضعضها ا�فروضة بع لواتتتمايز فيه الص

أربعون يوماً، يوٌم كسنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأياِمكم، فقيل يا : قال ؟ما Mثه x األرض: فقالوا ،ا½جال
  ،رسول اهللا ا°وم اzي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم؟ قال، ال

ُ
فتجب ] ا�سلم� x اMالد ا�ذكورة أن ¨ددوا  ،)قدروا Zأ

وتعرف فيها أوقات الصلوات اrمس  ،أوقات صالتهم معتمدين x ذلك ] أقرب بالد إ°هم يتمايز فيها الليل من اaهار
x خالل  فإذاً وع(ين ساعة،  ا، ألن ا°وم بشقيه الليل واaهار >موعه أربع"بعالماتها ال(عية x [ أربع وع(ين ساعة

فإن �ن x بت كما تقدم يتمايز فيه الليل عن اaهار ] ما تقدم  ،األربع وع(ين ساعة يص® ا�سلم هذه الصلوات اrمس
 فحينئذٍ وأما إذا �ن x بتان يستمر فيها الليل طويًال أو يستمر فيها اaهار طويًال úيث يستمر ألكg من يوم  ،x األحاديث

 .كما تقدم x هذا واهللا أعلم ،رهيقدر Z قد
من أدرك من من أدرك من من أدرك من من أدرك من : ": ": ": "ن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالأأأأوهو حديث أ´ هريرة روهو حديث أ´ هريرة روهو حديث أ´ هريرة روهو حديث أ´ هريرة ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  نأÏ إ� ا3ديث ا7اx 6 ا�نهج

 "الصبح ر�عة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الُصبح، ومن أدرك ر�عة من الع¤ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤الصبح ر�عة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الُصبح، ومن أدرك ر�عة من الع¤ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤الصبح ر�عة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الُصبح، ومن أدرك ر�عة من الع¤ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤الصبح ر�عة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الُصبح، ومن أدرك ر�عة من الع¤ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الع¤
    ".".".".والسجدة إنما c الر�عة: ": ": ": "بدل ر�عة ثم قالبدل ر�عة ثم قالبدل ر�عة ثم قالبدل ر�عة ثم قال    """"سجدةسجدةسجدةسجدة"""": : : : و�سلم عن Aئشة رو�سلم عن Aئشة رو�سلم عن Aئشة رو�سلم عن Aئشة ر���� اهللا عنها �وه وقال اهللا عنها �وه وقال اهللا عنها �وه وقال اهللا عنها �وه وقال، ، ، ، متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه

 . هذا ا3ديث بّ� أن وقت صالة الصبح يمتد إ� طلوع الشمس، وأن وقت الع¤ يمتد إ� غروب الشمس
" أدركأدركأدركأدرك" أيضاً تأÏ  ألنه األوé" أدركأدركأدركأدرك"c ونقول  ،و�طها *مة أدرك الÓ بعدها ،من هذه �طية "من أدرك من الصبحمن أدرك من الصبحمن أدرك من الصبحمن أدرك من الصبح"ولفظة 

 . جاءت لkبط اÎواب بال(ط :والفاء ،ا7انية" أدركأدركأدركأدرك"وجوابها  ،فاألوc é الÓ ت® ال(طية هنا ،ثانيةً 
x حديث Aئشة ر�  "سجدةسجدةسجدةسجدة"أما *مة  ،أي أدرك صالة الصبح x وقتها أداءً  "فقد أدرك الصبحفقد أدرك الصبحفقد أدرك الصبحفقد أدرك الصبح"قوZ ص± اهللا عليه وسلم  

 .تكون السجدة دون ذلك، فيفهم هذاأن يمكن  بر�وعها وسجودها �ملة، وال ،الر�عة: عنها معناهااهللا 
 إفا3ديث كما نرى دل ] أن من أدرك ر�عة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس اعت¯ 

ً
لصالة x وقتها ف� أداًء ال ل درا�

وهو بال  ،فليحرص ] أداء الصالة x أول وقتها ،ال لعذرولكن ينبØ للمسلم أن ال يؤخر الصالة عن أول وقتها إ ،قضاءً 
 .إال الصالة x أول وقتها هو األفضل ،أداءً  او�ن �ن صالته x آخر الوقت ê ،شك أفضل

أي  ،فإن أدرك من الوقت ما ص± فيه ر�عة ،فإن تأخر لعذر ثم لم يتمكن من أداء صالة الصبح قبل طلوع الشمس �ملةً  
وهذا مفهوم -يص® ر�عة بعد طلوع الشمس ألنه قد يفهم وة قبل أن تطلع الشمس، فحينئٍذ قد أدرك الوقت أدى ر�عة �مل

بد أن يص® ر�عت�، وc الفريضة فريضة الصبح، ال بد أن ال ،ال ،الر�عة وتكفيه الر�عة هأنه بذلك أدرك بهذ -خاطئ
ية تبعاً لألوé فكأنها x الوقت أيضاً أداًء كما دل Z هذا يصليها، ولكنه حينما أدرك مقدار ر�عة من الوقت فصارت ا7ان

ا3ديث، و�ال فال يكتã بالواحدة بل البد أن يص® الر�عت� �ملة، ولكنه حينما أدرك الر�عة األوx é الوقت ثم خرج 
لت ال يكتã بالر�عة، ال قضاًء، ولكن كما ق تكون أداءً وفا7انية تتبع األوé  ،وقت صالة الصبح بعدما قام للثانية
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 . ينبØ أن يص® ر�عت� كما أوجب اهللا سبحانه وتعا� ] عبادهفالفريضة c ر�عتان، 
 ،أيضاً دل ا3ديث ] أن من أدرك ر�عة من صالة الع¤ قبل غروب الشمس فقد أدرك الصالة x وقتها أداًء ال قضاًء أيضاً 

أنه إذا أدرك ر�عة من صالة الع¤ �ملة قبل غروب الشمس فقد أدرك  ونقول هنا أيضاً مثل ما قلنا x صالة الصبح،
 ع¤، الع¤الر�عة ليست فرض لل ،يكتã بر�عة البعد ذلك مبا�ة،  ياتاألخر اتوÈب عليه أن يأÏ بالر�ع ،الوقت
ص± الصالة x وقتها هذا مفهوم ا3ديث ومع; ا3ديث أنه  ،، ولكن هنا أدرك الوقت وصارت صالته *ها أداءً أربعفرضه 
وهذا هو ما دل  ،بل يص® ما تبÔ من الصالة حÌ ولو خرج من الصالة، ويعت¯ ذلك أداًء ال قضاءً  ة،بر�ع كتãيال أنه 

 .عليه ا3ديث
ذا ينبØ أن يتعمد ا�سلم تأخ� الصالة إ� ه ال ،أن تأخ� صالة الع¤ إ� ما بعد اصفرار الشمس ال Èوزبوهنا أيضاً نؤ�د 

فال ينبZ Ø أو ال Èوز Z أن يؤخر صالة  ،الوقت، ألن هذا الوقت من اصفرار الشمس هو وقت Jورة وليس وقت اختيار
ما استطاع معه كذلك فحينئٍذ  zلك كونه نام ثم لم يستيقظ أو أشغله شغال ، أما �ن مضطراً االع¤ إ� هذا إذا �ن ¥تار

ال شك ص± x الوقت، و�ن بفإن أدرك الصالة �ملة قبل غروب الشمس ف ،فيه نقول هذا الوقت هو وقت Jورة ويص®
أما إذا لم يتمكن من  ،ال قضاءً  ، وتص� أداءً ياتاألخر اتللر�ع أيضاً أدرك منها ر�عة قبل غروب الشمس فينجر ا3كم 

ه بعذر فهو غ� آثم ف�فع عنه ولكنه كما قلنا إن �ن تأخر ،أداء ر�عة قبل غروب الشمس فتكون صالته قضاًء ال أداءً 
�ن الع¤ أو غ�ها من األوقات اrمسة ا�فروضة فهو  أما إذا أخر الصالة بغ� عذر إ� أن sرج وقتها سواءً  ،ا3رج واإلثم

 هذا ما دل عليه هذا ا3ديث x بيان إدراك الصالة أداءً  ،لكن صالته هنا مع اإلثم ،آثم x تأخ�ه ويق' الصالة بعد ذلك
 .فينجر ا3كم ] ما بعدها وتكون الصالة بذلك أداًء ال قضاءً  ،إذا أدرك منها ر�عة x وقتها

ثالث ساAت �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ثالث ساAت �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ثالث ساAت �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ثالث ساAت �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ( وZ عن عقبة ابن Aمر روZ عن عقبة ابن Aمر روZ عن عقبة ابن Aمر روZ عن عقبة ابن Aمر ر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه :بن حجر x ا3ديثاقال ا3افظ 
بازغة حÌ ترتفع، وح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول بازغة حÌ ترتفع، وح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول بازغة حÌ ترتفع، وح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول بازغة حÌ ترتفع، وح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول     ح� تطلع الشمسح� تطلع الشمسح� تطلع الشمسح� تطلع الشمس    ::::وأن نق¯ فيهن موتاناوأن نق¯ فيهن موتاناوأن نق¯ فيهن موتاناوأن نق¯ فيهن موتانا    ،،،،ينهانا أن نص® فيهنينهانا أن نص® فيهنينهانا أن نص® فيهنينهانا أن نص® فيهن

 رواه مسلمرواه مسلمرواه مسلمرواه مسلم )يّف الشمس للغروبيّف الشمس للغروبيّف الشمس للغروبيّف الشمس للغروبضضضضوح� توح� توح� توح� ت    ،،،،الشمسالشمسالشمسالشمس
هذه أوقات ثالثة جاءت x هذا ا3ديث Mيان األوقات الÓ ن� ا²a ص± اهللا عليه وسلم عن الصالة فيها وعن دفن ا�و) 

 : فب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم هنا ثالثة أوقات ،فيها
ح� تطلع الشمس ح� تطلع الشمس ح� تطلع الشمس ح� تطلع الشمس ((وهذا مع; قوZ ص± اهللا عليه وسلم  ،أو من بداية طلوع الشمس ،من طلوع الشمس :الوقت األولالوقت األولالوقت األولالوقت األول

وهذا الوقت يستمر حÌ  ،فحينئٍذ يكون هنا بداية وقت ا�a ،أي بدأت x الظهور بازغةبازغةبازغةبازغةومع;  ))بازغة حÌ ترتفعبازغة حÌ ترتفعبازغة حÌ ترتفعبازغة حÌ ترتفع
ولعله  "رمح أو ر�� سقي" حديث آخر بينه ا²a ص± اهللا عليه وسلم جاء مقدار االرتفاع x ما مقدار االرتفاع؟ما مقدار االرتفاع؟ما مقدار االرتفاع؟ما مقدار االرتفاع؟ ،ترتفع

يقارب رمح أو  يعÙ اzي ينظر إ� الشمس فإذا اzي بينها وب� األفق ما ،رمح أي x نظر الرا#س فيما يظهر aا وا�راد بقي
  ،ر��، هذا ا�راد x نظر الرا#

ّ
لكن x نظر الرا# من ينظر إ� الشمس يرى  ،ارهاا�سافة ا3قيقية اهللا أعلم ما مقدفو�ال

واzي يظهر واهللا أعلم أن �ديدها بالزمن لعله ما ب� ع( دقائق إ� ربع ساعة بعد طلوع واzي يظهر واهللا أعلم أن �ديدها بالزمن لعله ما ب� ع( دقائق إ� ربع ساعة بعد طلوع واzي يظهر واهللا أعلم أن �ديدها بالزمن لعله ما ب� ع( دقائق إ� ربع ساعة بعد طلوع واzي يظهر واهللا أعلم أن �ديدها بالزمن لعله ما ب� ع( دقائق إ� ربع ساعة بعد طلوع  ،أنها قد ارتفعت بهذا ا�قدار
x هذا يعÙ إذا ظهر قرص الشمس بعد ذلك بع( دقائق أو ربع ساعة ينت� وقت ا�a، هذا هو الوقت األول     ،،،،الشمسالشمسالشمسالشمس

 .ا3ديث اzي ن� فيه ا²a ص± اهللا عليه وسلم عن الصالة وعن دفن ا�و)
أن تص� الشمس  :قائم الظه�ة معناه "وح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول الشمسوح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول الشمسوح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول الشمسوح� يقوم قائم الظه�ة حÌ تزول الشمس"قال ص± اهللا عليه وسلم  :الوقت ا7ا6الوقت ا7ا6الوقت ا7ا6الوقت ا7ا6

هذا  ،êا x نظر الرا# فتص� x وسط السماء من جهة ا�(ق ترتفع إ� أن تصل إ� أق( ارتفاع ئتدبت ،x وسط السماء



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ٤٣ - 

 

c ال تقف c  ،و�ن �ن يرى اaاظر إ°ها أنها وقفت ،ألن الشمس ال تقف ،الوقت وقت ن� والوقت أيضاً ليس بطويل
 فإذا �ر�ت الشمس جهة الغرب ،لرا# أنها واقفة وc ليست كذلكللكنها �ا تص� x وسط السماء يتخيل  ،جارية ماشية

وزال وقت ا�a كذلك، وهذا ما نص عليه ا²a ص± اهللا عليه  ،والظل بدأ يتحرك جهة ال(ق فيكون هنا زالت الشمس
وهو وقت  ،فإذا زالت انت� وقت ا�a ،أي تكون الشمس x وسط السماء حÌ تزول "وح� يقوم قائم الظه�ةوح� يقوم قائم الظه�ةوح� يقوم قائم الظه�ةوح� يقوم قائم الظه�ة"وسلم 

 .يس� جداً 
يّف الشمس للغروب أي تميل �و الغرب وتبدأ ضومع; ت "يّف الشمس للغروبيّف الشمس للغروبيّف الشمس للغروبيّف الشمس للغروبضضضضتتتتوح� وح� وح� وح� "ثم قال بعد ذلك  :الوقت ا7الثالوقت ا7الثالوقت ا7الثالوقت ا7الث 

 .ّيفت أي كأنها تهيأت للغروب وأصبحت ] مشارف الغروب فهذا وقت ن� إ� أن يكتمل غياب القرصضت ،x الغروب
 .هذه ثالثة أوقات ن� ا²a ص± اهللا عليه وسلم عن الصالة فيها وعن دفن ا�و)

لكن لعل x هذه األوقات ا7الثة خاصية لم تكن x الوقت�  تان آخران ينضمان إ� هذه األوقات ا7الثةتان آخران ينضمان إ� هذه األوقات ا7الثةتان آخران ينضمان إ� هذه األوقات ا7الثةتان آخران ينضمان إ� هذه األوقات ا7الثةوهناك وقوهناك وقوهناك وقوهناك وق 
وأما الصالة فاx �a هذه األوقات ا7الثة وá الوقت� اآلخرين، الوقتان اآلخران كما بينها ا²a  ،اآلخرين وهو دفن ا�و)

 يقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم x أوقات اaيقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم x أوقات اaيقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم x أوقات اaيقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم x أوقات ا����a ،وهو حديث أخرجه مسلموهو حديث أخرجه مسلموهو حديث أخرجه مسلموهو حديث أخرجه مسلمx حديث أ´ سعيد x حديث أ´ سعيد x حديث أ´ سعيد x حديث أ´ سعيد ص± اهللا عليه وسلم جاءت 
فهنا ذكر وقت� ال صالة بعد الصبح  """"وال صالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمسوال صالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمسوال صالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمسوال صالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمس    ،،،،صالة بعد الصبح حÌ تطلع الشمسصالة بعد الصبح حÌ تطلع الشمسصالة بعد الصبح حÌ تطلع الشمسصالة بعد الصبح حÌ تطلع الشمس    الالالال"

وسلم ن� عن  فã هذين الوقت� ا²a ص± اهللا عليه ،وال صالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمس ،حÌ تطلع الشمس
 ،فمع; ذلك أنه من بعد صالة الصبح إ� قبيل طلوع الشمس aا أن ندفن ا�و) ،لكن لم يتطرق فيهما ½فن ا�و) ،الصالة

من ابتداء طلوع الشمس إ� أن  ئهو وقت ن� عن الصالة، إنما وقت ا�a عن ا½فن يبتد ،ليس وقت ن� عن ا½فن
ن بعد صالة الصبح إ� قبيل طلوع الشمس فهذا من� عن الصالة فيه وليس من� عن أما م قيس رمح أو ر��، ترتفع

 ،أيضاً من� عن الصالة x هذا "صالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمسصالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمسصالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمسصالة بعد الع¤ حÌ تغيب الشمس    والوالوالوال"و�ذلك قوZ ص± اهللا عليه وسلم  ،دفن ا�و) فيه
ن متهيئة للغروب، فحينئٍذ يبدأ وقت لم تكو ما ،لم تضّيف الشمس للغروب أما دفن ا�و) فيجوز بعد صالة الع¤ ما

 . ا�a عن ا½فن، فيتنبه êذا
 : فنقول x أوقات ا�a بالبسِط  ،ولكن عند إÐاêا c ثالثة ،وأوقات اä �aكن أن نقول عند بسطها c «سة

 ....الصالة فقطالصالة فقطالصالة فقطالصالة فقطمن صالة الصبح إ� طلوع الشمس ومن� x هذا الوقت عن  :الوقت األولالوقت األولالوقت األولالوقت األول 
منمنمنمن���� فيه عن الصالة وعن دفن  فيه عن الصالة وعن دفن  فيه عن الصالة وعن دفن  فيه عن الصالة وعن دفن من طلوع الشمس حÌ ترتفع قدر رمح أو ر��، وهذا الوقت الوقت ا7ا6  :الوقت ا7ا6الوقت ا7ا6الوقت ا7ا6الوقت ا7ا6
    . . . . ا�وا�وا�وا�و))))

منمنمنمن���� فيه عن الصالة وعن دفن  فيه عن الصالة وعن دفن  فيه عن الصالة وعن دفن  فيه عن الصالة وعن دفن عند قيام الشمس حال استوائها x وسط السماء حÌ تزول وهذا أيضاً وقٌت  :الوقت ا7الثالوقت ا7الثالوقت ا7الثالوقت ا7الث
    ....ا�وا�وا�وا�و))))

منمنمنمن���� فيه عن الصالة، ولكن ال  فيه عن الصالة، ولكن ال  فيه عن الصالة، ولكن ال  فيه عن الصالة، ولكن ال للغروب هذا وقت  فاصفرار الشمس، أو إ� ا�ضيمن بعد صالة الع¤ إ�  :الوقت الرابعالوقت الرابعالوقت الرابعالوقت الرابع
 .جاء x حديث عقبة بن Aمر ر� اهللا عنه غ� داخل x هذا ألن ما    ،،،،يدخل فيه اaيدخل فيه اaيدخل فيه اaيدخل فيه ا����a عن دفن ا�و عن دفن ا�و عن دفن ا�و عن دفن ا�و))))

 .منمنمنمن���� عن الصالة وعن دفن ا�و عن الصالة وعن دفن ا�و عن الصالة وعن دفن ا�و عن الصالة وعن دفن ا�و)))) فيه فيه فيه فيهمن االصفرار حÌ يتم الغروب وهذا  :الوقت اrامسالوقت اrامسالوقت اrامسالوقت اrامس
وما ن� عنه x [ وقت من هذا، ولكن عند إدخال بعضها x بعض يمكن أن òعلها  ،سة عند بسطهافهذه أوقات «

 .، فكما قلنا فيه خصوصية Mعضهاولكن لعل هذه x الصالة أّما دفن ا�وولكن لعل هذه x الصالة أّما دفن ا�وولكن لعل هذه x الصالة أّما دفن ا�وولكن لعل هذه x الصالة أّما دفن ا�و)))) ،ثالثة
 . از نقول من بعد صالة الصبح حÌ ترتفع الشمس قيد رمح أو ر��Èهذا عند اإل :فالوقت األولفالوقت األولفالوقت األولفالوقت األول
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 . ح� تكون الشمس x وسط السماء حÌ تزول :ا7ا6ا7ا6ا7ا6ا7ا6قت قت قت قت الوالوالوالووووو
أما تفصيلها كما جاء x  ،من بعد صالة الع¤ حÌ تغرب الشمس، هذا عند دمج األوقات x بعضها :الوقت ا7الثالوقت ا7الثالوقت ا7الثالوقت ا7الث

 .ا3ديث� فهو كما بينت قبل هذا x البسط
ت �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ينهانا أن ثالثة ساA(جاء x حديث عقبة قول عقبة بن Aمر  ماأن لكن كما قلنا 

ُ̄ وجاءت لفظة  )نص® فيهن وأن نق¯ فيهن موتانا ُ̄ نق ُ̄ نق ُ̄ نق ِ̄  ،بضم اMاء نق  ، وهذه لغتان x هذاوتأÏ أيضاً بكý اMاء فيقول نق
 ،ýالصالة فيها الصالة فيها الصالة فيها الصالة فيها     ووقتان منووقتان منووقتان منووقتان من���� عن عن عن عن    ،،،،دفن ا�ودفن ا�ودفن ا�ودفن ا�و)))) فيها فيها فيها فيهاووووأوقات منأوقات منأوقات منأوقات من���� عن الصالة  عن الصالة  عن الصالة  عن الصالة     ةةةةفإذاً ثالثفإذاً ثالثفإذاً ثالثفإذاً ثالثفيصح فيها الضم ويصح فيها الك

 .وأما دفن ا�ووأما دفن ا�ووأما دفن ا�ووأما دفن ا�و)))) فليس داخل x اa فليس داخل x اa فليس داخل x اa فليس داخل x ا����a    ،،،،فقطفقطفقطفقط
    نوعية الصالة ا�ننوعية الصالة ا�ننوعية الصالة ا�ننوعية الصالة ا�ن���� عنها x هذه األوقات عنها x هذه األوقات عنها x هذه األوقات عنها x هذه األوقات: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة

وأنها ال تصح وال تنعقد x أوقات ا�a اrمسة كما تقدم،  ،أÐع العلماء ] �ريم صالة اaوافل ا�طلقة x هذه األوقات
فعندنا صالة êا سبب فهل هذه الصالة تدخل x فعندنا صالة êا سبب فهل هذه الصالة تدخل x فعندنا صالة êا سبب فهل هذه الصالة تدخل x فعندنا صالة êا سبب فهل هذه الصالة تدخل x  ،مطلق، وعندنا نفل بسبب عندنا نفل، لكنهم اختلفوا x ذوات األسباب

هذه ذوات هذه ذوات هذه ذوات هذه ذوات ففففالوضوء، وصالة الكسوف،  تافهذا هو ا�راد بذلك ومن هذه اaوافل مثًال  �ية ا�سجد، ور�ع اaاaاaا����a أم ال؟ أم ال؟ أم ال؟ أم ال؟
    أنها خارجة عن ذلك؟أنها خارجة عن ذلك؟أنها خارجة عن ذلك؟أنها خارجة عن ذلك؟    أمأمأمأم    ؟؟؟؟x األوقات ا�ذكورةx األوقات ا�ذكورةx األوقات ا�ذكورةx األوقات ا�ذكورة    ال تص±ال تص±ال تص±ال تص±    فهل تدخل x اaفهل تدخل x اaفهل تدخل x اaفهل تدخل x ا����a    ،،،،أسبابأسبابأسبابأسباب

سواء �ن ذلك من ذوات األسباب أو  ،فذهب Ðهور األئمة إ� عدم جواز نفل الصالة x أوقات ا�a مطلقاً  :ل األولالقو 
 .غ�ها وا½°ل ظاهر هنا ] هذا

ظاهر مذهب اإلمام الشاف÷ ر?ه اهللا تعا�، وc رواية قوية عن اإلمام أ?د اختارها شيخ اإلسالم ابن  هولعل :القول ا7ا6
 . قالوا *واز صالة اaافلة ذات السبب x أوقات ا�a ،مية وغ�ه من أصحاب أ?دتي

وطائفة قيدها وقال أن ذلك يفيد  ،ا�عارض ب� األحاديث، فطائفة أخذ منها بعمومها وهو بد منشأ اrالف ب� الفريق�منشأ اrالف ب� الفريق�منشأ اrالف ب� الفريق�منشأ اrالف ب� الفريق�
 . االستحباب وهناك نصوص �ث ] صالة اaافلة ذات السبب وبيان فضلها

zواzواzواzي يظهر واهللا أعلم من أقوال األئمةي يظهر واهللا أعلم من أقوال األئمةي يظهر واهللا أعلم من أقوال األئمةي يظهر واهللا أعلم من أقوال األئمةوا �aوقت ا x افلة ذات السببaا ذكره الشيخ عبد الر?ن  ،هو جواز صالة اäو
قال وهذا أرجح من منعها، ألن ذوات األسباب تفوت بفوات  "بتجويز ذوات األسباب x وقت ا�a: "السعدي x هذا قال

ت اوقأتص® x فذوات األسباب  اaوافلاaوافلاaوافلاaوافلأنه جواز صالة  راجح x هذا واهللا أعلمراجح x هذا واهللا أعلمراجح x هذا واهللا أعلمراجح x هذا واهللا أعلمالقول الالقول الالقول الالقول الإذاً إذاً إذاً إذاً  ،أسبابها ¸الف اaوافل ا�طلقة
�aا . 

    تأÏ معنا أيضاً الفرائض الÓ تأخرت عن وقتها هل تص® x أوقات اaتأÏ معنا أيضاً الفرائض الÓ تأخرت عن وقتها هل تص® x أوقات اaتأÏ معنا أيضاً الفرائض الÓ تأخرت عن وقتها هل تص® x أوقات اaتأÏ معنا أيضاً الفرائض الÓ تأخرت عن وقتها هل تص® x أوقات ا����a؟ ؟ ؟ ؟ 
ولو  "كفارة êا إال ذلككفارة êا إال ذلككفارة êا إال ذلككفارة êا إال ذلك    من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، المن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، المن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، المن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ال"ألن ا3ديث نص ] ذلك  ،نعمنعمنعمنعماÎواب ] ذلك 

 الصلوات ا�فروضة تق+اً فإذ ،كفارتها أن يصلها إذا ذكرها ،فا3ديث يدل ] هذا ،نعم ولو �ن وقت ن� �ن وقت ن�؟
�aأوقات ا x Ìهنا للنوافل ،ح �aوافل كما تقدم ] شق� ،و�نما يكون اaمنها نفل مطلق هذا >مع ] �ريم : وا

نفل بسبب اrالف فيه كما تقدم قائم، واzي ترجح جواز الصالة اaافلة ذات السبب حÌ  ومنها ،الصالة x هذه األوقات
أما الفرائض فال تدخل x وقت ا�a مطلقاً، فيص® الفريضة حÌ و�ن �ن x وقت ن� ألن  ،و�ن �ن x وقت ن�
فإذاً ما دام أنه ال كفارة êا إال أن  "ا إال ذلكمن نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة ê"ا3ديث دل ] ذلك 

 .يصليها فليصلها حÌ و�ن �ن x وقت ن�
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    )))).-.-.-.-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
تمنعوا تمنعوا تمنعوا تمنعوا     بÙ عبِد َمنَاٍف البÙ عبِد َمنَاٍف البÙ عبِد َمنَاٍف البÙ عبِد َمنَاٍف ال    يايايايا(: قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم: : : :  بن ُمطعم ر بن ُمطعم ر بن ُمطعم ر بن ُمطعم ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قالب�ب�ب�ب�عن جعن جعن جعن ج :حديث ا°وم هو 

��ة ساعٍة ة ساعٍة ة ساعٍة ة ساعٍة  ي��
َ

ي
َ

ي
َ

ي
َ
و نهارٍ أحداً طاف بهذا اMيِت وص± أحداً طاف بهذا اMيِت وص± أحداً طاف بهذا اMيِت وص± أحداً طاف بهذا اMيِت وص± كككك

َ
و نهارٍ شاَء من °ٍل أ
َ
و نهارٍ شاَء من °ٍل أ
َ
و نهارٍ شاَء من °ٍل أ
َ
    . . . . وصححه الkمذي وابن ِحبّانوصححه الkمذي وابن ِحبّانوصححه الkمذي وابن ِحبّانوصححه الkمذي وابن ِحبّان    ،،،،رواه اrمسةرواه اrمسةرواه اrمسةرواه اrمسة قال ا3افظ )شاَء من °ٍل أ

 بيان درجة ا3ديث لكونه x غ� الصحيح�
ñيهMوا3اكم وا Ùمذي والنسا# وا½ار- وابن ماجة وا½ارقطkمذي حسن  ،هذا ا3ديث أخرجه أ?د والkوقال ال

 .فا3ديث ] هذا واهللا أعلم يكون صحيحاً ووافقه اzه²، وقال ا3اكم صحيح ] �ط مسلم  ،صحيح
هنا عندما يقول وافقه اzه²، فا3اكم موافقة موافقة موافقة موافقة مع; ما وبعض طلبة العلم ربما ما يعرف  ،تمر هاx هذا ألن الفوائدالفوائدالفوائدالفوائد    منمنمنمنوووو

وá بعضها ] �ط  ،فجاء بأحاديث وقال x بعضها ] �ط الشيخ� ،ر?ه اهللا تعا� Z كتاب ا�ستدرك ] الصحيح�
فقالوا  ،و�ما ُعلم من منهج ا3اكم ر?ه اهللا تعا� أنه متساهل x ا�صحيح ،وبعضها لم تكن كذلك وصححها ،أحدهما

وأما إذا تفرد  ،آخر من حافظ معتمد قبل ذلك x مثل ا3اكم وابن حبان ر?هم اهللا تعا� أنه إذا وافق تصحيحه تصحيحٌ 
 . ا ُعرف من تساهله x ذلك أو تساهلهم x ذلك�Ì يتب� ذلك هو x ا�صحيح فيتوقف ح

وافق ا3اكم x بعضها وخالفه ففلخص ا�ستدرك، وحكم ] أحاديثه Mëاً،  ،اzه² ر?ه اهللا تعا� عمل ] ا�ستدرك
3اكم فنحكم هنا يُستأنس بكالم اzه² مع Àم ا نفعندما يوافقه ] حديث حكم بصحته فيقولو ،x اMعض اآلخر

وا3افظ اzه² كما تعلمون هو من �قñ ا�تأخرين، وقوZ معت¯ x نقد  ،] ا3ديث بأنه صحيح نظراً �وافقهما x ذلك
بعض  باب الفائدةباب الفائدةباب الفائدةباب الفائدةوهناك أيضاً من ، يُحكم بقوêما معاً ففعندما يوافق ا3اكم بهذا  ،الرجال وá ا�صحيح وا�ضعيف

zه² ف� �تاج إ� بيان ودراسةاألحاديث سكت عنها ا. 
 ، من هم اrمسة؟ أو من اrمسة اzين أرادهم ا3افظ ابن حجر؟ رواه اrمسةرواه اrمسةرواه اrمسةرواه اrمسةx قول ا3افظ ابن حجر هنا  أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 

ونذكر مصطلح  ،هؤالء «سة ،وابن ماجة ،والنسا# ،والkمذي ،أبو داود: اإلمام أ?د وأصحاب الس� األربعة :اrمسة هم
 . ر x هذا aكون ] بينة بعد ذلكا3افظ ابن حج

 ،اMخاري ومسلمففا3افظ ابن حجر إذا قال متفق عليه أو أخرجه الشيخان 
 . هؤالء سبعة ،وابن ماجة ،والنسا# ،والkمذي ،وأبا داوود ،وأ?د ،ومسلم ،اMخاري :فيعÙ بهم أخرجه السبعةإذا قال 

 .يعs Ùرج بذلك اإلمام أ?د ،اب الس�اMخاري ومسلم وأصح: فهم فإن قال أخرجه الستة،
فنخرج صاح² الصحيح� ويبÔ أ?د وأصحاب الس� أبو داوود والkمذي والنسا# وابن ماجة،  :فإن قال أخرجه اrمسة

 .هؤالء اrمسة
 .وابن ماجة ،والنسا# ،والkمذي ،أصحاب الس�، أبو داوود: فهم فإذا قال أخرجه األربعة،

 .أبو داوود والkمذي والنسا#ون يكون ،عدا ابن ماجة فهم أصحاب الس� ما :ا7الثةفإن قال أخرجه 
هذه مصطلحات ا3افظ ابن حجر x كتابه بلوغ ا�رام، وهذه تتكرر كث�اً x األحاديث، فأردنا بيانها لكونها أول مرة ترد 

 .فنب� ا�صطلح x هذا، aكون ] بينة ،معنا x هذا ا3ديث
هؤالء هم اrمسة اzين أرادهم  ،وابن ماجة ،والنسا# ،والkمذي ،داوود وأبو ،أ?د: نا قال رواه اrمسة فع± هذا همفإذاً هُ 

 . اzي اصطلحه، أو انتهجه aفسه هذا ههنا ا3افظ ابن حجر ] مصطلح
.، وهو "بÙ عبِد منافبÙ عبِد منافبÙ عبِد منافبÙ عبِد مناف    يايايايا"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم   الرابع للن² ص± اهللا عليه  األُب  يقصد بذلك عبد مناف بن قُ
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وªن x ذريته أيضاً سقاية ا3جيج  ،وªن Z أي لعبد مناف أمر قريش بعد أبيه ،وذريته هم أعز بيت x قريش ،وسلم
وهم قمة ال(ف x قريش، ومنهم كذلك راوي ا3ديث جب� بن ُمطعم ر� اهللا عنه هو أيضاً من بÙ عبد مناف  ،والرفادة

 .علمأإ� عبد مناف وفيما يظهر أنه جده الرابع واهللا أي يرجع 
ألن أّي ا�وصولة �وز  ،وا�اء للتأنيث، جاءت هنا للمطابقة ،اسم موصول: أي هنا "أيّة ساعةأيّة ساعةأيّة ساعةأيّة ساعة"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 

 . فيها ا�طابقة
 . ر عبد َمنَافهذا فيما يتعلق فيما ذكره ا3افظ ابن حجر من اrمسة وبيان درجة ا3ديث وِذك

 .نأÏ هنا إ� ذكر أحõم ا3ديث أو مسائل ا3ديث
منع ا�تعبدين x ا�سجد ا3رام x أي ساعة من ساAت الليل أو اaهار ألن هذا مقت+ �ريم  :äا دل عليه ا3ديث هنا 

 �aعبد مناف ال تمنعوا    يايايايا"ا Ùعبد مناف ال تمنعواب Ùعبد مناف ال تمنعواب Ùعبد مناف ال تمنعواب Ùحريم، فإذاً  "ب�ا �aا�سجد دل ا3ديث ] ذلك، ] مقت+ ا x ريم منع ا�تعبدين� 
 .شاءوافيكون للمسلم� يتعبدون x أي وقت  ،ا3رام x أية ساعة من ساAت الليل أو ساAت اaهار

هذا ما دل عليه ظاهر  ،�اa] جواز الصالة x ا�سجد ا3رام x أي وقت حÌ لو �ن x أوقات  أيضاً ظاهر ا3ديث يدل 
 .ا3ديث

أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قرن ب� الصالة والطواف x هذا : م قيد ذلك بر�عÓ الطواف واستدلوا ] ذلكإال أن بعضه 
قالوا كون ا²a ص± اهللا عليه وسلم قرن بينهما هنا فمع; ذلك أن  )طاف بهذا اMيت وص±طاف بهذا اMيت وص±طاف بهذا اMيت وص±طاف بهذا اMيت وص±    ااااال تمنعوا أحدال تمنعوا أحدال تمنعوا أحدال تمنعوا أحد( ا3ديث فقال

وذوات األسباب ] القول الراجح  ،ون ر�عتا الطواف من ذوات األسبابوá هذه ا3الة تك ،ا�قصود بذلك ر�عÓ الطواف
 .x أوقات ا�a أنها �وز أو Èوز أن تص±

و�نما هو خطاب موجه إ� والة اMيت بأن ال يمنعوا  ،قال بعض العلماء أيضاً أن ا3ديث ال يعطي شيئاً من هذين ا�عني� 
 . منه أحداً x أي وقت

وهذا توجيه جيد x هذا اMاب  ،مرجعه إ� نصوص ال(ع ، فأمرٌ وقت �وز الصالة فيه أو ال �وز الصالة فيهأما مسألة أن ال
أن  -يعx Ù اaفل كما نعلم هناك أوقات للن� عن الصالة وا�قصود بها اaفل-أن �ديد أوقات الصالة جوازاً ومنعاً 

  .مرجعه إ� اaصوص فهو ] هذا
، و�نما األمر هنا ] ما يكون x غ� ا�سجد ا3رام] ما يكون x غ� ا�سجد ا3رام] ما يكون x غ� ا�سجد ا3رام] ما يكون x غ� ا�سجد ا3رام    وما �ن نفًال بسبب فيص±وما �ن نفًال بسبب فيص±وما �ن نفًال بسبب فيص±وما �ن نفًال بسبب فيص±، x ا3رمx ا3رمx ا3رمx ا3رم    مطلقاً فال يص±مطلقاً فال يص±مطلقاً فال يص±مطلقاً فال يص±    إذاً ما �ن نفالإذاً ما �ن نفالإذاً ما �ن نفالإذاً ما �ن نفال

مناف بكونهم هم القائمون ] اMيت x ذاك  خاطب بÙ عبد ،أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمر من يقوم ] اMيت
ن ن ن ن كوكوكوكووأما من حيث وأما من حيث وأما من حيث وأما من حيث  يمنعون ا�سلم� من ا�عبد x ا�سجد ا3رام، لو قام غ�هم فهو كذلك يدخلون x هذا أنهم ال ،الزمن

وهذا اzي يظهر واهللا أعلم ولعله وهذا اzي يظهر واهللا أعلم ولعله وهذا اzي يظهر واهللا أعلم ولعله وهذا اzي يظهر واهللا أعلم ولعله     ،،،،هذا مرده aصوص ال(يعةهذا مرده aصوص ال(يعةهذا مرده aصوص ال(يعةهذا مرده aصوص ال(يعة    ،،،،الصالة الصالة الصالة الصالة ����وز x [ وقت حx Ì أوقات اaوز x [ وقت حx Ì أوقات اaوز x [ وقت حx Ì أوقات اaوز x [ وقت حx Ì أوقات ا����a أوال  أوال  أوال  أوال ����وزوزوزوز
، وما لم يكن êا سبب فال وأن ا3رم كغ�ه x ا�a، فيص± فيه ما �ن من ذوات األسباب x أوقات ا�a األقرب للصواباألقرب للصواباألقرب للصواباألقرب للصواب

 .تص± x أوقات ا�a واهللا أعلم
ا²a ص± اهللا عليه وسلم بهذا القول كأنه يقر والية اMيت x يد من واله اهللا أمر ا�سلم� x  هنا أيضاً x هذا ا3ديث 

 ،واحدة، c أوZ é وأسلموا�اد الوالية فيه تكون  ،وبال شك أن مثل هذا يكون أحفظ للبيت وأصون، مكة وما حوêا
وبال شك أن هذا فيه منقبة كب�ة لوالة  ،ويكون مرجع ذلك إ� من توé أمر ا�سلم� x مكة ومن حوêا ] مر السن�

عبد مناف هم أيضاً êم  وبنو ،وبال شك أن قريش êم سابقة x ذلك ،هذا اMيت x زمن ا²a ص± اهللا عليه وسلم
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ن �فه اهللا سبحانه وتعا� ¸دمة اMيت äوهذه الفضيلة أيضاً تكون مستمرة �ن جاء بعدهم  ،رخصوصية x هذا األم
َة ُمبَاَرªً وَُهًدى لِلَة ُمبَاَرªً وَُهًدى لِلَة ُمبَاَرªً وَُهًدى لِلَة ُمبَاَرªً وَُهًدى لِلَْْْْعالَِم�َ َعالَِم�َ َعالَِم�َ َعالَِم�َ     {: ا3رام اzي قال اهللا سبحانه وتعا� فيه �� ي بِبَك�� ي بِبَكِ ي بِبَكِ ي بِبَكِ ِ

َاِس لَث�ث�ث�ث� َاِس ل اِس ل
َ اِس ل �� َل َل َل َل ننننَيََييَيٍْْْْت وُِضَع لِلنٍت وُِضَع لِلنٍت وُِضَع لِلنٍت وُِضَع لِلن�� �� و��

َ
و أ
َ
و أ
َ
و أ
َ
�� أ هذا بال شك �ف } إِنإِنإِنإِن��

فإذاً Ûرج من هذا ] أن ا3رم ال يمنع ا½اخل إ°ه x أّي وقت شاء من  ،سبحانه وتعا� أمر هذا اMيتوفضل �ن واله اهللا 
أما الصالة فيه فالفرائض êا أوقات �ددة، أما اaوافل فع± ما جاء x نصوص ال(ع أن اaافلة ا�طلقة ال  ،°ل أو نهار

هذا ، علمأواهللا  ،سبب ف� تص± x أوقات ا�a ] ما جاءت ال(يعة بهذاتُص± x أوقات ا�a، وأما اaافلة ا�قيدة ب
 .خالصة ما x هذا ا3ديث

    ))))))))باب األذان باب األذان باب األذان باب األذان ( ( ( ( ((((
  �aأوقات ا x ا فيها �ديداً ابتداًء وانتهاًء بالنسبة للصلوات ا�فروضة و�ما جاءa بعد أن فرغنا من ا�واقيت كما تب�

 أÏ إ� باب األذان ن، ] ما تقدم معنا من بيان
 األذان

ً
 : نعرف أوال

 . أي إعالم منهما إ� اaاس" وأذان من اهللا ورسوZ: "ومنه قول اهللا تعا� ،اإلعالم :لغةلغةلغةلغة األذاناألذاناألذاناألذان
 .فهو ا�عبد باإلعالم بدخول وقت الصالة بألفاظ ¥صوصة :وأما x ال(عوأما x ال(عوأما x ال(عوأما x ال(ع

 . عليه، فال بد أن يكون x ذلك اaيةصاحبه (ع يؤجر لل اوهذه اللفظة ال بُد من ذكرها °كون العمل موافق: ا�عبد
هذه األلفاظ ] ما سيأÏ معنا x نصوص األحاديث إن شاء اهللا تعا� ونؤجل الçم عنها إ� أن يأÏ و: بألفاظ ¥صوصة

 .ا3ديث
 .أيضاً äا يدخل مع األذان اإلقامة

 تعريفها  واإلقامةواإلقامةواإلقامةواإلقامة
ً
A� 
ً
A� 
ً
A� 
ً
A�: عبد هللا سبحانه وتعا� باإل�عالم للقيام للصالةا.  

 .واألذان إعالم للغائب، واإلقامة إعالم للحاJ بإقامة الصالة واالستعداد لل(وع فيها 
 واألذان واإلقامة م(وAن بالكتاب والسنة و�Ðاع األمة، 

ةِ {قد ذكر اهللا سبحانه وتعا� من ذلك قوZ ف فأما الكتاب
َ

ةِ ال
َ

ةِ ال
َ

ةِ ال
َ

ال ��  الص��
َ

 الص إِ�
َ

 الص إِ�
َ

 الص إِ�
َ

ْْ إِ� للصالة هو األذان واإلعالم بدخول  ءاواaد }َو�َِذا نَاَدَو�َِذا نَاَدَو�َِذا نَاَدَو�َِذا نَاَدفْفْفْْفتُمتُمتُمتُْمْ
ُُمَعةِ ُُمَعةِ ُُمَعةِ ُُمَعةِ {    وقتها، وقوZ تعا�

ْْ ْْ
Îِم اÎِم اÎِم اÎِم ا ْْ ْْ يَو يَو يَو يَْوْ ةِ ِمْنْ

َ
ةِ ِمنال
َ

ةِ ِمنال
َ

ةِ ِمنال
َ

ال �� يَن آََمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلص�� يَن آََمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصِ يَن آََمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصِ يَن آََمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصِ ِ
�� ��

zَها اzَها اzَها اzَها ا ف�ف�ف�ف�
ََ ََ
 .اإلعالم بدخول وقت الصالة: فاaداء هو    }يَا يَا يَا يَا كككك

 ."قيامةا�ؤذنون أطول اaاس أعناقاً يوم ال": فقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم :وأما من السنة
 .اما وفضلهمقائم ] �عيته واإلÐاع

ولكنه إذا قام بها من يكã سقط اإلثم  ،ال Èوز ألهل بت تر�ها ،فهما فرض كفاية :أما من حيث حكم األذان واإلقامة
ذان واإلقامة فيجب ] [ أهل بت أن يظهروا هذه الشع�ة الc Ó األ ،عن اMا�، أما أن Èُمع ] ترُ�َها فهم آثمون بذلك

 .لإلعالم بدخول الوقت ولإلعالم للقيام للصالة
فÇها تكب� هللا سبحانه وتعا�، شهادة Z با�وحيد، وشهادة  ،وبال شك أن األذان واإلقامة ألفاظها فيها Ðع لعقيدة اإليمان 

بتوحيد اهللا سبحانه وتعا�، ونã  ودعوة إ� ا�r للصالة والفالح، وËتم بعد ذلك ،للن² ص± اهللا عليه وسلم بالرسالة
 .ف� هذه األلفاظ بال شك فيها ثناء ودعوة إ� ا�r وتوحيد هللا سبحانه وتعا� ،العبادة عّما سواه
 x األذانأول األحاديث:  

ذكر األذان ذكر األذان ذكر األذان ذكر األذان تقول اهللا أك¯ اهللا أك¯، فتقول اهللا أك¯ اهللا أك¯، فتقول اهللا أك¯ اهللا أك¯، فتقول اهللا أك¯ اهللا أك¯، ف: : : : طاف ´ وأنا نائم رجل فقالطاف ´ وأنا نائم رجل فقالطاف ´ وأنا نائم رجل فقالطاف ´ وأنا نائم رجل فقال: حديث عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه رحديث عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه رحديث عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه رحديث عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال
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فلما أصبحت أتيت رسول اZ ص± اهللا عليه وسلم فلما أصبحت أتيت رسول اZ ص± اهللا عليه وسلم فلما أصبحت أتيت رسول اZ ص± اهللا عليه وسلم فلما أصبحت أتيت رسول اZ ص± اهللا عليه وسلم : : : : قالقالقالقال    ،،،،إال قد قامت الصالةإال قد قامت الصالةإال قد قامت الصالةإال قد قامت الصالة    ،،،،واإلقامة فُرادىواإلقامة فُرادىواإلقامة فُرادىواإلقامة فُرادى    ،،،،بkبيع ا�كب� بغ� ترجيعبkبيع ا�كب� بغ� ترجيعبkبيع ا�كب� بغ� ترجيعبkبيع ا�كب� بغ� ترجيع
    . . . . وصححه الkمذي وابن خزيمةوصححه الkمذي وابن خزيمةوصححه الkمذي وابن خزيمةوصححه الkمذي وابن خزيمة    ،،،،أخرجه أ?د وأبو داوودأخرجه أ?د وأبو داوودأخرجه أ?د وأبو داوودأخرجه أ?د وأبو داوود    ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديث    ))))إنها لرؤيا حقإنها لرؤيا حقإنها لرؤيا حقإنها لرؤيا حق((((: : : : فقالفقالفقالفقال

  :بيان درجة ا3ديث
وأبو داوود ومعهما كذلك أيضاً ا½ار- وابن اÎارود وا½ارقطÙ واMيهñ، وقد ا3ديث أخرجه أ?د كما ذكر ا�صنف  

هذا من  ،صححه Ðاعة من األئمة �Mخاري واaووي واzه² وغ�هم، فيظهر من هذا واهللا أعلم أن ا3ديث صحيح
 . حيث بيان درجة ا3ديث
    األلفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaص

 ،أن هذا اzي ألم به أو قرب حوZ �ن x منامه: قرب حو� هذا مع; طاف ´ ومراده بذلكأّي ألّم ´ و ":طاف ´ وأنا نائمطاف ´ وأنا نائمطاف ´ وأنا نائمطاف ´ وأنا نائم"
هو حق  فإذاً c رؤية منامية، والرؤى ا�نامية منها ما. حقحقحقحق    ااااإنها لرؤيإنها لرؤيإنها لرؤيإنها لرؤيويؤيد ذلك قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم بعد ذلك 

حق كما ب�  افهذه رؤي ،من الشيطان فهذا ال يلتفت Z هو ومنها ما ،كما ب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم x هذا ا3ديث
  .ا²a ص± اهللا عليه وسلم

 .أي أن يقول x ا�كب� اهللا أك¯ أربع مرات :"بkبيع ا�كب�بkبيع ا�كب�بkبيع ا�كب�بkبيع ا�كب�""""
هو أن يقول أشهد أن ال 0 إال اهللا وأشهد أن �مد رسول اهللا بصوت منخفض ثم يرفع بعد ذلك  :الkجيع "بغ� ترجيعبغ� ترجيعبغ� ترجيعبغ� ترجيع""""

  ،بعد أن يقوêما بصوت منخفضصوته بها 
ً
ولعل x هذا يعÙ الkجيع �ن قال بالkجيع كأن ا�ؤذن هنا يقوêا aفسه أوال

هذا بعد ذلك، بفهو كأنه هو ينطقها اعتقاداً منه يؤجر عليه ثم يرفع بها صوته بها °ُعلم اaاس  ،ليستيقن ذلك ويعتقد ذلك
 . من قال بالkجيع دنعع هذا هو ا�راد بالkجيع والغرض من الkجي

قد قامت الصالة c ف "قد قامت الصالةقد قامت الصالةقد قامت الصالةقد قامت الصالة": أي أنه ال يكرر بþء من ألفاظها إال ما جاء به اaص هنا إال: ىىىىواإلقامة فرادواإلقامة فرادواإلقامة فرادواإلقامة فراد
يقول ا�ؤذن قد قامت الصالة، قد قامت الصالة يقوêا مرت� بهذا، فهذه c األلفاظ الÓ فإلقامة فتكرر مرت�، باا�قصودة 

 .إ� بيان x هذا اaص�تاج 
        ::::سبب ا3ديثسبب ا3ديثسبب ا3ديثسبب ا3ديث

فأرادوا أن يكون êم شعار يعلم  ا،x الروايات أنه �ا كg اaاس ذكروا أن يُعلموا وقت الصالة بþء Èمعهم ê سببه هو ما 
الوا لو فق "ذلك للنصارى": فقال بعضهم لو اËذنا ناقوساً، فقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ،جتمعوا للصالة°اaاس 

 ،فkقوااف "ذلك للمجوس"فقالوا لو رفعنا ناراً قال ص± اهللا عليه وسلم  "ذلك لليهود"قال ص± اهللا عليه وسلم  ،اËذنا بوقاً 
̄ه بذلك افرأى عبد اهللا بن زيد هذه الرؤي     ."حق اإنها لرؤي"فقال ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،فجاء إ� ا²a ص± فأخ

فطاف ´ وأنا نائم رجل ¨مل ناقوساً x يده، فقلت يا عبد فطاف ´ وأنا نائم رجل ¨مل ناقوساً x يده، فقلت يا عبد فطاف ´ وأنا نائم رجل ¨مل ناقوساً x يده، فقلت يا عبد فطاف ´ وأنا نائم رجل ¨مل ناقوساً x يده، فقلت يا عبد : : : : ود من قول عبد اهللا بن زيد رود من قول عبد اهللا بن زيد رود من قول عبد اهللا بن زيد رود من قول عبد اهللا بن زيد ر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه´ داو´ داو´ داو´ داوأأأأوجاء x س� وجاء x س� وجاء x س� وجاء x س� 
: : : : فقالفقالفقالفقال    ،،،،ب±ب±ب±ب±: : : : قلتقلتقلتقلت    ؟؟؟؟هو خ� من ذلكهو خ� من ذلكهو خ� من ذلكهو خ� من ذلك    أفال أدلك ] ماأفال أدلك ] ماأفال أدلك ] ماأفال أدلك ] ما: : : : تصنع به؟ قلت ندعو به إ� الصالة قالتصنع به؟ قلت ندعو به إ� الصالة قالتصنع به؟ قلت ندعو به إ� الصالة قالتصنع به؟ قلت ندعو به إ� الصالة قال    تبيع اaاقوس قال وماتبيع اaاقوس قال وماتبيع اaاقوس قال وماتبيع اaاقوس قال وماأأأأاهللا اهللا اهللا اهللا 

 .تقول اهللا أك¯، اهللا أك¯، فذكر األذان إ� آخرهتقول اهللا أك¯، اهللا أك¯، فذكر األذان إ� آخرهتقول اهللا أك¯، اهللا أك¯، فذكر األذان إ� آخرهتقول اهللا أك¯، اهللا أك¯، فذكر األذان إ� آخره
وªن هذا هو السبب x ذلك، ولعل هذا فرج من اهللا سبحانه وتعا� للمسلم� هذه الرؤيا أن جعلها ] يد  ،فهذه c الرؤيا 

 . هذا هو سبب ورود ا3ديث .واحد منهم، أيده ا²a ص± اهللا عليه وسلم وأقّره ] ذلك
    ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديث ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديث ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديث ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديث 

ألنا نلحظ x ا3قيقة  ،اaطق بكلمة أذان إ�وينبØ هنا أن ننبه أيضاً  ،½Aء الغائب� ا3ديث د°ل ] م(وعية األذان
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: ولكن تق¤ فيقال ،فإذا ُمّدت صارت آذان Ðع أذن ،واêمزة بالق¤ ال با�د ،x بعض الورقات ا�كتوبة فيمدون اêمزة
 . ن فليتنبه إ� ذلكآذاأذان، وال يقال 

وتقدم معنا بأن  ،دل عليه هذا ا3ديث لصالة x ا�ساجد، هذا ما ا�إAء الغائب� األذان ½ ] م(وعية فدل ا3ديث
 . ثم عن اMاق�سقط اإليإذا أÐع أهل بت ] تر�ه أثموا بذلك، أما إذا قام به من يكã  ،األذان فرض كفاية

ِله مث; أو رباع، ��كب� x أوZ ويكون ¸مس ع(ة م(وعية الشفع x األذان، بأن يأÏ ِ*ُم :دل عليه ا3ديث أيضاً äا
وهذا هو أذان عبد اهللا بن زيد كما رأى x رؤياه وأقره عليه ا²a ص± اهللا عليه  ،Ðُلة *ها مشفوعة إال اÎملة األخ�ة

ُ  ،x آخر األذان) ال 0 إال اهللا(وسلم، فÇها تشفع إال قول   . لفاظ ف� تشفع x األذانوأما بقية األ ،شفعف� مفردة ال ت
ألنه هنا ذكر قال بغ� ترجيع، ولعله يأÏ معنا x حديث أ´ �ذورة Áء  ،فضل ترك الkجيع x الشهادت� :دل ا3ديث ]

 . من هذا، فنؤجل ا3ديث ] الkجيع هناك إن شاء اهللا تعا�

    ))))--------((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
وبعد هذا زاد وبعد هذا زاد وبعد هذا زاد وبعد هذا زاد ، حديث عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه وجاء فيه ذكر األذانُكنا من قبل قد �عنا x باب األذان وتقدم معنا 

بن خزيمة بن خزيمة بن خزيمة بن خزيمة الالالالقال ا�صنف ا3افظ ابن حجر وقال ا�صنف ا3افظ ابن حجر وقال ا�صنف ا3افظ ابن حجر وقال ا�صنف ا3افظ ابن حجر ووووو    """"الصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaوم""""اإلمام أ?د x آخره قصة قول بالل x أذان الفجر اإلمام أ?د x آخره قصة قول بالل x أذان الفجر اإلمام أ?د x آخره قصة قول بالل x أذان الفجر اإلمام أ?د x آخره قصة قول بالل x أذان الفجر 
وهذان اaصان . الة خ� من اaومالة خ� من اaومالة خ� من اaومالة خ� من اaومالصالصالصالص: : : : ، قال، قال، قال، قال� ] الفالح� ] الفالح� ] الفالح� ] الفالح: : : : من السنة إذا قال ا�ؤذن x الفجرمن السنة إذا قال ا�ؤذن x الفجرمن السنة إذا قال ا�ؤذن x الفجرمن السنة إذا قال ا�ؤذن x الفجر: عن أنس رعن أنس رعن أنس رعن أنس ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال

x ثويب: هما�ا. 
    درجة ا3ديث درجة ا3ديث درجة ا3ديث درجة ا3ديث 

قال سعيد بن ا�سيب ر?ه اهللا أدخلت هذه الÇمة x ا�أذين لصالة الفجر، وقال الصنعاx 6 سبل : فزيادة اإلمام أ?د
 .و�سناده صحيح: وصحح الزيادة ابن خزيمة وابن السكن، قال ابن حزم: السالم

رد بإثباتها إال x صالة الصبح، فإذن ] هذا تكون الزيادة وحديث ابن خزيمة كما ذكر x حديث أنس واألحاديث لم ت
 .صحيحة واهللا أعلم

هو قول ا�ؤذن بعد قول � ] الفالح الصالة خ� من اaوم وc من ثاب أي رجع، فا�ؤذن قال � ] هو قول ا�ؤذن بعد قول � ] الفالح الصالة خ� من اaوم وc من ثاب أي رجع، فا�ؤذن قال � ] هو قول ا�ؤذن بعد قول � ] الفالح الصالة خ� من اaوم وc من ثاب أي رجع، فا�ؤذن قال � ] هو قول ا�ؤذن بعد قول � ] الفالح الصالة خ� من اaوم وc من ثاب أي رجع، فا�ؤذن قال � ]     ::::تعريف ا�ثويبتعريف ا�ثويبتعريف ا�ثويبتعريف ا�ثويب
فã  الصالة خ� من اaوم،الصالة خ� من اaوم،الصالة خ� من اaوم،الصالة خ� من اaوم،: : : : أي رجع مرة أخرى للحث ] الصالة فقالأي رجع مرة أخرى للحث ] الصالة فقالأي رجع مرة أخرى للحث ] الصالة فقالأي رجع مرة أخرى للحث ] الصالة فقال) ) ) ) ثابثابثابثاب((((    الصالة مرت� و� ] الفالح مرت� ثمالصالة مرت� و� ] الفالح مرت� ثمالصالة مرت� و� ] الفالح مرت� ثمالصالة مرت� و� ] الفالح مرت� ثم

األول دA إ°ها، ثم Aد ورغب فيها بقوZ الصالة خ� من اaوم، ألن ما Èده العبد من األجر عليها خ� Z من اaوم والراحة 
 .x ا½نيا

مÌ يكون أذان الفجر مÌ يكون أذان الفجر مÌ يكون أذان الفجر مÌ يكون أذان الفجر األول للفجر، وهنا يأÏ اإلشõل  ذكر الصنعاx 6 سبل السالم بأن ا�ثويب إنما �ع x األذان
 ووقع اrالف فيه مÌ يكون؟  األول؟؟األول؟؟األول؟؟األول؟؟

ألن ا3ديث نص ] ذلك x أذان الصبح، وíمة أذان  األذان األول للفجر يكون بعد طلوع الفجر عند حلول الوقت،األذان األول للفجر يكون بعد طلوع الفجر عند حلول الوقت،األذان األول للفجر يكون بعد طلوع الفجر عند حلول الوقت،األذان األول للفجر يكون بعد طلوع الفجر عند حلول الوقت،
ن اzي سببه طلوع الفجر، وÈوز أن يكون أي األذا: مضافة، والصبح مضاف إ°ه، وهو من باب إضافة الþء إ� سببه

 .أي األذان من الصبح، وأذان الصبح هو اzي يكون بعد طلوع الفجر: من باب إضافة الþء إ� نوعه
وقد توهم اMعض أن األذان اzي يقال فيه ا�ثويب هو األذان قبل طلوع الفجر، أي األذان اzي يكون x آخر الليل، 

إذا أذنت األول لصالة إذا أذنت األول لصالة إذا أذنت األول لصالة إذا أذنت األول لصالة (ورد x بعض ألفاظ ا3ديث فيما أخرجه اإلمام أ?د وأبو داود وغ�هما  وشبهتهم x ذلك أنه قد
فزعموا أن ا�ثويب إنما يكون x األذان اzي يكون x آخر الليل، وقالوا إن ا�ثويب  )الصبح فقل الصالة خ� من اaومالصبح فقل الصالة خ� من اaومالصبح فقل الصالة خ� من اaومالصبح فقل الصالة خ� من اaوم
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فالرسول ص± اهللا عليه وسلم فهوم خاطفهوم خاطفهوم خاطفهوم خاطئئئئ بال شك،  بال شك،  بال شك،  بال شك، وهذا موهذا موهذا موهذا ماzي يكون x األذان اzي يكون بعد طلوع الفجر بدعة، 
فÇمة لصالة الصبح معلوم أن األذان اzي x آخر الليل قبل  )إذا أذنت األول لصالة الصبح فقل الصالة خ� من اaومإذا أذنت األول لصالة الصبح فقل الصالة خ� من اaومإذا أذنت األول لصالة الصبح فقل الصالة خ� من اaومإذا أذنت األول لصالة الصبح فقل الصالة خ� من اaوم(قال 

أما صالة الصبح  )°وقظ اaائم ويرجع القائم(طلوع الفجر ليس لصالة الصبح، و�نما هو كما قال ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
إذا ح§ت (: فال يؤذن êا إال بعد طلوع الفجر، فإن أذن êا قبل طلوع الفجر فهو أذان ملØ بد°ل قول الرسول الكريم

 ).الصالة فليؤذن لكم أحدكم
 فإن أذن قبل طلوع الفجر فلم �§ الصالة بعد، وا²a ص± اهللا عليه وسلم جعل األذان مرتبطاً بوقت الصالة، ووقت

 .صالة الفجر من طلوع الفجر ا7ا6 وهو اMياض ا�عkض x األفق، ويكون أيضاً وقتا ألذانها
يزيل اإلشõل هنا ألن األذان هو اإلعالم x اللغة، : فنقول )إذا أذنت األولإذا أذنت األولإذا أذنت األولإذا أذنت األول(فيبÔ اإلشõل x قوZ ص± اهللا عليه وسلم 

وا�راد باألذان� األذان واإلقامة، فسميت اإلقامة  )أذان� صالةأذان� صالةأذان� صالةأذان� صالةب� [ ب� [ ب� [ ب� [ (: واإلقامة إعالم، وêذا قال الرسول عليه السالم
 .إعالم بالقيام للصالة واإلقامةواإلقامةواإلقامةواإلقامةإعالم بدخول الوقت  فاألذانفاألذانفاألذانفاألذانأذانا للمشا*ة والتفاقهما x ا�ع; اللغوي، 

�قامة، فسماه أذاناً ومعلوم أن اÎمعة فيها أذانان و )األذان ا7الث x صالة اÎمعةاألذان ا7الث x صالة اÎمعةاألذان ا7الث x صالة اÎمعةاألذان ا7الث x صالة اÎمعة زاد عثمانزاد عثمانزاد عثمانزاد عثمان(: وá صحيح اMخاري قال
 .ثا7اً وبهذا يزول اإلشõل، فيكون ا�ثويب x أذان صالة الصبح

هذه أيضاً شبهة ثانية وc أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمر بالل أن يقول هذا،  )الصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaوم(وقالوا أيضاً أنه قال 
ب� الصالة واaوم، و�نما يتحقق ذلك x صالة الليل  وقالوا أن الصالة واجبة فال مفاضلة ب� الواجب وغ� الواجب،

 .ا�هجد وc سنة مرغب فيها، فا�فاضلة تكون بينها وب� اaوم ال ب� صالة الفريضة واaوم
باألذان x آخر الليل هذا ما قالوا x الشبهة فاÎواب ] ذلك أن هذا يضاف إ�  أنه يرجع أن ا�رادأنه يرجع أن ا�رادأنه يرجع أن ا�رادأنه يرجع أن ا�راد    ف�د ] هذه الشبهةف�د ] هذه الشبهةف�د ] هذه الشبهةف�د ] هذه الشبهة

َاَرةٍ تُنِجيُكم {: : : : األول، ألن ا�rية قد تقال x أوجب الواجبات كما قال تعا� اrطأ َاَرةٍ تُنِجيُكم ِ َاَرةٍ تُنِجيُكم ِ  ���ِ�َاَرةٍ تُنِجيُكم ِ
َ

[َ  
َ

[َ  
َ

[َ  
َ
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لَُمونَ لَُمونَ لَُمونَ لَُمونَ  ْْ فذكر اهللا اإليمان واÎهاد ألنه خ� لكم äا يلهيكم من ا�جارة، وc خ�ية ب� واجب وغ� واجب، فما ا�انع  }ييييَعََععَْعْ
يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي {أن تكون ب� صالة الفريضة وب� اaوم، وقال أيضاً سبحانه يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي ِ يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي ِ يَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي ِ ِ
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ْْ ْ
 ِذْك

َ
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َ
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َ
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َ

ُكمُكمُكمُكمْْْْ    إِ�
�� ٌ ل ل ل ل�� ٌْ ٌْ لَُمونَ لَُمونَ لَُمونَ لَُمونَ     َخ�َخ�َخ�َخْ�ٌْ ْْ ْْ    ييييَعََععَْعْ أي سعيكم لصالة اÎمعة خ� من ا�جارة، وهذا نص x  }إِن ُكنتُمإِن ُكنتُمإِن ُكنتُمإِن ُكنتُْمْ

rنت اõية تكون ب� واجب وغ� واجب، ف�rمعة واجب، وب� كتاب اهللا سبحانه وتعا� ] أن اÎية ب� صالة ا�
، ولو وأن ا�ثويب سنة x أذان الصبحوأن ا�ثويب سنة x أذان الصبحوأن ا�ثويب سنة x أذان الصبحوأن ا�ثويب سنة x أذان الصبحا�جارة غ� واجب، فدل هذا ] أن الشبهة ا7انية ليست حجة و�نما c >رد شبهة، 

يكون ا�ثويب x األذان األول بعد طلوع يكون ا�ثويب x األذان األول بعد طلوع يكون ا�ثويب x األذان األول بعد طلوع يكون ا�ثويب x األذان األول بعد طلوع ثوب x األذان اzي قبل الصبح لصالة الصبح لقلنا هذا غ� م(وع، فإذن 
إن (وا²a ص± اهللا عليه وسلم x اaص اzي معنا x قول الصالة خ� من اaوم  ي الفجر، أما قبله فليس بصبح،ي الفجر، أما قبله فليس بصبح،ي الفجر، أما قبله فليس بصبح،ي الفجر، أما قبله فليس بصبح،الصبح أالصبح أالصبح أالصبح أ

فربطه بالصبح وأضافه إ� الصبح أي يكون بعد طلوع الصبح وليس قبل طلوع الفجر، ) ذلك x األذان األول من الصبح
يكون x األذان اzي يكون إعالم x دخول وقت صالة الصبح، وأما ف�ول هذا اإلشõل وهذه الشبهة، ألن ا�ثويب إنما 

األذان قبل دخول وقت الصبح فال يعت¯ أذانا للصبح، فيخرج من هذا ويبÔ األمر ] أن ا�ثويب يكون x األذان اzي 
لمشا*ة هنا، كما جاء x بعد دخول الوقت، فيكون هو األذان األول، واإلقامة c األذان ا7ا6، واإلقامة تسð أذانا ل

 . وا�راد باألذان� هنا األذان واإلقامة ،)صالةصالةصالةصالة ب� [ أذان�ب� [ أذان�ب� [ أذان�ب� [ أذان�(ا3ديث 
ليست من ألفاظ األذان الÓ جاء ذكرها x حديث عبد اهللا بن زيد، و�نما ) الصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaومالصالة خ� من اaوم(ويتب� من هذا أن Ðلة 
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 . يتب� مع; ا�ثويب x هذا، واهللا أعلمهذه خاصة x صالة الصبح فقط، وال تقال x غ�ها، وهنا 
عن أ´ �ذورة رعن أ´ �ذورة رعن أ´ �ذورة رعن أ´ �ذورة ر���� اهللا عنه أن ا²a  اهللا عنه أن ا²a  اهللا عنه أن ا²a  اهللا عنه أن ا²a وا3ديث كما ذكر ا3افظ ابن حجر ر?ه اهللا x اMلوغ  نأÏ بعد هذا إ� حديث آخرنأÏ بعد هذا إ� حديث آخرنأÏ بعد هذا إ� حديث آخرنأÏ بعد هذا إ� حديث آخر

اrمسة اrمسة اrمسة اrمسة     ولكن ذكر ا�كب� x أوZ مرت� فقط، ورواهولكن ذكر ا�كب� x أوZ مرت� فقط، ورواهولكن ذكر ا�كب� x أوZ مرت� فقط، ورواهولكن ذكر ا�كب� x أوZ مرت� فقط، ورواه، أخرجه مسلمأخرجه مسلمأخرجه مسلمأخرجه مسلم )علمه األذان فذكر فيه الkجيععلمه األذان فذكر فيه الkجيععلمه األذان فذكر فيه الkجيععلمه األذان فذكر فيه الkجيع( ص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلم
 .فذكروه مربعافذكروه مربعافذكروه مربعافذكروه مربعا

 . ا3ديث كما أرى x الصحيح، فال �تاج إ� بيان درجته، وتقدم معنا من قبل مع; الkجيع وال مانع من بيان الkجيع هنا
هو أن يقول ا�ؤذن بالشهادت� بصوت منخفض أشهد أن ال 0 إال اهللا ثم يرفع بها صوته، ثم يأÏ مرة ثانية ويقوêا  فالkجيعفالkجيعفالkجيعفالkجيع

ت منخفض ثم يقوêا ويرفع بها صوته، و�ذلك مثلها x قول أشهد أن �مدا رسول اهللا، فيقول الشهادت� بصوت بصو
 . منخفض ثم يرفع بهما صوته

من ا�فارقات ب� هذا ا3ديث وب� من ا�فارقات ب� هذا ا3ديث وب� من ا�فارقات ب� هذا ا3ديث وب� من ا�فارقات ب� هذا ا3ديث وب� بن زيد بغ� الkجيع، ولكن جاء هنا ذكر الkجيع، وأيضاً  تقدم x حديث عبد اهللا
إنما ذكر فيه ا�كب� أربعا، بينما x هذا ذكر ا�كب� أنه مرت�، وبال شك أن  ن حديث عبد اهللاأ بن زيدبن زيدبن زيدبن زيد    حديث عبد اهللاحديث عبد اهللاحديث عبد اهللاحديث عبد اهللا

هذا اللفظ يعÙ ذكر ا�كب� مرت� فيه شذوذ عما أخرجه اrمسة كما تقدم معنا من قبل، فهذا هو االختالف ب� ا3ديث� 
 .x هذا اMاب

ثم تقول أشهد أن ال ثم تقول أشهد أن ال ثم تقول أشهد أن ال ثم تقول أشهد أن ال 0000 إال اهللا أشهد أن �مدا  إال اهللا أشهد أن �مدا  إال اهللا أشهد أن �مدا  إال اهللا أشهد أن �مدا (بلفظ  دجاء ذلك عند أبو داووقد  وأما ا3كمة من الkجيع x الشهادت�وأما ا3كمة من الkجيع x الشهادت�وأما ا3كمة من الkجيع x الشهادت�وأما ا3كمة من الkجيع x الشهادت�
 .ا�راد أن يُسمع نفسه ومن بقربه )رسول اهللا Ëفض بها صوتكرسول اهللا Ëفض بها صوتكرسول اهللا Ëفض بها صوتكرسول اهللا Ëفض بها صوتك

أن يأÏ بهما أوال بتدبر و�خالص، فكأن هذا للمؤذن نفسه، يشهد أن ال 0 إال اهللا ويشهد أن �مدا  :وأما ا3كمة x ذلك 
كون ذلك بتدبر و�خالص x مع; الشهادت�، أما عند رفع الصوت فهو إلعالم اaاس، فا3كمة إذن x رسول اهللا وي

هو أن يأÏ بهما بتدبر و�خالص وال يتأï ذلك إال مع خفض الصوت، ثم يأÏ بعد ذلك رفع الصوت بالشهادت� هو أن يأÏ بهما بتدبر و�خالص وال يتأï ذلك إال مع خفض الصوت، ثم يأÏ بعد ذلك رفع الصوت بالشهادت� هو أن يأÏ بهما بتدبر و�خالص وال يتأï ذلك إال مع خفض الصوت، ثم يأÏ بعد ذلك رفع الصوت بالشهادت� هو أن يأÏ بهما بتدبر و�خالص وال يتأï ذلك إال مع خفض الصوت، ثم يأÏ بعد ذلك رفع الصوت بالشهادت� الkجيع 
  ....إلعالم اaاسإلعالم اaاسإلعالم اaاسإلعالم اaاس

بن  وأنه م(وع êذا ا3ديث الصحيح، وc زيادة ] حديث عبد اهللا هذا مع; الkجيع اzي ذهب إ°ه Ðهور العلماءهذا مع; الkجيع اzي ذهب إ°ه Ðهور العلماءهذا مع; الkجيع اzي ذهب إ°ه Ðهور العلماءهذا مع; الkجيع اzي ذهب إ°ه Ðهور العلماء
 .زيد، وزيادة العدل مقبولة

بن زيد ولم يذكر فيه الkجيع، والkجيع هنا إن فعله  ومن أخذ بهذا فهو ] د°ل، ومن قال بذلك فهو ] حديث عبد اهللا
 . من باب السنية فهو كذلك و�ال فليس بواجب

بن زيد عدد Ðل األذان، وهنا أيضاً x حديث أ´ �ذورة عندما نقول بأن ا�كب� األول أنه  ديث عبد اهللاتقدم معنا x ح
     ::::فنفصل القول x هذه ا�سألة ونقولفنفصل القول x هذه ا�سألة ونقولفنفصل القول x هذه ا�سألة ونقولفنفصل القول x هذه ا�سألة ونقولمرت� فيختلف عدد اÎمل، ومن قال بالkجيع أيضاً فكذلك sتلف عدد اÎمل، 

وÐلة ذلك أن ا�كب� x أوZ أربع، والشهادتان أربع، : بن زيد «س ع(ة Ðلةبن زيد «س ع(ة Ðلةبن زيد «س ع(ة Ðلةبن زيد «س ع(ة Ðلة    أن Ðل األذان ] حديث عبد اهللاأن Ðل األذان ] حديث عبد اهللاأن Ðل األذان ] حديث عبد اهللاأن Ðل األذان ] حديث عبد اهللا
    ....فا�جموع «س ع(ة Ðلةفا�جموع «س ع(ة Ðلةفا�جموع «س ع(ة Ðلةفا�جموع «س ع(ة Ðلةوا3يعلتان أربع، وا�كب� x آخره مرتان، وا�وحيد واحدة، 

 .، وا�سألة فيها خالف بناء ] هذه اaصوصهذا هو ا�شهور x مذهب أ?د وغ�ه x عدد Ðل األذانهذا هو ا�شهور x مذهب أ?د وغ�ه x عدد Ðل األذانهذا هو ا�شهور x مذهب أ?د وغ�ه x عدد Ðل األذانهذا هو ا�شهور x مذهب أ?د وغ�ه x عدد Ðل األذان
ا�كب� x األول مرتان، والشهادتان أربع مع الkجيع ثمان، صارت ع( Ðل، ثم : فعند مالك أنها سبع ع(ة Ðلةفعند مالك أنها سبع ع(ة Ðلةفعند مالك أنها سبع ع(ة Ðلةفعند مالك أنها سبع ع(ة Ðلة

ا3يعلتان أربع صارت أربع ع(ة، ثم ا�كب� مرتان صارت ست ع(ة، ثم *مة ا�وحيد x آخره، فيكون بذلك عدد Ðل 
(ة Ðلة، لكنه زاد الkجيع أربع األذان x هذا سبع ع(ة، نقص Ðلتان x ا�كب� x األذان األول فصارت ثالث ع

 .فصارت سبع ع(ة ] ما تقدم بيانه



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ٥٢ - 

 

، يكون ا�كب� x األول أربعاً، ثم الشهادتان مع الkجيع ثمان، صارت اثنتا ع(ة Ðلة، وعند الشاف÷ أنه تسع ع(ة Ðلةوعند الشاف÷ أنه تسع ع(ة Ðلةوعند الشاف÷ أنه تسع ع(ة Ðلةوعند الشاف÷ أنه تسع ع(ة Ðلة
 .حيد فأصبح بذلك تسع ع(ة Ðلةثم ا3يعلتان أربع، صارت ست ع(ة Ðلة، ثم ا�كب� x اآلخر مرت� ثم *مة ا�و

وعند القول بأن هذه عبادات متنوعة جاءت x ال(يعة فما العمل فيها؟ لو فعلها اإلنسان ] هذه الوجوه وتنوع  لعله �ن 
 .حفظ السنة بوجوهها :الفائدة األوéالفائدة األوéالفائدة األوéالفائدة األوé    :أوé وأفضل، وفعل العبادات ا�تنوعة الواردة x ال(ع فيها عدة فوائد

 .يس� ] ا�Çفا�    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 اً اً اً ثا7ثا7ثا7ثا7

 .متهآحضور القلب وعدم ملله وس :اً
 اً اً اً رابعرابعرابعرابع

 .حفظ ال(يعة وصيانتها    ::::اً
فهذه ألفاظ األذان ] أي وجه أذن استناداً إ� هذا صح ذلك منه، فيكون ا�نويع من باب ا�يس� x العبادات ومن باب 

واحدة، فيكون فيه حضور قلب لإلنسان عندما ينوع، إزالة ا�لل والسآمة عن القلب عند بقائه ] منهج واحد وطريقة 
ألنه إذا بñ ] وت�ة واحدة ربما يغفل القلب ويسهو، ولكن عندما يتذكر أن هذه عبادة êا أصل x ال(ع فيأÏ بها، ثم 

استحضار  ا استحضار للقلب مع العبادة، وبال شك أنيغ� مرة أخرى ويقول هذه êا أصل x ال(ع فيأÏ بها فيكون هن
فإذاً استحضاره أو استحضار قلبه  "عقلعقلعقلعقل    ليس Z من صالته إال ماليس Z من صالته إال ماليس Z من صالته إال ماليس Z من صالته إال ما"وجاء x ا3ديث  اً،القلب x العبادة يكون أعظم أجر

ستفتاح x الصالة، دAء اال أيضاً ويرد مثل هذا ، غ�ها، بال شك هذا أكمل وأعظم لألجر x العبادة سواًء �نت صالًة أو
لكنه  ،ستفتاح x الصالة سنة وليس بواجبواال ،ستفتاحعليه وسلم عدة أذ�ر وعدة أدعية لالفقد ورد عن ا²a ص± اهللا 

يأÏ مرة بهذا  ،سنةالو¨2  هذا يكون أعظم لألجروá هذا استحضار للقلب x ع لõن لو أï بهذا مرة وبهذا مرة ونوّ 
إ� آخر هذا  "سبحانك اسبحانك اسبحانك اسبحانك ا3333 وúمدك وúمدك وúمدك وúمدك"ومن ذلك  ردت *ها عن ا²a ص± اهللا عليه وسلمو ومرة بهذا ألنه قد جاءت أو

  .ا½Aء ا�عروف واzي Mëاً يعرفه اaاس Ðيعهم
    ومنها أيضاً     """"اااا3333 باعد بيÙ وب� خطاياي، كما باعدت ب� ا�(ق وا�غرب باعد بيÙ وب� خطاياي، كما باعدت ب� ا�(ق وا�غرب باعد بيÙ وب� خطاياي، كما باعدت ب� ا�(ق وا�غرب باعد بيÙ وب� خطاياي، كما باعدت ب� ا�(ق وا�غرب"ومن األدعية أيضاً الÓ جاءت x االستفتاح  
 .إ� آخره "وجهت وجوجهت وجوجهت وجوجهت وج���� ل ل ل لثثثثي فطر السموات واألرضي فطر السموات واألرضي فطر السموات واألرضي فطر السموات واألرض""""
̄د ونقÙ من اzنوب واrطايا كما ينÔ ا7وب األبيض من اااااااا3333    "ورد x السنة  ذلك أيضاً مامن   ̄د ونقÙ من اzنوب واrطايا كما ينÔ ا7وب األبيض من غسلÙ با�اء وا7لج وال ̄د ونقÙ من اzنوب واrطايا كما ينÔ ا7وب األبيض من غسلÙ با�اء وا7لج وال ̄د ونقÙ من اzنوب واrطايا كما ينÔ ا7وب األبيض من غسلÙ با�اء وا7لج وال غسلÙ با�اء وا7لج وال

 .السنة، واستحضاراً لقلبه x عبادته ع اإلنسان ب� هذه العبادات لõن أكg أو أعظم أجراً إحياءً فلو نوّ  "ا½نسا½نسا½نسا½نس
ال(ع وقد وردت عن اx ²a ان بهذا تارة وبهذا تارة، ويقول هذه êا أصول عندما يكون األذف ،و�ذلك نقول x األذان

ويكون بذلك قد أدرك السنة بوجوهها وصان  ،مة عن القلبآص± اهللا عليه وسلم فحينئٍذ يكون أعظم أجراً و�بعاداً للس
 .عبادته واستح§ قلبه وعظم أجره

    ))))W-W-W-W-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
 اإلقامَة، يعÙ": قالقالقالقال    أنهأنهأنهأنه    :هحديثنا يبدأ مع حديث أنس ر� اهللا عن

ّ
 اإلقامَة، يعÙ أن يشفع األَذاَن شفعاً ويُوتَِر اإلقامَة إال
ّ
 اإلقامَة، يعÙ أن يشفع األَذاَن شفعاً ويُوتَِر اإلقامَة إال
ّ
 اإلقامَة، يعÙ أن يشفع األَذاَن شفعاً ويُوتَِر اإلقامَة إال
ّ
 أن يشفع األَذاَن شفعاً ويُوتَِر اإلقامَة إال

ٌٌ ِمَر بالٌلٌ
ُ
ِمَر باللأ
ُ
ِمَر باللأ
ُ
ِمَر باللأ
ُ
 قد : : : : أ

ّ
 قد إال
ّ
 قد إال
ّ
 قد إال
ّ
إال

ٌٌ عليه عليه عليه عليه ."قامت الصالةقامت الصالةقامت الصالةقامت الصالة  . االستثناءاالستثناءاالستثناءاالستثناءولم يذكر ُمسلم ولم يذكر ُمسلم ولم يذكر ُمسلم ولم يذكر ُمسلم . . . . ُمتفقُمتفقُمتفقُمتفٌقٌ
 .ا3ديث x الصحيح� واالستثناء x صحيح اMخاري، فلسنا úاجة إ� بيان درجته

 "وقول أنس ر� اهللا عنه  
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
 أ
ُ
مر فالن من الصحابة، إنما يكون اآلمر هو " للللمر بالمر بالمر بالمر بالأ

ُ
مرنا أو نُهينا أو أ

ُ
إذا ورد من الصحا´ قوZ أ

 
َ
مر بالل أّي أ

ُ
 ألن مره ا²a ص± اُهللا عليه وسلم، رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم، فأ

ّ
ن عهذا ت(يع وال يكون ذلك إال

فاألمر هنا إنما هو من ا²a ص± اهللا عليه وسلم، ويكون  ،سلما�بلغ عن اهللا ُسبحانه وتعا� وهو رسول ص± اهللا عليه و
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مرنا بكذا :ذلك فيما يقول فيه الصحا´
ُ
فاآلمر هو ا²a ص± اهللا عليه وسلم، أو نُهينا عن كذا فاaاc هو ا²a ص±  ،أ

 ألنه من فيكون ا ،اآلمر هو ا²a ص± اهللا عليه وسلمأي " أمر باللأمر باللأمر باللأمر بالل"فقوZ هنا  ،اُهللا عليه وسلم
ً
A3ديث ] هذا مرفو

 . اآلمر هو ا²a ص± اهللا عليه وسلمألن ليس من قول أنس أو ال نقول أنه موقوف واإلضافة إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم، 
� واألذان كما تقدم معنا أنه يقال مرت ،وقد تقدم مع; شفع األذان، شفع األذان أن يقوZ شفعاً  هو x شفع األذانهو x شفع األذانهو x شفع األذانهو x شفع األذانا3ديث 

ف� واحدة x  x آخره يشفع وc *مة ا�وحيدم ل عدا ا�كب� x األول فإنه يقال أربعاً، ومن Ðل األذان ما مرت�، ما
و�ن �ن ] وجه أنه  ،فلعل األمر بالشفع هنا هو ëلب ما Ðُ xل األذان، إذا أخرجنا ا�كب� x األول ،األذان وá اإلقامة

x نص من اaصوص أن ا²a ص± اهللا  ولم يأِت  ،*مة ا�وحيد x األخ� ف� فرد وال يزاد عليهاوÛرج كذلك  ،شفع أيضاً 
أو عّمن ينقل عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه زيد فيها أو أنها كررت، بل c واحدة x [ األحاديث الÓ  عليه وسلم

 .وسواء �ن ذلك x األذان أو �ن x اإلقامة ،وردت
a ل األذان ما ب� «سوتب�Ð عدد x لةة وتسع ع( ةوسبع ع( ةع( ا االختالفÐُ ، هذا بالنسبة أللفاظ األذان وقد

 .تقدمت معنا
  ما تكون ألفاظ اإلقامة؟ما تكون ألفاظ اإلقامة؟ما تكون ألفاظ اإلقامة؟ما تكون ألفاظ اإلقامة؟    ،،،،نأÏ هنا x هذا ا3ديث x ألفاظ اإلقامةنأÏ هنا x هذا ا3ديث x ألفاظ اإلقامةنأÏ هنا x هذا ا3ديث x ألفاظ اإلقامةنأÏ هنا x هذا ا3ديث x ألفاظ اإلقامة 

جاء لفظ جاء لفظ جاء لفظ جاء لفظ     """"إال اإلقامةإال اإلقامةإال اإلقامةإال اإلقامة    ،،،،ويوتر اإلقامةويوتر اإلقامةويوتر اإلقامةويوتر اإلقامة""""    x اaصعندنا  ،فهنا ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة
    : : : : اإلقامة هنا مرت�اإلقامة هنا مرت�اإلقامة هنا مرت�اإلقامة هنا مرت�

éاإلقامة األوéاإلقامة األوéاإلقامة األوéمنصوبة أيضاً  اإلقامة ا7انيةاإلقامة ا7انيةاإلقامة ا7انيةاإلقامة ا7انية" إال اإلقامةإال اإلقامةإال اإلقامةإال اإلقامة"أيضاً  ،مفعول به" ويوتر اإلقامةَ ويوتر اإلقامةَ ويوتر اإلقامةَ ويوتر اإلقامةَ "من حيث اإلعراب ف� مفعول به  ::::اإلقامة األو
 .لكنها مستث;

    ما اإلقامة األوé، وما اإلقامة ا7انية؟ اللفظان هنا؟ ما اإلقامة األوé، وما اإلقامة ا7انية؟ اللفظان هنا؟ ما اإلقامة األوé، وما اإلقامة ا7انية؟ اللفظان هنا؟ ما اإلقامة األوé، وما اإلقامة ا7انية؟ اللفظان هنا؟ 
    .أي Ðل اإلقامة �ملة ويوتر اإلقامةويوتر اإلقامةويوتر اإلقامةويوتر اإلقامة ،اÎمل �ملة ،إقامة الصالةأي أي ا�راد به Ðُل اإلقامة �ملة،  :اإلقامةاإلقامةاإلقامةاإلقامةتر تر تر تر ويوويوويوويو

 اإلقامة
ّ
 اإلقامةإال
ّ
 اإلقامةإال
ّ
 اإلقامةإال
ّ
إذاً ا�راد باإلقامة األوé ُهنا ، فهذه ال توتر بل تشفع ،"الصالة تقامقد "Ðلة  إال مع; ذلكمستث;  هنا اإلقامة :إال
قوZ  أي  إال اإلقامة  ،"قد قامت الصالةقد قامت الصالةقد قامت الصالةقد قامت الصالة"وأما اإلقامة ا7انية ا�ستثناة فا�راد بها قول  ،ل اإلقامة �ملةلفظ اإلقامة األوÐ éو
 .فهذه تشفع" قد قامت الصالة"
    c ألفاظ اإلقامة ] هذا؟c ألفاظ اإلقامة ] هذا؟c ألفاظ اإلقامة ] هذا؟c ألفاظ اإلقامة ] هذا؟    ماماماما
قول أي سالة مرت� ألن ا�كب� x األول مرتان، ثم التشهد للتوحيد والر ،إحدى ع(ة Ðلةإحدى ع(ة Ðلةإحدى ع(ة Ðلةإحدى ع(ة Ðلةألفاظ اإلقامة ] هذا تكون  

أشهد أن ال 0 إال اهللا وأشهد أن �مد رسول اهللا، فهما مرتان، ا3يعلة مرت�، يقول � ] الصالة مرة و� ] الفالح 
وهذا ما وهذا ما وهذا ما وهذا ما ثم ا�وحيد مرة واحدة، >موع ذلك إحدى ع(  ،وا�كب� x اآلخر مرت� ،مرة، وقد قامت الصالة يقوêا مرت�

    ....?د ر?ه اهللا تعا�?د ر?ه اهللا تعا�?د ر?ه اهللا تعا�?د ر?ه اهللا تعا�اختاره اإلمام أاختاره اإلمام أاختاره اإلمام أاختاره اإلمام أ
 ،أربعا نوا3يعلتا ،والتشهدين أربعاً  ،فيجعل ا�كب� أربعاً  ،ÐلةÐلةÐلةÐلة    ةةةةسبع ع(سبع ع(سبع ع(سبع ع(ومن العلماء من اختار سواء ذلك وقال أنها 

 .فيكون بذلك ا�جموع سبع ع( مرة، وقد قامت الصالة مرت�، وا�كب� x اآلخر مرت� وا�وحيد مرة
عن  ااMتان، ولعلنا òد أحياناً ُرّبما أحد الوافدين إ� هذه اMالد يقيم أحياناً إن �ن نائبوهذا مذهب ال زال ظاهر x بعض 

ذهب �و] تقليد  ونقول ال ينكر ] مثل هذا، هو ] مذهٍب  ،مؤذن أو ما شابه عن ذلك، يقيم بهذه الصورة، فينكر عليه
اMعض يبطل اإلقامة بهذا ويقيم من ربما اzي òده عند اMعض، بل هذا اإلنكار بال ينكر عليه  فإذاً  ،من ا�ذاهب ا�عت¯ة
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 . فيتنبه êذا ،جديد
ثم الشهادتان مرتان،  ،اهللا أك¯ x األوé مرة ،تسع Ðلتسع Ðلتسع Ðلتسع Ðلإال قد قامت الصالة فتكون  ،نها ] Ðلة Ðلةإومنهم أيضاً من قال 

وíمة ا�وحيد مرة  ،ثم ا�كب� x األخ� مرة ،الة مرت�ثم قد قامت الص ،ثم � ] الصالة � ] الفالح ،هذه ثالث
مر بالل أن يشفع األذان " :لعل هذا مستنده هذا ا3ديث اzي معنا حديث أنسوMعض األئمة  أيضاً هذا قول  ،فهذه تسع

ُ
أ

    ."ويوتر اإلقامة
أن " يوتَِر اإلقامةيوتَِر اإلقامةيوتَِر اإلقامةيوتَِر اإلقامة" اب عن قوZوÈُ     ،،،،لكن لعل ا�شهور واهللا أعلم ما ذهب إ°ه من قال بأن اÎمل إحدى ع(ة Ðلةلكن لعل ا�شهور واهللا أعلم ما ذهب إ°ه من قال بأن اÎمل إحدى ع(ة Ðلةلكن لعل ا�شهور واهللا أعلم ما ذهب إ°ه من قال بأن اÎمل إحدى ع(ة Ðلةلكن لعل ا�شهور واهللا أعلم ما ذهب إ°ه من قال بأن اÎمل إحدى ع(ة Ðلة

فهو x األذان يكون أربعاً فوتره كأنه ] هذا  ،x األذان أربعا كراره�تكرار ا�كب� x أوêا مرت� بمÚلة الوتر بالنسبة 
aمن ذلك فيكون مرت� صفواهللا أعلم ] ا . 

لعلم بأن العبادات الواردة ] وجوه متنوعة ينبØ أن ذكره شيخ اإلسالم وغ�ه من أهل ا وأيضاً نُعيد القول هنا وننقل ما
نعم إذا �ن هذا التشويش ]  ،] العامة اال يكون x هذا تشويشن تُفعل ] Ðيع الوجوه، هذا تارة وهذا تارة، ب(ط أ

اإلشارة إ� هذا  العامة فال يفعل ذلك، لكن إن لم يكن هناك تشويش، فلو فعل هذا مرة وهذا مرة لõن أوé، وقد تقدمت
ليس ]  ،�ن ُهناك تشويش فعل ما عرفه اaاس äا �ن مستنداً لل(يعة نأيضاً x األذان، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، فإ

Aدة اaاس ا�خالفة ال، ] ما اعتاده اaاس äا �ن موافقاً aصوص ال(ع، فيُتقيد به خشية فتنة العامة أو التشويش ] 
 . العامة

ما ا3كمة x تغي� عدد اÎمل ما ا3كمة x تغي� عدد اÎمل ما ا3كمة x تغي� عدد اÎمل ما ا3كمة x تغي� عدد اÎمل  ما ا3كمة x ذلك؟ما ا3كمة x ذلك؟ما ا3كمة x ذلك؟ما ا3كمة x ذلك؟ ،ا ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامةهن
 هنا x هذا ا3ديث؟هنا x هذا ا3ديث؟هنا x هذا ا3ديث؟هنا x هذا ا3ديث؟

وناسب فيه علو الصوت ليسمع اaاس،  ،ناسب فيه ا�كرار ،إعالم للبعيد ،قالوا ا3كمة x ذلك أن األذان هو إعالم للغائب 
 . حيث األذانإذن هذا من 

إعالم للحاJ °قوم إ� الصالة، فاكت4 فيها بالوتر وتقليل Ðل اإلقامة عن Ðل األذان، فهذه : أما من حيث اإلقامة ف�
 .c ا3كمة x الشفع x األذان والوتر x اإلقامة

م عنه ص± اهللا عليه وسلم، فإذاً نقول وهذه أيضاً قاعدة �عية، وفعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن يعيد الçم ثالثاً °ُفه
أما اإلقامة ف� إعالم  ،تكرار األذان وشفع األذان هو من هذا راد إفهامه للناس، فإذاً يما يراد إبالغه أو يسنة ف ههذ

ن ذن بذاته x مõؤوzلك �ن ا�(وع x األذان أن يكون x مõن �A، سواء بذات ا� ،للحاJ وُيكت4 فيه بأد� Áء
x  اا�رتفع، فأجهزة الصوت òده كما هو ا3ال اآلن x ا�ساجد مع وجود مك¯ات الصوت، فالصوت هو ،ُمرتفع، أو بصوته

 ،األماكن العا°ة x أ] ا�نارات و�و ذلك وا�ؤذن x األسفل، لكن لو لم تكن هذه ] ما �ن عليه اaاس من قبل
̄ات، إذاً ا�(وع أن يؤذن ] مõن �A مرتفع ليُ  ن اآلن ماربما ال تزال موجودة x بعض اMتاف ع سمِ توجد هذه ا�ك

 .ألنه *ما �ن الصوت أو ا�ؤذن x مõن أ] �ن أبلغ للصوت ،اaاس
 �نكما تقدم سواء �ن بذات ا�ؤذن بذاته x مõن مرتفع أو ] مõن مرتفع، أو  من السنة أن يكون x مõن Aلٍ  فإذاً  

وهذه اaعمة الÓ أنعمها اهللا سبحانه وتعا� ] العباد بهذه ا�ك¯ات،  ،بصوته كما هو ا3ال اآلن مع وجود مك¯ات الصوت
لكن الصوت يصل ألن األجهزة x أ]  ،أن ا�ؤذن داخل ا�سجد أو x مõن منخفض معفالصوت صار يسمع ] بعد 

  .ه باألذان x هذافيبلغ الصوت إ� من يُراد إبالغ ،األمكنة
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وتقدم فيها كما أسلفنا ثالثة أقوال، ولعل األقرب واهللا أعلم من قال أنها إحدى  ،تب� aا x هذا ا3ديث ألفاظ اإلقامة فإذاً 
 .وأن تثنية ا�كب� x األول إنما c بمثابة الوتر بالنسبة لألربع واهللا أعلم ،Ðلة ةع(

أن رسول اهللا ص± اهللا أن رسول اهللا ص± اهللا أن رسول اهللا ص± اهللا أن رسول اهللا ص± اهللا ( ا ذكره ا3افظ ابن حجر x اMلوغ حديث جابر را ذكره ا3افظ ابن حجر x اMلوغ حديث جابر را ذكره ا3افظ ابن حجر x اMلوغ حديث جابر را ذكره ا3افظ ابن حجر x اMلوغ حديث جابر ر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنهوهذا ا3ديث موهذا ا3ديث موهذا ا3ديث موهذا ا3ديث م ننتقل إ� حديث آخرننتقل إ� حديث آخرننتقل إ� حديث آخرننتقل إ� حديث آخر
 )""""إذا أذنت فkّسل، و�ذا أقمت فاحدر، واجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكلهإذا أذنت فkّسل، و�ذا أقمت فاحدر، واجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكلهإذا أذنت فkّسل، و�ذا أقمت فاحدر، واجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكلهإذا أذنت فkّسل، و�ذا أقمت فاحدر، واجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكله""""    ::::عليه وسلم قال Mاللعليه وسلم قال Mاللعليه وسلم قال Mاللعليه وسلم قال Mالل

  ....ا3ديث رواه الkمذي وضعفها3ديث رواه الkمذي وضعفها3ديث رواه الkمذي وضعفها3ديث رواه الkمذي وضعفه
x سل، و�ذا إذاً هذا ا3ديث حديث جابر ر� اهللا عنهkالل عندما يؤذن أن يتمهل ويM ² ص± اهللا عليه وسلمaأمر ا 

 ."واجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكله"وc قوZ ص± اهللا عليه وسلم  ىخرأ ةثم Ðل ،حدراأقمت ف
 ،x تضعيفه عبد ا�نعم وهو �ٍف نعرفه إال من حديث  وقال فيه الkمذي ال ،ا3ديث كما ذكر ا3افظ ابن حجر أنه ضعيف

وZ شاهد من حديث أ´ هريرة روZ شاهد من حديث أ´ هريرة روZ شاهد من حديث أ´ هريرة روZ شاهد من حديث أ´ هريرة ر���� اهللا عنه أخرجه أبو الشيخ من حديث  اهللا عنه أخرجه أبو الشيخ من حديث  اهللا عنه أخرجه أبو الشيخ من حديث  اهللا عنه أخرجه أبو الشيخ من حديث  ،كما ضعفه اMيهñ وابن عدي ،و�سناده >هول
قال الصنعا6 إال أنه يقوي روايات هذا قال الصنعا6 إال أنه يقوي روايات هذا قال الصنعا6 إال أنه يقوي روايات هذا قال الصنعا6 إال أنه يقوي روايات هذا     ،،،،وíها واهيةوíها واهيةوíها واهيةوíها واهية    ،،،،سليمان ومن حديث أ´ بن كعب عند عبد اهللا ابن اإلمام أ?دسليمان ومن حديث أ´ بن كعب عند عبد اهللا ابن اإلمام أ?دسليمان ومن حديث أ´ بن كعب عند عبد اهللا ابن اإلمام أ?دسليمان ومن حديث أ´ بن كعب عند عبد اهللا ابن اإلمام أ?د

    ....أي x الkسلأي x الkسلأي x الkسلأي x الkسل    ،،،، اzي ُ�ع Z األذان اzي ُ�ع Z األذان اzي ُ�ع Z األذان اzي ُ�ع Z األذانا3ديث ا�ع;ا3ديث ا�ع;ا3ديث ا�ع;ا3ديث ا�ع;
إذا أّذنت إذا أّذنت إذا أّذنت إذا أّذنت " ،ا�مهل: ومع; الkسل ،فيه الkسلالkسلالkسلالkسلمن حيث ا�ع; أن  هو إعالم الغائب، فإذاً  ما ا3كمة من �عية األذان؟ما ا3كمة من �عية األذان؟ما ا3كمة من �عية األذان؟ما ا3كمة من �عية األذان؟ 

 .هو اإل�اع: فمعناها اإل�اع x اإلقامة، ا3در: حدرحدرحدرحدرااااوأما *مة  ،تمهل ورتل األلفاظ اهمعن" فkسلفkسلفkسلفkسل
و�ن �ن ا3ديث هنا ضعيفاً إال أن  ،3كمة من م(وعية األذان أنه إعالم الغائب، فيناسبه ماذا؟ يناسبه الkسلتقدم معنا ا

الkسل هو أبلغ x اإلعالم، ألن مع ، إعالم اaاس ،وهو إعالم الغائب ،ا�ع; تقويه هذه ا3كمة الÓ من أجلها �ع األذان
لكن مع ا�أ6 ومد الصوت ¨صل  ،ت ال يتأï مع ا�قدار ا�طلوب مع اإل�اعالkسل ¨تاج إ� رفع الصوت، ورفع الصو

  ....هذا ا3ديث و�ن �ن ضعيفهذا ا3ديث و�ن �ن ضعيفهذا ا3ديث و�ن �ن ضعيفهذا ا3ديث و�ن �ن ضعيفمع; مع; مع; مع; فإذاً ا3كمة x ذلك تقوي فإذاً ا3كمة x ذلك تقوي فإذاً ا3كمة x ذلك تقوي فإذاً ا3كمة x ذلك تقوي ، هنا ارتفاع الصوت
قد جاء x  "جعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكلهجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكلهجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكلهجعل ب� أذانك و�قامتك مقدار ما يفرغ اآل[ من أكلهااااوووو": اÎزئية ا7انية من ا3ديث x قول ا3ديث هنا

Mغ� �ديدمن خاري لكن ا. 
اzي يظهر واهللا أعلم أن ما ب� األذان واإلقامة لم يكن Áء طويًال،  "ولم يكن ب� األذان واإلقامة Áءولم يكن ب� األذان واإلقامة Áءولم يكن ب� األذان واإلقامة Áءولم يكن ب� األذان واإلقامة Áء" فã اMخاري

االعتبار x هذا والع¯ة x هذا فو�ال  ،لم يكن ب� األذان واإلقامة Áء طويل ،هذا هو اzي يظهر أن هناك ُمقدر �ذوف
aإال أن يكون هناك وقت ب� األذان واإلقامة ،اس واجتماعهمإعالم ا ïوهذا ال يتأ،  َ ُ̈ د واهللا أعلم د� فالوقت هنا لعله 

فإذاً نقول أن ا3ديث اآلن فإذاً نقول أن ا3ديث اآلن فإذاً نقول أن ا3ديث اآلن فإذاً نقول أن ا3ديث اآلن ، بتجمع اaاس، وهكذا �ن فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم إذا رأى اaاس اجتمعوا خرج للصالة
    . . . . فيه تقويه ا3كمة الÓ �ع من أجلها األذان وc إبالغ اaاسفيه تقويه ا3كمة الÓ �ع من أجلها األذان وc إبالغ اaاسفيه تقويه ا3كمة الÓ �ع من أجلها األذان وc إبالغ اaاسفيه تقويه ا3كمة الÓ �ع من أجلها األذان وc إبالغ اaاسوالطرق *ها ضعيفة، ولكن ا�ع; والطرق *ها ضعيفة، ولكن ا�ع; والطرق *ها ضعيفة، ولكن ا�ع; والطرق *ها ضعيفة، ولكن ا�ع;     ،،،،ضعيفضعيفضعيفضعيف

والkتيل أن يقول Ðُل األذان [  ،هو الkتيل "إذا أذنت فkسلإذا أذنت فkسلإذا أذنت فkسلإذا أذنت فkسل"هنا يأÏ الkتيل، ومع; الkتيل كما جاء x ا3ديث وهو 
ا7ا7ة ثم الرابعة، ثم الشهادت� أشهد ثم  ،يمد بها صوته، ثم يقول اهللا أك¯ ا7انية كذلكوفيقول اهللا أك¯  حده،واحدة ] 

 ،، ثم كذلك أشهد أن �مد رسول اهللا7انية أن ال 0 إال اهللا، من غ� وصل ويقف ويمد بها صوته، ثم أشهد أن ال 0 إال اهللا
أن  ،ل x األذانفهذا هو الkسل وهذا هو الkتي ،ويرفع بها صوته أو يمد بها صوته حدهوهكذا بقية Ðل األذان [ Ðلة ] 

 .وهذا لعله هو األفضل حدهيقول [ Ðلة ] 
 x كب� [ تكب�ت� معاً، فيقول اهللا أك¯ اهللا أك¯، لكن مع مد الصوت�ا x ووي ر?ه اهللا تعا� أنه يقرنaوقد ذكر ا

وته، فإذاً الkتيل هو أن تقال [ Ðلة أما x األذان ¨تاج إ� أن يمد بها ص ،أما x اإلقامة فال ¨تاج إ� مد الصوت، األذان
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 .إذاً مع; الkسل معناه الkتيل ، هذا هوحده] 
ألن ا3در هو ما يوافق ا�ع; اzي �ع من  ،وأما حدر اإلقامة فهو أن يقوêا متتا°ة من غ� تمهل ومن غ� مد للصوت

وليسوا úاجة إ� الkتيل، فيكفيهم ا�بليغ بأد� Áء،  فليسوا úاجة إ� مد الصوت، ،وهو إعالم ا3اJين ،أجله اإلقامة
وأن ا3در معناه اإل�اع ويýع فيها، وال يرتلها، وc إحدى  ،فثلك اإلقامة ال يُرتل فيها بل ¨درها حدراً كما تقدم معنا

يýع باإلقامة ف ،ل اإلقامةوا�سألة كما ذكرنا فيها خالف x عدد Ð ،كما تقدم ] القول الراجح واهللا أعلم ة Ðلةع(
 .للصوت اً ألن هذا ما يوافق ا3كمة الÓ من أجلها �عت اإلقامة، فتكون بهذه الصورة الÓ ليس فيها مد

فاألذان إنما �ع إلعالم الغائب� فناسبه الkسل ألنه  ،تب� aا قبل ذلك ا3كمة من الkسل x األذان وا3در x اإلقامةو
وهذا ال يتأï مع اإل�اع، مد الصوت إنما يأÏ مع ا�مهل فثلك �ن ا�(وع فيه أن يتأ� فيه وأن  ،¨تاج إ� مد للصوت

فناسب أن يكون فيها من غ� ترتيل وأن تكون بإ�اع وال  ،يرتل وأن يمد به صوته، أما اإلقامة فيكã فيها أد� Áء
 Jإعالم ا3ا c هذاو�تاج إ� مد الصوت، ألن اإلقامة إنما x ءÁ يكفيه أد� Jا3ا . 

وقت اzي يمكن فيه إبالغ اaاس الأما ا�قدار كما أسلفت مقدار ما ب� األذان واإلقامة فمرده واهللا أعلم إبالغ اaاس أو 
 ،وá الغالب ال يكون طويالً  ،فيه من االجتماع، فإذا �قق ذلك فهو ا�راد بالوقت ب� األذان واإلقامة مواzي يمكنه

ا3كمة من األذان وهو اجتماع اaاس، فاaاس ال  حقق الفائدة ا�رجوة أوتولكن ال يكون فيه إ�اع أيضاً، úيث أن ال ت
 عن الوقت ن �ن ëفًال �ن بيته بعيد، � ،Èتمعون مبا�ًة مع األذان، فيحتاجون إ� وقت ربما �ن يتوضأ

ّ
ما شعر إال

فلو �نت اإلقامة بعد األذان مبا�ة ما �ققت هذه ا3كمة وما  ،� وقت °أÏ إ� الصالةفهو ¨تاج إ ،وما إ� ذلك ،باألذان
يكون الوقت ب� األذان واإلقامة ¨دده ما عليه اaاس من اجتماع بعد  فإذاً  ،�ققت هذه الفائدة من األذان واإلقامة

ذا رأى أصحابه اجتمعوا خرج إ°هم فص± بهم، فõن فõن إ ،وهكذا فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،األذان ألداء الصالة
بلغ ،ينتظر حÌ يُبلغ بالصالة

ُ
فيكون اaاس ] هذا أيضاً ] ¥تلف  ،خرج إ°هم ص± اهللا عليه وسلم بالصالة فإذا أ

الغالب ومقدار ما يفرغ اآل[ من أكله لعله وقت x  ،األزمان والعصور ] ما �ن عليه ا²a ص± اهللا عليه وسلم
ع± قول أو ] افkاض أنه فêذا الوقت اzي يمكن للمسلم أن يتجهز وأن يأÏ للصالة فيه، فيكون Mëاً موافق Z،  امساوي

، فبهذا ةوطرقه ُ*ها واهي ،كما تقدم ليس بثابتوا3ديث هذا، با²a ص± اهللا عليه وسلم  هحددقد ثبت معنا ا3ديث ف
 .ذلكمن  ةتتحقق الفائدة ا�رجو

    ))))V-V-V-V-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
    ))))))))باب �وط الصالةباب �وط الصالةباب �وط الصالةباب �وط الصالة((((((((    

ومنه قول اهللا تعا� عن عالمات الساعة  ،سà �طاً ألنه عالمة ] ا�(وط ،العالمة :وهو لغةّ وهو لغةّ وهو لغةّ وهو لغةّ  ،Ðع �ط :ال(وطال(وطال(وطال(وط
اُطَها{{{{ اُطَهاَ اُطَهاَ اُطَهاَ َ ْْ ْ�ْ

َ
� َجاء أ
َ
� َجاء أ
َ
� َجاء أ
َ
ْْ َجاء أ َقْدْ َقدَ َقدَ   .أي عالماتها }}}}فففَفَقدَ

 .  عدم zاتهوال يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود فهو ما :فأما x االصطالحفأما x االصطالحفأما x االصطالحفأما x االصطالح
ال يلزم من وجود ال(ط  :وال يلزم من وجوده وجود ،يلزم من عدم ال(ط عدم صحة ا�(وط :ما يلزم من عدمه العدم

 ،قد توجد الطهارة وc �ط، لكن ليس �ط أن نص®، لكن إذا أردنا أن نص® ال بد من وجود الطهارة ،وجود ا�(وط
قد ال يكون وقت فوجد الوضوء ما يلزم أن نص®  لكن لو ،ة ال تصح الصالة بدونهفإذاً يلزم من عدم الوضوء عدم الصال

الوضوء سنة مرغب فيها بعد الوضوء  تاولكن ُمرغب فيه، Z أن يص® وZ أن ال يص® بالنسبة للنافلة، يعÙ ر�ع ،صالة
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 .أي zات ال(ط :عدم zاته وال ،لكنه ال يلزمه
وقد أÐع األئمة ، هذه ال(وط متوقف صحة الصالة عليها إال بعذر ،ه صحتها إال بعذرف� ما يتوقف علي ::::�وط الصالة�وط الصالة�وط الصالة�وط الصالة

 بها 
ّ
 ،����ب قبلها ماعدا اaيةب قبلها ماعدا اaيةب قبلها ماعدا اaيةب قبلها ماعدا اaيةو�وط الصالة إنما  ،لم يكن عذر، وc الÓ تتقدمهاإن ] أن للصالة �ائط ال تصح إال

ولكنها مع ا�حريمة c الÓ تكون  ،بلهاومع ذلك نقول c متحققة وموجودة من ق ة،فاألفضل أن تكون مقارنة للتحريم
 . أوé وأفضل فتنعقد بذلك

أرªن الصالة تنت� شيئاً فشيئاً، لكن  ،وال(وط تستمر حÌ تنت� الصالة، وبهذا فارقت األرªن الÓ تنت� شيئاً فشيئاً 
قصد منه فذلك يُبطل بار العبد وال(وط ال بد أن تكون مصاحبة إ� آخر الصالة، فلو أنها ذهبت x أثناء الصالة باختي

وتقدر األعذار بقدرها x  ،يصطحبها إ� آخر الصالة، إال بعذر واألعذار [ عذر Z مقدار يُعذر اإلنسان به الصالة، فإذاً 
 .حينها

    �وط الصالة كما ذكر العلماء ف�وط الصالة كما ذكر العلماء ف�وط الصالة كما ذكر العلماء ف�وط الصالة كما ذكر العلماء ف���� تسعة تسعة تسعة تسعة    
، وسk العورة ،جاسة x اMدن وا7وب واMقعةالطهارة من اa :والطهارة من ا3دث، والوقت، والعقل ،وا�م�، اإلسالم

ما يأتينا من في و�يضاحأZ Ï بيان إن شاء اهللا تعا� يولعله  ،وسk العورة Ëتلف باختالف ا�صل� ،واaية ،استقبال القبلة
 .األحاديث

�� ا²a ص± اهللا ع ا²a ص± اهللا ع ا²a ص± اهللا ع ا²a ص± اهللا ع    حديث Aئشة ر� اهللا عنها: فأول حديث هو يقبُل اُهللا يقبُل اُهللا يقبُل اُهللا يقبُل اُهللا     الالالال": ليه وسلم قالليه وسلم قالليه وسلم قالليه وسلم قالعن Aئشَة رعن Aئشَة رعن Aئشَة رعن Aئشَة ر���� اُهللا عنها أن اُهللا عنها أن اُهللا عنها أن اُهللا عنها أن��
َمار ِ ِ̧  

ّ
َمارصالةَ حائٍض إال ِ ِ̧  
ّ
َمارصالةَ حائٍض إال ِ ِ̧  
ّ
َمارصالةَ حائٍض إال ِ ِ̧  
ّ
 النسا#### وصححه ابُن ُخزيمةَ  وصححه ابُن ُخزيمةَ  وصححه ابُن ُخزيمةَ  وصححه ابُن ُخزيمةَ  "صالةَ حائٍض إال

ّ
 النسارواه اrمسة إال
ّ
 النسارواه اrمسة إال
ّ
 النسارواه اrمسة إال
ّ
 .رواه اrمسة إال

 Ëريج ا3ديث وبيان درجتهËريج ا3ديث وبيان درجتهËريج ا3ديث وبيان درجتهËريج ا3ديث وبيان درجته
وأصحاب الُس� األربعة، وهم أبو داوود  ،إذا قال أخرجه اrمسة فيعÙ بهم اإلمام أ?د ،رواه اrمسة :قال ا3افظ هنا

إال النسا# استث; النسا# من هؤالء  ،، فهؤالء «سة هو ا�راد بهم x قوZ أخرجه اrمسةةابن ماجوالkمذي والنسا# و
وأيضاً äن  ،صححه ابن خزيمةوقال  ،رواه ثالثة من أصحاب الس� واإلمام أ?د اrمسة فلم يكن ُ¥رجاً للحديث، فإذاً 

 .خّرج ا3ديث ا3اكم
و�ذلك صححه ابن  ،فقد صححه ا3اكم ] �ط مسلم ووافقه اzه² ،أنه صحيحأنه صحيحأنه صحيحأنه صحيحوأما درجة ا3ديث يظهر واهللا أعلم وأما درجة ا3ديث يظهر واهللا أعلم وأما درجة ا3ديث يظهر واهللا أعلم وأما درجة ا3ديث يظهر واهللا أعلم 

يكون  ا] هذ فإذاً  ،ُخزيمة كما ذكر ا3افظ x اMلوغ، وأيضاً صححه الشيخ أ?د شاكر والشيخ األMا6 رحم اهللا اÎميع
 .ا3ديث صحيحاً واهللا أعلم

        ::::األلفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaص
وليس ا�ُراد  ،ا�راد بها x هذا aص c ا�رأة اMالغة: ا3ائضا3ائضا3ائضا3ائض "ال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائض": ه وسلمقول ا²a ص± اهللا علي

مهما عملت ومهما غطت ومهما سkت  ،من �نت x وقت حيضتها، ألن ا�رأة حال حيضتها ال تصح منها الصالة وال تقبل
 .تهاست من �نت عليها حيضا�راد بها ا�رأة اMالغة وليفصالتها من األصل ال تنعقد، 

َمار"قوZ ص± اهللا عليه وسلم  َمارِ̧ َمارِ̧ َمارِ̧  ،وا�راد به الكساء ،ا�غطيةمن  وهو: وهَو من ا�خم� ،اrمار هو بكý اrاء وفتح ا�يم" ِ̧
 .أو كساء تغطي به ا�رأة رأسها وعنقها

به نã القبول، فيكون بذلك نã الصحة  فاãa هنا لعل ا�راد" ال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائض"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
ذلك فهذا  Èزئهانه ال أومع; ذلك " ال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائضال يقبل اهللا صالة حائض" ،واإلجزاء، وهنا نã القبول لعله يkتب عليه نã اإلجزاء
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 .وجه
" يقبليقبليقبليقبل    الالالال"فيحمل هنا ] هذا ا�ع; قوZ ص± اهللا عليه وسلم  ،أنه úيث تكون العبادة يkتب عليها ا7واب :وجه آخر

إن اهللا "للصحة، فا�عنيان يردان، كما x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ا¨مل ] أنه نã �ا يkتب عليها من ا7واب ال نفي
فيكون ] هذا القول ال  ،ولعل اMعض قال أن نã القبول يالزم نã الصحة "ال يقبل صالة اآلبق وال من x جوفه «ر

 . أن تغطي رأسها وعنقها بغطاء ساتر هذا هو ا�راد به ،ة ا�رأة اMالغة إال بهذا اrَِماريُقبل أي ال تصح صال
� سلَمَة ر سلَمَة ر سلَمَة ر سلَمَة ر���� اُهللا عنها  اُهللا عنها  اُهللا عنها  اُهللا عنها     مع هذا ا3ديث يأÏ حديث آخر x هذا ا�ع; من أجل أن نتÇم مع ا3ديث� معاً وهو حديث� ��م

ُ
معن أ
ُ
معن أ
ُ
معن أ
ُ
عن أ

غغغّغَها سألت ا²a ص± اهللا عليه وسلمَّها سألت ا²a ص± اهللا عليه وسلمَّها سألت ا²a ص± اهللا عليه وسلمَّها سألت ا²a ص± اهللا عليه وسلم
َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
ةُ ": أ

َ
ةُ أتُص® ا�رأ
َ
ةُ أتُص® ا�رأ
َ
ةُ أتُص® ا�رأ
َ
ي ُظُهور ي ُظُهور ي ُظُهور ي ُظُهور : ": ": ": "x درع وِ«َار، بغِ� إزاٍر؟ قالx درع وِ«َار، بغِ� إزاٍر؟ قالx درع وِ«َار، بغِ� إزاٍر؟ قالx درع وِ«َار، بغِ� إزاٍر؟ قال    أتُص® ا�رأ �� ��إذا �ن ا½رع سابٍغاً يُغطإذا �ن ا½رع سابٍغاً يُغطإذا �ن ا½رع سابٍغاً يُغطإذا �ن ا½رع سابٍغاً يُغط

ة َوقَفهُ ة َوقَفهُ ة َوقَفهُ ة َوقَفهُ     أخرجه أبوأخرجه أبوأخرجه أبوأخرجه أبو """"قدميَهاقدميَهاقدميَهاقدميَها ��   ....داوُد وصحح األئِمداوُد وصحح األئِمداوُد وصحح األئِمداوُد وصحح األئِم��
 ،] أم سلمة ر� اهللا عنها و] فرض صحته فهو موقوٌف  ،فهذا ا3ديث كما رأينا x ما قاZ ا3افظ ابن حجر أنه ضعيف

 .] أم سلمة ر� اهللا عنها صححه موقوفاً  ؛من صححهف
أو أنه ليس كذلك؟ فمن قال ليس للرأي فيه >ال فقال Z  ،جتهاد فيه >الأو لال ،هل هذا مّما يكون للرأي فيه >ال 

وقد يكون ¥الفاً  ،جتهاد من الصحا´ موافقاً حكم الرفع، وأما من قال أن هذا اجتهاد من أم سلمة وقد يكون اال
    ....فاألئمة رجحوا أنه موقوففاألئمة رجحوا أنه موقوففاألئمة رجحوا أنه موقوففاألئمة رجحوا أنه موقوف، د منها واهللا أعلمجتهاا فهو ،للصواب

        ::::من فوائد ا3ديثمن فوائد ا3ديثمن فوائد ا3ديثمن فوائد ا3ديث
ا3ائض هنا c اMالغة، ] هذا ا�ع; أن يكون ا�راد بذلك ا�رأة ا�Çفة سواء ُ*فت بأن ا�راد  السابق كما تقدم x ا�ع;

Ù، أو إنبات الشعر اrشن حول أو بلغت ا�Çيف بعالمات أخرى كخروج ا� ،بÚول ا3يض وهذا من عالمات اMلوغ
أو ببلوغ «سة ع( Aماً، هذه عالمات اMلوغ Ëتص ا�رأة زيادة ] اzكر بÚول ا3يض، وzلك ناسب أن يذكر  ،الُقبل

 .ا3يض هنا لكونه من خصائص ا�رأة، ناسب أن يذكر ا3يض من عالمات اMلوغ لكونه من خصائص ا�رأة
، فمÌ نزل ا3يض ف� ةنزول ا3يض هو من عالمات اMلوغ و�ن �نت ا�رأة دون اrامسة ع(أن  فإذا يؤخذ من ا3ديث 

 .فمÌ نزل ا3يض ف� مÇفة وتتقيد بال(ع كما تتقيد به الكب�ة ،مÇفة، بلغت اrامسة ع( و�ن لم تبلغ
 ا�رأة أن تسx k صالتها فيما تسk من اzي هو حديث Aئشة ر� اهللا عنها أنه Èب ] أيضاً äا يؤخذ من ا3ديث األول 

مع; اrمار بأنه ما تغطي به ا�رأة رأسها " ال يقبل اهللا صالة حائض إال ¸مارال يقبل اهللا صالة حائض إال ¸مارال يقبل اهللا صالة حائض إال ¸مارال يقبل اهللا صالة حائض إال ¸مار" وهذا هو Ñيح ا3ديث ،بدنها رأسها وعنقها
 .وعنقها، واجب عليها أن تسk رأسها وعنقها

ألن الصالة قد Ëتلف عن غ�ها " x الصالة" ،رتها x الصالةأن ا�رأة Èب عليها أن تسk عو وهنا أيضاً يؤخذ من ا3ديث�
 kالعورة، فيما تس kس x انبÎهذا ا xصالتهاب x الصالة و�ن �ن ا�سألة  ،ه ا�رأة نفسها x ذلك تغطية الكف� x فجاء

ك لو �نت ا�رأة مع النساء فخروج مع أنها x غ� الصالة ä cا Ëرج Aدًة، وzل ،وتغطية القدم� x الصالة ،فيها خالف
و�ذلك لو ظهر بعض الساق� مع النساء فكذلك أمٌر متساهل فيه، لكن x  ،الكف� والرأس والعنق ] ما اعتاده اaاس

  مع ذلك أنها لو ،عورتها x الصالة :صص أن يقالËالصالة 
ّ
فإذاً تغ�ت  ،ت وc لوحدها Èب عليها أن تغطي هذاصل

فيخصصون  "العورة x الصالة"فثلك يقولون  ،فوجب عليها x الصالة أن تغطي هذا *ه ،عن العورة هناكالعورة هنا 
 .و�ال إطالق العورة قد sتلف x غ� الصالة عما هو x الصالة ،هذاب

x صالتها أن تغطي  فثلك Èب عليها ،وá صالتها êا شأن ،عورة ا�رأة مع النساء êا شأن، ومع الرجال êا شأن اً فقلنا إذ
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 .هو من هذا اMاب واهللا أعلم "عورة ا�رأة x الصالة"هذا بالنسبة لقوêم  ،Ðيع بدنها كما سيأÏ بيانه
أتص® ا�رأة x أتص® ا�رأة x أتص® ا�رأة x أتص® ا�رأة x """"    أم سلمة رأم سلمة رأم سلمة رأم سلمة ر���� اهللا عنها x �ا سئلت اهللا عنها x �ا سئلت اهللا عنها x �ا سئلت اهللا عنها x �ا سئلتx حديث x حديث x حديث x حديث     من األلفاظ الواردة الزائدة عن ما تقدم ] حديث Aئشةمن األلفاظ الواردة الزائدة عن ما تقدم ] حديث Aئشةمن األلفاظ الواردة الزائدة عن ما تقدم ] حديث Aئشةمن األلفاظ الواردة الزائدة عن ما تقدم ] حديث Aئشة

        ":":":":درع و«ار بغ� إزاردرع و«ار بغ� إزاردرع و«ار بغ� إزاردرع و«ار بغ� إزار
 ،فثلك جاء مطلقاً، وا½رع قد يراد به درع ا3رب، ولكن ليس مراد هنا ،ا�راد به هنا قميص ا�رأة: وا½رعوا½رعوا½رعوا½رع" درعدرعدرعدرع"ة *م

 . وهو من ا3ديث ،لقيد هنا درع ا3رب ا3رب، ولو أريد بهدرع وليس  ،وا�راد به هنا القميص اzي تلبسه ا�رأة عموماً 
x ² ص± اهللا عليه وسلم كما جاءaخاري أنه واMا ) 

ً
Aقال ا3ديد فا�راد به درع ا3ربففب� هنا  )من حديد رهن در، 
وهو ا�وافق أيضاً أن يكون ا�راد به  ،�إذ لو أريد ذلك M ،فحيث أطلق قال ا½رع يراد به القميص وال يراد به درع ا3رب

الغالب واهللا  وá غ� ا3رب هو ،حينه x ا3رب أما درع ا3رب فهو ال يلبس إال x ،القميص هو ا�وافق للبس ا�عتاد
 .أعلم

 .ما يغطي أسفل اMدن: فاإلزارفاإلزارفاإلزارفاإلزار، هو لبس أو ثوب ¨يط باaصف األسفل من اMدن """"اإلزاراإلزاراإلزاراإلزار""""
 . طي ظهور القدم�غمعناه هو الساتر الواسع اzي ي السابغالسابغالسابغالسابغما مع; سابغاً؟ " إذا �ن ا½رع سابغاً إذا �ن ا½رع سابغاً إذا �ن ا½رع سابغاً إذا �ن ا½رع سابغاً "

        ::::من فوائد هذا ا3ديثمن فوائد هذا ا3ديثمن فوائد هذا ا3ديثمن فوائد هذا ا3ديث
 ،فار رأسها وشعرها وعنقها فقد سkت عورتها x الصالةظأة إذا غطت بدرعها السابغ قدميها، وغطت ¸مارها أأن ا�ر

 .فتص® ولو لم يكن عليها إزار أو �وال �ت ا½رع
غطت Ðيع فلكن إذا حصل أنها غطت ذلك بثوب واحد  ،األوé للمرأة أن تغطي ما استطاعت وأن تسk ما استطاعت

ذلك أنه  ء ]انال Èب سk الكف� وال القدم�، وب أنهبوشيخ اإلسالم ابن تيمية ب�  Èزئها،ن ذلك فإواحد  بدنها بثوب
فلو ظهرت الكفان ] هذا أو ظهر Á من القدم� فالصالة  ،يكã إذا �ن ا½رع إ� القدم� وأكمامه إ� الرسغ

، فã الغالب أن هو الراجح x هذاهو الراجح x هذاهو الراجح x هذاهو الراجح x هذال هذا فيما يظهر واهللا أعلم ولع ،صحيحة ] هذا القول قول شيخ اإلسالم ابن تيمية
تظهر الكفان وأن تظهر القدمان، وسk الكف� والقدم� لعل فيه من ا�شقة ] ا�رأة x الصالة، بال شك لو �نت أمام 

نها القدمان فذلك ال يؤثر x ولكنها لو �نت x صالتها فاzي يظهر واهللا أعلم أنه لو ظهر منها الكفان أو م ،أجانب فنعم
 .صحة صالتها، وهذا هو ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ولعله القول األقرب للصواب واهللا أعلم

بناء ] ما أجابت به أم� سلََمَة ر� اهللا عنها أن قد- ا�رأة من عورتها x الصالة فيجب  :äا يؤخذ من ا3ديث أيضاً  
لكن ] ما تقدم أن ا�سألة فيها خالف  ،رة ] سkهما لم تصح صالتها، هذا ا�فهوم من اaصسkها، فإن بديا وc قاد

ما ذهب إ°ه شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا� وصاحب اإلنصاف من أنه لو أنها صلت وظهر  لعل الراجح واهللا أعلملعل الراجح واهللا أعلملعل الراجح واهللا أعلملعل الراجح واهللا أعلم
Á من كفيها أو قدميها صحت صالتها بذلك ءمنها . 

x الصالة مع األجانب  لكنه x غ� الصالة أو ،يتب� أن وجه ا�رأة x الصالة ليس بعورة د هذين ا3ديث�أيضاً من فوائ
و] هذا فإذا صلت ا�رأة لوحدها فال Èب عليها تغطية وجهها  ،فهو عورة أمام األجن²، أما x الصالة ليس بعورة ،عورة

ال من أجل الصالة بل من أجل أنه عورة  ،ب فيجب عليها تغطية الوجهأما إن �نت تص® ú§ة رجال أجان ،وليس بعورة
 .أمام األجن²

وصالتها أيضاً أمام األجانب لو �نت مكشوفة الوجه ف� ، صالتها صحيحة إذا �نت لوحدها وªن وجهها مكشوفاً  إذاً  
 . ما يقال شبه خالف x هذه ا�سألةبذلك لم تسk العورة أمام األجانب لعل ا�سألة يتغ� ا3كم فيها، وفيها ] 
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هذا إÐاع أنه ال : و�ما قال القا� عياض قال ،تكشف وجهها x الصالةأن وا�رأة بال شك عند عدم وجود األجانب êا 
 . Èب عليها تغطية وجهها x صالتها

 .سالم x هذه ا�سألةوتقدم مع; Àم شيخ اإل ،عورة x الصالة اوأما الكفان فجمهور العلماء ] أنهما ليس
وêا عورة x غ� الصالة، وêا عورة أما الرجال األجانب وêا عورة  ،إذاً ] هذا كما تقدم نقول أن ا�رأة êا عورة x الصالة

 .وá حال الصالة ،ومع �ارمها، ومع النساء ،مع األجانب ،أمام �ارمها ف� Ëتلف من حال إ� حالوأمام النساء 
عورة ا�رأة x الصالة مع; ذلك أنه Èب عليها سkها و�ن صلت لوحدها x غرفة منفصلة عن اaاس ال رجال وال  فإذا قيل

 . أما ما �ن عورة êا أمام األجانب فهذا Èب عليها حÌ وá غ� الصالة ،يجب عليها تغطية عورتهاف ،نساء
صودة عندهم ف� ليست عبثاً كما قد يفهم اMعض بأن العورة c مق "عورة ا�رأة x الصالة"Àم العلماء x قوêم  إذاً 

و�ما ذكر  ،فعورتها x الصالة c ليست كعورتها مع النساء أو مع ا�حارم أو مع الرجال ،العورة x الصالة وá غ� الصالة
الكف� و�ذلك  اÎمهور استث; واMعض ولعله قول" [ ا�رأة x الصالة عورة إال وجهها" الفقهاء، وهم يذكرون هذا يقولون

أما ماعدا ذلك فواجب عليها أن تغطيه و�ن صلت لوحدها، وتفصيل العورة بالنسبة للرجال والنساء  ،القدم� من ذلك
نحن فما يهمنا هنا عورتها x صالتها، ، وللمرأة فيها تفصيل طويل مع ا�حارم ومع النساء ومع الرجال األجانب وá صالتها

و�ذلك ما أ3قه شيخ اإلسالم ابن تيمية بالقدم� لو  ،ذا ا3ديث أن ا�رأة *ها عورة ما عدا وجهها و�فيهابصدد �ح ه
Á ط لصحة الصالة هوكذلك تصح صالتها بذلك وال �ب عليها أو ال نقول : "يقول ،وهذا هو الغالب ءظهر منها�  x

  ".هذا اMاب

    ))))U-U-U-U-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
    .استقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلة �وط الصالة، و موضوع هذه ا3لقةزال ا3ديث بنا x باب يوال 

بن بن بن بن ااااقال ا3افظ قال ا3افظ قال ا3افظ قال ا3افظ  "ما ب� ا�(ق وا�غرب قِبَلةما ب� ا�(ق وا�غرب قِبَلةما ب� ا�(ق وا�غرب قِبَلةما ب� ا�(ق وا�غرب قِبَلةٌٌٌٌ    ": قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم: : : : قالقالقالقال    أنهأنهأنهأنه    عن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة ر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه
 .حجر بعد هذا رواه الkمذي وقّواه اMخاريحجر بعد هذا رواه الkمذي وقّواه اMخاريحجر بعد هذا رواه الkمذي وقّواه اMخاريحجر بعد هذا رواه الkمذي وقّواه اMخاري

قال رواه الkمذي عن أ´ قال رواه الkمذي عن أ´ قال رواه الkمذي عن أ´ قال رواه الkمذي عن أ´ " حديث ما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةحديث ما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةحديث ما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةحديث ما ب� ا�(ق وا�غرب قبلة    """"لخيص ا3ب�لخيص ا3ب�لخيص ا3ب�لخيص ا3ب�ا�ا�ا�ا�""""x كتابه x كتابه x كتابه x كتابه     أيضاً أيضاً أيضاً أيضاً بن حجر بن حجر بن حجر بن حجر ااااوذكر ا3افظ وذكر ا3افظ وذكر ا3افظ وذكر ا3افظ  
 وقال حسن صحيح

ً
Aوقال حسن صحيح اهللا عنه مرفو 
ً
Aوقال حسن صحيح اهللا عنه مرفو 
ً
Aوقال حسن صحيح اهللا عنه مرفو 
ً
Aو�ما ذكر الصنعا6 ر?ه اهللا تعا� قال �ن عليه أي ] ا3افظ ابن حجر و�ما ذكر الصنعا6 ر?ه اهللا تعا� قال �ن عليه أي ] ا3افظ ابن حجر و�ما ذكر الصنعا6 ر?ه اهللا تعا� قال �ن عليه أي ] ا3افظ ابن حجر و�ما ذكر الصنعا6 ر?ه اهللا تعا� قال �ن عليه أي ] ا3افظ ابن حجر  ،،،،هريرة رهريرة رهريرة رهريرة ر���� اهللا عنه مرفو

حّسن حّسن حّسن حّسن     ،،،،نده من طريق�نده من طريق�نده من طريق�نده من طريق�ورأيناه x الkمذي بعد سياقه Z بسورأيناه x الkمذي بعد سياقه Z بسورأيناه x الkمذي بعد سياقه Z بسورأيناه x الkمذي بعد سياقه Z بس: : : : وذكر يقولوذكر يقولوذكر يقولوذكر يقول    ،،،،هنا أن يذكر تصحيح الkمذي Z ] قاعدتههنا أن يذكر تصحيح الkمذي Z ] قاعدتههنا أن يذكر تصحيح الkمذي Z ] قاعدتههنا أن يذكر تصحيح الkمذي Z ] قاعدته
 "ما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةما ب� ا�(ق وا�غرب قبلة"وقد روي عن غ� واحد من أصحاب ا²a ص± اهللا عليه وسلم وقد روي عن غ� واحد من أصحاب ا²a ص± اهللا عليه وسلم وقد روي عن غ� واحد من أصحاب ا²a ص± اهللا عليه وسلم وقد روي عن غ� واحد من أصحاب ا²a ص± اهللا عليه وسلم """"    ::::ثم قالثم قالثم قالثم قال    ،،،،حداهما وصححهاحداهما وصححهاحداهما وصححهاحداهما وصححهاإإإإ

    ....""""منهم عمر بن اrطاب وع® بن أ´ طالب وابن عباس رمنهم عمر بن اrطاب وع® بن أ´ طالب وابن عباس رمنهم عمر بن اrطاب وع® بن أ´ طالب وابن عباس رمنهم عمر بن اrطاب وع® بن أ´ طالب وابن عباس ر���� اهللا عنهم أÐع� اهللا عنهم أÐع� اهللا عنهم أÐع� اهللا عنهم أÐع�
ستقبال القبلة �ط من �وط صحة الصالة، وا ،،،،هذا ا3ديث هو x ذكر �ط من �وط الصالة وهو استقبال القبلةهذا ا3ديث هو x ذكر �ط من �وط الصالة وهو استقبال القبلةهذا ا3ديث هو x ذكر �ط من �وط الصالة وهو استقبال القبلةهذا ا3ديث هو x ذكر �ط من �وط الصالة وهو استقبال القبلةفففف

    .ومع; ذلك أنه لو ُعدم ال(ط ُعدم صحة الصالة
واستقباêا x الصالة �ط  .ويقصدونها ويؤمونهاألن اaاس يستقبلونها بوجوههم  ةً ، ُسّميت قبلالكعبةالكعبةالكعبةالكعبة بالقبلةبالقبلةبالقبلةبالقبلةوا�راد 

ْْ َحي َحي َحي َحيُْْْْث َخرَ ُث َخرَ ُث َخرَ ُث َخرَ     {: دل ] ذلك قول اهللا تعا�دل ] ذلك قول اهللا تعا�دل ] ذلك قول اهللا تعا�دل ] ذلك قول اهللا تعا�لصحة الصالة  وا وا وا وا َوِمنَوِمنَوِمنَوِمْنْ
�� ْْ فََول فََول فََول فََول�� ََراِم وََحيََراِم وََحيََراِم وََحيََراِم وََحيُْْْْث َما ُكنُث َما ُكنُث َما ُكنُث َما ُكنْْْْتُمتُمتُمتُْمْ

ْْ ْْ
ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3 ْْ َر الَر الَر الَر الَْْْْمسَمسَمسَمْسْ ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ  وَج وَج وَج وَْجْ

�� ��َت فََولَت فََولَت فََولَت فََول ْْ جججْجْ
َرهُ َرهُ َرهُ َرهُ  ْْ ْْ َشط َشط َشط َشْطْ     ....}وُُجوَهُكموُُجوَهُكموُُجوَهُكموُُجوَهُكْمْ
َ َ     {: وأيضاً قوZ تعا�  َ َ

ْْ ْْ
ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3 ْْ َر الَر الَر الَر الَْْْْمسَمسَمسَمْسْ ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ  وَج وَج وَج وَْجْ

�� ��َضاَها فََولَضاَها فََولَضاَها فََولَضاَها فََول ْْ َك قِبَك قِبَك قِبَك قِبْْْْلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَْرْ �� َنَنَنَن�� �� ��َماِء فَلَنَُو°َماِء فَلَنَُو°َماِء فَلَنَُو°َماِء فَلَنَُو° �� ِهَك xِ السِهَك xِ السِهَك xِ السِهَك xِ الس�� ْْ َب وَجَب وَجَب وَجَب وَْجْ
�� ْْ نََرى  نََرى  نََرى  نََرى ييييََقلََقلََقلََقل��     ....}اِم اِم اِم اِم رَ رَ رَ رَ قَدقَدقَدقَْدْ

إذا قمت إ� الصالة فأسبغ الوضوء ثم إذا قمت إ� الصالة فأسبغ الوضوء ثم إذا قمت إ� الصالة فأسبغ الوضوء ثم إذا قمت إ� الصالة فأسبغ الوضوء ثم ((((فيدل ] ذلك قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم للُم9ء x صالته  وأما من السنةوأما من السنةوأما من السنةوأما من السنة
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 .))))استقبل القبلة فك¯استقبل القبلة فك¯استقبل القبلة فك¯استقبل القبلة فك¯
 .فهذا اaص بّ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه ينبZ Ø أن يستقبل القبلة قبل أن يدخل x صالته

وا3كمة من استقبال القبلة c أن يتجه اإلنسان  ،أÐعوا ] وجوب استقبال القبلة x الصالةفقد  ،و�ذلك إÐاع ا�سلم�و�ذلك إÐاع ا�سلم�و�ذلك إÐاع ا�سلم�و�ذلك إÐاع ا�سلم�
يكون للمص® فبأمر اهللا سبحانه وتعا� وهو اMيت، كما يتجه بقلبه إ� خالقه سبحانه وتعا� x السماء،  مٍ ببدنه إ� ُمعظ� 

 .ا�اهان، ا�اه قل² وا�اه بد6
 .فهو إ� اهللا سبحانه وتعا� أما اال�اه القل²

وتعظيم اMيت هو تعظيم هللا سبحانه ، فإ� اMيت اzي أمر اهللا سبحانه وتعا� باال�اه إ°ه وتعظيمه وأما اال�اه اMد6
عا�، واستقبال اMيت هو �ن بأمر اهللا سبحانه وت ،امتثال أمره تعظيم Z سبحانه وتعا�، فألن اهللا هو اzي أمر بذلك ،وتعا�

 .ما دام بأمر اهللا فوجب استقباZ ووجب تعظيمه، وهو تعظيم هللا سبحانه وتعا�ف
 ،اب استقبال القبلة أو استقبال الكعبة x الصالة فيه مظهر من مظاهر اجتماع األمة اإلسالميةÈبال شك أن استقبال أو إ

لون x مõن واحد x مسجد أو غ�ه [ يص® ] ذلك أنه لو لم يكن هناك أمر باال�اه إ� هذا اMيت، لõن اaاس يص
ومنهم من يص® جهة  ،ومنهم من يص® جهة الشمال ،ومنهم من يص® جهة الغرب ،فمنهم من يص® جهة ال(ق ،ا�اه

 .يستقبل ] هواه فليس هناك من جهة يستقبلها اÎميع، ٌ[  ،اÎنوب
تالف وا�وحد، وأعجبتÙ ئجه إ� اMيت، صار هنا مظهر من مظاهر االا�وبلكن عندما أمر اهللا سبحانه وتعا� ا�سلم� 

 x ا�سجد ا3رام منقولة x صارى عندما نظر إ� الصالةaلفاز"مقالة ألحد ا�يقول" ا)) : x ة ا�صل�gأتعجب من ك
ّ̄ اإلمام 3ظات وتتحد الصفوف واال�اه ويهد -يقصد بذلك ا�سجد ا3رام-ا�سجد  هذا بال )) اaاس وsشعون أفإذا ك

هل نستطيع أن نوحدهم هذا ا�وحيد x هذا الوقت اليس�؟  ،لو أن هؤالء ليسوا x الصالة، تالفئشك مظهر من مظاهر اال
تالف ئهذا مظهر من مظاهر اال ،امتثلوا أمر اهللا سبحانه وتعا�ولكن اهللا سبحانه وتعا� وحد ا�اههم فتوحدوا ، أبداً 

 .لم يكن إذاً األمر با�وجه إ� الكعبة عبثاً من اهللا سبحانه وتعا�، ومظهر ا�وحد
 ،ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن x صالته قبل اêجرة وبعد اêجرة أيضاً بستة ع( شهراً تقريباً �ن يستقبل بيت ا�قدس

وÈعل الكعبة رة �ن يستقبل بيت ا�قدس x مكة قبل اêج ص± اهللا عليه وسلم�ا �ن هذا �ن بأمر اهللا سبحانه وتعا�، 
 فأين يكون موقف ا²a ص± اهللا عله وسلم ] هذا؟، بينه وب� بيت ا�قدس

ب� الر�ن  ،فال بد أن يكون موقفه ب� الر�ن� ،والكعبة بينه وب� الشام ،اآلن الواقف عند الكعبة يريد أن يستقبل الشام
 .قدس كذلك ] ا�اههعبة، يكون بيت ا�ويستقبل الك ،ا°ما6 وا3جر األسود

فõن ا²a ص± اهللا عليه وسلم يفعل ذلك حينما �ن x مكة، فلما هاجر بñ ] األمر السابق بأمر اهللا سبحانه وتعا� 
أن يستقبل من  ،وªن ا²a ص± اهللا عليه وسلم يتم; أن يستقبل الكعبة، لكن هذا ليس بيده ،باستقبال بيت ا�قدس

غ  ،ينفذ األوامرف ا²a ص± اهللا عليه وسلم يأتيه الو� ويؤمر من اهللا سبحانه وتعا� ،ذات نفسه
ّ
لت(يع عن اهللا لفهو مبل

َماءِ َماءِ َماءِ َماءِ     {وzلك أشار اهللا سبحانه وتعا� x اآلية  ،سبحانه وتعا� �� ِهَك xِ السِهَك xِ السِهَك xِ السِهَك xِ الس�� ْْ َب وَجَب وَجَب وَجَب وَْجْ
�� ْْ نََرى  نََرى  نََرى  نََرى ييييََقلََقلََقلََقل�� كأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم } قَدقَدقَدقَْدْ

َماِء َماِء َماِء َماِء     {    :للكعبة ا�(فة، يقول اهللا سبحانه وتعا�وكون استقباZ للبيت ا3رام ن يأيريد  �� ِهَك xِ السِهَك xِ السِهَك xِ السِهَك xِ الس�� ْْ َب وَجَب وَجَب وَجَب وَْجْ
�� ْْ نََرى  نََرى  نََرى  نََرى ييييََقلََقلََقلََقل�� قَدقَدقَدقَْدْ

َضاَها َضاَها َضاَها َضاَها  ْْ َك قِبَك قِبَك قِبَك قِبْْْْلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَرلًَة تَْرْ �� َنَنَنَن�� �� ��َ َ     �}ن يتمناه ا²a ص± اهللا عليه وسلم ويود أن يستقبله  أي ما    {فَلَنَُو°فَلَنَُو°فَلَنَُو°فَلَنَُو°  َ َ
ْْ ْْ
ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3 ْْ َر الَر الَر الَر الَْْْْمسَمسَمسَمْسْ ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ  وَج وَج وَج وَْجْ

�� ��، }}}}َرامِ َرامِ َرامِ َرامِ فََولفََولفََولفََول
 .وذلك بعد اêجرة بستة ع( شهراً أو سبعة ع( شهراً أو ب� ذلك ،هنا تغ�ت القبلة و�ول اال�اه فإذاً 
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، وهذا ما جاء x الصحيح وغ�ه ،ثم بعد ذلك ا�ه ا²a ص± اهللا عليه وسلم بأمر اهللا سبحانه وتعا� x صالته إ� الكعبة
 .ال القبلةال القبلةال القبلةال القبلةفالصالة ] هذا ال تصح بدون استقبفالصالة ] هذا ال تصح بدون استقبفالصالة ] هذا ال تصح بدون استقبفالصالة ] هذا ال تصح بدون استقب

وا½°ل ] هذا ، والقاعدة ال(عية إذا Ëلف ال(ط Ëلف ا�(وط فال تصح بدونه ،و�ما تقدم أن استقبال القبلة �ط
فمن استقبل غ� ، "من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد: "يدخل x القاعدة العمومية x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم

إذاً ما ، ليه أمر اهللا سبحانه وتعا� وال أمر رسوZ ص± اهللا عليه وسلم، فهو إذاً مردود عليهالقبلة فقد عمل عمال ليس ع
استقبل غ�ها x  مناستقبال القبلة، ف، عليه أمر اهللا سبحانه وتعا� وأمر رسوZ ص± اهللا عليه وسلم هو استقبال الكعبة

أما ¥تاراً مقتدراً فال تصح صالته إال باستقبال هذا أما ¥تاراً مقتدراً فال تصح صالته إال باستقبال هذا أما ¥تاراً مقتدراً فال تصح صالته إال باستقبال هذا أما ¥تاراً مقتدراً فال تصح صالته إال باستقبال هذا ، اهللا تعا�وسنأÏ إ°ه إن شاء  ،صالته فال تصح إال إن �ن معذوراً 
    ....اMيتاMيتاMيتاMيت

ف ما    ؟؟؟؟إذا عجز اإلنسان أو ا�ص® عن استقبال القبلة فما اzي عليهإذا عجز اإلنسان أو ا�ص® عن استقبال القبلة فما اzي عليهإذا عجز اإلنسان أو ا�ص® عن استقبال القبلة فما اzي عليهإذا عجز اإلنسان أو ا�ص® عن استقبال القبلة فما اzي عليه
ّ
ف مافهل يُكل
ّ
ف مافهل يُكل
ّ
ف مافهل يُكل
ّ
    ال يطيق؟ال يطيق؟ال يطيق؟ال يطيق؟    فهل يُكل

��َ َ َ َ فَافَافَافَا    {: ال يطيقون، فيقول اهللا سبحانه وتعا� اaصوص ال(عية تدل ] أن اهللا سبحانه وتعا� لن يكلف عباده ما ُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللا�� ي�ي�ي�ي�
تُمتُمتُمتُمْْْْ     ْْ تََطعتََطعتََطعتََطْعْ ْْ َعَها َعَها َعَها َعَها     {: ويقول سبحانه} َما اسَما اسَما اسَما اْسْ ْْ  وُس وُس وُس وُْسْ

�� ��
ٌٌ إِال إِال إِال إِال سسسٌسٌ ْْ ُف ُف ُف ُف غغغغَفََففَْفْ ��  تَُكل��

َ
 تَُكلال
َ

 تَُكلال
َ

 تَُكلال
َ

فا½ين يýُ، وªنت ا�õ°ف ] قدر الطاقة وجاء x ا3ديث  }ال
ف ما فا�õ°ف ] قدر االستطاعة، فمن ا�õ°" توا منه ما استطعتماإذا أمرتكم بأمر ف"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 

 .يعجز عنهافال يستطيعها اMعض  ومن ا�õ°ف ما ،يستطيعها اaاس
قائماً،  ] قدر االستطاعة، وzا جاء x الصالة صل�  هفالعاجز عن تنفيذ األمر ] الوجه اzي يكون لعموم اaاس فينفذ

 ا، صيام رمضان واجب، فإذا �ن Aجزع± جنب، فإذاً مراحل تدريج، فالصيام كذلكففإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
خر

ُ
من اهللا  اه ليس عليه إال اإلطعام Ëفيفؤُ بُر إذا �ن مسافراً، و�ذا �ن ا�رض ال يُر: ، أوعن الصيام أفطر وق+ من أيام أ

 .سبحانه وتعا�
    : : : : يسقط استقبال القبلة بعدة أمور منهايسقط استقبال القبلة بعدة أمور منهايسقط استقبال القبلة بعدة أمور منهايسقط استقبال القبلة بعدة أمور منها    ،،،،العاجز عن استقبال القبلةالعاجز عن استقبال القبلةالعاجز عن استقبال القبلةالعاجز عن استقبال القبلة

أو ] فراشه  ،، إنسان x �يره و�يره ] غ� ا�اه القبلة�رض�رض�رض�رض إنسان من استقبال القبلة ، إذا عجزالعجزالعجزالعجزالعجزكما تقدم 
حÌ لو �نت  ،وفراشه ] غ� ا�اه القبلة، ولم يستطع ا�وجه وليس هناك من ¨وZ جهة القبلة فليص® ] أي وجه �ن

 � .وال يkك الصالة القبلة خلف ظهره، فيصل
وجهه إ� غ� القبلة وال يستطيع استقبال القبلة، قد يكون أس�اً أو �و ذلك، x هذه ا3الة يص® ] أي و مربوطاً مربوطاً مربوطاً مربوطاً أو �ن 

��َ َما َ َما َ َما َ َما     {: واهللا سبحانه وتعا� يقول، يستطيع غ� هذا والوجه و] أي جهة �نت، ألن هذا هو اzي يستطيع  ُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللا�� فَافَافَافَاي�ي�ي�ي�
تُمتُمتُمتُمْْْْ     ْْ تََطعتََطعتََطعتََطْعْ ْْ  .ما �ن تلقاء وجهه، واهللا سبحانه وتعا� يعذره x ذلك مستقبال ده، فيصل� فإذاً هذا حد االستطاعة عن} اساساساْسْ

 مõن اوال Èد مõن األعذار x الطائرةاألعذار x الطائرةاألعذار x الطائرةاألعذار x الطائرةو�ذلك من �ن مثًال مثل هذه 
ّ
مقعده اzي عليه  فيها يستطيع أن يص® فيه إال

هذا ا�õن اzي هو فيه وªن متجها إ� غ�  إالا ص±، فإن لم Èد مõنو قاميص® فيه فنعم  اإن وجد مõن ،كرسيه اzي عليه
القبلة، �ن ا�اه الطائرة ال�اه غ� القبلة والقبلة خلفهم وÜs أن sرج الوقت قبل أن يصل إ� ا�õن اzي يقصده، 

] أي  يصل� فال يؤخر الصالة عن وقتها فل ،ص± x مõنه حÌ و�ن لم يكن متجهاً إ� القبلة، ألن هذا هو ما يستطيع فعله
 .وجه و] أي ا�اه �ن

    : : : : ومن األمور الÓ يسقط بها استقبال القبلةومن األمور الÓ يسقط بها استقبال القبلةومن األمور الÓ يسقط بها استقبال القبلةومن األمور الÓ يسقط بها استقبال القبلة
أو من سيل أو غ� ذلك، ووجهته إ� غ� القبلة، ص± حسب  ،فاrائف إذا �ن حال قتال العدو، أو هرباً من العدو ::::اrوفاrوفاrوفاrوف
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     {    ::::لقوZ اهللا سبحانه وتعا� ،ما توجه إ°ه
ً

  فَرَِجاال
ً

  فَرَِجاال
ً

  فَرَِجاال
ً

ْْ فَرَِجاال تُمتُمتُمتُْمْ ْْ ْْ ِخف ِخف ِخف ِخْفْ بَانًا بَانًا بَانًا بَانًا فَإِنفَإِنفَإِنفَإِْنْ
ْْ ْ
ْْ ُرك ُرك ُرك ُرْك ْوْ

َ
و أ
َ
و أ
َ
و أ
َ
واrائف سواء �ن راكباً أو راجًال يتوجه حيث  } أ

أو من يهرب منه Üs اللحاق به،  ،أو السيل قريب منه ،لو استقبل القبلة sاف äن وراءه، العدو قريب منه ثúي ،مأمنه
ل القبلة إذا �قق ذلك، إذا �قق فإذاً اrوف عذر للمص® x ترك استقبا ،] وجهته يص® و�ن �ن إ� غ� القبلة فإذاً 

 إال هذا 
ً
 اrوف ولم Èد >اال

 .صالة اaافلة x السفر حال س�هصالة اaافلة x السفر حال س�هصالة اaافلة x السفر حال س�هصالة اaافلة x السفر حال س�ه األمر ا7الث اzي يسقط استقبال القبلة بهااألمر ا7الث اzي يسقط استقبال القبلة بهااألمر ا7الث اzي يسقط استقبال القبلة بهااألمر ا7الث اzي يسقط استقبال القبلة بها 
 .البد من ضبط هذه األمور نافلة، x سفر، حال س�ه

بن ربيعة إن شاء اهللا تعا� بعد هذا  وعمر ولعّل هذا نأÏ إ°ه x حديث ،وا�سألة خالفية ،وذكر بعضهم أن يكون راكباً 
 وفيه حديث عمر اإنما هنا ا�سافر يص® اaافلة حال س�ه هل Z ذلك؟ نعم، يص® حيث ا�هت به راحلته، ومعن ،ا3ديث

 .ذلك ا3ديثإ� وهو x ا�نهج ألن فيه بعض ا�فصيالت، فنkك ا�فصيالت  ،بن ربيعة وسيأÏ معنا
x  اً هنا البد أن يكون كما تقدم نافلة، سفر، سائر ،ة اaافلة x السفر، يسقط فيها �ط استقبال القبلةإنما نقول x صال

 .ريقالط
وقد ذكر  ،با½ابة يلحق، أما إذا �ن ] ظهر الطريق فيص®وأما لو �ن x مõن جالساً فيه فهذا يص® ] ما استطاع، 

ت �ل ا½واب والفقهاء كذلك -ذكر ا½ابة-ا3ديث ذلك 
ّ
ها x هذه األزمان ا�راكب الÓ حل

ّ
 ،يذكرون ا½ابة، ما حل �ل

 .بن ربيعة وسيأê Ïا Àم آخر إن شاء اهللا تعا� x حديث عمر القطارات، السفن ،السيارات ،راتائالط
ل حال س�ه فله ذلك ويص® فأن يتن وجهته إ� غ� القبلة، وأرادو، اً اإلنسان x مثل هذه ا3الة إذا �ن x سيارة مسافر فإذاً 

أوجب عليه أن يستقبل القبلة حال تكب�ة اإلحرام، ثم بعد  أو و�ن �ن بعض العلماء ألزم عليه ،اaافلة ويتجه لغ� القبلة
 .لعل هذا نأتيه كما قلت x ا3ديث القادم، �ن لغ� القبلة، واMعض لم يشkط هذا لووجهته حÌ ] ذلك يتجه 

ألة كما قلت فيها خالف، واMعض ضّعف حديث أنس ر� اهللا عنه اzي يب� أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن فا�س
 .يستقبل القبلة حال اإلحرام ثم يتجه حيث ا�هت به راحلته

ال(ط x ال(ط x ال(ط x ال(ط x     هذاهذاهذاهذا    ويسقط هذا االستقبال أوويسقط هذا االستقبال أوويسقط هذا االستقبال أوويسقط هذا االستقبال أو    ،،،،فإذاً تب� هنا أن القبلة �ط لصحة الصالة، ال تصح الصالة بدون هذا االستقبالفإذاً تب� هنا أن القبلة �ط لصحة الصالة، ال تصح الصالة بدون هذا االستقبالفإذاً تب� هنا أن القبلة �ط لصحة الصالة، ال تصح الصالة بدون هذا االستقبالفإذاً تب� هنا أن القبلة �ط لصحة الصالة، ال تصح الصالة بدون هذا االستقبال
cمواطن تقدم ذكرها وcمواطن تقدم ذكرها وcمواطن تقدم ذكرها وcالطريق، ، ، ، العجزالعجزالعجزالعجز: : : : مواطن تقدم ذكرها و x افلة حال الس�aوف، وصالة اrالطريقوا x افلة حال الس�aوف، وصالة اrالطريقوا x افلة حال الس�aوف، وصالة اrالطريقوا x افلة حال الس�aوف، وصالة اrوا....    

        ؟؟؟؟استقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلةاستقبال القبلة    منمنمنمنماذا يلزم ا�عاين ماذا يلزم ا�عاين ماذا يلزم ا�عاين ماذا يلزم ا�عاين 
وال Èزئه غ� ذلك، فالبد أن يكون بكامل بدنه  ،بة بعينه، فيلزمه أن يستقبل ع� الكعبةكعا�عاين هو اzي يرى ال

 .من يراها بعينه، هو من يعاينها بعينه: عاينهذا هو ا� ،متجهاً إ� الكعبة
 .ال الع� الكعبة وأما من بعدت جهته أو من بعد مõنه عن الكعبة فيلزمه استقبال جهة

إذا �ن معاينا للكعبة يراها، x ا�سجد ا3رام، أو �ن خارجه وهو يراها قد يكون x مõن مرتفع مع وجود إذا �ن معاينا للكعبة يراها، x ا�سجد ا3رام، أو �ن خارجه وهو يراها قد يكون x مõن مرتفع مع وجود إذا �ن معاينا للكعبة يراها، x ا�سجد ا3رام، أو �ن خارجه وهو يراها قد يكون x مõن مرتفع مع وجود إذا �ن معاينا للكعبة يراها، x ا�سجد ا3رام، أو �ن خارجه وهو يراها قد يكون x مõن مرتفع مع وجود : فإذا يتب� هنا
، Èب عليه أن يستقبل ع� القبلة، وال Èزئه غ� ذلك، ولو ا�رف عنها يميناً أو يساراً وهو يراها وجب ، Èب عليه أن يستقبل ع� القبلة، وال Èزئه غ� ذلك، ولو ا�رف عنها يميناً أو يساراً وهو يراها وجب ، Èب عليه أن يستقبل ع� القبلة، وال Èزئه غ� ذلك، ولو ا�رف عنها يميناً أو يساراً وهو يراها وجب ، Èب عليه أن يستقبل ع� القبلة، وال Èزئه غ� ذلك، ولو ا�رف عنها يميناً أو يساراً وهو يراها وجب اMنيان وهو يراهااMنيان وهو يراهااMنيان وهو يراهااMنيان وهو يراها

    ....صالته ال تصح، ألنه هنا فُقد ال(ط ومÌ فُقد ال(ط ذهب ا�(وط وهو الصالةصالته ال تصح، ألنه هنا فُقد ال(ط ومÌ فُقد ال(ط ذهب ا�(وط وهو الصالةصالته ال تصح، ألنه هنا فُقد ال(ط ومÌ فُقد ال(ط ذهب ا�(وط وهو الصالةصالته ال تصح، ألنه هنا فُقد ال(ط ومÌ فُقد ال(ط ذهب ا�(وط وهو الصالة، ، ، ، عليه إAدة الصالةعليه إAدة الصالةعليه إAدة الصالةعليه إAدة الصالة
فالقرب هنا لم ¨دد ولكن ¨دد  "ل ع�وفرض من قرب من القبلة استقبا"Àم الفقهاء عندما يقولون  ع;موهذا 

 .با�عاينة أنه يرى الكعبة
بال شك إذا �ن x ا�طاف x الصحن حتماً يرى الكعبة، إذا �ن x األدوار  ؟طيب لو �ن با�سجد ا3رام ولكنه ال يراها
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 .ةكعبعليهم يستقبلون ع� الة هذا بال شك هؤالء حتماً Èب كعبا7انية أو ] السطح مثًال وªن x ا�قدمة يرى ال
فهو يستقبل فهو يستقبل فهو يستقبل فهو يستقبل     ،،،،لن يرى الكعبةلن يرى الكعبةلن يرى الكعبةلن يرى الكعبة    لكن إذا �ن بعد ذلك، x مؤخرة الصفوف مثًال ] السطح، حتما إذا �ن x مؤخرة الصفوفلكن إذا �ن بعد ذلك، x مؤخرة الصفوف مثًال ] السطح، حتما إذا �ن x مؤخرة الصفوفلكن إذا �ن بعد ذلك، x مؤخرة الصفوف مثًال ] السطح، حتما إذا �ن x مؤخرة الصفوفلكن إذا �ن بعد ذلك، x مؤخرة الصفوف مثًال ] السطح، حتما إذا �ن x مؤخرة الصفوف

    ....] وجهة الكعبة، ما يغلب ] ظنه أنها x هذه اÎهة فيص® إ°ها] وجهة الكعبة، ما يغلب ] ظنه أنها x هذه اÎهة فيص® إ°ها] وجهة الكعبة، ما يغلب ] ظنه أنها x هذه اÎهة فيص® إ°ها] وجهة الكعبة، ما يغلب ] ظنه أنها x هذه اÎهة فيص® إ°ها
اهللا القائم� ] ذلك  ىفهذا من باب ا�يس�، وجز ،قبال القبلةوقد وضع الرخام ا�وجود اآلن ¥ططاً مدوراً مقوساً ] است

من �ن عنده ف، هذا يý ] اaاس حÌ و�ن �ن خارج ا�سجد يعx Ù الساحات أيضاً ووضعت بهذا، اخ� فاعل� Zوال
ه أن يرى، و�نما يلزمه يلزم أنه استقبل الكعبة والنقول الكعبة فهو عليه، وá هذه ا3الة  مثل هذا ا�خطيط ولم يرَ 

 .استقبال الع� باzات إذا �ن يرى ويعلم
قد يكون أيضاً x ا½اخل وأمامه بعض األعمدة الكب�ة، وال يستطيع أن يتحول من هذا ا�õن، ما وجد إال هذا ا�õن، فهو 

فصالته صحيحة ] فصالته صحيحة ] فصالته صحيحة ] فصالته صحيحة ] فحينئٍذ  لم يرَ ا�رف قليًال يمنه أو يýى و وأيص® ] وجهة الكعبة حÌ و�ن لم يرها، حÌ لو تغ� 
 ....القول الراجحالقول الراجحالقول الراجحالقول الراجح

، فã هذه ا3الة تلزمه 
ً
A� فإذا أمكنه ا�شاهدة وجب عليه إصابة الع�، و�ن �ن ال يمكنه ذلك سواء �ن حساً أو

 .الوجهة
ن بعيداً، يعÙ بعيداً قد سواء �ن قريباً، أو � الكعبة أيضاً لم ¨دد اMعد، ولكن كما أسلفنا هو اzي ال يشاهد ع� اMعيداMعيداMعيداMعيد

x ،هذه  أي يكون خارج ا3رم قد يكون خارج مكة ãبت من بتان ا�سلم�، وقد يكون قريباً ولكنه أيضاً ال يرى، ف
ا3الة ال يمكنه ا�شاهدة، و�نما يلزمه إصابة اÎهة، واÎهة الÓ حددها ا²a ص± اهللا عليه وسلم فجاء ا�حديد x هذا 

وهذا القول �ن �ن مثل أهل ا�دينة يتجهون x صالتهم إ� جهة اÎنوب، الكعبة  "ب� ا�(ق وا�غرب قبلةب� ا�(ق وا�غرب قبلةب� ا�(ق وا�غرب قبلةب� ا�(ق وا�غرب قبلةما ما ما ما "ا3دث 
ـ [ هذه قبلة وهللا ا3مد، وهذا ما نص عليه  .Ä-فما ب� ا�(ق وا�غرب قبلة، مائة وثمانون درجة ـ، عنهم x جهة اÎنوب

 .الكتاب ما ب� ا�(ق وا�غرب قبلة
مثله  أيضاً ن �ن يستقبل x صالته جهة ال(ق وªنت الكعبة عنه جهة ال(ق، نقول ما ب� الشمال واÎنوب قبلة، وأيضاً م

 .من �ن x جهة ال(ق والكعبة عنه جهة الغرب يستقبل جهة الغرب فكذلك ما ب� الشمال واÎنوب قبلة
ة وثمانون درجة هذه c وجهة القبلة فيستقبل تلك مائ: إذا ا�حديد بالوجهة، كما يقول أصحاب الرياضيات وا3ساب

ال يستطيعون،  وما *ف العباد ما، اÎهة ألنه ال يستطيع إال هذا، واهللا سبحانه وتعا� ما جعل علينا x ا½ين من حرج
اهللا سبحانه  منبو� �راب ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه �ن ] القبلة هذا x وهذا اzي يستطيعون، ولعل اMعض ذكر 

 .وتعا�، و] العموم يبÔ غ� ذلك >ال اجتهاد x �ديد اÎهة ثم يتجه إ� ذلك

    ))))/-/-/-/-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
  :بن حجر x اMلوغاا3افظ  قالفا3ديث كما  ،ومعنا x هذه ا3لقة حديث Aمر بن ربيعة

متفق متفق متفق متفق  """"] راحلته حيث توجهت به] راحلته حيث توجهت به] راحلته حيث توجهت به] راحلته حيث توجهت به    ®®®®صصصصرأيت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يرأيت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يرأيت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يرأيت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ي"""": : : : عن Aمر بن ربيعة رعن Aمر بن ربيعة رعن Aمر بن ربيعة رعن Aمر بن ربيعة ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال
وªن إذا سافر وأراد أن وªن إذا سافر وأراد أن وªن إذا سافر وأراد أن وªن إذا سافر وأراد أن """": : : : وأل´ داوود من حديث أنسوأل´ داوود من حديث أنسوأل´ داوود من حديث أنسوأل´ داوود من حديث أنس    ،،،،""""يوميوميوميومئئئئ برأسه ولم يكن يصنعه x ا�كتوبة برأسه ولم يكن يصنعه x ا�كتوبة برأسه ولم يكن يصنعه x ا�كتوبة برأسه ولم يكن يصنعه x ا�كتوبة"""": : : : زاد اMخاريزاد اMخاريزاد اMخاريزاد اMخاري، ، ، ، عليهعليهعليهعليه

    ....و�سناده حسنو�سناده حسنو�سناده حسنو�سناده حسن    """"يتطوع استقبل بناقته القبلة فك¯ ثم ص± حيث �ن وجه رªبهيتطوع استقبل بناقته القبلة فك¯ ثم ص± حيث �ن وجه رªبهيتطوع استقبل بناقته القبلة فك¯ ثم ص± حيث �ن وجه رªبهيتطوع استقبل بناقته القبلة فك¯ ثم ص± حيث �ن وجه رªبه
فال ¨تاج  ،ما زاد اMخاري أيضاً أو والزيادة  ،حديث صحيح x الصحيح�إذاً عندنا ا3ديث هنا، حديث Aمر بن ربيعة  

 . بن حجر ر?ه اهللا تعا�انس فقد بينه كذلك ا3افظ، فإسناده حسن ] ما يراه ا3افظ أوأما حديث  ،إ� بيان درجته
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x ا3لقة السابقة x مÌ يسقط  اة إ� هذقد تقدم معنا إ�احوx صالة اaافلة x السفر حال الس�،  موضوع ا3ديث فهوموضوع ا3ديث فهوموضوع ا3ديث فهوموضوع ا3ديث فهو
 .وتقدم من ذلك صالة اaافلة x السفر ،�ط استقبال القبلة

منهم من قال أي سفر، ومنهم من قال فنأÏ إ� بيان السفر أيضاً،  نان يكون x سفر، ولعلأو�ط ذلك ] ما سيأÏ بيانه  
راجًال أيضاً سنأÏ ونب� إن شاء اهللا تعا� لو �ن مسافراً ] س�ه راكباً، فلو �ن  ذكر بعضهم أن يكون حاَل  ،سفر الق¤

سنأÏ إ°ه، فال بد أن يكون سائراً يعÙ ] ظهر الطريق، نص ا3ديث عندنا هنا ]  األقدام هل Z أن يتنفل أو يتطوع،
    راكباراكباراكباراكبايشمل من �ن يشمل من �ن يشمل من �ن يشمل من �ن  ررررالسفر، والسائالسفر، والسائالسفر، والسائالسفر، والسائx x x x     ر،ر،ر،ر،السائالسائالسائالسائ، ا�تنفلا�تنفلا�تنفلا�تنفل :فبهذه ال(وط أو القيود ا7الثة، فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم

 .اآلن ا�سألة x ا�þ فيها خالف نبينه إن شاء اهللا تعا�، ومن �ن ] األقدامومن �ن ] األقدامومن �ن ] األقدامومن �ن ] األقدام
الكعبة، وقد مرت إ� فاهللا سبحانه وتعا� أمر با�وجه إ� القبلة  ،لعل هذا ا3ديث فيه استثناء من عموم نصوص الكتاب

وهذا  ،"ب� ا�(ق وا�غرب قبلةب� ا�(ق وا�غرب قبلةب� ا�(ق وا�غرب قبلةب� ا�(ق وا�غرب قبلة"ذا x ا3لقة الÓ قبل هذه x استقبال القبلة ا3ديث اzي قبل هx اaصوص x هذا 
فاألصل فيه العموم  "ما ب� ا�(ق وا�غربما ب� ا�(ق وا�غربما ب� ا�(ق وا�غربما ب� ا�(ق وا�غرب"الفعل من ا²a ص± اهللا عليه وسلم كأنه ¥ُصص للنافلة، ألن ا3ديث السابق 

فالعموم x اaصوص الÓ  ،وخصص هذا العمومجاء فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،فهذا عموم ،أنه للفريضة واaافلة
ََراِم وََحيََراِم وََحيََراِم وََحيََراِم وََحيُْْْْث َما ُث َما ُث َما ُث َما     {    تقدمت من أقوى العمومات ألنه قول اهللا سبحانه وتعا�

ْْ ْْ
ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3ِجِد ا3 ْْ َر الَر الَر الَر الَْْْْمسَمسَمسَمْسْ ْْ َهَك َشطَهَك َشطَهَك َشطَهَك َشْطْ ْْ  وَج وَج وَج وَْجْ

�� ��َت فََولَت فََولَت فََولَت فََول ْْ ْْ َحي َحي َحي َحيُْْْْث َخرَجُث َخرَجُث َخرَجُث َخرَْجْ َوِمنَوِمنَوِمنَوِمْنْ
َرهُ َرهُ َرهُ َرهُ  ْْ ْْ َشط َشط َشط َشْطْ وا وُُجوَهُكموا وُُجوَهُكموا وُُجوَهُكموا وُُجوَهُكْمْ

�� ْْ فََول فََول فََول فََول��  .لة �طيةÐ} وََحيوََحيوََحيوََحيُْْْْث َما ُكنُث َما ُكنُث َما ُكنُث َما ُكنْْْْتُمتُمتُمتُمْْْْ        {: فقول تعا�    } ُكنُكنُكنُكنْْْْتُمتُمتُمتُْمْ
 اzي أخرج اaافلة من هذا العموم؟ اzي أخرج اaافلة من هذا العموم؟ اzي أخرج اaافلة من هذا العموم؟ اzي أخرج اaافلة من هذا العموم؟     اااامممم    ؟؟؟؟قد يقول قائل من اzي أخرج هذه ا3ال من هذا العمومقد يقول قائل من اzي أخرج هذه ا3ال من هذا العمومقد يقول قائل من اzي أخرج هذه ا3ال من هذا العمومقد يقول قائل من اzي أخرج هذه ا3ال من هذا العموم

وهو فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم كما x حديث Aمر بن ربيعة حديث  ،السنة c الÓ أخرجت ذلك أنأنأنأن    اÎواب ] ذلكاÎواب ] ذلكاÎواب ] ذلكاÎواب ] ذلك
 "ص® ] راحلته حيث ما توجهت به غ� أنه ال يص® عليها ا�كتوبةص® ] راحلته حيث ما توجهت به غ� أنه ال يص® عليها ا�كتوبةص® ] راحلته حيث ما توجهت به غ� أنه ال يص® عليها ا�كتوبةص® ] راحلته حيث ما توجهت به غ� أنه ال يص® عليها ا�كتوبةأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن يأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن يأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن يأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن ي"اMاب اzي معنا 

الفريضة أيضاً حال العذر، حال x ولعله يأتينا أيضاً استثناء  ،أما ا�كتوبة ف� باقية ] العموم ،خصصت x اaافلة فإذاً 
 . تصح إال باستقبال القبلةعدم ا�قدرة، حال العجز فلعله يأتينا، لكن تبx Ô األصل ] العموم، الفريضة ال

فإذاً فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم خصص عموم اآلية، هنا يظهر  ،إ� غ� القبلةإ� غ� القبلةإ� غ� القبلةإ� غ� القبلة    اaافلة x السفر حال الس� تصح تص±اaافلة x السفر حال الس� تصح تص±اaافلة x السفر حال الس� تصح تص±اaافلة x السفر حال الس� تصح تص±
الفعل ، عندنا بعض األمور الÓ قد يقف اMعض عندها، وc أن السنة خصصت القرآن والقرآن يكون بال شك أقوى

قول بال شك أقوى، ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمر باستقبال القبلة، ثم هو x صالة اaافلة يص® كذلك خصص القول وال
أمر اهللا ال¤يح أو با الفعل خصص القول، فيقال أن السنة تقع من الرسول ص± اهللا عليه وسلم فإذً  ،إ� غ� القبلة x السفر

، ] ما قال أو ] ما فعل، إذا فعل ا²a عليه ص± اهللا عليه وسلم أمره ا3كà اzي يقره سبحانه وتعا� أي يُقر ا²aب
نكر عليه ص± اهللا عليه وسلم، أي أنكره اهللا سبحانه وتعا� ] ا²a ص± اهللا عليه 

ُ
ص± اهللا عليه وسلم فعًال، ثم أ

وسلم �ا استأذنه ا�نافقون، فأذن êم، ا²a ص± اهللا عليه ، فويأÑ Ï¨اً ال يسكت ذلك، ص± اهللا عليه وسلم  وسلم، بّ� 
ا جاء هنا عدم اإلقرار فإذً " اهللا عنك �ا أذنت êم حÌ يتب� لك اzين صدقوا وتعلم الõذب� اعف: "اهللا سبحانه وتعا� يقول

 .�ن األوé غ� هذا، هذا مع; هذه اآلية ،من اهللا سبحانه وتعا� ] هذا
äا فعله ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ار� اهللا عنه ةعليه وسلم مع مارية، وغضب حفص �ذلك ما حدث للن² ص± اهللاو 

، فاهللا سبحانه وتعا� يقول ةا²a ص± اهللا عليه وسلم حرم عليه فعل ما أباح اهللا سبحانه وتعا� Z مع ماريفمن ذلك، 
مُ مُ مُ مُ     {aبيه عليه الصالة والسالم  �� ��َر ُ

َر لَِم �
ُ
َر لَِم �
ُ
َر لَِم �
ُ
�� لَِم � ��²ِِ²ِ²ِ² �� ��aَها اaَها اaَها اaَها ا ف�ف�ف�ف�

ََ ََ
��ُ لََك ُ لََك ُ لََك ُ لََك     يَا يَا يَا يَا كككك �� اهللا اهللا اهللا اهللا�� َحل��

َ
َحلَما أ
َ
َحلَما أ
َ
َحلَما أ
َ
فإذاً هنا جاء كذلك عدم اإلقرار من اهللا سبحانه وتعا� } َما أ

َواِجَك َواِجَك َواِجَك َواِجَك     {] ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ْْ ْزْ
َ
زَضاةَ أ
َ
زَضاةَ أ
َ
زَضاةَ أ
َ
َضاةَ أ ْْ ��ُ لََك تَبُ لََك تَبُ لََك تَبُ لََك تَبْْْْتØَِ َمرتØَِ َمرتØَِ َمرتØَِ َمْرْ �� اهللا اهللا اهللا اهللا�� َحل��

َ
َحلُم َما أ
َ
َحلُم َما أ
َ
َحلُم َما أ
َ
ُم َما أ �� ��َر ُ

َر لَِم �
ُ
َر لَِم �
ُ
َر لَِم �
ُ
�� لَِم � ��²ِِ²ِ²ِ² �� ��aَها اaَها اaَها اaَها ا ف�ف�ف�ف�

ََ ََ
 ....}يَا يَا يَا يَا كككك
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ه زيد بن حارثة ر� اهللا عنه، وªن قد تزوج بابنة عمة ا²a ص± اهللا و�ذلك فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم عندما يأتي
فيأÏ إ� ا²a  ،ر� اهللا عنها، واألمور ما استقامت بينهما ر� اهللا عنهما فأراد أن يطلقها بنت جحش عليه وسلم زينب

̄ه اr¯ بأن عقد الزوجية قد ال يستمر s ² ص± اهللا ع ،ص± اهللا عليه وسلمaأمسك عليك زوجك (: ليه وسلم يقولفا
 �ا²a ص± اهللا عليه وسلم لعله �ن Üs أمراً، وفعًال حصل ما �ن sشاه ص± اهللا عليه وسلم وهو ت(يع من  )اهللا واتق

ة ر� zلك اهللا سبحانه وتعا� ما أقره ] هذا اrوف وهذه اrشية äا يقوZ اaاس، ألن زيد بن حارث ،اهللا سبحانه وتعا�
وªنوا يدعونه  ،فيقول زيد ابÙ أو كما قال ص± اهللا عليه وسلم ،اهللا عنه �ن x بادئ األمر تبناه ا²a ص± اهللا عليه وسلم

ْْ ِآلَبَائِِهم ِآلَبَائِِهم ِآلَبَائِِهم ِآلَبَائِِهمْْْْ    {زيد بن �مد، حÌ نزل قول اهللا سبحانه وتعا�  ُعوُهمُعوُهمُعوُهمُعوُهْمْ ْْ لكن من  ،ما صار زيد بن �مد ،فصار زيد بن حارثة    }ادادادادْْ
هللا عليه وسلم فيه �ن يقول Z ذلك، فõن إذاً ينتسب للن² ص± اهللا عليه وسلم وهذا النسب غ� حب ا²a ص± ا

كزوجة ، لو طلقها أو مات عنها هكزوجة االبن حقيقة ال ي;وجها متبني �ن عند العرب من قبل أن زوجة ا�تب; ،صحيح
َت َعلَيَت َعلَيَت َعلَيَت َعلَيِْْْْه ِه ِه ِه {    نه وتعا� يقولثلك اهللا سبحاف ،االبن تماماً، اهللا سبحانه وتعا� أنكر ذلك ْْ ْغغْْغْغَعمَعمَعمَعْمْ

َ
ِه َوأ
َ
ِه َوأ
َ
ِه َوأ
َ
��ُ َعلَيُ َعلَيُ َعلَيُ َعلَيِْْْْه َوأ ْغغْْغْغَعَم اهللاَعَم اهللاَعَم اهللاَعَم اهللا��

َ
ي أ ِ
َ
ي أ ِ
َ
ي أ ِ
َ
ي أ ِ
َُِقوُل لِث�ث�ث�ث� َُِقوُل ل َُِقوُل ل ْْ    ييييَُقوُل ل َو�ِذَو�ِذَو�ِذَو�ِذْْ

    �� َحق��
َ
َحقُ أ
َ
َحقُ أ
َ
َحقُ أ
َ
��ُ أ اَس َواهللااَس َواهللااَس َواهللااَس َواهللا�� �� ��aا Üَaا Üَaا Üَaا Üَْْْْ

َ
Ëِديِه َو
َ
Ëِديِه َو
َ
Ëِديِه َو
َ
Ëِديِه َو ْْ ��ُ ُمبُ ُمبُ ُمبُ ُمبْْ ِسَك َما اهللاِسَك َما اهللاِسَك َما اهللاِسَك َما اهللا�� ْْ xِ ãِ xِ ãِ xِ ãِ xِ ãِ غغغغَفََففَْفْ ْْ ْْ ُËَو َ

ُ
Ëَو َ
ُ
Ëَو َ
ُ
Ëَو َ�� ��ِق اهللاِق اهللاِق اهللاِق اهللا�� َك َزوَك َزوَك َزوَك َزوَْْْْجَك َواتَجَك َواتَجَك َواتَجَك َوات�� ْْ ْْ َعلَي َعلَي َعلَي َعلَيْْ ِسكِسكِسكِسْكْ ْْ ْمْ

َ
مأ
َ
مأ
َ
مأ
َ
َشاهُ َشاهُ َشاهُ َشاهُ     أ ْْ ْْ َË 

َ
Ë 
َ
Ë 
َ
Ë ْْ ْنْ

َ
نأ
َ
نأ
َ
نأ
َ
�ن ا²a ص± اهللا عليه  }أ

فا²a ص± اهللا عليه  ،ه وهو زيد بن حارثة ر� اهللا عنهنيلم Üs أن يتÇم اaاس، فيقولون �مد تزوج زوجة متبوس
وسلم عندما فعل هذه األفعال ما أقره اهللا سبحانه وتعا�، لكن �ا ص± ] الراحلة مستقبًال غ� القبلة أي ص± ] غ� 

إقرار اهللا سبحانه وتعا�  ، فإذاً 3كàا�ن هذا بأمر اهللا  ،ليه اهللا سبحانه وتعا�وجهة القبلة وهو x السفر ولم يُنكر ع
 فيكون ماaبيه ص± اهللا عليه وسلم، يثبت ا3كم به، فإذاً هو ا�صدر األول أنه من اهللا سبحانه وتعا� ألنه هو اzي أقره 

والقول بالفعل  ،هذا من حيث Ëصيص عموم اآليات بالسنةإذاً ف، أنه حجةz xي جاء به القرآن تماماً �جاءت به السنة 
 . x هذا
 . هذا ما جاء Ñ¨اً x حديث أنس كما تقدم هل هل هل هل ����وز الفريضة للراكب السائر x السفر؟وز الفريضة للراكب السائر x السفر؟وز الفريضة للراكب السائر x السفر؟وز الفريضة للراكب السائر x السفر؟ مسألةمسألةمسألةمسألة
ار x ال تصح الفريضة للراكب السائر x السفر إال x ا3ال اzي يتعذر فيها استقبال القبلة، وقد مرت معنا األعذ :اÎواباÎواباÎواباÎواب

 .x ا3لقة الÓ قبل هذا "ما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةما ب� ا�(ق وا�غرب قبلةما ب� ا�(ق وا�غرب قبلة"حديث أ´ هريرة ر� اهللا عنه 
x أثناء الطريق نزل للراحة x أثناء الطريق نزل للراحة x أثناء الطريق نزل للراحة x أثناء الطريق نزل للراحة اإلقامة فيه أو �ن اإلقامة فيه أو �ن اإلقامة فيه أو �ن اإلقامة فيه أو �ن     إذا �ن ا�سافر ال زال مسافراً لكنه نزل x مõن، سواء x بإذا �ن ا�سافر ال زال مسافراً لكنه نزل x مõن، سواء x بإذا �ن ا�سافر ال زال مسافراً لكنه نزل x مõن، سواء x بإذا �ن ا�سافر ال زال مسافراً لكنه نزل x مõن، سواء x بتتتت لم ينوِ  لم ينوِ  لم ينوِ  لم ينوِ  :مسألة

õم x 
ً
 x مõأو للنوم أو ما شابه ذلك، فإذا �ن نازال
ً
 x مõأو للنوم أو ما شابه ذلك، فإذا �ن نازال
ً
 x مõأو للنوم أو ما شابه ذلك، فإذا �ن نازال
ً
 ن هل Èوز Z أن يتنفل إ� غ� القبلة ؟ن هل Èوز Z أن يتنفل إ� غ� القبلة ؟ن هل Èوز Z أن يتنفل إ� غ� القبلة ؟ن هل Èوز Z أن يتنفل إ� غ� القبلة ؟أو للنوم أو ما شابه ذلك، فإذا �ن نازال

ما �ن راكباً وما �ن x  ،قد هذافإذا فُ  ،تقدم أن فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم إنما �ن ] راحلته أثناء س�ه ،اÎواب ال
 . القبلة فال تصح منه اaافلة إال وهو مستقبال ،أثناء الس�
د األطراف بد األطراف بد األطراف بد األطراف بتتتت كب�، ب� �قه وغربه مسافة طويلة ربما يق كب�، ب� �قه وغربه مسافة طويلة ربما يق كب�، ب� �قه وغربه مسافة طويلة ربما يق كب�، ب� �قه وغربه مسافة طويلة ربما يق'''' فيها اإلنسان ساعة  فيها اإلنسان ساعة  فيها اإلنسان ساعة  فيها اإلنسان ساعة إذا �ن اإلنسان x بإذا �ن اإلنسان x بإذا �ن اإلنسان x بإذا �ن اإلنسان x بتتتت متباع متباع متباع متباع من ا�سائل

هل Z أن يتنفل x هذه هل Z أن يتنفل x هذه هل Z أن يتنفل x هذه هل Z أن يتنفل x هذه     ،،،،متباعدة، هو x بمتباعدة، هو x بمتباعدة، هو x بمتباعدة، هو x بتتتت ويريد أن يتنفل ويريد أن يتنفل ويريد أن يتنفل ويريد أن يتنفل    اتاتاتاتأو من شماÎ Zنوبه وهكذا، فا�سافأو من شماÎ Zنوبه وهكذا، فا�سافأو من شماÎ Zنوبه وهكذا، فا�سافأو من شماÎ Zنوبه وهكذا، فا�ساف    ،،،،وربما أكg من ذلكوربما أكg من ذلكوربما أكg من ذلكوربما أكg من ذلك
 ا3ال إ� جهة س�ه؟ا3ال إ� جهة س�ه؟ا3ال إ� جهة س�ه؟ا3ال إ� جهة س�ه؟

 .ت فã هذه ا3الة ال تصح منه اaافلة إال وهو مستقبل القبلةمن أهل اM بل مقيما هنا ننظر، إذا �ن ليس مسافراً 
    هل Èوز Z ذلك؟هل Èوز Z ذلك؟هل Èوز Z ذلك؟هل Èوز Z ذلك؟اإلقامة فيه،  وهو يتنقل x بت لم ينوِ  اوأما إن �ن مسافر

 ،اإلقامة فيه ألنه لم ينوِ  وتنقله x اMت هنا ما قطع عنه السفر ،مسافر ألنه] ذلك واهللا أعلم أنه Èوز Z فعل ذلك،  اÎواب
 .لغ� القبلة�ن ل x هذا اMت وهو الزال مسافراً فله كذلك أن يص® اaافلة ] مر�وبه و�ن قما دام يتنف



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ٦٧ - 

 

 ما إذا �ن السفر قص�اً ما إذا �ن السفر قص�اً ما إذا �ن السفر قص�اً ما إذا �ن السفر قص�اً     وcوcوcوc مسألةمسألةمسألةمسألة
وهو وهو وهو وهو ومنهم من قال أنه Èوز  ،أنه إذا �ن السفر قص�اً فمنهم من يقول أن ذلك ال Èوز: فظاهر Àم الفقهاء x هذه ا�سألة

واMعض حددها  ،غ� جهة القبلة �إفله أن يتنفل و�ن �ن  ا، فما دام أنه يسð سفرب سواء �ن قريبا أو بعيداً ب سواء �ن قريبا أو بعيداً ب سواء �ن قريبا أو بعيداً ب سواء �ن قريبا أو بعيداً الصواالصواالصواالصوا
يعÙ ] ما يزيد  مkات، ومسافة الق¤ ] ما حدده من حدده x هذه األزمان بالكيلوابمسافة ق¤ أن تكون ق¤

يعد مسافة ق¤، فثلك ] القول  ذا مسافة ق¤، فما دون ذلك الفه) كمÄ.-ÄW( كيلوم�kا7مان� أو االثن� وا7مان
Z أن يتنفل Z أن يتنفل Z أن يتنفل Z أن يتنفل     ،،،،و�ن لم يبلغ هذه ا�سافةو�ن لم يبلغ هذه ا�سافةو�ن لم يبلغ هذه ا�سافةو�ن لم يبلغ هذه ا�سافة    اااالكن الصحيح واهللا أعلم أنه يصح Z أن يتنفل ما دام يُسð سفرلكن الصحيح واهللا أعلم أنه يصح Z أن يتنفل ما دام يُسð سفرلكن الصحيح واهللا أعلم أنه يصح Z أن يتنفل ما دام يُسð سفرلكن الصحيح واهللا أعلم أنه يصح Z أن يتنفل ما دام يُسð سفر ،اآلخر ال يتنفل

    ....وهو ] مر�وبه و�ن اوهو ] مر�وبه و�ن اوهو ] مر�وبه و�ن اوهو ] مر�وبه و�ن ا����ه لغ� القبلة حال س�هه لغ� القبلة حال س�هه لغ� القبلة حال س�هه لغ� القبلة حال س�ه
خرى

ُ
الصالة أن يستقبل القبلة؟ إذا أراد أن يك¯ تكب�ة اإلحرام أن يستقبل القبلة، الصالة أن يستقبل القبلة؟ إذا أراد أن يك¯ تكب�ة اإلحرام أن يستقبل القبلة، الصالة أن يستقبل القبلة؟ إذا أراد أن يك¯ تكب�ة اإلحرام أن يستقبل القبلة، الصالة أن يستقبل القبلة؟ إذا أراد أن يك¯ تكب�ة اإلحرام أن يستقبل القبلة، افتتاح افتتاح افتتاح افتتاح x x x x هل يلزم الراكب هل يلزم الراكب هل يلزم الراكب هل يلزم الراكب  مسألة أ

  �ن وجهه؟�ن وجهه؟�ن وجهه؟�ن وجهه؟    حيثحيثحيثحيثثم بعد ذلك أن يتوجه ثم بعد ذلك أن يتوجه ثم بعد ذلك أن يتوجه ثم بعد ذلك أن يتوجه 
أن الرسول ص± اهللا عليه وسلم �ن إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة أن الرسول ص± اهللا عليه وسلم �ن إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة أن الرسول ص± اهللا عليه وسلم �ن إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة أن الرسول ص± اهللا عليه وسلم �ن إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة " حديث أنس رحديث أنس رحديث أنس رحديث أنس ر���� اهللا عنه تقدم معنا عن أ´ داود اهللا عنه تقدم معنا عن أ´ داود اهللا عنه تقدم معنا عن أ´ داود اهللا عنه تقدم معنا عن أ´ داود

فهذا د°ل ] أنه Èب افتتاح الصالة إ� القبلة، ألن تكلف ا²a  "�ن وجهه�ن وجهه�ن وجهه�ن وجهه    ثم اثم اثم اثم ا����ه حيثه حيثه حيثه حيث    ----أي تكب�ة اإلحرامأي تكب�ة اإلحرامأي تكب�ة اإلحرامأي تكب�ة اإلحرام----و�¯ و�¯ و�¯ و�¯ 
�نت وا�اهه إ� القبلة وقطع ا�س� يدل ] أنه أمر واجب،  ايأالراحلة  وأص± اهللا عليه وسلم ومعاناته إليقاف اMع� 

 .بهذا ا3ديث الدالوهذا قول Mعض العلماء، أنه Èب عليه ذلك است ،هذا ا�ستنتج من ا3ديث
و�نما يك¯ ] وجهته الÓ هو عليها و�ن �نت غ�  ،ال Èب عليه استقبال القبلة حال تكب�ة اإلحرام: واMعض قال

عليها و�ن �نت القبلة هو تكب�ة اإلحرام كغ�ها من حرªت الصالة وأقوال الصالة، فإذاً يك¯ ] الوجهة الÓ فالقبلة، 
 .خلف ظهره

  ؟x حديث أنس ر� اهللا عنه هؤالء ] االستدالل بم يرد
 : عن ذلك بأمرين قالوا اÎواب

شك أن ا3سن ُحّجة  وëية ما قيل فيه أنه حسن، وبال ،أن حديث أنس ر� اهللا عنه ليس بذاك من حيث الصحة :األول
فهو ال  ،ث ا3سن فرداً x بابه فهو حجةو�ال لو �ن ا3دي ،لكن ا�أخذ هنا أنه تعارض مع من هو أقوى منه ،بالنسبة êذا

قالوا الضعيف مراتب، والصحيح مراتب، فالصحيح  ،بل بعضهم جعلوا ا3سن من مراتب الصحيح ،عن الصحيح ايبعد بعيد
لكنه هنا يقول  ،لكن هنا اzي يقول ëية ما قيل فيه أنه حسن ال يعÙ عدم االحتجاج، فا3سن حجة ،ا3سن: أد� مراتبه

 .تعارض وما Aرضه �ن أقوىأنه م
ن هذا >رد فعل، يعÙ من ا²a ص± اهللا عليه وسلم يعÙ ا²a ص± اهللا عليه وسلم استقبل القبلة عند أ: قالوا ا7ا6 الرد

 و>رد الفعل ال ،تكب�ة اإلحرام وهو سائر x طريقه وأراد أن يتنفل استقبل القبلة هذا فعل من ا²a ص± اهللا عليه وسلم
وAمة األحاديث الÓ روت تنفل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ] راحلته أثناء س�ه x السفر لم تذكر ، يدل ] الوجوب

فيقال أن استقبال  ،وهذه اaصوص بال شك أقوى ،فكأن حديث أنس ُمعارض بهذه اaصوصx ا�كب�ة،  استقبال القبلة
ن ن ن ن ����تصح صالته وتصح صالته وتصح صالته وتصح صالته وx هذه ا�سالة أنها  فالصحيحفالصحيحفالصحيحفالصحيح ،ألفضلية ال من باب الوجوبألفضلية ال من باب الوجوبألفضلية ال من باب الوجوبألفضلية ال من باب الوجوبباب اباب اباب اباب االقبلة حال تكب�ة اإلحرام إنما هو من 

و�ن �ن األفضل أن يكون استقبل و�ن �ن األفضل أن يكون استقبل و�ن �ن األفضل أن يكون استقبل و�ن �ن األفضل أن يكون استقبل  ،ن �ن إ� غ� جهة القبلة�] وجهته الÓ هو عليها و ك¯ ] غ� وجهة القبلةك¯ ] غ� وجهة القبلةك¯ ] غ� وجهة القبلةك¯ ] غ� وجهة القبلة
 .صالته تلكن لو لم يفعل لصح القبلةالقبلةالقبلةالقبلة

 xالÓ بينت صالة ا²a ص± اهللا عليه وسلم ] راحلته للنافلة  وهذا ا3ديث كما أسلفنا قالوا أنه معارض باألحاديث
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ما بينت  سواء �ن حديث Aمر بن ربيعة وابن عمر أو غ�هما من الصحابة ر� اهللا عنهم أÐع� تذكرفعامتها لم  ،السفر
 .ض x ذلكرإال حديث أنس ر� اهللا عنه ولعله معا، استقبال القبلة

هو األوé واألفضل، لكنه لو ك¯ ] وجهه أو جهته الÓ هو عليها و�ن لم يكن إ� جهة القبلة  فاÎمع ب� هذا أن هذا
  .صالته بذلك وال يلزمه بذلك أن يستقبل القبلة حال تكب�ة اإلحرام تصح

وتعا� ] عباده اء �ن ] ا½ابة أو ما حل �لها äا مّن اهللا سبحانه و، وسإذا لم يكن ] راحلته وال ] مر�وبإذا لم يكن ] راحلته وال ] مر�وبإذا لم يكن ] راحلته وال ] مر�وبإذا لم يكن ] راحلته وال ] مر�وب مسألة
هل Z أن يتنفل وأن يتجه هل Z أن يتنفل وأن يتجه هل Z أن يتنفل وأن يتجه هل Z أن يتنفل وأن يتجه     ،،،،] األقدام] األقدام] األقدام] األقدام    اااا] األقدام مسافر] األقدام مسافر] األقدام مسافر] األقدام مسافر    ااااالرجل ماشيالرجل ماشيالرجل ماشيالرجل ماشييكون يكون يكون يكون ن ن ن ن أأأأككككx هذه األزمان من السيارات و�وها، 

 لغ� القبلة عندما يكون طريق س�ه إ� غ� جهتها؟لغ� القبلة عندما يكون طريق س�ه إ� غ� جهتها؟لغ� القبلة عندما يكون طريق س�ه إ� غ� جهتها؟لغ� القبلة عندما يكون طريق س�ه إ� غ� جهتها؟
�ط استقبال القبلة x هذا القبلة، ويسقط عنه  ، وأنه يص® حيث �ن ا�اهه و�ن �ن لغ�لصحيح أنه يصح Z ذلكلصحيح أنه يصح Z ذلكلصحيح أنه يصح Z ذلكلصحيح أنه يصح Z ذلكاااا

يستقبل القبلة، وهنا لعله أيý من الراكب x استقبال القبلة عند أن وقالوا يلزم ا�اÁ عند تكب�ة اإلحرام  ،الشأن
 .تكب�ة اإلحرام

ن جواز يلزمه أن يستقبل القبلة حال ر�وعه وحال سجوده وحال تشهده، فاzي يظهر واهللا أعلم أ أيضاً من العلماء من قال  
Zة حاAافلة للمسافر حال س�ه وحال سفره إنما �ن من أجل مراaصالة ا  x يس� عليه، فإذا �ن هذا للراكب وهو�وا

 من ا�اÁ، ا�اÁ يأتيه من ا�عب واإلرهاق ماال يأÏ الراكب
ً
ز من العلماء فإذا �ن من جوّ  ،حال سفره أحسن حاال

كما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم وأن ال يستقبل ال x ر�وع وال سجود، ال يستقبل  للراكب أن يص® أينما �نت وجهته
فإذاً من باب أوé كذلك للماÁ، أنه مراAة 3اZ أنه يص® أينما �نت وجهته وال يستقبل القبلة، ال x ر�وع وال x  ،القبلة

 مع; ذلك انقطع عليه الس� وانقط ،سجود وال x غ� ذلك
ّ
 .ع عليه السفر، وتأخر فيهو�ال

لكنه ال يلزمه ذلك ] القول  ،واzي يظهر واهللا أعلم أن ا�اÁ و�ن �ن استقباZ للقبلة أسهل من ان¤اف الراكب
ألن x ذلك مشقة عليه،  ،ومع ذلك ال يلزمه الر�وع والسجود إ� القبلة ،Èوز للماÁ ا�نفل أنه القول الصحيحف ،الصحيح

لكن لو قلنا يو- إيماًء أمكنه أن  ،الوقوف للر�وع والسجود واÎلوس ب� السجدت� وهذا يعيقه بال شكألنه يستلزم 
�راف حكمه حكم الراكب بأنه يلزمه االفتتاح فقط، ألن االفتتاح مدته وج�ة واالف ،وهو ماش x ر�وعه وسجوده يومئ

 ýاإ� القبلة مي [ Áماو�ا [ þعليه هو ال ي§ه و�ال يم. 
أما ا�اÁ  ،إال الراكب ل x السفرفمع أن من العلماء من يقول أنه ال يتن هو القول الراجحهو القول الراجحهو القول الراجحهو القول الراجحطبعاً هذا ] القول و�ما تقدم 

cالعلة واحدة و Ùيع ،Áتنفل ا�ا x جواز تنفل الراكب نفسها موجودة x يس� فإنه ال يتنفل، لكن العلة�ولو قلنا أن  ،ا
ع; ذلك أننا أوصدنا باب اx �r وجهه ألنه ال يتنفل، ومع ذلك يكون جواز ا�نفل للماÁ تشجيعاً Z ا�اÁ ال يتنفل م

بل هو أكg مراAة للراكب أو أكg مراAة منه للراكب  ،] ذلك، وقطع وقته بما ينفعه ويقربه من اهللا سبحانه وتعا�
 .فالراكب قد يكون أريح منه

ثم قبلته �نت جهة س�ه فإذاً إذا �نت قبلته جهة س�ه فال بد أن يكون مستقبًال  ،ن راكباً ويتنفلطبعاً هنا الراكب إذا � 
ولو حرفها عن جهة ، ن جهة س�ه إ� جهة القبلة صح ألنها األصلعفلو ا�رف بع�ه أو دابته ، و�ما إ� جهة س�ه، القبلة

عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال جهة س�ه اzي أباح الشارع  ال Èوز ألنه خرجيقول لعلماء قال اس�ه لغ� القبلة 
  .ن يكون قبلته من أجل تسهيل س�هأ

ومن األعذار zلك وجود  ،لعذرلعذرلعذرلعذرأما صالة الفريضة ] ا½ابة فال يصح للمسافر أن يص® الفريضة ] دابته أثناء س�ه إال 
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 ،صحابه وقد انت� بهم الطريق إ� مõن السماء من فوقهم ا�طركما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم مع أ وحلوحلوحلوحلأو  مطرمطرمطرمطر
فا²a ص± اهللا عليه وسلم وقف ] راحلته ] دابته وا�ه إ� القبلة وص± ] راحلته  ،واMلل والوحل أسفل منهم

 الصالة فثلك ص± عليه ،لألن x هذه ا3الة ال يستطع الÚول x الوحل واMل ،متجهاً إ� القبلة يومئ x ر�وعه وسجوده
  .م ] دابته x هذه ا3السالالو

    ))))�-�-�-�-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
كيف رأيت ا²a ص± اهللا عليه كيف رأيت ا²a ص± اهللا عليه كيف رأيت ا²a ص± اهللا عليه كيف رأيت ا²a ص± اهللا عليه  قلت Mاللقلت Mاللقلت Mاللقلت Mالل: : : : قالقالقالقال     ::::فأول حديث معنا x هذه ا3لقة هو حديث ابن عمر رفأول حديث معنا x هذه ا3لقة هو حديث ابن عمر رفأول حديث معنا x هذه ا3لقة هو حديث ابن عمر رفأول حديث معنا x هذه ا3لقة هو حديث ابن عمر ر���� اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما

�� عليهم ح� يُسلمون عليه، وهو يص®؟ قال عليهم ح� يُسلمون عليه، وهو يص®؟ قال عليهم ح� يُسلمون عليه، وهو يص®؟ قال عليهم ح� يُسلمون عليه، وهو يص®؟ قال  .داوود والkمذي وصححهداوود والkمذي وصححهداوود والkمذي وصححهداوود والkمذي وصححه    أخرجه أبوأخرجه أبوأخرجه أبوأخرجه أبو .يقول هكذا، وبسط كفهيقول هكذا، وبسط كفهيقول هكذا، وبسط كفهيقول هكذا، وبسط كفه: : : : وسلم يردوسلم يردوسلم يردوسلم يرد��
    ....أيضاً أخرجه أ?د والنساأيضاً أخرجه أ?د والنساأيضاً أخرجه أ?د والنساأيضاً أخرجه أ?د والنسا#### وابن ماجة وابن ماجة وابن ماجة وابن ماجةوزيادة ] ذلك  ،هذا Àم ابن حجر فيمن خرج هذا ا3ديث 

     ::::درجة ا3ديثدرجة ا3ديثدرجة ا3ديثدرجة ا3ديث
  Zرجال الصحيح، ومثل قو Z6، قال رجاªمذي صححه و�ذلك الشوkلوغ أن الMا x أيضاً فكما ذكر ا3افظ  ÏAالسا Zقا

 .قال ا3ديث رجال الصحيح، فع± هذا يكون ا3ديث صحيحاً واهللا أعلم" ألما6بلوغ ا"x كتابه 
        ::::األلفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaص

ف� ضد القبض أي " قبضها هكذا وبسطها هكذا"هو نُ(ها، هو ضد قبضها : بسط الكف" بسط كفهبسط كفهبسط كفهبسط كفه"قوZ ر� اهللا عنه 
 .ن(ها

 .من ا�فصل إ� آخر األصابع، هذا كف هذا إذا قيل كف فهو ،c راحة ا°د مع األصابع الكفالكفالكفالكف 
     قصة ا3ديثقصة ا3ديثقصة ا3ديثقصة ا3ديث

 .ن �ن هذا السالم من الصحابة رضوان اهللا عليهم ] ا²a ص± اهللا عليه وسلمأيف، أّما ا3ديث فله قصة
فأدر�وه x  ،فجاء سõن من األنصار يسلمون عليهفيها، °ص®  إ� قباءخرج  نبينا �مد ص± اهللا عليه وسلم أنالقصة 

 مسجد قباء، ا�õن فإذاً  ،كفه يش� بها إ� رد السالم ص± اهللا عليه وسلم االصالة، فõنوا يسلمون وªن يرد عليهم باسط
وzلك نقول أن هذا الفعل من ا²a ص± اهللا عليه  ،وأما سبب م>ء ا²a ص± اهللا عليه وسلم إ°ه، فهو للصالة x قباء

با²a ص±  ا، فيكون فعله سنة مقتدي فيهن استطاع أن يذهب إ� قُباء أن يذهب فيص®فيه لألمة � اوسلم يكون ُمرّغب
ذهب كما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم، سواء  ،هناك إذا �ن x ا�دينة�ن اهللا عليه وسلم، يستحب Z أن يذهب إ°ه إذا 

² ص± اهللا عليه وسلم هو مأجور ] ذلك، ] هذا ا�þ بسنة اa اءيذهب إ� قباء °ص® فيه اقتدف ،ماشياً أو راكباً إ°ه 
 . و] هذه اaية الc Ó االقتداء با²a ص± اهللا عليه وسلم هذه c قصة ا3ديث

للسالم إذا ُسلم ] للسالم إذا ُسلم ] للسالم إذا ُسلم ] للسالم إذا ُسلم ]     ااااوهل هذا يكون ردوهل هذا يكون ردوهل هذا يكون ردوهل هذا يكون رد    ؟؟؟؟فهل يكون الرد باإلشارة x [ األحوال للمص®فهل يكون الرد باإلشارة x [ األحوال للمص®فهل يكون الرد باإلشارة x [ األحوال للمص®فهل يكون الرد باإلشارة x [ األحوال للمص®ُهنا الرد �ن باإلشارة     رد السالمرد السالمرد السالمرد السالم
وا وا وا وا     {    :اآلية Ñ¨ة ُسبحانه وتعا� يقول ،نذكر اaاس كث� منهم ] هذا ا�نهج رد بيده؟رد بيده؟رد بيده؟رد بيده؟أن يأن يأن يأن ياإلنسان، اإلنسان، اإلنسان، اإلنسان،  �� ٍة فََحيٍة فََحيٍة فََحيٍة فََحي�� �� ْْ بِتَِحي بِتَِحي بِتَِحي بِتَِحي�� يتُميتُميتُميتُْمْ �� ��َو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحي

وَها وَها وَها وَها  �� ْْ رُد رُد رُد رُد�� ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
َها أ ْْ َسَن ِمنَسَن ِمنَسَن ِمنَسَن ِمنْْ ْْ ْحْ

َ
حبِأ
َ
حبِأ
َ
حبِأ
َ
السالم عليكم، فأقل األحول للمسلم : السالم، فإذا قال الُمسلمبللبدء  اx الرد أن يكون مساوي }بِأ

وعليكم السالم ور?ة اهللا وبرªته، ألن هذا هو ما يفهم من قوZ  :و�ن زاد فهو األفضل ،عليكم السالموأن يقول عليه 
وَها وَها وَها وَها     {: تعا� �� ْْ رُد رُد رُد رُد�� ْوْ

َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
َسَن ِمنَسَن ِمنَسَن ِمنَسَن ِمنَْْْْها أ ْْ ْحْ

َ
حوا بِأ
َ
حوا بِأ
َ
حوا بِأ
َ
وا بِأ �� ٍة فََحيٍة فََحيٍة فََحيٍة فََحي�� �� ْْ بِتَِحي بِتَِحي بِتَِحي بِتَِحي�� يتُميتُميتُميتُْمْ �� �� .يعÙ أقل األحوال رد السالم}َو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحي

م عليه بيده م عليه بيده م عليه بيده م عليه بيده ففففأو زاد ور?ة اهللا وبرªته، أو زاد ور?ة اهللا وبرªته، أو زاد ور?ة اهللا وبرªته، أو زاد ور?ة اهللا وبرªته،     ،،،،مر ا�ار فقال السالم عليكممر ا�ار فقال السالم عليكممر ا�ار فقال السالم عليكممر ا�ار فقال السالم عليكماإلنسان ياإلنسان ياإلنسان ياإلنسان يعندما يسلم ] عندما يسلم ] عندما يسلم ] عندما يسلم ] اإلشارة اإلشارة اإلشارة اإلشارة     مسألةمسألةمسألةمسألة    
�� رد الُمسلرد الُمسلرد الُمسلرد الُمسل��

 x وهو ليس x وهو ليس x وهو ليس x هنا �فياً؟هنا �فياً؟هنا �فياً؟هنا �فياً؟    ههههصالة هل يكون رد السالم، وردصالة هل يكون رد السالم، وردصالة هل يكون رد السالم، وردصالة هل يكون رد السالم، وردالالالالوهو ليس 
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ردا للسالم فاإلشارة ليست  ،ما رد بأحسن وال ردها مثلها ،ن �فياً ألنه ما امتثل أمر اهللا سبحانه وتعا�ويك ال ،ال اÎواب،
ُ  عندما للصوت، بأنه  الم يكن سامع إفهام ا�سلم إذا اإلشارةليس رده اإلشارة با°د إال إذا �ن ا�قصود ب ،سلم ] اإلنساني

، و�ال ال وعليكم السالم ور?ة اهللا وبرªتهوعليكم السالم ور?ة اهللا وبرªتهوعليكم السالم ور?ة اهللا وبرªتهوعليكم السالم ور?ة اهللا وبرªته: : : : مع اإلشارة يقولمع اإلشارة يقولمع اإلشارة يقولمع اإلشارة يقول    فهوفهوفهوفهوولكن ال يغÙ عن ا�لفظ، ولكن ال يغÙ عن ا�لفظ، ولكن ال يغÙ عن ا�لفظ، ولكن ال يغÙ عن ا�لفظ، ، بلغه السالم ورد عليه
، السالم عليكم ور?ة اهللا وبرªته :م ال(�لسالم إذا ُسلم عليه بالسالل كون ردايكون راداً للسالم، >رد إشارة ال ت

م عليه فإذا مثلها إشارة أما إذا �نت *ها
�
م ومن الُمسل

�
 .لكنه ال تكã اإلشارة ،من الُمسل

م قال السالم عليكم ور?ة اهللا وبم قال السالم عليكم ور?ة اهللا وبم قال السالم عليكم ور?ة اهللا وبم قال السالم عليكم ور?ة اهللا وب    استعاضاستعاضاستعاضاستعاضلو لو لو لو     مسألةمسألةمسألةمسألة    
�� ���، الُمسل، الُمسل، الُمسل، الُمسل���م عليه قالم عليه قالم عليه قالم عليه قالبألفاظ أخرى غ� السالم ال(بألفاظ أخرى غ� السالم ال(بألفاظ أخرى غ� السالم ال(بألفاظ أخرى غ� السالم ال(

�� : : : : رªته، الُمسلرªته، الُمسلرªته، الُمسلرªته، الُمسل��
يجب عليه أن ف ،للسالم اً ليس رد نقول ال    فهل هذا رد للسالم؟فهل هذا رد للسالم؟فهل هذا رد للسالم؟فهل هذا رد للسالم؟    ،،،،مرحبا وهذا موجود اآلن x واقع ا�سلم� ا°وممرحبا وهذا موجود اآلن x واقع ا�سلم� ا°وممرحبا وهذا موجود اآلن x واقع ا�سلم� ا°وممرحبا وهذا موجود اآلن x واقع ا�سلم� ا°وم    هال أوهال أوهال أوهال أو    يايايايا

م قال هذه اÎملة �ملة�ن يقول وعليكم السالم ور?ة اهللا وبرªته إذا 
�
ذلك يا هال يا مرحبا أو من ، و�ن ضاف مع الُمسل

لكنها ال تكã  ،ونقول هذه لعل فيها زيادة ألنه رد بأحسن ،أللفاظ الÓ يستعملها اaاس ال مانع من ذلك ف� إضافةا
، فهنا ما ن رد السالم واجبن رد السالم واجبن رد السالم واجبن رد السالم واجبألألألألواجب ال(� اzي عليه، لا وهو بذلك لم يؤد� ، وحدها وال تعت¯ رداً للسالم ال(� x هذال

وهذا ما نصت  ،عليه أو يرد نفس السالم تماماً به ا سلم äالسالم أن يأÏ بأحسن  فال بد x رد ،أدى الواجب اzي عليه
 ".بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها مو�ذا حييت"عليه اآلية 

فماذا فماذا فماذا فماذا     ،،،،ص± اهللا عليه وسلم ما رد بأحسن منها أو مثلهاص± اهللا عليه وسلم ما رد بأحسن منها أو مثلهاص± اهللا عليه وسلم ما رد بأحسن منها أو مثلهاص± اهللا عليه وسلم ما رد بأحسن منها أو مثلها    ههههأنأنأنأن     ذلك ذلك ذلك ذلكمع;مع;مع;مع;فففف، ، ، ، رد باإلشارةرد باإلشارةرد باإلشارةرد باإلشارةاآلن ا²a ص± اهللا عليه وسلم اآلن ا²a ص± اهللا عليه وسلم اآلن ا²a ص± اهللا عليه وسلم اآلن ا²a ص± اهللا عليه وسلم     مسألةمسألةمسألةمسألة 
    ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟    يقال عنيقال عنيقال عنيقال عن

ألنه لو تكلم x صالته بطلت من ذلك،  ستطيع أكgيه باإلشارة ال ورد�  ،يقال أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن x صالة 
أنه أنه أنه أنه ا هذا هو أحسن ما يمكن الرد به هنا إذً ف ،ا أق( ما يمكن أن يفعله هو اإلشارةإذً  صالته، رد عليهم بطلتلو صالته، 

، أن يكون حال الصالة ف�د عليهم بما يستطيع وهذا ëية ما يستطيع فال يستطيع أكg الةالةالةالةيكون باإلشارة هذا حال الصيكون باإلشارة هذا حال الصيكون باإلشارة هذا حال الصيكون باإلشارة هذا حال الص
 .ستطاع الرد بها ابمفيكون الرد  ،هذا بالنسبة لرد ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،من ذلك

        ::::من األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث
 ،ã عن الçم، الçم x الصالة يبطلهاكألنها ت ،نت مفهومةأن اإلشارة x الصالة ال تبطلها حÌ و�ن � دل ا3ديث ] 

 ، بالع�بالرأس ،األصبعب ،، وسواء �نت هذه اإلشارة با°دتهصال ن يبطللكن اإلشارة تكã فإذاً �قق الغرض من دون أ
ال تبطل عليه صالته وهذا فتكن لصالح الصالة �ن لم و�و ذلك، أي إشارة تصدر من ا�ص® 3اجة دعته إ� ذلك و

 ."�ن يرد عليهم باإلشارة�ن يرد عليهم باإلشارة�ن يرد عليهم باإلشارة�ن يرد عليهم باإلشارةأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم  :مأخوذ من هذا ا3ديث
     ؟؟؟؟كيف تكون اإلشارة حال الرد، يعÙ هل يرفع يده أم ماذا وهو x الصالةكيف تكون اإلشارة حال الرد، يعÙ هل يرفع يده أم ماذا وهو x الصالةكيف تكون اإلشارة حال الرد، يعÙ هل يرفع يده أم ماذا وهو x الصالةكيف تكون اإلشارة حال الرد، يعÙ هل يرفع يده أم ماذا وهو x الصالة    مسألةمسألةمسألةمسألة

نه ص± اهللا عليه وسلم قال أ: رده ص± اهللا عليه وسلم x سالمه ] األنصار، قاللx وصفه  ابن عمر جاء ذلك x حديث
إذا ما رفع يده وال  ،وجعل ظهره فوق ،هكذا، وبسط جعفر بن عون وهو الراوي عن ابن عمر بسط كفه وجعل بطنه أسفل

، ألن هذه إشارة يفهمها إ� األسفل رفع كفه ص± اهللا عليه وسلم إنما أشار بكفه هكذا فجعل ظهره إ� األ] وباطنه
 
�
 .ال يرفع يده فإنما بهذه اإلشارة اrفيفة يفهم منه ا�راد فيكون ذلك ،ذام، و يكã بها�سل

 x إذا دعت ا3اجة لغ� هذا، باإلصبع أو بالرأس أو ما شابه ذلك، فال يبطل ذلك الصالة، ألن هذه حر�ة يس�ة ال تؤثر
 . م، ف� تغÙ عن الçمال تبطلها وc تغÙ عن الçم لو أراد اإلنسان أو دعته ا3اجة إ� الçوالصالة، 

أن ا3ر�ة إذا �نت قليلة 3اجة ال تبطل الصالة كفعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم، �ن يبسط  قول أيضاً هذه من الفوائدن
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�
يعÙ ما �ن ا�سلم واحداً فقط، عدد من األنصار ر� اهللا عنهم �نوا يسلمون ] ا²a ص± اهللا عليه  ،ميده ل� مسل

�نت هذه ا3ر�ة حر�ة يس�ة ليست حر�ة كث�ة ودل  فإذاً  ،و= ما سلم عليه واحد بسط كفه ص± اهللا عليه وسلم وسلم،
  .ذلك أنها ال تبطل الصالة

  ،جواز السالم ] ا�ص® :أيضاً من األحõم ا�ستنبطة من ا3ديث
ُ
هذا من إقرار ا²a ص± اهللا عليه وسلم لألنصار  اذخِ أ

فا3ديث ا�رفوع ما أضيف إ� ا²a  ا3كم، و�قرار ا²a ص± اهللا عليه وسلم إذا ثبت ذلك يثبت به ،عليهعندما سلموا 
 ،ألنصار سلموا ] ا²a ص± اهللا عليه وسلم ورد عليهما ،هو ا�قريرهو ا�قريرهو ا�قريرهو ا�قريروهذا  ،ص± اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

� وقت يفهو ال يسكت عن ا�ب ،ê �Mم بعد صالته ص± اهللا عليه وسلملو �ن ذلك ال Èوز أو ال يصح وهو x الصالة 
ويؤخذ من ذلك جواز السالم ] ا�ص® وأن ذلك ال يؤثر x  ،ذلك، أقرهم ] فحيث سكت مع; ذلك إقرار ،ا3اجة
 .صالته

يأÏ أبواب ا�r حسب القدرة  فهو ،حسن خلق ا²a ص± اهللا عليه وسلم :أيضاً من األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث 
فا²a  ،أبواب ا�r السالم ورد السالم ، فمنع ألمته ص± اهللا عليه وسلموهو بذلك ي(ّ  ،وúسب حاZ اzي هو فيه ،عليها

 فا²a ص± اهللا ،فهذا باب من أبواب ا�r ،الصالةوهو x �ن يرد السالم  ،ص± اهللا عليه وسلم �ن يفعله وهو x الصالة
م� عليه باإلشارة مع كون رد السالم أمر �� واجب الرد فيه

�
إال أن فيه حسن خلق من  ،عليه وسلم �ن يرد ] الُمسل

 .عل معهم وهو x صالته برد السالم باإلشارةافتو ،ا²a ص± اهللا عليه وسلم بأن أقرهم ] هذا ولم ينكر عليهم
    {و�ما تقدم معنا x اآلية قول اهللا سبحانه وتعا�  ،م حÌ و�ن �ن x الصالةوجوب رد السال أيضاً يؤخذ من هذا ا3ديث

وَها وَها وَها وَها  �� ْْ رُد رُد رُد رُد�� ْوْ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
وَها أ
َ
َسَن ِمنَسَن ِمنَسَن ِمنَسَن ِمنَْْْْها أ ْْ ْحْ

َ
حوا بِأ
َ
حوا بِأ
َ
حوا بِأ
َ
وا بِأ �� ٍة فََحيٍة فََحيٍة فََحيٍة فََحي�� �� ْْ بِتَِحي بِتَِحي بِتَِحي بِتَِحي�� يتُميتُميتُميتُْمْ �� ��فرد  ،رد باإلشارة x ذلكيوªن الرد x الصالة أق( ما فيه كما تقدم أن  ،}َو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحيَو�َِذا ُحي

خذ من ذلك أن ،ص± اهللا عليه وسلم
ُ
 .رد السالم واجب حÌ و�ن �ن x الصالة وأ

ص± اهللا عليه وسلم x بسط الكف يعطينا مدى  إشارة ا²aابن عمر ر� اهللا عنهما x ا3ديث اzي سقناه x كيفية 
 ،فõن يسأل عما �ن عليه ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،ا²a ص± اهللا عليه وسلم بسنةتمسك ابن عمر ر� اهللا عنهما 

م عليه ويرد السالم ،ؤاZ ُهنا Mالل ر� اهللا عنهكس
�
 �ن مع ا²a ص± اهللا عليه وسلم وªن يراه ح� يُسل

ً
 ألن بالال

فابن عمر أراد أن يقتدي با²a ص± اهللا عليه وسلم فسأل بالل كيف �ن يصنع ا²a ص± اهللا عليه وسلم  باإلشارة،
 ماعأيضاً  اõن يسأêف ،خته حفصة بنت عمر أم ا�ؤمن� ر� اهللا عنهم أÐع�عندما سلم عليه اaاس، �ن يسأل كذلك أ

ã² ص± اهللا عليه وسلم خaن ¨صل ] ذلك ،عليه من أحوال اªمع ب� الرواية وا½راية وÈ ن ر� اهللا عنهõفحري ، ف
تعلم العلم اaافع  ،فا3رص ] ا�علم ،ليه وسلمبنا وبشباب ا�سلم� أن يفعلوا مثل هذا x االقتداء بسنة ا²a ص± اهللا ع

فهذا هو فعل ابن عمر ر� اهللا عنهما عندما 4s عليه Áء  ،والعلوم ال(عية والعلوم ال§ورية الÓ ¨تاج إ°ها ا�سلم
 .من أحوال ا²a ص± اهللا عليه وسلم

م x رد ا²a ص± اهللا عليه وسلم السالم ] بهذا نكون انتهينا من حديث ابن عمر x سؤاM Zالل ر� اهللا عنه
 .أصحابه

مام": قالقالقالقالأنه أنه أنه أنه أ´ قتادة رأ´ قتادة رأ´ قتادة رأ´ قتادة ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه     ::::حديث آخر وهو حديثحديث آخر وهو حديثحديث آخر وهو حديثحديث آخر وهو حديث
ُ
مام�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يص® وهو حامل أ
ُ
مام�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يص® وهو حامل أ
ُ
مام�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يص® وهو حامل أ
ُ
بنت بنت بنت بنت     ةةةة�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يص® وهو حامل أ

 ."وهو يؤم اaاس x ا�سجدوهو يؤم اaاس x ا�سجدوهو يؤم اaاس x ا�سجدوهو يؤم اaاس x ا�سجد" و�سلمو�سلمو�سلمو�سلم    ،،،،متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه "زينب فإذا سجد وضعها و�ذا قام ?لهازينب فإذا سجد وضعها و�ذا قام ?لهازينب فإذا سجد وضعها و�ذا قام ?لهازينب فإذا سجد وضعها و�ذا قام ?لها
 .اجة إ� بيان درجتهúفلسنا  ،والزيادة ما زاده مسلم كذلك x الصحيح ، هذا x الصحيح�إذاً ا3ديث ]
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مامة ف����    
ُ
مامة فوأّما أ
ُ
مامة فوأّما أ
ُ
مامة فوأّما أ
ُ
مام :وأّما أ

ُ
فا²a  ،وأما أمها ف� زينب بنت ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،ربيع هذا أبوهاالبنت أ´ العاص بن  ةأ

 .مهاوأ ةهذا بالنسبة ألمام ة،ص± اهللا عليه وسلم هو جد أمام
        ::::أما ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديثأما ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديثأما ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديثأما ا�سائل ا�تعلقة بهذا ا3ديث 

é² ص± اهللا عليه وسلم للصغار ور?ته ورأفته ومالطفته،  :فا�سألة األوaحسن معاملة ا x ±و�ن تتج Ìح x ن�
نه أï به، وهذا نرد به ] من ينكر إنكاراً شديداً ] من يأÏ بطفله إ� ا�سجد �جرد أ ،حÌ و�ن �ن x الصالة ،العبادة

أما  ،خشوع وعبث x ا�سجد أو x ا�صاحف أو ما شابه ذلك فنعم هذا ينكر عليه اأما إذا �ن فيه أذية للمصل� و�ذهاب
بنت  ةأÏ بأمام ،ألن هذا هو فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،من هذا *ه فحينئٍذ ال يُنكر ] من فعل ذلك الصغ� إذا سلم

فا²a ص±  ،بنت زينب ر� اهللا عنهما ةمل أمام¨ثم أّم اaاس وهو  ،أï بها إ� ا�سجد حامًال êازينب ر� اهللا عنهما 
ومع  ،ف� صغ�ة دون ا�مي� ،اهللا عليه وسلم �ا �ن ¨ملها ذكر العلماء أن عمرها �ن Mëاً ال يزيد عن ثالث سنوات

ف� ذلك  ،إذا قام ?لهافمنه بعض ا3رªت إذا أراد أن يسجد وضعها وªنت  ،ذلك أï بها إ� ا�سجد و?لها أثناء صالته
 .يؤخذ منه جواز هذا الفعل يعÙ مثل فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم

x أو بطفله إ� ا�سجدمثل هذا أيضاً  ونقول Zبأطفا Ïج ا�صل� ،من يأAفيه عدم إز �عدم تنجيس ا�õن  ،فعليه أن يرا
ينكر عليه، أما إذا �ن  ما يكون x ا�سجد من مصاحف وغ�ها، فإذا سلم من هذا *ه فالبم العبث عد ،اzي هو فيه

ال  ،ويفعل ما يشاء x ا�سجد فنعم مثل هذا ينكر عليه �ا أحدث x ا�سجد ] الغارب كما يفعل اMعض يطلق Z ا3بل
± اهللا عليه وسلم فال ننكر ] من فعل مثل فعل ا²a ص± اهللا أما ا�>ء فهذا فعل ا²a ص ،إنما �ا أحدث ،للم>ء ذاته
 .عليه وسلم

ولعل هذا ، تواضع ا²a ص± اهللا عليه وسلم وحسن خلقه ور?ته بالكب� والصغ� ص± اهللا عليه وسلم: ا�سألة األوéفإذاً  
مام اaاس هذا يتأفف من هذا الفعل ويتعا� لك¯ اzي قد يفعله اMعض حÌ مع أوالده ومع أهله يعÙ ربما أفيه دفع ل

 . ص± اهللا عليه وسلم ب� ا�نهج x هذا اÎانب اzي x هذا ،ويتك¯ وقد ال يُل� جانبه البنه وال لغ�ه
ò Üاسته :ا�سألة ا7انية

ُ
Ë أي  ،لكن ليست متحققة ،جواز مالمسة و?ل من x ما تدري Ùهذا الصغ� قد ال يتقيد يع

ò Üاسته ،خرجت منه òاسة x أي 3ظة ،أحدث 3ظة
ُ
Ë ًلكن إذا لم يكن هناك أمر مع� فيجوز ?له للمص® ،فإذا، 

فا²a ص± اهللا عليه  ،فيجوز ?له للمص® وال يمنعه اrشية من أن �دث Z اaجاسةمتعينة إذا لم تكن هناك òاسة 
 sُ صغ�ة cمامة و

ُ
ò Üاسته  ،نها òاسةÜ منها أن ¨دث موسلم ?ل أ

ُ
Ë وز ?ل ومالمسة منÈ فإذاً نقول هنا أنه

وا°ق� هو األصل  ،ق� ال يزول بالشك، فا°يعÙ الطهارة ] غلبة الظن ،هو الطهارة: األصل ،أثناء الصالة تغليباً لألصل
ا ?لها ا²a ص± اهللا عليه وسلم كما تقدم عندم ةفأمام ،والشك مظنة òاسة ثياب األطفال وأبدانهم ،x طهارة األشياء

 .�ن عمرها ثالث سن� أو ما يقارب ثالث سن�
فذهب  ،وهذه ا�سألة اختلف فيها العلماء ،جواز مثل هذه ا3ر�ة x الصالة فرضاً أو نفالً  :من ا3ديث أيضاً äا يؤخذ 

ا3ر�ة الكث�ة هذا الفعل من ا²a ص± هللا  وجعلوا من ،اإلمام مالك وبعض العلماء إ� أن ا3ر�ة الكث�ة تبطل الصالة
 ذا أجابماب ،طيب عندنا ا3ديث صحيح أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن يفعل ذلك ،x صالته ةعليه وسلم ?له ألمام

 ؟عليه اإلمام مالك
م لإلمام مالك بهذاإلا

�
فمما روي عن اإلمام مالك x  ،مام مالك ر?ه اهللا تعا� أجاب عن هذا ا3ديث بأمور لكنها لم تُسل
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 :إجابته ] هذا
 .ال يتسامح x الفريضة واaافلة يتسامح فيها ما ،أن فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ذلك إنما �ن x نافلة :ا�وجيه األول
فعل ا²a ص±  يعÙ ،ن هذا لل§ورةإقال هذه لل§ورة، يعÙ من ذهب هذا ا�ذهب مع اإلمام مالك قالوا  :ا�وجيه ا7ا6

وفýوا ذلك بأنه ص± اهللا عليه وسلم لم يكن Èد  ،بنت زينب إنما �ن ذلك لل§ورةأمامة اهللا عليه وسلم عندما ?ل 
  .ففعل ذلك الفعل ،من يكفيه أمرها أثناء صالته

²a ص± اهللا عليه أي حديث ?ل ا ،ما روي عن اإلمام مالك ر?ه اهللا تعا� أن هذا ا3ديث منسوخ :ا�وجيه ا7الث
وبال شك أن ا�نسوخ مع; ذلك  ،فهذا ا3ديث حديث أ´ قتادة حديث منسوخ ،بنت زينب ر� اهللا عنهماة وسلم ألمام

 . بغ�هاx الصالة وأما اaاسخ x Z هذا ا3ديث فهو �ريم العمل واالنشغال  ناسخا، والعمل ] ما �ن ،أنه ال يُعمل به
 .اب بها من قالوا بأنه ال Èوز ?ل الصغ� x الصالة كما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلمهذه أوجه ثالثة أج

جيب ] 
ُ
 :هذه األجوبةب هذه ا�وجيهاتوأ

بينما �ن "فهو مردود بالروايات الصحيحة ومنها ما جاء x رواية ا3ديث  ،x اaافلة �ن وهو أن ذلك :أما ا�وجيه األول
بنت أ´ العاص ]  ةخرج علينا وأمام ، إذاهللا عليه وسلم x الظهر أو الع¤ وقد دAه بالل للصالة ننتظر رسول اهللا ص±

 .ا �نوا ينتظرونه لصالة فريضة فما �نت صالة نافلةفإذً  "عنقه
مامؤرأيت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ي" :ما أخرجه مسلم عن أ´ قتادة أنه قالبو�ذلك 

ُ
فإذاً هذه  "قه] عن ةم اaاس وأ

 .وما �ن x اaافلةx الفريضة بل �ن فعله ص± اهللا عليه وسلم ذلك  ،ترد ] أنه �ن x اaافلة
أن حالة ال§ورة x مثل  يقال: وهو أن ذلك �ن لل§ورة كما فýه من فýه ] ذلك أيضاً äا أجيب به ] ا�وجيه ا7ا6

يكã  ،وªن x اMيت كث�ون ،من بيته ،يه وسلم خرج إ� أصحابه وهم ينتظرونهفا²a ص± اهللا عل ،هذا بعيدة جداً 
ص± اهللا عليه  ا²a فمÚل ،وأن يكã ا²a ص± اهللا عليه وسلم ذلك ،أو لعمل هذه ا�همة ،واحد منهم 3مل هذه ا�همة

 .] هذا ا يردذهبو ،اzي خرج منه �ن فيه أهله وخدمه فإذاً األمر ليس لل§ورةوسلم 

    ))))Â-Â-Â-Â-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
تقدم معنا قول اÎمهور وأن مثل هذا الفعل اzي حصل من ا²a ص± اهللا عليه وسلم úمل نستكمل ما كنا انتهينا إ°ه، ف

مام
ُ
 ،جائز x الصالة لو فعله كذلك غ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم حÌ مع ا3رªت وأن ا3رªت هذه ال تبطل الصالة ةأ

كب�ة ن هذه ا3ر�ة الإاإلمام مالك وبعض العلماء قالوا ، إال أن صحيح Ñيح x هذا اMاب حديث أ´ قتادة د°لوا3ديث 
نذكرها  ،حديث أ´ قتادة ثالث توجيهات واووجهة، الصالة، وعدوا منها فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم 3مل أمام تبطل

 . رد ] [ توجيهالونذكر 
إنما �ن x اaافلة وليس x  ةمام مالك قال أن هذا الفعل ?ل ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمامعن اإل :فا�وجيه األول

 .ويتسامح x اaافلة ما ال يتسامح x الفريضة ،الفريضة
من ذلك ما جاء  ،x الفريضة �ن  أن اaصوص دلت ] أن هذا الفعل من ا²a ص± اهللا عليه وسلم :الرد ] هذا ا�وجيه

x  ه بالل للصالة"الروايات الصحيحةAالظهر أو الع¤ وقد د x إذ خرج  ،بينما �ن ننتظر رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم
رأيت رسول اهللا ص± اهللا (أيضاً عن أ´ قتادة ر� اهللا عنه قال  بما أخرجه مسلمو "العاص ] عنقه أ´ بنت ةعلينا وأمام

مام
ُ
ا دلت هذه فإذً  )بنت أ´ العاص ] Aتقه، فإذا ر�ع وضعها، و�ذا رفع من السجود أAدها ةعليه وسلم يَؤم� اaاس وأ
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يعÙ هذا الفعل من ا²a ص± اهللا عليه وسلم x فريضة وليس x  ،اaصوص ] أن الفعل �ن x فريضة وليست x نافلة
 .بهذا يبطل ا�وجيه األول ،نافلة

لم يكن هناك من يكفيه  هألن ةال ال§ورة، وأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم إنما ?ل أمامx ح قالوا أن ذلك :ا�وجيه ا7ا6
 .فاضطر إ� ذلك وªن من باب ال§ورة ،x هذا األمر

مام :الرد ] هذا ا�وجيه
ُ
وá بيته أهله وخدمه، �ن  ،إنما خرج من بيته ةأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم عندما خرج بأ

خرج بها ا²a ص±  ،لكzال مضطراً ¥تارا  لكنه خرج بها ،يكã ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمر الصغ�ة ألنمنهم  اواحد
 .Jورة دعته إ� ذلك اهللا عليه وسلم من بيته داخًال x الصالة وهو حاملها وهو اختيار منه ص± اهللا عليه وسلم ال

 .االنشغال x الصالة بغ�هاالعمل وونسخ بتحريم  ،ة منسوخن حديث أ´ قتادإدعوى النسخ، قالوا  :ا�وجيه ا7الث
بد أن عند النسخ ال ،حتمال ال يعتمد عليهاالدعوى النسخ أيضاً مردودة، ألن احتمال النسخ >رد أن  :الرد ] هذا ا�وجيه

وسلم وما قاZ ابن مسعود ر� اهللا ولعلنا x هذا ما بينه ا²a ص± اهللا عليه  ،يعرف تاريخ ا�تون، أين ا�تقدم وأين ا�تأخر
من ما قدم ابن مسعود ر� اهللا عنه حين�ن ذلك قاZ ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،عنه عندما قال إن x الصالة لُشغالً 

 .ا3بشة قبل بدر
 بنت زينب و ةأما أمام 

ُ
اريخ حديث أ´ قتادة فإذاً إن جئنا للت ،مها ر� اهللا عنهما �نت عودتهما من ا3بشة بعد بدر بأيامأ

دعوى النسخ باطلة، وال يتم النسخ  إذاً ف "إن x الصالة لشغالً ": ا�تأخر عما قاZ ص± اهللا عليه وسلم البن مسعود
 ىدعوفنعم، أّما >رد االحتمال فباالحتمال إذا �ن هناك د°ل صحيح Ñيح x ا�أخر وال يمكن اÎمع ب� اaصوص 

أنه �ن x نافلة وهذا ب، ويكون بذلك تبطل هذه ا�وجيهات الÓ وجهت به حديث أ´ قتادة مردودة ال يتم بها النسخ
لعل وهذه ا3ر�ة للحاجة إ°ها  جواز مثلالصحيح ف ود،ردمأو �ن لل§ورة و�ذلك رد، أو �ن ½عوى النسخ وهذا  ،باطل

x هذا ت(يع وبيان بأن هذا  فإذاً  ،ت(يعاً لألمة يقصد ص± اهللا عليه وسلم ه �نفعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ذلك لعل
x نافلة وá  أيضاً  x صالته وا²a ص± اهللا عليه وسلم قد حدث منه بعض ا3رªت ،ال يبطل الصالة فرضاً �نت أو نفالً 

 ،از هذا الفعلد°ل ] جوهذا فا²a ص± اهللا عليه وسلم فتح اMاب لعائشة ر� اهللا عنها �رك وفتح اMاب،  ،فرض
إذا أراد أن يسجد Aد ف ،درجات ا�ن¯ فيص® من كذلك وهو يص® بأصحابه ص± اهللا عليه وسلم �ن ير< ] درجت�

ا3ر�ة  هذه فهذه ا3ر�ة وهذا الفعل من ا²a ص± اهللا عليه وسلم يدل ] أن ،القهقرى وسجد وAد كذلك °علم أصحابه
  .ال تبطل الصالة واهللا أعلم

    ))))))))باب سkة ا�ص±باب سkة ا�ص±باب سkة ا�ص±باب سkة ا�ص±((((((((
 . ما يستk به �ئن من �ن وهذا يسð سkة :سkةالف

c ما Èعله ا�ص® أمامه �نع ا�رور ب� يديه x صالته °قبل ] صالته، وا�ص® يقف ب� يدي اهللا سبحانه  :سkة ا�ص®
صال باهللا سبحانه وتعا�، فثلك �ن من السنة أن و�ذا مر إنسان أمامه شوش عليه وقطع عليه االت ،يناديه ويناجيهووتعا� 

لكن   -وسيأتينا مقدارها x األحاديث القادمة-توضع السkة ب� يدي ا�ص®، وبال شك *ما �نت السkة أ] وأرفع 
 .أن يتعدى ويتجاوزعن  أحجز M¤هأ] وأرفع *ما �ن ذلك أسk للمص® و ت*ما �ن

 .، ولعلنا إن شاء اهللا تعا� نب� هذا x سياق األحاديثة سنة وليست واجبةة سنة وليست واجبةة سنة وليست واجبةة سنة وليست واجبةفالسkفالسkفالسkفالسk :وأما وضع السkة
    : : : : ما ي®ما ي®ما ي®ما ي®    ا�ص® باzاتا�ص® باzاتا�ص® باzاتا�ص® باzات    من فوائد سkةمن فوائد سkةمن فوائد سkةمن فوائد سkة
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é² ص± اهللا عليه وسلم، و سنة يثاب عليهاسنة يثاب عليهاسنة يثاب عليهاسنة يثاب عليهاأنها  :األوaفعل ا cاذها إحياء للسنة واوËتباع للن² ص± اهللا عليه وسلم ا x
 .هذا

 الصالة من القطع سواء القطع اzي هو نقصان األجر ] ما قاZ بعض العلماء أو بطالن الصالة أنها تñ :الفائدة ا7انية
 .بذلك

إذا �نت السkة A°ة بال شك فإنها إذا �نت يتحقق وëن هذا زالوأن السkة �جب اaظر من الشخوص  :الفائدة ا7ا7ة
صالة، ألن ا�ص® ينبØ أن يكون مقبًال ] صالته ويكون A°ة فإنها �جب اaظر عن الشخوص وعن الزوëن x ال

 ] اهللا سبحانه وتعا� اال يتغ� عن هذا إال 3اجة، فيكون أكg حبسسجوده نظره x موضع 
ً
 . للنظر و�قباال

وضع  معدويؤثمهم ب مرجهبعد السkة فال ¨ وا منأن يمر ينيعطي ا�جال للمار السkة أن وضع :أيضاً من فوائد السkة
وال تكون  ،فإذا وضع السkة ومر ا�ار من بعدها ال يؤثر ذلك x الصالة، ال يكون ا�ار قد ارتكب �ظوراً  ،السkة

 .هاالصالة قد بطلت أو نقص أجر
ة êا إذاً السk، فإذاً هذه فائدة عظيمة من فوائد السkة أن ا�ص® ال ¨ُّرج ا�ار ويكون هو كذلك قد صان صالته كما تقدم 

 x ا مصلحة كب�ةêا هدف وêية وë الصالة وصونها ورفع ا3رج عن ا�ارة إذا مروا بعدهاحفظ . 
أو  صون الصالة عن اaقصلا3رج واإلثم، كذلك تكون وقاية تكون وقاية من ا�ار من أنها  أيضاً من فوائد السkة

 .اMطالن كما سيأÏ بيانه إن شاء اهللا تعا�
 ،وسيأÏ معنا ا3كم فيها وأنها ليست واجبة لكنها سنة ،ب� يديه سkة x صالته إن أمكنه ذلك لعأن È فحري با�ص® 

 .ينبØ أن ¨رص ] تطبيق السنة وأن ¨رص أن يتم صالته وأن يصونها äا يؤثر فيها بنقص أو بطالنلكن 
        ::::أما أول األحاديث الÓ معنا x باب سkة ا�ص® فا3ديثأما أول األحاديث الÓ معنا x باب سkة ا�ص® فا3ديثأما أول األحاديث الÓ معنا x باب سkة ا�ص® فا3ديثأما أول األحاديث الÓ معنا x باب سkة ا�ص® فا3ديث

لو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا لو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا لو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا لو يعلم ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا (: : : : قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم: : : : قالقالقالقالأنه أنه أنه أنه ُجهيم بن ا3ارث رُجهيم بن ا3ارث رُجهيم بن ا3ارث رُجهيم بن ا3ارث ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه     عن أ´عن أ´عن أ´عن أ´    
للبخاري، ووقع x الللبخاري، ووقع x الللبخاري، ووقع x الللبخاري، ووقع x ال����ار من وجه ار من وجه ار من وجه ار من وجه  واللفظواللفظواللفظواللفظ    ،،،،متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه )عليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z من أن يُمر ب� يديهعليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z من أن يُمر ب� يديهعليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z من أن يُمر ب� يديهعليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z من أن يُمر ب� يديه

 )أربع� خريفاً أربع� خريفاً أربع� خريفاً أربع� خريفاً ( آخرآخرآخرآخر
ولم ي( ا�صنف وهو ا3افظ ابن حجر  ،تكون زائدة ] ما رواه اMخاريقد ق باaص فيما فيه من ألفاظ نأÏ إ� ما يتعل

 . إ� هذا
بن حجر اوا3افظ  ،ليست من ألفاظ اMخاري وال من ألفاظ مسلم" من اإلثممن اإلثممن اإلثممن اإلثم"لفظه " ماذا عليه من اآلثمماذا عليه من اآلثمماذا عليه من اآلثمماذا عليه من اآلثم"فقول الراوي 

 )ليس من أهل العلمألنه ال توجد x اMخاري إال عند بعض رواته وقدح فيه نها إ(: ر?ه اهللا تعا� قال x فتح اMاري قال
هذه الزيادة �نت عنده ولم توجد عند فر?ه اهللا تعا�  )هÙيالُكشم(يقصد بذلك أو يع; باzي هو ليس من أهل العلم 

تكن x ولم جات بدون هذه الزيادة، سانيد وا�ستخرا�أصحاب الستة و با�ه اا3ديث x ا�وطأ بدونها، و�ذلك رووغ�ه، 
لو يعلم ا�ار ب� يدي لو يعلم ا�ار ب� يدي لو يعلم ا�ار ب� يدي لو يعلم ا�ار ب� يدي "يعÙ عندما قال " يعÙ من اإلثميعÙ من اإلثميعÙ من اإلثميعÙ من اإلثم"x مصنف ابن أ´ شيبة عبارة لكن ، Áء من ا�رويات مطلقاً 

فيحتمل أن تكون ذكرت x أصل اMخاري حاشية فظنها الكشميهÙ " يعÙ من اإلثميعÙ من اإلثميعÙ من اإلثميعÙ من اإلثم"فýها بعد ذلك بقوZ يعÙ" ا�ص®ا�ص®ا�ص®ا�ص®
ر?ه  ةو�نما �ن راوي ،ال من العلماء العا�� بالرواية وا½رايةوه لم يكن من أهل ا3فظ، لم يكن من ا3فاظ أصًال ألن
x أصل اMخاري ولم  تكذلك لم تكن كذلك وما �نف ،أيضاً عيب ] الط¯ي x األحõم نسبتها للبخاري ،اهللا تعا�

 .  واهللا أعلمهÙيالُكشم عندما تقدم كتوجد Á xء من طرقه إال 
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و�ديده  ،لم تكن طبعاً x رواية الصحيحلكن هنا  هذا جاء "أربع� خريفاً أربع� خريفاً أربع� خريفاً أربع� خريفاً ": أيضاً ما جاء x ال�ار من وجه آخر قال
 وهم يريدونفإذا قيل اrريف فالغالب أنه يعم السنة �ملة فيع¯ون باÎزء  ،باrريف، واrريف هو أحد فصول السنة

 . ي أربع� سنةأأربع� خريفاً فون السنة بذلك، ال�، فيقولون اrريف ويقصد
ن أبل  ،هذا اللفظ لعله لم يثبت هذا ا�حديد بهذامن ا�راد ] ا�ع;  أربع� سنةبأو  الكن ا�حديد بأربع� خريف

اللفظ ] فإبقاء " أو سنةأو سنةأو سنةأو سنة    ااااأو شهرأو شهرأو شهرأو شهر    يومايومايومايوما    قال أربع�قال أربع�قال أربع�قال أربع�أأأأال أدري ال أدري ال أدري ال أدري "كما قال أبو اaظر وهو أحد رواة ا3ديث  للحديث الراوي
 ا يكونذلك تكون العبارة هنا أبلغ، ويبÔ كذلك يعÙ كونه أربع� شهرx ما جاء x الصحيح لعل أربع� ] عمومه 

gأربع� سنة  ،أك،gا�قصود  يكون أك Ùي يقع فيه ا�ار  منيعzب� يدي ا�ص®، فهو من  إذا مرذلك بيان عظم اإلثم ا
 .اzي يقع فيه ا�ار باب بيان عظم العقاب أو اzنب
نظائر x القرآن اهللا êذا و ،ولعل ا�قصود من ذلك ا�كث� ،يعÙ العدد ليس مقصوداً بذاته ،ولعل األربع� ليست مقصودة

ال، وما قصد اهللا  ؟ئة هل يتغ� األمراأو تسع� أو م لو استغفر êم ثمان�" إن تستغفر êم سبع� مرة: "سبحانه وتعا� يقول
 ،إذاً êذا نظائر ،هذا معناها مهما تستغفر êم لن يغفر اهللا êم هذا ا�ع;إنما ا�كث�،  ه وتعا� بذلك �ديد العددسبحان

ثم ثم ثم ثم مقصود بذاته، و�نما ا�قصود بيان ِعظم اإلمقصود بذاته، و�نما ا�قصود بيان ِعظم اإلمقصود بذاته، و�نما ا�قصود بيان ِعظم اإلمقصود بذاته، و�نما ا�قصود بيان ِعظم اإللم يكن لم يكن لم يكن لم يكن العدد لعله العدد لعله العدد لعله العدد لعله فففف    ،،،،أبلغ واهللا أعلمأبلغ واهللا أعلمأبلغ واهللا أعلمأبلغ واهللا أعلم    لعلهلعلهلعلهلعله] اإلطالق ] اإلطالق ] اإلطالق ] اإلطالق فيبÔ *مة أربع� فيبÔ *مة أربع� فيبÔ *مة أربع� فيبÔ *مة أربع� 
        ....يدي ا�ص® واهللا أعلميدي ا�ص® واهللا أعلميدي ا�ص® واهللا أعلميدي ا�ص® واهللا أعلم    واzنب اzي وقع فيه ا�ار ب�واzنب اzي وقع فيه ا�ار ب�واzنب اzي وقع فيه ا�ار ب�واzنب اzي وقع فيه ا�ار ب�

    حكم اËاذ السkة حكم اËاذ السkة حكم اËاذ السkة حكم اËاذ السkة 
اËاذ اËاذ اËاذ اËاذ     سنيةسنيةسنيةسنية    وأما د°لوأما د°لوأما د°لوأما د°لمن فعلها Z أجر ومن تر�ها ليس عليه إثم،  أن معناهوالسنة  ،السkة للمص® اËاذها سنة :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

وابن أ´ شيبة  مره ص± اهللا عليه وسلم ما أخرجه اإلمام أ?دما أفأ ،فهو أمر ا²a ص± اهللا عليه وسلم وفعله السkةالسkةالسkةالسkة
وأما فعله ص± اهللا عليه وسلم فقد �ن  ،"إذا ص± أحدكم فليستk ولو بسهمإذا ص± أحدكم فليستk ولو بسهمإذا ص± أحدكم فليستk ولو بسهمإذا ص± أحدكم فليستk ولو بسهم": وغ�هما أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قال

Úالع Z أسفاره فيص® إ°ها،  ةص± اهللا عليه وسلم تر�ز xص± اهللا عليه وسلم Z ةkعلها سÈ أي. 
وما ذهب إ°ه Ðهور العلماء بأنها سنة لعله هو وما ذهب إ°ه Ðهور العلماء بأنها سنة لعله هو وما ذهب إ°ه Ðهور العلماء بأنها سنة لعله هو وما ذهب إ°ه Ðهور العلماء بأنها سنة لعله هو  ،من بعض العلماء بأنها واجبة ضعوره علهذه ا�سألة x كونها سنة ل 

  ....الصواب واهللا أعلمالصواب واهللا أعلمالصواب واهللا أعلمالصواب واهللا أعلم
واألصل عندما يأÏ األمر من ا²a ص± اهللا عليه وسلم  x اËاذ السkة، ا²a ص± اهللا عليه وسلم معنا قول وفعلمعنا قول وفعلمعنا قول وفعلمعنا قول وفعلفتقدم 

 هره؟هره؟هره؟هره؟فما اzي Ñف هذا األمر عن ظافما اzي Ñف هذا األمر عن ظافما اzي Ñف هذا األمر عن ظافما اzي Ñف هذا األمر عن ظا، فاألصل أنه للوجوب
مكمالت الصالة وال يتوقف من أنها  ،لعل القرينة الصارفة أنها ليست واجبة، وأن اإلنسان لو ص± لغ� سkة فإنه ال يأثم

 :ثم هناك أدلة استدل بها اÎمهور ] الُسنية من هذه األدلةثم هناك أدلة استدل بها اÎمهور ] الُسنية من هذه األدلةثم هناك أدلة استدل بها اÎمهور ] الُسنية من هذه األدلةثم هناك أدلة استدل بها اÎمهور ] الُسنية من هذه األدلة ،وال من ماهيتها عليها صحة الصالة وليست داخل الصالة
إذا ص± أحدكم إ� Áء يسkه من اaاس، إذا ص± أحدكم إ� Áء يسkه من اaاس، إذا ص± أحدكم إ� Áء يسkه من اaاس، إذا ص± أحدكم إ� Áء يسkه من اaاس، ": عنه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالحديث أ´ سعيد اrدري ر� اهللا 

فدل " إذا ص± أحدكم إ� Áء يسkهإذا ص± أحدكم إ� Áء يسkهإذا ص± أحدكم إ� Áء يسkهإذا ص± أحدكم إ� Áء يسkه"الشاهد x هذا ا3ديث قوZ ص± اهللا عليه وسلم  "فأراد أن Èتاز ب� يديه فليدفعهفأراد أن Èتاز ب� يديه فليدفعهفأراد أن Èتاز ب� يديه فليدفعهفأراد أن Èتاز ب� يديه فليدفعه
بل  ،دل ] أن [ اaاس يصلون إ� سkةت اله الصيغة ] أن ا�ص® قد يص® إ� Áء يسkه وقد ال يص®، ألن مثل هذ

عض يص® إ� سkة واMعض ال يص® إ� سkة، وأن ا�ص® يُص® إ� سkة أحياناً وقد يص® إ� غ� سkة اMأن ]  تدل
 . أحياناً إذا ص±، يعÙ األمر فيه سعة

 -بن عباس ر� اهللا عنهماااآلÏ -أنه أx ï م;ما أخرجه اMخاري من حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما  :ا½°ل ا7ا6
 . وا²a ص± اهللا عليه وسلم يص® فيها بأصحابه إ� غ� جدار
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هذا  "ص± x فضاء ليس ب� يديه Áءص± x فضاء ليس ب� يديه Áءص± x فضاء ليس ب� يديه Áءص± x فضاء ليس ب� يديه Áء"أيضاً من األدلة حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
 .يث ُضّعفا3ديث أخرجه اإلمام أ?د واMيهñ ولعل ا3د

ّمل اإلنسان ش ،أن األصل براءة اzمةأن األصل براءة اzمةأن األصل براءة اzمةأن األصل براءة اzمةثم من أدلة اÎمهور ] السنية  ُ̈  .د°لوإال بنص  يئافال 
واستدلوا باألحاديث واستدلوا باألحاديث واستدلوا باألحاديث واستدلوا باألحاديث وقالوا بأن اËاذ السkة واجبة وليست سنة  ،ذهب بعض العلماء إ� خالف هذا القول :القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6

    . . . . مر باËاذ السkةمر باËاذ السkةمر باËاذ السkةمر باËاذ السkةاألاألاألاألالÓ فيها الÓ فيها الÓ فيها الÓ فيها 
نعم ا3ديث تكلم فيه فغ� Áء بأنه ضعيف، إ� ابن عباس ر� اهللا عنه أنه يص® x فضاء  أجابوا عن حديث

وهذا هو ا3ديث ا7ا6 هو حديث  "غ� جدارغ� جدارغ� جدارغ� جدار    إ�إ�إ�إ�أنه يص® أنه يص® أنه يص® أنه يص® ": بن عباس ر� اهللا عنهاوأجابوا عن حديث  ،بالضعف
ص± إ� غ� : هنا أنه ص± اهللا عليه وسلم قالوا أن نã اÎدار ال يستلزم نã غ�ه، يعÙ يقولون ،صحيح أخرجه اMخاري

أن  ] وحديث أ´ سعيد ر� اهللا عنه يدل ،ما ن4 السkة نã اÎدار ال يستلزم نã غ�هلكن جدار هو ن4 اÎدار 
وجه به هذا ما أجاب به أو من  ،يص® إ� سkة هإ� غ� سkة، لكن دلت األدلة ] أن وأيص® إ� سkة سواًء �ن إلنسان ا

    .من قال أن السkة واجبة وليست سنة
 ،قوêم x هذا أقوى ولعله األرجحقوêم x هذا أقوى ولعله األرجحقوêم x هذا أقوى ولعله األرجحقوêم x هذا أقوى ولعله األرجح    وهم اÎمهوروهم اÎمهوروهم اÎمهوروهم اÎمهور    أن القائل� أن السkة سنةأن القائل� أن السkة سنةأن القائل� أن السkة سنةأن القائل� أن السkة سنةببببواzي يظهر واهللا أعلم بعد استعراض األدلة واzي يظهر واهللا أعلم بعد استعراض األدلة واzي يظهر واهللا أعلم بعد استعراض األدلة واzي يظهر واهللا أعلم بعد استعراض األدلة 

كم بالعقاب إ ُ̈ ال بد°ل و�ما ذكر بعض الفقهاء لو لم يكن فيها إال أن األصل براءة اzمة، فال تُشغل اzمة بواجب وال 
 . واضح، لو لم يكن إال هذا لكx 4 الرد ] ذلك

 السkة واجبة عن جواب اzين قالوا بأن -ورجحنا قوêم ُهنا-وأجابوا اÎمهور 
  :قالوااإلجابة ] أدلة القائل� بالوجوب  
3مار ال يقطع الصالة فقال ا أنن ابن عباس أراد أن يستدل به إقالوا  "بغ� جداربغ� جداربغ� جداربغ� جدار": أما حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما 

مل إ� غ� Áء يسkه ص± اهللا عليه وسلم وما قصد اÎدار بذات اÎدار ،إ� غ� جدار ُ̈ و�نما قصده السkة أو  ،فلعله 
 .ائل أو ما شابه ذلكا3

ما جاء وهو لحديث اآلخر و�ن �ن فيه ضعف ولكن حديث ابن عباس اآلخر اzي x صحيح اMخاري بالنسبة لوأما  
 .هذا توجيه من قال بهذا، ذكر ا3مار فهذا حديث صحيح هفي

، ] القول الصحيح فيظهر من هذا *ه أن اËاذ السkة أو الصالة إ� سkة ليس بواجب ،Ëاذ السkةاهذا بالنسبة 3كم 
بل  ،ال داخلة x الصالةفالسkة ليست من واجبات الصالة وال من �وطها وال من أرªنها و، وهذا صحيح واrالف تقدم

صون صالته  ]ن اإلنسان ¨رص أو ،نيتها هذا أفضلسعندما نقول ب ،اËاذ السkة أفضلال شك أن و ،c من ا�كمالت
        هل قطع الصالة معناه نقص األجر أو معناه بطالن الصالة؟هل قطع الصالة معناه نقص األجر أو معناه بطالن الصالة؟هل قطع الصالة معناه نقص األجر أو معناه بطالن الصالة؟هل قطع الصالة معناه نقص األجر أو معناه بطالن الصالة؟الف ب� العلماء اrمن أنه ينقص من أجرها أو يبطلها ] 

إنما وقف ب� يدي اهللا سبحانه فهو رص ] مراAة صالته وأن يصونها من اaقصان ومن اMطالن، فا�سلم حري به أن ¨
Z  تممينفعه وما ي ام á هذه ا3الة إذاً ينبØ أن ¨رص ]و ،وتعا� يبتØ األجر بذلك، يبتØ ا7واب يبتØ أداء الواجب

لمار ب� يدي ا�ص®، أما لوبهذا أيضاً يتب� عظم اإلثم  ،نه وتعا�قيمها ] الوجه ا�طلوب اzي أراده اهللا سبحا°صالته 
x حلقة  ناا�ص® إذا لم يكن هناك سkة فلعل الوقت ال يسعنا x ذلك x هذه ا3لقة، فعل ا�ار وب� مقدار ما يكون ب�

كن هناك سkة، °تñ بذلك ا�ار اإلثم، قادمة إن شاء اهللا تعا� aب� ا�قدار اzي يكون ب� ا�ار وب� ا�ص® إذا لم ي
 سنأÏ إ°ها إن شاء اهللا تعا�  c ا�سافة ا�قدرة؟c ا�سافة ا�قدرة؟c ا�سافة ا�قدرة؟c ا�سافة ا�قدرة؟    ماماماما، يبتعد عن الوقوع x اإلثم واrطيئة
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    ))))Ä-Ä-Ä-Ä-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
لو لو لو لو "أ´ ُجهيم بن ا3ارث رأ´ ُجهيم بن ا3ارث رأ´ ُجهيم بن ا3ارث رأ´ ُجهيم بن ا3ارث ر���� اهللا عنه x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  اهللا عنه x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  اهللا عنه x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  اهللا عنه x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  حديث x اللقاء السابق وقف بنا ا3ديث عند

ر ب� يديهر ب� يديهر ب� يديهر ب� يديهيعلم ا�يعلم ا�يعلم ا�يعلم ا� �� مَم�� مَ  . متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه "ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z ِمن أن ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z ِمن أن ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z ِمن أن ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليه من اإلثم لõن أن يقف أربع� خ�اً Z ِمن أن فففَفمَ
سkة ال اليضع ب� يديه سkة و�ذا مر أحد بعد   aا بأن ا�ص®إذا لم يكن للمص® سkة، بّ�  :ومن مسائل هذا ا3ديثومن مسائل هذا ا3ديثومن مسائل هذا ا3ديثومن مسائل هذا ا3ديث
إذا لم يكن Z سkة، ف ،ليس بواجب لكنه سنة أن اËاذ السkة لقول الصحيحوقد تقدم معنا ] ا ،ي§ه ذلك وال يأثم ا�ار
أال يقع x أال يقع x أال يقع x أال يقع ú xيث úيث úيث úيث مار يريد أن يمر، كم يبعد عن ا�ص® مار يريد أن يمر، كم يبعد عن ا�ص® مار يريد أن يمر، كم يبعد عن ا�ص® مار يريد أن يمر، كم يبعد عن ا�ص®     ؟؟؟؟روررورروررورفما مقدار ما Èب اMعد عنه عند ا�فما مقدار ما Èب اMعد عنه عند ا�فما مقدار ما Èب اMعد عنه عند ا�فما مقدار ما Èب اMعد عنه عند ا�لم يكن للمص® سkة 

    . . . . اإلثماإلثماإلثماإلثم
 ،ثالثة أذرع من قدم ا�ص®: ن للمار أن يمر معهما يمكوب� الشافعية وا3نابلة أن ا�سافة ب� ا�ص®  تقال :القول األول

ألن هذه تكã ا�ص® x  ،رع c الÓ يمكن للمار أن يمر بعدهاذفثالثة أ ،واzراع من ا�رفق إ� أطراف األصابع
 .أثر ] صالة ا�ص® والسجوده، فلو مر بعد ذلك فال حرج ] ا�ار 

عما تقدم عند  اً ولعله x الغالب ال يكون بعيد ،ن موضع قدمه إ� موضع سجودهم: وا�الكية قالوا ةللحنفي :ا7ا6القول 
رع ذهذا يكã ثالثة أأن ولعل الشافعية وا3نابلة قالوا  ،فهنا ا3نفية وا�الكية أطلقوا قالوا ما يكã ،الشاف÷ وا3نابلة

ول� ما يكã ا�ص® لسجوده، سواء �ن هذا بناء ] هذين الق ،هم متفق� ] ما يكã ا�ص® لسجوده فإذاً  ،�فية
gي حدده الشافعية وا3نابلة أو �ن أقل أو �ن أكzا�ص® لسجوده، فيكون ا�رور أنه هو ا�راد  فلعل ،ا�قدار ا ãما يك

 .هو بعد ذلك
    هل للمأموم أن يتخذ سkة؟ أم أنه سkته إمامه؟ هل للمأموم أن يتخذ سkة؟ أم أنه سkته إمامه؟ هل للمأموم أن يتخذ سkة؟ أم أنه سkته إمامه؟ هل للمأموم أن يتخذ سkة؟ أم أنه سkته إمامه؟     ،،،،مسألة وx c سkة ا�أموممسألة وx c سkة ا�أموممسألة وx c سkة ا�أموممسألة وx c سkة ا�أموم

ن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن يص® بأصحابه ولم ألن خلفه من ا�أموم�، �أن سkة اإلمام c سkة  دلت اaصوص ]
أن ا�أموم  فدل ذلك ،، ثم إÐاع العلماء ] ذلك كذلكوماً منهم من أصحابه بأن يأخذ سkة حال صالته مأم ايأمر أحد

 .اإلمام سkة Zسkة ليس Z أن يتخذ سkة بل 
استدل به اÎمهور ] أن اËاذ تقدمت اإلشارة إ°ه فيما  دلة ] ذلك حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما، وقدمن األو

وا3ديث هو أنه �ا جاء ابن عباس ر� اهللا عنهما إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم وهو يص® باaاس ا، السkة ليس واجب
وقد مرت ب� يدي بعض  ،ان ترتعترسل األأفدخل x الصف و ،يعÙ أن?: انتومع; ?ار أ ،انتبم; وهو راكباً ] ?ار أ

وهذا اإلقرار sصص عموم ، ا²a ص± اهللا عليه وسلم وال أصحابهال يقصد " عليه أحد ولم ينكر ذلك: قال ،الصف
من مر ب� يدي ا�ص®  دل ] إثم: م كما تقدم معناي´ جهأحديث وهو  "لو يدري ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليهلو يدري ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليهلو يدري ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليهلو يدري ا�ار ب� يدي ا�ص® ماذا عليه"حديث 

ته kأما ا�أموم فس ،لغ� ا�أمومبأنه لكن هذا الفعل وهذا اإلقرار من ا²a ص± اهللا عليه وسلم خصص ذلك العموم 
 حةلكن إذا وجد مندو ،إمامه، والصحيح أن اإلنسان ال يأثم لو مر يعÙ ب� أو أمام بعض ا�صل� ا�أموم� ال يأثم بذلك

ألن اإلشغال x مروره يشغلهم، وال شك أن  ،صل�، وال يمر من أمامهم وال يشوش عليهم وال يشغلهمفليبتعد عن ا�
فليدع >ال يق' به غرضه من غ� أن يمر من أمام  ،شغاê Zم حاصلإإذا مر أمام الصفوف  ،شغال x مروره حاصلاإل

صالة ا�أموم وال يأثم، هذا  تكن لو فعل ذلك لصح�ص®، لا به الصف، فليفعل ذلك و°بعد عن هذا اإلشغال اzي يشغل
 . من حيث سkة ا�أموم وهل Z سkة مستقلة عن إمامه

 ،طبعاً ا�ص® x أي مõن x األرض" لو يعلم ا�ار"ا3ديث Aم Ð xيع اMقاع  ،حديث أ´ ُجهيم Aم    ::::مسألة x هذا ا3ديثمسألة x هذا ا3ديثمسألة x هذا ا3ديثمسألة x هذا ا3ديث
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x معنا أحيانا بعض الزحام كما يكون Ïاس،  لكن يأaة اgأيام ا�واسم و� x ًا�ار يأثم إذا مر أمام فهل ا3رم وخصوصا
 .هذه مسألة ؟أو تتأثر صالة ا�ص® إذا ا�ار ب� يديه ؟ا�ص® x ا3رم

وذلك �ا روى اإلمام أ?د وأبو داود والنسا# إ� غ� سkة، من الفقهاء من يرى أنه ال بأس أن يص® بمكة بل با3رم *ه  
أنه رأى ا²a ص® اهللا عليه وسلم äا ي® باب سهم واaاس يمرون ب� يديه وليس أ´ وداعة عن ا�طلب بن  ةابن ماجو

 .وا3ديث x إسناده >هول وهو ضعيف ،سkة بينهما
ماء يرون العل ومزدلفة إ� غ� سkة، وُ�ققبص± : لكنه جاء x الصحيح أو x الصحيح� أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم

ليس فيه تعارض و�نما  ،�ريم ا�رور و�نما هو ¥صص xZ  لألحاديث الصحيحةوليس x ا3ديث معارضة  ،جواز ا�رور
لو ص± ا�ص® x ا�سجد ا3رام واaاس : وشيخ اإلسالم ر?ه اهللا يقول ،من باب ا�عارض الهو من باب ا�خصيص 

�ن ا²a ص± اهللا عليه : والشيخ �مد بن إبراهيم ر?ه هللا تعا� يقول ،امرأة يطوفون أمامه، سواء مر من أمامه رجل أو
ذلك أنه من خصائص ا3رم، ألنها بت شأنها  ، وأصلوسلم يص® ويمر ب� يديه الطائفون وبقية ا3رم كذلك عند األصحاب

ا�حرز x عدم قاع األخرى لكgة الزحام وإذاً فاzي يظهر واهللا أعلم أن ا3رم sصص من ب� اM ،االزدحام وÐع اrلق
ال يمكن لإلنسان أن يتحرز حÌ و�ن وضع ب� يديه سkة أن يمنع ا�ار، قد ال يستطيع ذلك لكgة اaاس و�gة  ،مثل هذا

ص اaاس ب� يديه لعل هذا يدخل x عموميات اaصوص وأن هذا هو اzي استطاع، وال يأثم أو ال ينق ومر لو ص± ،الزحام
تُمتُمتُمتُمْْْْ    {    أجر ا�ص®، واهللا سبحانه وتعا� يقول ْْ تََطعتََطعتََطعتََطْعْ ْْ ��َ َما اسَ َما اسَ َما اسَ َما اْسْ ُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللا�� وما البد منه فلعل  ،ذاك هذا أو يستطيعهوهذا هو اzي     }فَافَافَافَاي�ي�ي�ي�

يقال وعندما  ،وبهذا يتب� بأن مكة Ëتلف عن غ�ها من اMقاع وá هذا ،ا3رج فيه مرفوع واهللا أعلموالعذر فيه قائم 
هذه ما داخل يشمل ويشمل ا3رم، يعÙ حدود ا3رم ا�عروفة وقد وضعت أعالم ] حدود ا3رم، يشمل ا�سجد ومكة 

 . بها حدود ا3رماألعالم الÓ بنيت وحددت 
        ::::يأÏ معنا أيضاً بعد هذايأÏ معنا أيضاً بعد هذايأÏ معنا أيضاً بعد هذايأÏ معنا أيضاً بعد هذا

�    ": حديث Aئشة رحديث Aئشة رحديث Aئشة رحديث Aئشة ر���� اهللا عنها أنها قالت اهللا عنها أنها قالت اهللا عنها أنها قالت اهللا عنها أنها قالت � ��أّي عن مقدارها أّي عن مقدارها أّي عن مقدارها أّي عن مقدارها ((((((((    ُسئل ا²a ص± اهللا عليه وسلم x غزوة تبوك  عن ُسkَةِ ا�ُسئل ا²a ص± اهللا عليه وسلم x غزوة تبوك  عن ُسkَةِ ا�ُسئل ا²a ص± اهللا عليه وسلم x غزوة تبوك  عن ُسkَةِ ا�ُسئل ا²a ص± اهللا عليه وسلم x غزوة تبوك  عن ُسkَةِ ا�ٌٌٌٌص®ص®ص®ص®
��حلحلحلحل: ": ": ": "فقالفقالفقالفقال)) )) )) )) رتفاعهارتفاعهارتفاعهارتفاعهاااااوووو َرةِ الرَرةِ الرَرةِ الرَرةِ الر�� ��  . أخرجه مسلمأخرجه مسلمأخرجه مسلمأخرجه مسلم    """"مثل ُمؤخمثل ُمؤخمثل ُمؤخمثل ُمؤخ��
، وأما ابها عدو غزوة تبوك �نت x السنة ا�اسعة من اêجرة، و�ما نعلم وتعلمون أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يلَق  

تقع x  ف� ،اMالد ولكنه عند غ�ه ال يعرفها معروفة عند أهل ،تبوك فاzي ال يعرفها ف� شمال ا�ملكة العربية السعودية
 .الشمال من اÎزيرة العربية وc شمال ا�دينة بنحو ثمان� وستمائة كيلو مk واهللا أعلم

��حلحلحلحل  .وهو �و ثل@ اzراع، بما يساوي ثُل@ اzراع ،لعود اzي يكون x آخر الرحل، يستند إ°ه الراكبc ا :مؤخرة الرمؤخرة الرمؤخرة الرمؤخرة الر��
وهذا  ،فثل@ هذا هو مؤخرة الرحل ،هذا هو اzراع ،م معنا x حلقة سابقة أنه من ا�رفق إ� أطراف األصابعفاzراع كما تقد

 .للمص® هو ما أشار إ°ه ا²a ص± عليه وسلم x هذا ا3ديث بأن يكون سkة
خرة يستند إ°ها الراكب إذا ر�ب فالر�حل Z مؤ ،ولكنه x اMع� أظهر ،والرحل ما يوضع ] ظهر اMع� للر�وب أو ا½ابة

 . أريح x Z ر�وبه واهللا أعلم°كون عليه 
 .إذا هذا هو ا�قدار x ارتفاع السkة أن تكون ] ارتفاع مثل مؤخرة الرحل، هذا ] من أراد أن يتخذ بذلك سkة

ةَ حديث : معنا حديث آخر وهو، ووا3ديث كما ترون x الصحيح x صحيح مسلم َ̄ ةَ عن ًس َ̄ ةَ عن ًس َ̄ ةَ عن ًس َ̄ قال رسول قال رسول قال رسول قال رسول : : : : بن معبد اÎُهÙ قالبن معبد اÎُهÙ قالبن معبد اÎُهÙ قالبن معبد اÎُهÙ قالعن ًس
 ....أخرجه ا3اكمأخرجه ا3اكمأخرجه ا3اكمأخرجه ا3اكم """"ليستkَِ أحدكم x الصالة ولو بِسهمليستkَِ أحدكم x الصالة ولو بِسهمليستkَِ أحدكم x الصالة ولو بِسهمليستkَِ أحدكم x الصالة ولو بِسهم"""" ::::اهللا ص± اهللا عليه وسلماهللا ص± اهللا عليه وسلماهللا ص± اهللا عليه وسلماهللا ص± اهللا عليه وسلم
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قال اêيثà ورجال أ?د رجال الصحيح، وا3اكم قال صحيح ] �ط مسلم، ولعل وأيضاً أخرجه اإلمام أ?د x مسنده، 
 x صحيح�هذا ا Ùمع تصحييع àيثêعل القول بصحة ا3ديث ما ذكره اÈ األقرب واهللا أعلم وهح ا3اكم ما. 

ليستk أحدكم x الصالة : يعÙ هنا قال ،فحديث س¯ة أطلق ذلك ،وحديث أطلقه ،فإذاً عندنا حديث حدد ارتفاع السkة
 .السkة اËاذلو خط خطاً، و= هذا äا ¨ث ا�ص® ]  -وذكر هذا الفقهاء-جاء x بعض اaصوص ، وولو بسهم

: معنا بيانها وcمر x حديث Aئشة ر� اهللا عنها، مثل مؤخرة الرحل وقد  ، فإذاً نصوص هوأما مقدار االرتفاع فã هذ
لم يكن من باب الوجوب هنا، ألن اËاذ السkة كما تقدم معنا x  هعلل اوهذا القول با�حديد بهذ ،حوا� ثل@ اzراع

ص ] ارتفاعها �ن ذلك أعظم أجراً واMعد عن ا�فسدة، وأسلم للمار ألنه مع حر*ما ولكن  ،األصل ليس بواجب
لكن إذا لم يكن هناك ارتفاع وال شخوص بارز فقد ال ينتبه ا�ار êا فيمر من غ�  ،يدرك ا�ار أن هناك سkة فاعاالرت

 .ا بعد السkةلكن إذا �ن êا ارتفاع يراها ا�ار فيذهب إ� م ،قصد ب� ا�ص® وب� سkته
[ ما اعتقده سkة، وظاهر ذلك حÌ اrط، لو خط خطاً x األرض أن ذلك يصح أن يتخذه ئ Èز :ملوقال بعض أهل الع

 .سkةً 
لو خط خطاً يعÙ �نت تراباً أو رمًال أو  مفروشة وفيه مõن يب� فيه اrطليست إذا �ن اإلنسان x أرض  :مسألة x ذلكمسألة x ذلكمسألة x ذلكمسألة x ذلك

    .هذا فيما لو �ن x أرض ،لكن فيه بروز ضشõل فيه ألنه حÌ إذا خط اrط و�ن �ن فيه منخف�و ذلك، فهذا ال إ
x الفرx الفرx الفرx الفرشششش        ÓÓÓÓفهل يكون اrطوط ا�لونة الفهل يكون اrطوط ا�لونة الفهل يكون اrطوط ا�لونة الفهل يكون اrطوط ا�لونة ال    ،،،،إذا �ن ا�ص® يص® x مõن مفروإذا �ن ا�ص® يص® x مõن مفروإذا �ن ا�ص® يص® x مõن مفروإذا �ن ا�ص® يص® x مõن مفروشششش كما هو ا3ال اآلن x كث� من ا�ساجد كما هو ا3ال اآلن x كث� من ا�ساجد كما هو ا3ال اآلن x كث� من ا�ساجد كما هو ا3ال اآلن x كث� من ا�ساجد

  تكون سkة؟تكون سkة؟تكون سkة؟تكون سkة؟
ما أخرجه اإلمام أ?د  د°لهم x ذلك ،ز صح ذلكوللفراش أي فيها بُر ةً ذكر بعض الفقهاء بأنها إذا �نت هذه اrطوط حاف

 :ا3افظ ابن حجر x بلوغ ا�رامعنه وهذا ا3ديث قال  "فمن لم Èد فليخط خطاً فمن لم Èد فليخط خطاً فمن لم Èد فليخط خطاً فمن لم Èد فليخط خطاً "وغ�ه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قال 
وا�ضطرب  ،أنه مضطرببذلك يقصد ا3افظ ابن الصالح عندما قال  هلعل ،ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن

بينما ا3سن ُحّجة، وا3افظ ابن حجر x هذا كأنه يصحح هذا ا3ديث ويرد ]  الضعيف، بال شك أنه من أقسام ا3ديث
 .نه ليس مضطرباأمن ضعفه بسبب االضطراب و

يئاً يس�اً، فتكون ش ة ولوومثله لو �ن هناك حافة للفراش بارز ،فإذاً هذا حديث يدل ] جواز خط اrط ويكون سkةً 
 .مثل هذا اrط

، فقال بعض الفقهاء [ ما ظاهرخط  cا�وجودة x الفرش ليست حافة ا�لونة وc اrطوط  ةلكن أيضاً تأÏ معنا مسأل 
لكن يقول اMعض أن هذه ال تكã سkة، ألن هذه اrطوط ليس فيها بروز، ف� ال تشابه اrط  ،اعتقده سkة صح ذلك

فلعل اإلنسان x مثل هذا ¨رص ]  ،فقالوا ال تكã ،ألن اrط x األرض عندما sط يكون Z بروز úوافهx األرض، 
صالته ل ةواقي ةً اËاذ سkًة مرئي، و¨رص ] فما دام األمر فيه مثل هذه الشبه وهذا اrالف فاألوé أن يkك هذا مام،ا�

 .واإلثم مانعًة من وقوع ا�ار x ا3رج
جاء  كما Ûرج من هذين ا3ديث� بأن السkة ليس êا مقدار �دد، بل تصح بما يكون ظاهراً x اËاذه سkة، حÌ فإذا 

للعلماء، ولكن لعل x ا3ديث مستند، و�ما قال ا3افظ فيها خالف وا�سألة x هذا  ،فيما رواه اإلمام أ?د أن sط خطاً 
نه حجة، فدعوى االضطراب من ا3افظ ابن الصالح رده ا3افظ ابن أ وا3سن كما تعلمون ،ابن حجر عنه بأنه حسن

 .حجر وحكم ] ا3ديث بأنه حسن
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¨رص x صالته ] اËاذ السkة و�ن لم يكن واجباً لكنه ينبØ أن ¨رص ] ما يعود  فا�سلم ] هذه األحاديث فإذاً 
يكون ا�ؤمن سبباً x وقوع أخيه  اإلثم وا3رج عن ا�ار، فال ءربتعاد عما ينقصها، و�ذلك دعليه بالفائدة فيه وحفظها واال

 ،ما يكون يمنع صاحبه x الوقوع x ا3رج واإلثم ا�ؤمن x حرج وá إثم بسبب فعل يفعله، وبإمõنه بأن يفعل فليفعل
 ،هذا هو األفضل فيها ،دل عليه حديث Aئشة ر� اهللا عنها فاألفضل إذاً x السkة أن تكون كمؤخرة الرحل، وهذا ما

و�ال لو ارتفعت أكg من ذلك بال شك �ن  ،واzي يظهر واهللا أعلم أن األفضلية x قلة االرتفاعذلك،  و�ن لم Èد مثل
éلكن لو زاد عن  ل أن تكون مثل مؤخرة الرحل،إنما األفضل ُهنا معناه تكون أد� ما يمكن أن تكون فيه األفض ،أو

 .إنما هو أقل ما يقال فيه ،ذلك بال شك هذا أفضل
تُمتُمتُمتُمْْْْ        {فع± األدلة العامة واaصوص العامة  لكن إذا لم Èد؟ ْْ تََطعتََطعتََطعتََطْعْ ْْ ��َ َما اسَ َما اسَ َما اسَ َما اْسْ ُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللا��  و�ما جاء x بيت الشعر أن اإلنسان  }    فَافَافَافَاي�ي�ي�ي�

 فما حيلة ا�ضطر إال ر�وبها ***إذا لم يكن غ� األسنة مر�باً 
فإذا تكون األفضل من  ،ما استطاع وهو معذور عن ما عجز عنه مقدار فã هذه ا3الة اإلنسان يعمل ما استطاع وهذا اإذً 

يعÙ ذلك يكون األوé، لعل ذلك إن صح ا�عب� تكون السkة أد� األفضلية فيها أن  ،االرتفاع حيث االرتفاع أو أد�
ن أقل من ذلك كما حÌ و�ن � ،لم Èد فبما يستطيع فإن ،تكون كمؤخرة الرحل عند االستطاعة وعند ا�مكن من ذلك

 . معبد اÎهÙ ر� اهللا عنهأ´ دل حديث س¯ة بن 
أي القرب  ،دلت عليه اaصوص إذا وضع ا�ص® سkةً ب� يديه فاألفضل Z ا½نو من السkة هذا ماواألفضل إذا وضع ا�ص® 

 أن ينبØ، تل مساحًة أك¯ بهذه السkةبمقدار ما يستطيع السجود فيه، وما ينبZ Ø أن ¨ ،منها بمقدار ما يمكنه من سجوده
 منهايدنو 
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .°صون صالته، ألنه إذا بعد ال يبعد أن يمر ا�ار بينه وب� سkته    ::::أوال
 .ايكون بعيداً عنه إذاً يقرب ويدنوا من سkته وال ،ربما ¨تل مساحة اaاس úاجة إ°ها    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

ما  ه وب� السkة، إذا صار هناك مسافة طويلة أو بعيدة، و�نما بمقدارألن يمر بين للمار ألن اMعد كما قلنا يفتح اMاب
وتقدم معنا  ،ثالثة أذرعبيمكنه من سجوده، وتقدم معنا الçم فيما يمكنه من سجوده ] ما حددها الشافعية وا3نابلة 

- ا�ص®، فيكون هذا هو �ديد السkة قدا�k ونصف ا�k من ولعله x الغالب واهللا أعلم بما يعادل من  ،الçم x اzراع
يبÔ بينه وبينها مسافة عند سجوده يكون قريباً منها x سجوده،  فليدنوا منها قدر ا�ستطاع úيث ال السkة، أو موقع

، ثم Z مسا Èد قدوأيضاً يدفع بذلك ا3رج واإلثم عن ا�ار، ألنه إذا ترك مسافة طويلة فا�ار  ،صالتهلوهذا أسلم وأصون 
ً
ë

وهو ا�حديد بهذه ا7الث  ،ذكر بعض العلماء ا�سافة تكون بمقدار ما يستطيع به رد ا�ار لو أراد أن يمر من ب� يديه
 .أذرع لعله قريب من هذا واهللا أعلم

ا وهذا جاء فيه ا3ديث، ولعله ي>ء معنا هذ ،بال شك من مر من ب� يدي ا�ص® فللمص® أن يرد ا�ار من ب� يديه
فإن أب  ،يعÙ إذا وضع اإلنسان Z سkة ثم أراد ماراً أن يمر بينه وب� سkته فليدفعه ما استطاع ،ا3ديث إن شاء اهللا تعا�

بهذا  ،فثلك ا�سلم ¨رص ] صالته من اaقصان أو من اMطالن، كما ثبت x الرواية ،إنه شيطان فليقاتله فهو شيطان أو
 .ا3لقة نقف عند هذا ا3د x هذه
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    ))))Å-Å-Å-Å-((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
CC الَغَفاري ر الَغَفاري ر الَغَفاري ر الَغَفاري ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال ::::وحديثنا x هذه ا3لقة هووحديثنا x هذه ا3لقة هووحديثنا x هذه ا3لقة هووحديثنا x هذه ا3لقة هو CCيقطع صالة الرُجل يقطع صالة الرُجل يقطع صالة الرُجل يقطع صالة الرُجل (: : : : قال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلم: : : : عن أ´ َذرعن أ´ َذرعن أ´ َذرعن أ´ َذر

��حلحلحلحل    ،،،،الُمسلمالُمسلمالُمسلمالُمسلم  )د شيطاند شيطاند شيطاند شيطانالÇُب األسوالÇُب األسوالÇُب األسوالÇُب األسو( وفيهوفيهوفيهوفيه    ،،،،ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديث )ا�رأة وا3ِمار والÇُب األسودا�رأة وا3ِمار والÇُب األسودا�رأة وا3ِمار والÇُب األسودا�رأة وا3ِمار والÇُب األسود    ،،،،إذا لم يُكن ب� يديه ِمثُل ُمؤِخَرةِ الرإذا لم يُكن ب� يديه ِمثُل ُمؤِخَرةِ الرإذا لم يُكن ب� يديه ِمثُل ُمؤِخَرةِ الرإذا لم يُكن ب� يديه ِمثُل ُمؤِخَرةِ الر��
 ....، وZ عن أ´ هريرة �وه دون الÇب، وأل´ داود والنسا، وZ عن أ´ هريرة �وه دون الÇب، وأل´ داود والنسا، وZ عن أ´ هريرة �وه دون الÇب، وأل´ داود والنسا، وZ عن أ´ هريرة �وه دون الÇب، وأل´ داود والنسا#### عن ابن عباس �وه دون آخره، وقيد ا�رأة با3ائض عن ابن عباس �وه دون آخره، وقيد ا�رأة با3ائض عن ابن عباس �وه دون آخره، وقيد ا�رأة با3ائض عن ابن عباس �وه دون آخره، وقيد ا�رأة با3ائضأخرجه ُمسلمأخرجه ُمسلمأخرجه ُمسلمأخرجه ُمسلم

دون دون دون دون "وقول ا�ؤلف x رواية أ´ هريرة أنه x مسلم ، ا3ديث x أصله كما رأينا وسمعنا صحيح فقد أخرجه اإلمام مسلم
يقطع الصالة ا�رأة وا3مار يقطع الصالة ا�رأة وا3مار يقطع الصالة ا�رأة وا3مار يقطع الصالة ا�رأة وا3مار "صحيح مسلم أنه بلفظ x فإن اzي موجود  ،أنه وهم منه ر?ه اهللا لعل ذلك واهللا أعلم" الÇبالÇبالÇبالÇب

 ."والÇبوالÇبوالÇبوالÇب
 .د ا�رأة با3ائض فرجح Ðهور ا�حدث� أنها موقوفة ] ابن عباس ر� اهللا عنهما ولم يصح رفعهايأما تقي

، وأما ما إ� آخره "وZ عن أ´ هريرة" :فظ ابن حجر x قوZفيما ذكر ا3ا تهوبيان درج ،فهذا من ا3كم العام ] ا3ديث 
 . اجة إ� بيان درجتهúهو x صحيح مسلم فلسنا قبل ذلك ف

 :األلفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصاأللفاظ الواردة x اaصمن من من من 
من قولك قطعت ا3بل،  ،يبطلهامعناه هنا " يقطعيقطعيقطعيقطع"فاzي يظهر واهللا أعلم أن " يقطع الصالةيقطع الصالةيقطع الصالةيقطع الصالة"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 

°ه إحكم لعلنا أن نأÏ  االÓ وردت ينبÙ عليه ةهذه اللفظ، فصلته عن بعضه، فالقطع هنا معناه اMطالن واهللا أعلمإذا 
 .إن شاء اهللا تعا�

        ::::األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث 
 ،نا بيان الرحلوقد تقدم مع ،بقدر مؤخرة الرحلأعالها فدل ا3ديث ] أن ا�ص® إذا لم Èعل Z سkة لصالته يكون  

يفسد صالته ويبطلها مرور واحد إنه وأدناها كسهم واحد أو خط x األرض أمامه، ف ،وتقدم معنا مقدارها x حلقة سابقة
وجاء x بعض الروايات اMهيم، ومع; اMهيم أي ذو اللون األسود  ،من هذه ا7الثة ا�ذكورة ا�رأة وا3مار والÇب األسود

سود خالص ليس فيه Áء غ� السواد، ولعل بعضهم قال لو وجد فيه عالمة بيضاء فوق عينيه أيعÙ  ،لم sالطه Áءاzي 
ولكن ا3ديث نص ] األسود  ،لعله هو ا�قصود قال وبعضهم ،يعÙ بمثابة العين� فوق العين� ال sرجه عن كون ذلك

rالص اzي ليس فيه لون غ� السواد، فا�ص® إذا لم يضع فاMهيم هو معناه األسود ا ،وجاءت لفظة اMهيم x بعض الروايات
فيه خالف للعلماء هل *ها أو فيه خالف للعلماء هل *ها أو فيه خالف للعلماء هل *ها أو فيه خالف للعلماء هل *ها أو والقطع بهذه ا7الثة  ،من هذه ا7الثة ا�ذكورةبمرور واحد طعت صالته سkًة أمامه قُ 

 ؟؟؟؟و�ذلك êم قول x القطع هنا هل هو اMطالن أو نقصان األجرو�ذلك êم قول x القطع هنا هل هو اMطالن أو نقصان األجرو�ذلك êم قول x القطع هنا هل هو اMطالن أو نقصان األجرو�ذلك êم قول x القطع هنا هل هو اMطالن أو نقصان األجر    ؟؟؟؟بعضها يقطع الصالةبعضها يقطع الصالةبعضها يقطع الصالةبعضها يقطع الصالة
األئمة ا7الثة أبو حنيفة ومالك والشاف÷ ورواية عن أ?د فيما عدا الÇب األسود أن ا�رور ب� يدي ذهب  :القول األول 

ا�ص® من هذه األشياء ا�ذكورة أنه ال يبطل الصالة ولو �ن امرأة أو ?اراً أو *باً أسود كما قلنا، إال الÇب األسود عند 
لكن ا�رأة وا3مار قول اإلمام أ?د مع قول األئمة ا7الثة أو رواية Z  ،ذااإلمام أ?د Z شأن آخر وظاهر ا�ذهب خالف ه

استدلوا ] ذلك و ،وأن القطع ا�ذكور x ا3ديث إنما هو نقصان األجر ،األئمة ا7الثة x أن ذلك ال يبطل الصالة قول مع
ا ما ا ما ا ما ا ما وووودرؤدرؤدرؤدرؤااااال يقطع الصالة Áء وال يقطع الصالة Áء وال يقطع الصالة Áء وال يقطع الصالة Áء و": ه وسلم قالبما رواه أبو داود من حديث أ´ سعيد ر� اهللا عنه أن ا²a ص± اهللا علي

 .?لوه ] أن ا�راد نقص األجر ال اإلبطال معنا و?لوا ا3ديث حديث أ´ ذر اzي "استطعتماستطعتماستطعتماستطعتم
رواه اإلمام أ?د  ، هذاأن زينب بنت أ´ سلمة مرت ب� يدي ا²a ص± اهللا عليه وسلم فلم تقطع صالتهبوأيضاً استدلوا 

 .دهبإسناوابن ماجة 
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أتانا رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم و�ن x : واستدلوا أيضاً بما رواه اإلمام أ?د وأبو داوود عن الفضل بن عباس أنه قال
 .بذلك با�بادية صحراء ليس ب� يديه سkة و?ار aا وíبٌَة يعبثان ب� يديه فما 

Ðهور العلماء من : قال اaووي، واهللا عليه وسلم x قبلته وأيضاً استدلوا بمرور الشيطان أو كون الشيطان عرض للن² ص±
 ،السلف واrلف أنه ال يبطل الصالة مرور Áء، ولم يأمر ا²a ص± اهللا عليه وسلم أحداً بإAدة الصالة من أجل ذلك

 .هذا قول x هذه ا�سألة، وتأولوا أن ا�راد نقص الصالة بشغل القلب بهذه األشياء
 .أن ا�رأة وا3مار أيضاً يقطعانها ويفسدانها � عنهالروايت ىذهب اإلمام أ?د x إحد :القول ا7ا6

 .با7الث ا�رأة وا3مار والÇبأن الصالة تقطع الظاهرية وهو قول  :القول ا7الث
ول ا7ا6 عنه أن ا�رأة القفأما هنا  ،Z قول كما تقدم مع األئمة ا7الثة x أن ا�رأة وا3مار ال يقطعان الصالةاإلمام أ?د 

، أن ثالث لعل ذلك يكون أظهر قوال و اعت¯ناهول الصالة والظاهرية قوêم أن ا7الثة تقطع ،وا3مار يقطعانها ويفسدانها
 .نقول القول ا7الث للظاهرية أن ا7الثة تقطع الصالة

x بعضها و] خالف ما ذهب إ°ه األئمة وäن اختار قطع الصالة بهذه األشياء ا7الثة ] خالف مذهب اإلمام أ?د 
  ،ا7الثة

َ
قطع الصالة ا�رأة أنه يقد صح عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم  :شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقاال

ال بعد ثبت ذلك من رواية أ´ ذر وأ´ هريرة وابن عباس وعبد اهللا بن مغفل ر� اهللا عنهم ثم ق ،وا3مار والÇب األسود
 .فال يkك �عارض هذا شأنه ،وÑيح غ� صحيحوÑيح غ� صحيحوÑيح غ� صحيحوÑيح غ� صحيح صحيح غ� Ñيحصحيح غ� Ñيحصحيح غ� Ñيحصحيح غ� Ñيح: : : : واzي Aرض هذا ا3ديث قسمانواzي Aرض هذا ا3ديث قسمانواzي Aرض هذا ا3ديث قسمانواzي Aرض هذا ا3ديث قسمانذلك 

 األسود ر?ه اهللا تعا� قال تبطل الصالة بمرور ا�رأة وا3مار والÇبآل الشيخ بن إبراهيم  و�ذلك ما نقل عن الشيخ �مد
 ةأو ب� يديه بقدر ثالث ،هذا إذا �ن ا�رور ب� ا�ص® وسkته إن �ن Z سkة نفل، صالة فرض أوx إذا �ن إماماً أو منفرداً، 

 .هذا اrالف x هذه ا�سألة ،أذرع من قدمه
ال مانع أن نذكر ما اzي جعلهم ال مانع أن نذكر ما اzي جعلهم ال مانع أن نذكر ما اzي جعلهم ال مانع أن نذكر ما اzي جعلهم وووو    ،،،،وبعضهم أخرج ا�رأة أيضاً من هذه ا7الثةوبعضهم أخرج ا�رأة أيضاً من هذه ا7الثةوبعضهم أخرج ا�رأة أيضاً من هذه ا7الثةوبعضهم أخرج ا�رأة أيضاً من هذه ا7الثة    ،،،،بعض العلماء أخرج ا3مار من هذه ا7الثةبعض العلماء أخرج ا3مار من هذه ا7الثةبعض العلماء أخرج ا3مار من هذه ا7الثةبعض العلماء أخرج ا3مار من هذه ا7الثةو 

    ....هذه ا7الثةهذه ا7الثةهذه ا7الثةهذه ا7الثة    sرجون ا�رأة وا3مار منsرجون ا�رأة وا3مار منsرجون ا�رأة وا3مار منsرجون ا�رأة وا3مار من
شبهتمونا با3م� والçب، لقد : ن ا�رأة تقطع الصالة فغضبت وقالتإن Aئشة ر� اهللا عنها �ا قيل êا أ قالوا x ا�رأة

لو �نت ، قالوا ووهذا ا3ديث أخرجه اMخاري ،وهو يص® بالليل معkضةب� يدي ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنام كنت 
ألن اعkاض Aئشة  ،رد عليه بأنه ليس فيه د°ل ] ما �ن بصددهيُ لكن هذا القول  ،ر x صالةتقطع صالته ما استم

لو وzلك  ،وا3ديث إنما جاء x ا�رور ،ر� اهللا عنها ب� يدي رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم وهو يص® ال يسð مروراً 
ا�قصود ا�رور أن يمر من ا°م� لليسار أو من اليسار  ،ال قطعهاأمام ا�ص® ما أثر x صالته و اهذه األشياء ثابت�ن أحد 

وبال شك أن ا�رأة لو اضطجعت x  ،وفرق ب� ا�رور واالضطجاعوفرق ب� ا�رور واالضطجاعوفرق ب� ا�رور واالضطجاعوفرق ب� ا�رور واالضطجاع ،فاعkاض Aئشة ر� اهللا عنها ال يسð مروراً  ،لليم�
أما لو مرت  ،ئمة أو معkضةهذا إذا �نت نا ،�ن كذلك ما بطلت الصالة لو ،قبلة ا�ص® بال شك ال بد أن يكون �رماً 

 .يمنة أو يýة فهنا تنقطع الصالة
x بيت أم سلمة وc إحدى أزواجه ر� اهللا �ن يص® ألن ا²a ص± اهللا عليه وسلم  أيضاً استدلوا ] إخراج ا�رأة

أو عمر بن أ´  ،عليه وسلم عنهن أÐع� يقول فجاء عبد اهللا بن أ´ سلمة ابنها من أ´ سلمة قبل أن ت;وج با²a ص± اهللا
ولم تمتنع  ،فجاءت زينب وc طفلة صغ�ها فمنعها ،سلمة يريد أن يتجاوز ب� يدي الرسول ص± اهللا عليه وسلم فمنعه

وهنا قالوا أن عدم االستئناف للصالة أن  ،ُهن� أغلب ولم يستأنف الصالة: ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالفلما سلم وع¯ت، 
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    ::::هذا االستدالل *واب�عن هذا ا3ديث واب Èلكن وبال شك هذا د°ل ] صحة الصالة،  ، صحتهاذلك د°ل ]
 . ض بصحيحضعيف ومع ضعفه معارَ  ،وخصوصاً عند ا�عارضة ،والضعيف ال تقوم به حجة ،أن هذا ا3ديث ضعيف :األولاألولاألولاألول
هذا x  ا3قيقة من ذكر وجدت ولعل هنا نذكر تأويًال، ما ،ا�رأة: والرسول ص± اهللا عليه وسلم قال ،أن اMنت صغ�ة :ا7ا6ا7ا6ا7ا6ا7ا6
Zرواية ا3ديث وقيد ا�رأة با3ائض" قو x يدها وال ليست ا تها3ائض حيض همن العلماء من رد هذه وقال هذف "قد تقدم x

ما ك ةاMالغ ةنا c ا�Çفلو ?لناه أن ا�راد با3ائض ه ،رجلها، فاستنكر هذا ورده لكن أقول لو ?لنا هذا ] فرض ثبوته
ِ̧مار(x حديث  ِ̧مارال يقبل اهللا صالة حائض إال  ِ̧مارال يقبل اهللا صالة حائض إال  ِ̧مارال يقبل اهللا صالة حائض إال  �نت *فت  ، سواءً ةذكره من قبل ا�راد به ا�Çف اقد تقدم معنوفا3ائض  )ال يقبل اهللا صالة حائض إال 
راد فا� ، و�الو�نما ذكر ا3يض ألنه من خصائص النساء فقال ا3ائض ،عالمة من عالمات اMلوغ ا�ذكورة بأيبا3يض أو 

Çفة وال تدخل فيها أفما ا�انع أن �مل هذا ا3ديث ] فرض ثبوته ] أن ا�راد بتقييد ا�رأة ا3ائض  ،فةبه ا�Çنها ا�
ا�وافق بينه وب� مرور زينب بنت أ´  ،د ا�رأة با3ائضو] هذا يكون ا�وافق ب� هذا ا3ديث اzي هو قّي  ،الصغ�ة

 ،c صغ�ة وا²a ص± اهللا عليه وسلم قال ا�رأة ، فإذاً ولم يستأنف الصالة وهو يص® سلمة أمام ا²a ص± اهللا عليه وسلم
إذاً يرد عليه و] هذا  هذا ا3ديث، هذا x نقد. تبطل الصالة الصغ�ة والبذلك فإذاً Ëرج ، Çفةا� أيأو ُهنا ا3ائض 

 أو x ا3ديث أن ن ا²a ص± اهللا عليه وسلم بّ� والصغ�ة ال تدخل x هذا أل ةاالستدالل بأن زينب �نت صغ�ة طفل
Óوليست الصغ�ة تبطل الصالة ا�رأة ال. 

جاء وا²a ص± اهللا عليه وسلم يص®  ح�úديث ابن عباس ر� اهللا عنهما  هوصخصف ا3مار من هذه ا�سألةإخراج أما 
وهذا حديث  ،ا3مار ترتع ولم ينكر عليه أحد رسلأو ،انتفمر ب� يدي بعض الصف وهو راكب ] ?ار أ ،باaاس بم;
نه x آخر ألقالوا  ،ن هذا ا3ديث ناسخ 3ديث عبد اهللا بن مغفل وأ´ هريرة ر� اهللا عنهإمعنا، قالوا  تقدمصحيح وقد 

 وهذا Èاب عنه ، حياة ا²a ص± اهللا عليه وسلم
ً
م يكن ألنه ل ،ا�خصص هنا أو دعوى النسخ غ� �مل ال(وط :أوال

أي فعل ابن عباس مع صالة ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،x آخر 3ظة من حياة ا²a ص± اهللا عليه وسلم هذا الفعل
حديث عبد اهللا بن مغفل ر� اهللا عنهما ون يكون حديث أ´ هريرة أإذ من اÎائز  ،الصف من أمامبأصحابه عندما مر 

نعم من يقول بالنسخ البد أن و ،نعلم تأخر النسخ النسخ أن ومن �وط ،حديث أ´ ذر ر� اهللا عنه بعد حجة الوداعو
 .دعوى النسخ ال تتمفتب� ي ، و�ذا لمفيعرف ا�تقدم من ا�تأخر ،يعرف تواريخ ا�تون

 ،ب� يدي بعض الصف: و�نما قال ،ب� يدي ا²a ص± اهللا عليه وسلمإنه مر عباس ر� اهللا عنهما لم يقل ابن أن  :ثانياً 
هذا يكون فع± ، غ�ه ألن سkة اإلمام سkة Zغ�ه ألن سkة اإلمام سkة Zغ�ه ألن سkة اإلمام سkة Zغ�ه ألن سkة اإلمام سkة Zال ال ال ال ا�أموم ال يقطع صالته Áء ال الÇب وا�أموم ال يقطع صالته Áء ال الÇب وا�أموم ال يقطع صالته Áء ال الÇب وا�أموم ال يقطع صالته Áء ال الÇب وو�ن نقول بموجب ذلك أن 

 .zلك دعوى النسخ مردودة ،االستدالل بهذا ] النسخ ال يستقيم، ألنه ال بد من معرفة ا�اريخ وا�اريخ هنا غ� منضبط
كما قال ابن القيم  هوُمعارض ،هذه ا7الث ا�رأة وا3مار والÇب األسودنص ]  هذا اrالف ] أن ا3ديثÛرج إذاً من 

كن أن يkك هذا اaص ال¤يح الصحيح �عارض ال  يمفال ،ما Ñيح غ� صحيح أو صحيح غ� Ñيحإر?ه اهللا تعا� 
ه وب� سkته أحد هذه ه وب� سkته أحد هذه ه وب� سkته أحد هذه ه وب� سkته أحد هذه فيكون القول ببطالن صالة ا�ص® إذا مر بينفيكون القول ببطالن صالة ا�ص® إذا مر بينفيكون القول ببطالن صالة ا�ص® إذا مر بينفيكون القول ببطالن صالة ا�ص® إذا مر بين ا،Ñ¨ ايكون بهذه الصفة ال يكون صحيح

و�ما حدده الشافعية  ،،،،قدمه إ� مõن سجودهقدمه إ� مõن سجودهقدمه إ� مõن سجودهقدمه إ� مõن سجوده    طنطنطنطنفإن لم يكن Z سkة فمقدار سجوده، من موفإن لم يكن Z سkة فمقدار سجوده، من موفإن لم يكن Z سkة فمقدار سجوده، من موفإن لم يكن Z سkة فمقدار سجوده، من مو ،القول الراجحالقول الراجحالقول الراجحالقول الراجح    نه هونه هونه هونه هوأأأأاألشياء األشياء األشياء األشياء 
ن هذه ا7الثة ن هذه ا7الثة ن هذه ا7الثة ن هذه ا7الثة أأأأ جح x هذه ا�سألة واهللا أعلميk اaحو، هذا اzي وهو x الغالب ] هذا ،وا3نابلة بثالثة أذرع x الغالب

أما  ،فيما غ� هذه ا7الثة "ن الصالة ال يقطعها Áءن الصالة ال يقطعها Áءن الصالة ال يقطعها Áءن الصالة ال يقطعها Áءأأأأ"هذا من حديث أ´ سعيد  ما خالف ، ولعلصالة أي تبطلهاصالة أي تبطلهاصالة أي تبطلهاصالة أي تبطلهاتقطع التقطع التقطع التقطع ال
مله ] مله ] مله ] مله ] ����لعل هناك لعل هناك لعل هناك لعل هناك فففف ،ال يقطعها Áءال يقطعها Áءال يقطعها Áءال يقطعها Áءعموم حديث  يدخل �ت وأما غ� هذه ا7الثة فهو ،مخصوصة باzكرفهذه ا7الثة 
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    ....ن واهللا أعلمن واهللا أعلمن واهللا أعلمن واهللا أعلمهذا ا3ديث فيحمل ] اMطالهذا ا3ديث فيحمل ] اMطالهذا ا3ديث فيحمل ] اMطالهذا ا3ديث فيحمل ] اMطال    xxxx    وأماوأماوأماوأما    ،،،،نقصان األجرنقصان األجرنقصان األجرنقصان األجر
        ::::أحõم هذا ا3ديث أو فوائدهأحõم هذا ا3ديث أو فوائدهأحõم هذا ا3ديث أو فوائدهأحõم هذا ا3ديث أو فوائده 
 ا3كمة x قطع هذه األشياء ا7الثة لصالة الرجل، ا�رأة وا3مار والÇب األسود؟ 

        ؟؟؟؟األمر sتلف من بعضها Mعضاألمر sتلف من بعضها Mعضاألمر sتلف من بعضها Mعضاألمر sتلف من بعضها Mعض    م أنم أنم أنم أنا3كمة x قطع هذه األشياء ما وجه ا�وافق بينه؟ هل بينها توافق أا3كمة x قطع هذه األشياء ما وجه ا�وافق بينه؟ هل بينها توافق أا3كمة x قطع هذه األشياء ما وجه ا�وافق بينه؟ هل بينها توافق أا3كمة x قطع هذه األشياء ما وجه ا�وافق بينه؟ هل بينها توافق أما ما ما ما 
إذا مرت بينه وب� سkته، أو لم يكن Z سkة ومرت بينه وب� مõن  طع صالة ا�ص®طع صالة ا�ص®طع صالة ا�ص®طع صالة ا�ص®ا3كمة من كونها تقا3كمة من كونها تقا3كمة من كونها تقا3كمة من كونها تققالوا x قالوا x قالوا x قالوا x     ا�رأةا�رأةا�رأةا�رأة

x صحيح مسلم من وzا جاء ألن ا�رأة موضع فتنة، وانشغال قلب بما يتناD مع مõنة الصالة ومقامها، : قالوا ،سجوده
    ،،،،أقبلت x صورة شيطانأقبلت x صورة شيطانأقبلت x صورة شيطانأقبلت x صورة شيطان    ؛؛؛؛إن ا�رأة إذا أقبلتإن ا�رأة إذا أقبلتإن ا�رأة إذا أقبلتإن ا�رأة إذا أقبلت( :أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قال مار� اهللا عنهبن عبد اهللا حديث جابر 

 الصورة بأنها هنا ا²a ص± اهللا عليه وسلم بّ� ف )فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأِت أهله فإن معها مثل اzي معهافإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأِت أهله فإن معها مثل اzي معهافإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأِت أهله فإن معها مثل اzي معهافإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأِت أهله فإن معها مثل اzي معها
x Ïاء واالنشغال أو إشغال القلب  تأêالمّ عصورة شيطان ففيها من اإل x أن ا�رأة هذا يتب� من فوالعبادة،  طاعةا هو

ربما ا�رأة ترغب  ،و�نما �ع; آخر ،عندما قرنت بهذين ا3يوان�، ليس �نجس ا�رأة وليس rستها، ليس األمر كذلك
ا�رأة وال aجاستها كونها  سةr يسل بهذا األمر ترغب x أن تكون فاتنة *ماêا وحسنها وبهيئتها وزيها وما إ� ذلك، فإذاً 

لو مرت ا�رأة من أمام ا�رأة لو مرت ا�رأة من أمام ا�رأة لو مرت ا�رأة من أمام ا�رأة لو مرت ا�رأة من أمام ا�رأة êذا  ،للعبادة هو ألمر آخر �ا فيها من اÎاذبية وميل القلوب إ°ها وهذا مناٍف  إنما ،تقطع الصالة
êا مثل ما  ، ال تقطع الصالة بمع; اMطالن، إنما ¨صلاÎواب الاÎواب الاÎواب الاÎواب ال    مرأة مرت من أمامها هل تقطع صالتها؟مرأة مرت من أمامها هل تقطع صالتها؟مرأة مرت من أمامها هل تقطع صالتها؟مرأة مرت من أمامها هل تقطع صالتها؟ااااوc تص®، وc تص®، وc تص®، وc تص®، 

األجر ولكن ال تبطل الصالة، فصالته  نقصأو مõن سجوده، ي ،سkته فيما لو مر الرجل أمام الرجل بينه وب�¨صل 
 .تكون صحيحة ] هذا واهللا أعلم

جاء x الصحيح� من حديث أ´ هريرة  zاو ،تأÏ أمكنتهو ترغب بقربه وأن الشياط� ،الشياط�ب صلة فلعل Z أما ا3مارأما ا3مارأما ا3مارأما ا3مار
) امعتم نهاق ا3م� فتعوذوا باهللا من الشيطان فإنها رأت شيطانإذا س: (ر� اهللا عنه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قال

 و�ذلك لقرب ،فا�ص® معرض aهيقه ا�نكر" إن أنكر األصوات لصوت ا3م�: "قال تعا� ،وللحمار صوت منكر
 .ا�تقدم 3ديثالشياط� منه لكونها تألف ا3م� وتقرب منها كما اتضح aا من ا

أنه يقطع صالة ا�ص® فقد جاء ا�¤يح بذلك بقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم عندما  األسوداألسوداألسوداألسودووووأما ا3كمة كون الÇب أما ا3كمة كون الÇب أما ا3كمة كون الÇب أما ا3كمة كون الÇب  
شيطان الوهنا ذكر  ،فذكر ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه شيطان "إن�ه شيطان": ما بال األسود من األ?ر واألبيض قال سئل

أعلم أنه من شياط� الçب، والشياط� ليست مقت¤ة اzي يظهر واهللا  هل هو من شياط� اÎن أو من شياط� الçب؟هل هو من شياط� اÎن أو من شياط� الçب؟هل هو من شياط� اÎن أو من شياط� الçب؟هل هو من شياط� اÎن أو من شياط� الçب؟
�        {] اÎن وzلك جاء x كتاب اهللا � ��ِنِنِنِن

ْْ ْْ
Îِس َواÎِس َواÎِس َواÎنِْْْْس َوا نِ نِ نِ ِ

ْْ ْْ
إذاً x اإلنس شياط� وá اÎن شياط�، كذلك x ا½واب  }    َشيَاِطَ� اإلَشيَاِطَ� اإلَشيَاِطَ� اإلَشيَاِطَ� اإل

ة هذا الÇب، الشيطان جاء ن هذا الÇب أو الشيطان جاء x صورإقال ، و�ن �ن يلعله واهللا أعلم هو بهذا فإذاً  ،شياط�
 ،اهللا سبحانه وتعا� جعل للجن مقدرة ] ا�مثل بغ�ها من ا�خلوقات، ووالشيطان قد يتمثل بالÇب ،بصورة هذا الÇب

جاء وصفه  لكz ،هذا اzي يظهر واهللا أعلم وليس من شياط� اÎن ولكن اzي يظهر واهللا أعلم أنه من شياط� الçب
 .سود اzي ليس فيه عالمة غ� السوادباMهيم أي األ

 Óسواء �نت ا�رأة أو ا3مار  ،هذه األشياءمرور من أجلها تقطع الصالة أو يقطع الصالة أنهها العلماء ذكر فهذه ا3كمة ال
 .أو الÇب األسود

 صالته من اaقص أو من اب وضع السkة أمام ا�ص® �ñحباست :äا تقدمäا تقدمäا تقدمäا تقدممع غ�ه مع غ�ه مع غ�ه مع غ�ه فمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث فمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث فمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث فمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث 
وتقدم معنا بأن اËاذ السkة ليس واجباً بل هو سنة ]  ها،وسور êا من آفات نقصها وفساد ،ف� حصانة للصالة ،اMطالن
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 .ذلك قد فرط فيما لو مر من أمامه أحدبو�ن ص± بغ� سkة صحت صالته ولكن يكون  ،القول الصحيح والراجح
    ؟ ؟ ؟ ؟ أو ال يعتقدأو ال يعتقدأو ال يعتقدأو ال يعتقد    تتخذ السkة سواء يعتقد مرور أحدتتخذ السkة سواء يعتقد مرور أحدتتخذ السkة سواء يعتقد مرور أحدتتخذ السkة سواء يعتقد مرور أحد    ثم اËاذ السkة هل تكونثم اËاذ السkة هل تكونثم اËاذ السkة هل تكونثم اËاذ السkة هل تكون 

فإن �ن  ،فيتخذ السkة ويص® إ� سkةأو يمر حيوان،  يمر أحداً  النقول األصح x ذلك أن تتخذ السkة و�ن �ن يعتقد أن 
عله كما جاء x أو إ� Áء مرتفع، أو Èعله هو ما يستطيع أن x È مثابة اÎدار، إ� جدار ص± إ� جدار أو ما يكون

لك، ويكون �zن x أرض رمل أو فيها تراب فيخط خطاً sط خطاً إذا أو بسهم أو ع( أو  ،ا3ديث كمؤخرة الرحل
ن ا�ص® إذا أل ،أن تزاحمن صان صالته من اMطالن ويكون قد منع الر?ة الx Ó تلقاء وجهه وهو x صالته  قد بذلك

فيكون أدF لقبول  ة êذه الر?ةفوضع هذه السkة يمنع ا�زا? ،ال وجهه وهو x صالتهوقف x الصالة �نت الر?ة x قب
¨رص ] صالته فال يتساهل فيها أو يفتح ينبØ أن نه حريص ] صالته وأصالته وأدF لعظم أجرها، وبال شك ا�ص® 

 .ا�تقدم� ] القول�قص أجرها أو بطالنها aثغرة 

    )))).W.W.W.W((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
إذا ص± إذا ص± إذا ص± إذا ص± (: قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم    ::::قالقالقالقالأنه أنه أنه أنه عنه عنه عنه عنه     عن أ´ سعيد اrدري رعن أ´ سعيد اrدري رعن أ´ سعيد اrدري رعن أ´ سعيد اrدري ر���� اهللا اهللا اهللا اهللا    ::::êذه ا3لقة هوêذه ا3لقة هوêذه ا3لقة هوêذه ا3لقة هو    حديثناحديثناحديثناحديثنا

Á أحدكم إ�Á أحدكم إ�Á أحدكم إ�Á تازء ء ء ء أحدكم إ�È تاز أنÈ تاز أنÈ تاز أنÈ أن ٌٌ     ،،،،متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه )فإن أفإن أفإن أفإن أبببب فليقاتلُه فإنما هو شيطان فليقاتلُه فإنما هو شيطان فليقاتلُه فإنما هو شيطان فليقاتلُه فإنما هو شيطان    ،،،،ب� يديه فليدفعهب� يديه فليدفعهب� يديه فليدفعهب� يديه فليدفعه    يسkه من اaاس فأراد أحديسkه من اaاس فأراد أحديسkه من اaاس فأراد أحديسkه من اaاس فأراد أحٌدٌ
 .))))فإن معه القرينفإن معه القرينفإن معه القرينفإن معه القرين(((( وá روايةوá روايةوá روايةوá رواية

 .x الصحيح فلسنا úاجة إ� بيان درجتها3ديث كما نرى 
        ::::أما األلفاظ الواردة x هذا ا3ديثأما األلفاظ الواردة x هذا ا3ديثأما األلفاظ الواردة x هذا ا3ديثأما األلفاظ الواردة x هذا ا3ديث    
 .أي أراد أن يمر ب� يديه ،هو من اÎواز وهو ا�رور" أن Èتازأن Èتازأن Èتازأن Èتاز"
وهذا ينطبق عليه Mعد الشيطان  ،دعُ إذا نَ  نَ َط تسمية الشيطان بالشيطان بهذا االسم إما أنه مشتق من شَ " فإنما هو شيطانفإنما هو شيطانفإنما هو شيطانفإنما هو شيطان"

َ ،ق وعن ر?ة اهللا سبحانه وتعا�عن ا3  .نَ فتكون نونه أصلية شَط�
وا�راد بالشيطان x هذا هل هو من شياط� وا�راد بالشيطان x هذا هل هو من شياط� وا�راد بالشيطان x هذا هل هو من شياط� وا�راد بالشيطان x هذا هل هو من شياط�  ،فهذا x اشتقاق اسم الشيطان êذا ،ن إذا احkقطَ يَ شَ  ما أنه مشتق من شاَط �و

 اإلنس أو من شياط� اÎن؟اإلنس أو من شياط� اÎن؟اإلنس أو من شياط� اÎن؟اإلنس أو من شياط� اÎن؟
" فإن معه القرينفإن معه القرينفإن معه القرينفإن معه القرين"اهللا عليه وسلم x الرواية األخرى  و�ما ب� ا²a ص± ،اzي يظهر واهللا أعلم أنه من شياط� اإلنس 

قرينه من اÎن هو اzي دفعه  أي والقرين سيأÏ بيانه، أي هو اzي دفعه إ� ذلك، فيكون الشيطان من اÎن هو اzي دفعه
 . zي يظهر واهللا أعلمانس هذا فهو من شياط� اإل ،êذا، وهو بهذا صار بهذا ا�رور بمثابة الشيطان

هذه الÇمة ] [؟؟؟[فإذا �ن معه فقد ال  ،وهذا يكون مع اإلنسان ،ا�صاحب من شياط� اÎن :ا�قصود با�قارن" القرينالقرينالقرينالقرين"
 ].غ� واضحة x ا�حاJة ا�سموعة

لسالح وهل ا�قصود ?ل ا ،ولعله يأÏ معنا زيادة بيان êذا ،مدافعته بما يمكن أن يندفع به :ا�راد بمقاتلته هنا" فليقاتلهفليقاتلهفليقاتلهفليقاتله"
 .أو غ� ذلك

        ::::األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث
إماماً �ن أو منفرداً، أما ا�أموم فسkته إمامه �ا  ،استحباب وضع السkة ب� يدي ا�ص® فرضاً �نت أو نفالً     ::::ا3كم األولا3كم األولا3كم األولا3كم األول

ال : ال¯ ر?ه اهللا تعا� يقول وقد ذكر ابن عبد، "ةإنما اإلمام جن": جاء x صحيح مسلم أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قال
 .خالف ب� العلماء أن ا�أموم ال ي§ه من مر ب� يديه



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ٨٧ - 

 

وجه االستدالل كما هو ظاهر قول ا²a ص± اهللا عليه ولم  ،سنة وليست بواجب: وهذا ا3ديث من أدلة من قال بأن السkة
من هنا قالوا أن هذا د°ل ]  فاألمر إذاً  ،سkهمع; ذلك أنه قد يص® إ� Áء ال ي """"إذا ص± أحدكم إ� Áء يسkهإذا ص± أحدكم إ� Áء يسkهإذا ص± أحدكم إ� Áء يسkهإذا ص± أحدكم إ� Áء يسkه""""

 . السنية وال يكون للوجوب
بينه وب� سkته، فكأنما اعتدى  جاء مارٌ فإن فإن فإن فإن أن ا�ص® إذا وضع شيئاً يستk به x صالته و¨à به صالته     ::::ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6

 بماذا يدافعه؟بماذا يدافعه؟بماذا يدافعه؟بماذا يدافعه؟] حق من حقوقه، وá هذا ا3الة يدافعه، 
Óاألمور ال ýيندفع بها، ويتدرج بأي  x من ذلك، فإن gد، فال يتجاوز أكAذلك إ� أن يصل إ� األقوى، فإن رده باإلشارة و

 .حÌ لو أدى ذلك إ� وقوعه ،فإن لم يكن فبأقوى ،فبدفعه دفعاً يس�اً  ،لم يكن
لكن لكن لكن لكن ، ، ، ، ن حÌ با�شابكة باأليديفا�قاتلة هنا قد تكو" فليقاتلهفليقاتلهفليقاتلهفليقاتله"قال و�ما جاء x ا3ديث و?له بعض العلماء ] هذا  

    ؟؟؟؟هل يكون بالسالحهل يكون بالسالحهل يكون بالسالحهل يكون بالسالح
وهذا >مع ب� العلماء ] أنه ال يقاتله بالسالح، إنما ا�قصود با½فع،  ،يكون ذلك بالسالح الظاهر واهللا أعلم أنه ال

ص® نفسه إ� سkته ولو استطاع أن ¨ول بينه وب� ا�رور بتقدمه، أي تقدم ا� ،بمقدار ما يندفع به و¨ول بينه وب� ا�رور
Z ن ذلكõ² ص± اهللا عليه وسلم ،لaته يمنع ا�رور  ،وقد فعل ذلك اk² ص± اهللا عليه وسلم أنه تقدم إ� سaورد عن ا

  .فإذا هذا أيضاً هذا من أسا°ب الرد وا�نع للمار ب� يدي ا�ص® ة،سkالبينه وب� 
فقالوا x جعلها سkة أال  ،ن عمود أو ع( أو رمح وما شابه ذلك منصوباً م اً أن السkة قد تكون شاخص    ::::ا3كم ا7الثا3كم ا7الثا3كم ا7الثا3كم ا7الث

  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟يقف مواجهاً êا، فليأخذ عنها قليًال يمنة أو يýة، 
كونه يأخذ يمنة أو يýة منها فهذا  إذاً ف ،أو بعبادة أو الصالة êذه األشياء ،قالوا خشية أن يكون x ذلك تشبه بعبادة األوثان

ال يمكن أن فا�ص® اzي يرجو ا7واب من اهللا سبحانه وتعا�  ،حتماذه نيته حÌ و�ن لم يكن للمص® ه ،ةلثريع اسد
ولكن سداً لثريعة يأخذ عنه قليًال يمنة أو  ،ولكنه أراد بهذا الشاخص ?اية لصالته ،êذا الشاخص يكون عمله صالةً 

 .zي يتيx Z ý ذلكيýة فيجعله ] حاجبه األيمن أو ] حاجبه األيý ا
 .ما تقدم وتب� aا ذلككفإذاً ا�ار هنا اzي يمر من اإلنس x هذه الصورة إنما هو من شياط� اإلنس ال من شياط� اÎن  
يعÙ  ،قيقيةا3قاتلة ا�ولعل بعض العلماء ?ل ذلك ]  ،وتب� aا بأن االقتتال هو ا�دافعة بما يمكن أن يندفع به 

 أما إذا تيý بأد� من ذلك وهذا ما ،ولكن كما قلنا أنه ال يصل إ� هذا ا3د إال إذا عدم ما قبله ،ما شابه ذلكالتشابك و
أو إ� ما يكون قتًال إال إذا خاف  ،ال يأÏ إ� أقواها مبا�ة ،هو أيضاً x رد الصائل إذا صال ] أحد فهو يُرد بأيý األمور

 ،باأليý لم ينتفعأما إذا لم يكن كذلك فليدفعه بأيý األمور ثم يتدرج إذا  ا،ذا ¥رجالغدر من ذلك الصائل فلعل x ه
 . �صل به الغاية وا�قصود من هذه ا�دافعة ماإ� يتدرج إ� األقوى ثم األقوى إ� أن يصل 

 .فإذا هذا x حديث ا�نع والرد أن ا½فع والرد بهذا ا�ار ب� يدي ا�ص® وب� سkته
 فهل Z أن يدفَعه؟فهل Z أن يدفَعه؟فهل Z أن يدفَعه؟فهل Z أن يدفَعه؟    ،،،،وأراد أحد أن يمر ب� يديهوأراد أحد أن يمر ب� يديهوأراد أحد أن يمر ب� يديهوأراد أحد أن يمر ب� يديه    ،،،،وc إذا لم يضع ا�ص® سkة Zوc إذا لم يضع ا�ص® سkة Zوc إذا لم يضع ا�ص® سkة Zوc إذا لم يضع ا�ص® سkة Z    مسألةمسألةمسألةمسألةتأÏ معنا إذاً 

وليس Z ا½فع بما هو مذكور x هذا ا3ديث، لو أشار إ°ه إشارة لرده والرد  ،لعل Ðهور العلماء يقولون أن ا�ص® هنا مفرط
حق فحينئٍذ  ،إذا �ن Z سkة "إذا وضع أحدكم سkةإذا وضع أحدكم سkةإذا وضع أحدكم سkةإذا وضع أحدكم سkة""""ا جاء عند وضع السkة ألن اaص إنم ،ما ا�قاتلة فقالوا ال يقاتلأ ،نعم
أما إذا لم يضع سkة فمع; ذلك هو ا�فرط وا�فرط كأنه x هذه ا3الة إن صح ا�عب�  ،°قاتلفليدافع و عدي عليهZ تُ 

 .وضع سkة ب� يديه °تñ بها فا½فع إنما يكون äن ،يسقط حقه x هذه ا�دافعة وá هذه ا�قاتلة واهللا أعلم
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ستدرك حديثاً فات x حلقة أولعل x هذا الوقت ا�تبñ من هذه ا3لقة  ،بعد هذا ا3ديث يأتينا أو ننتقل إ� حديث آخر 
    ،،،،x باب �وط الصالةx باب �وط الصالةx باب �وط الصالةx باب �وط الصالة ،وهو ليس بعيد ،ت الع� عنه x ح� التسجيل x حلقته فنأÏ به اآلنغزاوسابقة وهو x ا�نهج 

قال قال قال قال : : : : عن معاوية بن أ´ ا3كم رعن معاوية بن أ´ ا3كم رعن معاوية بن أ´ ا3كم رعن معاوية بن أ´ ا3كم ر���� اهللا عنه أنه قال اهللا عنه أنه قال اهللا عنه أنه قال اهللا عنه أنه قال: : : : x الçم x الصالة بغ� جنسها، فا3ديثx الçم x الصالة بغ� جنسها، فا3ديثx الçم x الصالة بغ� جنسها، فا3ديثx الçم x الصالة بغ� جنسها، فا3ديث    ووووع ا3ديث هع ا3ديث هع ا3ديث هع ا3ديث هوموضووموضووموضووموضو
إن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaاس إنما هو التسبيح وا�كب� وقراَءة إن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaاس إنما هو التسبيح وا�كب� وقراَءة إن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaاس إنما هو التسبيح وا�كب� وقراَءة إن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaاس إنما هو التسبيح وا�كب� وقراَءة ": رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم

 .حاجة إ� بيان درجته فا3ديث x الصحيح فلسنا x ،رواه مسلمرواه مسلمرواه مسلمرواه مسلم "القرآنالقرآنالقرآنالقرآن
 . ويكون بمع; ذكر اهللا سبحانه وتعا� ،فمعناه ا�Úيه وا�قديس هللا سبحانه وتعا� التسبيحالتسبيحالتسبيحالتسبيحأما *مة  

    ::::وأما ا3ديث فله سببوأما ا3ديث فله سببوأما ا3ديث فله سببوأما ا3ديث فله سبب
هو إذا عطس العاطس فقال ا3مد هللا فيقول Z أخوه : والتشميتوالتشميتوالتشميتوالتشميتا3كم، أ´ فشّمته معاوية بن  ،أن رجًال عطس x الصالة

فأنكر ا�صلون عليه من الصحابة رضوان  ،ا3كم وهو x الصالةأ´ اهللا فهذا هو التشميت، فشّمته معاوية بن ير?ك 
ولو أنكروا كذلك لõنوا  ،أنهم أنكروا بالçمبقد يتبادر إ� اzهن  ،نكروا بالçمأما ، نكارإما فهمه من باهللا عليهم 

إ� ذلك من ا3رªت الÓ ال تبطل ما لكنهم �نت إما بإشارة أو غمزة أو  ،ع فيهوقعوا فيما أرادوا أن يمنعوا الرجل من الوقو
ثم بعد الصالة  ،ما أفهمه ذلك ولكن ليس بكالمبفأنكروا عليه ذلك باإلشارة أو  ،ها الصالة ولكن ليس بالçمب

س، إنما هو التسبيح وا�كب� وقراءة س، إنما هو التسبيح وا�كب� وقراءة س، إنما هو التسبيح وا�كب� وقراءة س، إنما هو التسبيح وا�كب� وقراءة إن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaاإن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaاإن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaاإن هذه الصالة ال يصلح فيها Áء من Àم اaا"علمه ا²a ص± اهللا عليه وسلم فقال 
 . فإذاً هذا سبب ا3ديث "القرآنالقرآنالقرآنالقرآن

 "إذا عطس فحمد اهللا فشمتهإذا عطس فحمد اهللا فشمتهإذا عطس فحمد اهللا فشمتهإذا عطس فحمد اهللا فشمته"وقد جاء اaص بذلك  ،ن ا�شمت ال يشمت العاطس إال إذا ?د اهللاأ :و] هامو] هامو] هامو] هامشششش هذا نقول هذا نقول هذا نقول هذا نقول
ر �ن حسن ،أما إذا لم ¨مد اهللا العاطس، عطس فلم ¨مد اهللا فال يشمت

�
ر با3مد لكن حسنذُ ا، لكن لو ُذك

�
، من أجل اك

 x جاءإنما ن يدZ F وهو لم ¨مد اهللا فاaص أوأما  ،اهللا سبحانه وتعا� ثم يُشمت بعد ذلك ويدZ F بهذا ا½Aء أن ¨مد
 ".من عطس فحمد اهللا فشمتهمن عطس فحمد اهللا فشمتهمن عطس فحمد اهللا فشمتهمن عطس فحمد اهللا فشمته"
    لو عطس العاطس x الصالة وقال ا3مد هللا هل ذلك يبطل صالته؟ لو عطس العاطس x الصالة وقال ا3مد هللا هل ذلك يبطل صالته؟ لو عطس العاطس x الصالة وقال ا3مد هللا هل ذلك يبطل صالته؟ لو عطس العاطس x الصالة وقال ا3مد هللا هل ذلك يبطل صالته؟     

من جنس أقوال الصالة، فال تبطل  ذكرٌ  –فال تبطل الصالة به  ،من جنس الصالة ه ألنه ذكرٌ ال، ال يبطل صالت :اÎواب
 .الصالة به

شمت العاطس فهنا تغ� ا3ال، ألن ا3مد تÚيه هللا تقديس هللا، ثناء ] اهللا، ذكر هللا، أما هناك  ،أما إذا شمته ا�ص®
ما �ن هللا  اكر العلماء أن الصالة تبطل بكاف اrطاب ما عدآلد- عندما قال ير?ك اهللا، وذإ� افان¤ف اrطاب 

فإذاً ا�شمت عندما  ،ذلك فتبطل به، تبطل بكاف اrطاب اوأما ماعد ،لرسوZ ص± اهللا عليه وسلم وأسبحانه وتعا� 
اهللا وما خرج  وأما ا3امد فقد ?د ،شمت العاطس ان¤ف إ� غ� اهللا سبحانه وتعا�، فخاطب غ� اهللا سبحانه وتعا�

 . فإذاً هو ذكر من نوع الصالة ال تبطل الصالة به ،عن ذلك
        ::::3ديث3ديث3ديث3ديثااااهذا هذا هذا هذا     منمنمنمناألحõم ا�ستنبطة األحõم ا�ستنبطة األحõم ا�ستنبطة األحõم ا�ستنبطة 

أن ا�خاطبة بكاف : الصالة ولو با½Aء عمداً يبطل الصالة وêذا قال الفقهاء äا تقدمx فكما أسلفنا أن ¥اطبة اaاس 
وتعا� أو لرسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم، ألن ¥اطبة اaاس فيها إعراض عن  اrطاب تبطل الصالة إال ما �ن هللا سبحانه

نه إإذا قام أحدكم x صالته ف": ثبت x الصحيح� عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه قالومناجاة اهللا سبحانه وتعا�، 
 . إذاً فكأنه عدل عن هذه ا�ناجاة إ� غ�ه "يناI ربه
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 Zتأكد ب Z ويحا�ص® يستو 
ْ
بل يفرغ قلبه ويستجمعه  �ن، هٍ  حضور قلبه x الصالة، فال يلهيه عن معانيها وأحواêا أي ُمل

إن إن إن إن " فا²a ص± اهللا عليه وسلم كما جاء x الصحيح� أنه قال البن مسعود ر� اهللا عنه ،ستحضار ما يقول فيها ويفعلال
عليها ببدنه وقلبه، و�ما تقدم معنا x ا�اه القبلة أن اال�اه عند نعم اإلنسان ينشغل بصالته ويقبل  "x الصالة لشغالً x الصالة لشغالً x الصالة لشغالً x الصالة لشغالً 

  ::::نوAننوAننوAننوAنا�ص® 
 .ا�اه بدW-6   ا�اه قل²  --

ا�سلم ليس Z من صالته و ،فيقبل إذاً ] صالته بقلبه ،إ� الكعبة واال�اه اMد6سبحانه وتعا� اهللا إ�  فاال�اه القل²
فإذا استح§ قلبه x صالته *ها �ن Z أجر الصالة  ،ستح§ قلبه x صالته يكون أجرهبمقدار ما اف ،عقل منها إال ما
 . غ� ذلك كما جاء x ا3ديثإ� Z إال السدس إال الع( ليس قد يكون  ،فإن نقص �ن بمقدار ما نقص ،تامة

ا�داومة ]  هذه هذه ا�واظبة ووأجره وتمامه مبÙ ] ،فإذاً ا�سلم ¨رص ] سالمة صالته فال ينشغل عنها بشاغل
 . الصالةx استحضار القلب 

ا3كم بإAدة الصالة مع أنه تكلم، والçم و¥اطبة الب( x الصالة أ´ هنا ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يأمر معاوية بن 
إAدة بلم يأمر معاوية  �اذا لم يأمر؟�اذا لم يأمر؟�اذا لم يأمر؟�اذا لم يأمر؟، يبطلها، ا�خاطبة بالçم يبطلها، ا²a ص± اهللا عليه وسلم ما أمر معاوية، لم يأمره

 Zالصلوات ا�اضيات أالصالة وال سأ x ًالصلوات ا�اضيات أهل تكلم أيضا x ًالصلوات ا�اضيات أهل تكلم أيضا x ًالصلوات ا�اضيات أهل تكلم أيضا x ًأن يكون عليه فيما يستقبل من حياته  ال؟ال؟ال؟ال؟    ممممهل تكلم أيضا Øإنما علمه ما ينب
ا�سلم بهذا األمر كون ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يأمر معاوية ر� اهللا عنه بإAدة الصالة أن ف ،ومن أمره ومن صلواته

 . Èب عليه إAدة ما م+ نه ال، فإإذا فعل العبادة ] وجه غ� صحيح ] جهل منه ثم علم ذلك
 إAدةأمر بإAدة ما م+، إنما أمره  فا²a ص± اهللا عليه وسلم ما ،أيضاً من ذلك يدخل x هذا قصة ا�9ء x صالته
 ²aة، °علمه ص± اهللا عليه وسلم، ولو �ن اJ² ص± وسلم ص± اهللا عليها3اāه بذلك لكفاه ذلك، لكن ا ، لو أنه أخ

̄ه بالطريقة الصحيحة x الصالة إال  اهللا عليه وسلم أراد بهذا ا�عليم أن يرسخ x بال هذا ا�9ء، وzلك ما أعلمه وما أخ
 �طمئنان، فجاء فسلم ] االخشوع و فص± فإذا با3ال هو هو، عدم ،فإنك لم تصل�  بعد أن ص± أكg من مرة، ارجع فصل

، وهكذا تكرر منه حÌ بلغ الرجل فإنك لم تصل�  م فرد عليه الصالة و السالم وقال ارجع فصل� سلا²a ص± اهللا عليه و
 ما ¨تمل بعده، فسأل ا²a ص± اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا واهللا ال أحسن غ� هذا فعلمÙ، فعلمه ا²a ص± اهللا امبلغ

سن صالته وسلم فõن أرسخ Z، لكن هل قال أعد ما م+؟ ألن هذا ا�9ء هكذا �نت صالته،  ُ̈ سن صالته هل �ن  ُ̈ سن صالته هل �ن  ُ̈ سن صالته هل �ن  ُ̈ وحده ثم وحده ثم وحده ثم وحده ثم للللهل �ن 
ً  ²a ص± اهللا عليه وسلم؟²a ص± اهللا عليه وسلم؟²a ص± اهللا عليه وسلم؟²a ص± اهللا عليه وسلم؟اااا    يييي9999ء عندء عندء عندء عند �ً  ،لكن ومع ذلك ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يأمره بإAدة ما م+ ،"ال"حتما

 هللا عليه وسلم هل تكلمت x الصلوات ا�اضيات؟ ا3كم ما سأZ ا²a ص± اأ´  كذلك معاوية بن
�ن األمر قبل هذا يعÙ كما x حديث زيد بن األرقم ر� اهللا قد الواقع هنا ¨تمل أنه تكلم، و ،واألمر ¨تمل أنه تكلم 

دنا صاحبه x دنا صاحبه x دنا صاحبه x دنا صاحبه x إن كنا aتÇم x الصالة ] عهد رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم، يُكلم أحإن كنا aتÇم x الصالة ] عهد رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم، يُكلم أحإن كنا aتÇم x الصالة ] عهد رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم، يُكلم أحإن كنا aتÇم x الصالة ] عهد رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم، يُكلم أح": عنه x ا3ديث ا�تفق عليه
��ِ قَانِتِ�َ ِ قَانِتِ�َ ِ قَانِتِ�َ ِ قَانِتِ�َ {    ::::حاجته حÌ نزلتحاجته حÌ نزلتحاجته حÌ نزلتحاجته حÌ نزلت �� طَطَطََطىىىى َوقُوُموا ِهللا َوقُوُموا ِهللا َوقُوُموا ِهللا َوقُوُموا ِهللا ْْ ةِ الْْْْوُسوُسوُسوُْسْ

َ
ةِ الال
َ

ةِ الال
َ

ةِ الال
َ

ال �� لََواِت َوالصلََواِت َوالصلََواِت َوالصلََواِت َوالص�� ��  الص��
َ

 الصَحافُِظوا َ]
َ

 الصَحافُِظوا َ]
َ

 الصَحافُِظوا َ]
َ

مرنا بالسكوت ونهينا عن الçم    }َحافُِظوا َ]
ُ
مرنا بالسكوت ونهينا عن الçمفأ
ُ
مرنا بالسكوت ونهينا عن الçمفأ
ُ
مرنا بالسكوت ونهينا عن الçمفأ
ُ
وطبعاً  """"فأ

 دئx با�ن هذا  ،ليس كحديث اaاس x ا�جالس و�و ذلك تهم،جاء x الرواية 3اج Àمهم x الصالة اzي يظهر هو ما
ا3كم عنده علم بهذا من قبل أو ليس عنده علم ما سأZ ا²a أ´ فقد يكون معاوية بن  ،األمر لكن جاء ا�a عنه

 . þء منهالص± اهللا عليه وسلم عما �ن x صلواته السابقات وال أمره باإلAدة 
 :من األحõم أيضاً ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم أيضاً ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم أيضاً ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم أيضاً ا�ستنبطة من هذا ا3ديث
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أن هذه الصالة أن هذه الصالة أن هذه الصالة أن هذه الصالة "وهذا ظاهر من ا3ديث  ،طالن صالة من تكلم x الصالة Aمداً لغ� مصلحتهاما أÐع عليه العلماء من ب
ما إفإذاً ال يصلح فالصالح ضده الفساد فليست صا3ة ف� فاسدة، فليس هناك وسط  "اaاساaاساaاساaاس    ال يصلح فيها Áء من Àمال يصلح فيها Áء من Àمال يصلح فيها Áء من Àمال يصلح فيها Áء من Àم

] بطالن صالة من تكلم فيها Aمداً لغ� فثلك العلماء أÐعوا  ،ما هناك حال وسط ب� األمرين، صا3ة أو فاسدة
 . با�حريم�Aاً �Aاً �Aاً �Aاً مصلحتها 

فهذا كما تقدم معذور *هله، فا²a ص± اهللا عليه وسلم ما أمر معاوية ر� اهللا عنه وال أمر ا�9ء x  إذا �ن جاهالً إذا �ن جاهالً إذا �ن جاهالً إذا �ن جاهالً أما 
 .صالتهما السابقة اصالته أن يعيد

    :واaائم و�ذر ال§ير وا�تÇم �صلحة الصالةاختلف العلماء x الساc واÎاهل وا�كره  
عمًال بهذا ا3ديث اzي معنا وúديث  ،إ� بطالن الصالة x [ هذا ومنهم ا3نفية وا3نابلةومنهم ا3نفية وا3نابلةومنهم ا3نفية وا3نابلةومنهم ا3نفية وا3نابلةفذهب Ðاعة من العلماء  --------

إن x الصالة إن x الصالة إن x الصالة إن x الصالة : : : : كنا نسلم عليك x الصالة فkد علينا قال عليه الصالة والسالمكنا نسلم عليك x الصالة فkد علينا قال عليه الصالة والسالمكنا نسلم عليك x الصالة فkد علينا قال عليه الصالة والسالمكنا نسلم عليك x الصالة فkد علينا قال عليه الصالة والسالم": قال الصحابة للن² ص± اهللا عليه وسلم
 .بن مسعود ر� اهللا عنه كما تقدم من قبل عبد اهللاوهذا حديث  "لشغالً لشغالً لشغالً لشغالً 

WWWW----  ع من العلماء منهمÐ الشاف÷الشاف÷الشاف÷الشاف÷وووواإلمامان مالك اإلمامان مالك اإلمامان مالك اإلمامان مالك وذهب  x م جاهًال أو ناسياً أنهÇميع إ� صحة صالة ا�تÎرحم اهللا ا
الصالة أو لم يكن x شأنها، سواء �ن إماماً أو سواء �ن الçم x شأن  ،أو ظاناً أن صالته تمت فسلم وتكلم ،الصالة

أ?د واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية  رواية عن اإلمامرواية عن اإلمامرواية عن اإلمامرواية عن اإلماممأموماً فإن الصالة عندهما تامة يبÙ آخرها ] أوêا، وهذا القول 
 ،وسلم من ر�عت�ا²a ص± اهللا عليه  اعندما سه منها حديث ذي ا°دينمنها حديث ذي ا°دينمنها حديث ذي ا°دينمنها حديث ذي ا°دينوأد�هم ] ذلك عدة أدلة  ،و�ث� من ا�حقق�و�ث� من ا�حقق�و�ث� من ا�حقق�و�ث� من ا�حقق�

وحديث وحديث وحديث وحديث  ،"ُعã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليهُعã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليهُعã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليهُعã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليه": ثم من األدلة ] ذلك قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم
    .هنا اzي معنا حديث اMاب �مول ] العامد العالم بذلك معاويةمعاويةمعاويةمعاوية

ال ال ال ال     ل§ير ا�تÇم لغ� مصلحتها [ هؤالءل§ير ا�تÇم لغ� مصلحتها [ هؤالءل§ير ا�تÇم لغ� مصلحتها [ هؤالءل§ير ا�تÇم لغ� مصلحتها [ هؤالءاااا    ذرذرذرذرإذا يكون بهذا فيما يظهر واهللا أعلم أن الساc واÎاهل وا�كره واaائم و�إذا يكون بهذا فيما يظهر واهللا أعلم أن الساc واÎاهل وا�كره واaائم و�إذا يكون بهذا فيما يظهر واهللا أعلم أن الساc واÎاهل وا�كره واaائم و�إذا يكون بهذا فيما يظهر واهللا أعلم أن الساc واÎاهل وا�كره واaائم و�
بناًء ] هذه األدلة الÓ معنا وهو كما قلنا ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية و�ث� من تبطل صالتهم فيما يظهر واهللا أعلم تبطل صالتهم فيما يظهر واهللا أعلم تبطل صالتهم فيما يظهر واهللا أعلم تبطل صالتهم فيما يظهر واهللا أعلم 

قد يكون ق¤ت ف ،وذي ا°دين تكلم بعد سالم اإلمام وقد �ن يظن أن الصالة قد تمت ،ا�حقق� بناًء ] هذه األدلة
لم (فقال ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،الصالة وهو ال يدري وzلك سأل ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنسيت أم ق¤ت الصالة

 ْ وا Àم ذي قُ فسأل الصحابة ا3اJين وªن منهم أبو بكر وعمر ر� اهللا عن اÎميع فصد�  ،قال ب± )ولم تق¤ َس أن
 ،فدل ذلك ] عدم اMطالن هنا بهذا الظن ،يه وسلم قام وب; ] ما م+ ولم يستأنف الصالةفا²a ص± اهللا عل ،ا°دين

فهذه أمور خارجة عن اإلرادة  "عã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعã ألمÓ عن اrطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"كذلك ا�كره واaاK ود°له ا�تقدم 
    . واهللا أعلم أنها ال تبطل الصالة بها جحفاzي يk ،وال ¥تاراً êذه األفعال ،وليس بعمد من اإلنسان

    ))))-W-W-W-W((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
 باب ا3ث ] اrشوع x الصالةباب ا3ث ] اrشوع x الصالةباب ا3ث ] اrشوع x الصالةباب ا3ث ] اrشوع x الصالة 

x تعريف أبو الشيماء وقال  ،اrشوع x اMدن واM¤ والصوت: السكون فيها، وقال اMغويهو  :اrشوع x الصالةاrشوع x الصالةاrشوع x الصالةاrشوع x الصالة    ::::تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه
 . هو ا�ذلل وا�واضع هللا بالقلب واÎوارح: اrشوع

 ،فيتلÔ األمر بقبول وانقياد للحق، واالنصياع ،مر، واالستسالم للحكمÐِاع اrشوع هو ا�ذلل لآل :وقال ابن القيم
  .ه وينكa ýظر الرب إ� قلبه وجوارحهبقل ]يتضح[و ،ويستسلم للحكم بال معارضة وال رأي

 ال اÎوارح؟ال اÎوارح؟ال اÎوارح؟ال اÎوارح؟هل اrشوع من أعمال القلب أو من أعمهل اrشوع من أعمال القلب أو من أعمهل اrشوع من أعمال القلب أو من أعمهل اrشوع من أعمال القلب أو من أعم    ،،،،و] ضوء األقوال ا�تقدمة نشأ خالف أهل العلمو] ضوء األقوال ا�تقدمة نشأ خالف أهل العلمو] ضوء األقوال ا�تقدمة نشأ خالف أهل العلمو] ضوء األقوال ا�تقدمة نشأ خالف أهل العلم
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 فهل يكون من هذا أو يكون من هذا؟ ،كون من أعمال اÎوارح وقد يكون من أعمال القلبي فالسكون هنا قد 
هذا ما نص  ،بناء ] ا�عريفات السابقة ،القلب واÎوارح :اrشوع Èتمع فيه األمراناrشوع Èتمع فيه األمراناrشوع Èتمع فيه األمراناrشوع Èتمع فيه األمرانواzي يتب� واهللا أعلم من هذا أن 

ا�قطوع قول ا�اب÷ سعيد بن من باب وا3ديث  ،وZ د°ل من Àم السلف "واÎوارحللقلب  نه AمL أ": عليه الرازي فيقول
حبه صفهذا من األدلة ] أن اrشوع x الظاهر ي" لو خشع قلب هذا rشعت جوارحه: "ا�سيب ر?ه اهللا تعا� إذ يقول

إلنسان اzي يفعل ا�عا� ظاهراً يعÙ � ط،حصل x الظاهر تغ� تب� أن ا½اخل ليس منضب ، و�ذاخشوع x ا½اخل
وهذا نقوZ �ن  ،مادام يعمل ا�عصية فالقلب فيه مرض و¨تاج إ� عالج ،فنقول x مثل هذا القلب فيه مرض حتماً 

اهللا قال ا�قوى هاهنا  اتِق : فإذا قيل Z اً،أو يkك واجب ايرتكب معصية إما sل بواجب أو يرتكب �رم، يعÙ يأÏ منهي
 بقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم، نعم ا�قوى هاهنا لكن êا دالئل ظاهرة ويش� 

ً
، تظهر ] اÎوارحأن إ� قلبه، مستدال

أما إذا  ،فإذا ظهر ] اÎوارح ا�عا� ففيه داللة ] وجود خلل x القلب ،ما يظهر ] اÎوارح فيه داللة أو قرينة فإذاً 
قد يكون ا½اخل سليماً أو تكون فيه  ،ها ا�صنع أحياناً فتكون قرينةبألنه ¨صل  ،نة�ن الظاهر سليماً، فنقول هذه قري

 .عندنا اهذه قرينة وليس c واضح، إنما هذه قرينة ] سالمة اMاطن ،علة اهللا أعلم
 ،اÎوارحد°ل ] أن اrشوع x القلب و" لو خشع قلب هذا rشعت جوارحه"فçم سعيد بن ا�سيب ر?ه اهللا تعا�  

 . فإذاً هذا تعريف اrشوع، يكون اrشوع بالقلب واÎوارح
    بال شك أن استحضاربال شك أن استحضاربال شك أن استحضاربال شك أن استحضاروووو    ،،،،وأن العبد sشع x صالته ويقبل عليها ببدنه وبقلبهوأن العبد sشع x صالته ويقبل عليها ببدنه وبقلبهوأن العبد sشع x صالته ويقبل عليها ببدنه وبقلبهوأن العبد sشع x صالته ويقبل عليها ببدنه وبقلبه    ،،،،معنا بعض اإلشارة إ� هذامعنا بعض اإلشارة إ� هذامعنا بعض اإلشارة إ� هذامعنا بعض اإلشارة إ� هذا    تقدمتقدمتقدمتقدمولعل ولعل ولعل ولعل 

x القلبx القلبx القلبx أسباب    القلب Z أسبابالصالة Z أسبابالصالة Z أسبابالصالة Z الصالة....    
        ::::من هذه األسباب الÓ يذكرها العلماءمن هذه األسباب الÓ يذكرها العلماءمن هذه األسباب الÓ يذكرها العلماءمن هذه األسباب الÓ يذكرها العلماء

اÛنس  ،فإذا استعاذ العبد من الشيطان فاهللا سبحانه تعا� وقاه إياه وذهب ا� من الشيطان الرجيما� من الشيطان الرجيما� من الشيطان الرجيما� من الشيطان الرجيماالستعاذة باهللا تعاالستعاذة باهللا تعاالستعاذة باهللا تعاالستعاذة باهللا تع :األولاألولاألولاألول
 .يبعده عن صالتهويشغله ويوسوس Z فألن الشيطان إنما يأÏ اإلنسان x صالته  ،الشيطان وذهب

 ،عاً لإلمام �ن مأموماً ويسمع اإلمام يقرأ، سواء �ن هو القارئ ا�ص® أو سامتدبر قراءة الصالة وأنواع اzكر فيهاتدبر قراءة الصالة وأنواع اzكر فيهاتدبر قراءة الصالة وأنواع اzكر فيهاتدبر قراءة الصالة وأنواع اzكر فيها :ا7ا6ا7ا6ا7ا6ا7ا6
 x يسمعها معا6فيفكر Óهذه اآليات ال،  x ثم يفكرªر�وعه حر áسجوده، هذا فيه تذلل وت الصالة تنقالتها و á

ألن  ،نكسار فيه تعظيم هللا سبحانه وتعا�العبد ينكý هذا اال ،تعظيم هللا سبحانه وتعا� ،وخضوع هللا سبحانه وتعا�
هللا ُسبحانه وتعا�، نعم لو �ن هذا أمام انكسار إنما �ن هللا سبحانه وتعا� وهو مدح للعبد أن ينكý وينثÙ هذا اال

أو �خلوق مثله نعم هذه ذلة وصغار، أما x جانب اهللا سبحانه وتعا� فهو مدح، فالعبد يتذلل وينكý ب�  ا�ذلل لعبد
 .�سلمذا اوحسن فعل ê يدي اهللا سبحانه وتعا� هذا موطن ?د

عند استحضار عظمة اهللا سبحانه وتعا� ال ف ،ه°إوأن ا�ص® يناجيه متوجهاً  استحضار عظمة اهللا سبحانه وتعا�استحضار عظمة اهللا سبحانه وتعا�استحضار عظمة اهللا سبحانه وتعا�استحضار عظمة اهللا سبحانه وتعا� :ا7الثا7الثا7الثا7الث
 .Z األجر °عظموهو يقبل ] صالته  ،ينشغل بغ� هذا

 .وعظمتهوعظمتهوعظمتهوعظمته    معرفة ضعف اإلنسان وفقره x حالة ر�وعه وسجوده Îالل اهللا سبحانهمعرفة ضعف اإلنسان وفقره x حالة ر�وعه وسجوده Îالل اهللا سبحانهمعرفة ضعف اإلنسان وفقره x حالة ر�وعه وسجوده Îالل اهللا سبحانهمعرفة ضعف اإلنسان وفقره x حالة ر�وعه وسجوده Îالل اهللا سبحانه :الرابعالرابعالرابعالرابع
وÈد  ،القلب معهف يمنة ويýةفإذا ذهب اaظر  ،ألن اaظر يتبعه القلب Mëاً  ،ح¤ اaظر x موضع السجودح¤ اaظر x موضع السجودح¤ اaظر x موضع السجودح¤ اaظر x موضع السجود :اrامساrامساrامساrامس

 بمتابعة ما يقرأ أو ما باZ وفكرهموضع سجوده ويشغل  إ�فثلك حري به أن ينظر  ،اإلنسان ما يشغله إذا �اوز x ب¤ه
 .حرªت وتنقالت x الصالةيسمع، وما يمر عليه من أذ�ر و

 .خبث�أو من أجل مدافعة أحد األ أكل أو �ب من أجل شهوة أن ال يدخل الصالة وهو x انشغال بالأن ال يدخل الصالة وهو x انشغال بالأن ال يدخل الصالة وهو x انشغال بالأن ال يدخل الصالة وهو x انشغال بال :سادسسادسسادسسادسالالالال
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Ïالصالة، ولعل هذا السبب األخ� يأ x هذه األمور تع� بإذن اهللا تعا� ] استحضار القلب Z زيادة بيان إن شاء اهللا 
 .تعا�

م الَعَشاء م الَعَشاء م الَعَشاء م الَعَشاء (: عن أنس رعن أنس رعن أنس رعن أنس ر���� اهللا عنه أن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه أن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه أن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه أن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال    ::::معنا حديث واحد وهومعنا حديث واحد وهومعنا حديث واحد وهومعنا حديث واحد وهوفففف    ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثأما أما أما أما   �� ��دددد ٌٌ إذا قإذا قإذا قإذا قٌٌ
 .لسنا x حاجة بيان درجته ،طبعاً x الصحيح ،،،،ُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليه )ا به قبل أن تُصلوا ا�غربا به قبل أن تُصلوا ا�غربا به قبل أن تُصلوا ا�غربا به قبل أن تُصلوا ا�غربووووؤُ ؤُ ؤُ ؤُ بدبدبدبداااافففف

        ::::ةةةةاأللفاظ الوارداأللفاظ الوارداأللفاظ الوارداأللفاظ الوارد
 .به وقت الِعشاء بالكýتعÜ طعام الليل، اzي يُ  :بالفتح وا�د ، وهوالَعشاءالَعشاءالَعشاءالَعشاء

 ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمن من من من     ةةةةستنبطستنبطستنبطستنبطا�ا�ا�ا�    األحõماألحõماألحõماألحõم 
واaفوس متشوقة إ°ه فإن األفضل هو تقديم الطعام  ،م طعام العشاءقدّ قد دل ا3ديث ] أنه إذا �ن وقت صالة ا�غرب و

 .مر األولاألينشغل باZ لو ص± وهو كذلك هذا فلكن ينبa Øا هنا أن ندرك أنه متشوق إ°ه  ،قبل أداء الصالة
 .أن ال sُرج الصالة عن وقتها :ا7الثاألمر  .أن ال يفّوت أمراً واجباً عليه :األمر ا7ا6

فهنا ما  ،>رد رغبة Aبرة ال تؤثر فيه و�ذا ëب نظره عن الطعام نسيه وأقبل ] صالتهأما إذا �ن  ،فإذا �قق ذلك فنعم
إنما ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمر هنا  األلزم، الصالة هو اzي ينبØ وهويكون ا�قديم x األكل ُهنا Z وجه، بل تقديم 

كون الصالة تلك فثقبل صالة ا�غرب من أجل أن ال ينشغل القلب، فإذا لم يكن ¨دث هذا االنشغال العشاء بتقديم 
 .c ا�قدمة

] العشاء، ] األكل، وهذا أمر  الصالة يمتقد Èب: الصالة أو sُرج الصالة عن وقتها، نقول ه يؤخرؤكذلك لو �ن بقا
ن عوا3اجة إ� الطعام تشغل القلب  ،ا�طلوب x الصالة هو حضور القلب زم، وتب� من ذلك أن ا3كمة x هذا هو أنال

 لكن كما أسلفت أنه مقيد بما إذا لم ،ل تقديم األكل ] الصالة �ؤدى الصالة براحة بال وحضور قلبفُفض�  ،الصالة
 .Ëرج الصالة عن وقتها

لكن Ðهور العلماء ?لوا تقديم لكن Ðهور العلماء ?لوا تقديم لكن Ðهور العلماء ?لوا تقديم لكن Ðهور العلماء ?لوا تقديم واألصل x األمر أنه يقت' الوجوب،  ،شاء ] صالة ا�غربهنا عندنا أمر بتقديم العَ 
    ....القول الراجحالقول الراجحالقول الراجحالقول الراجحهو هو هو هو ولعل هذا ولعل هذا ولعل هذا ولعل هذا الطعام ] الصالة ] اaدب، الطعام ] الصالة ] اaدب، الطعام ] الصالة ] اaدب، الطعام ] الصالة ] اaدب، 

يعÙ الصالة باطلة من  ،بالظاهر ا3ال عمال x هذهلم يصحوا الصالة وأما الظاهرية فحملوه ] الوجوب ] منهجهم، ف 
إنما أن األمر أصلها، فال تصح وال تنعقد ] مذهب أهل الظاهر، لكن Ðهور العلماء قالوا بأن الصالة صحيحة x هذا و

 .للندب هو
 Øا ينبä Øا ينبä Øا ينبä Øا ينبäهذا ا�قامأأأأ x هذا ا�قامن ينبه إ°ه x هذا ا�قامن ينبه إ°ه x هذا ا�قامن ينبه إ°ه x فيقدم عن  ،و�و ذلك أن ا�سلم ال يتحرى أوقات الصالة �ا يشغله عنها من أكل و�ب ن ينبه إ°ه

أن تكون الرغبة  :كما تقدم مقيد لكنه إذا حصل فإنه، أو يؤخر عنه، أما أن يتحرى الوقت فهذا äا ال ينبØ الصالة وقت
انت4 �ط من هذا  أما لو ،فهذا يُقّيد بهذه ،ثم ال sرج الصالة عن وقتها ،باZ عن الصالةالنشغل ولو ص±  ،ُملّحة إ°ه

 .الة مقدمة واهللا أعلمفحينئٍذ فالص
ص± وهو منشغل قلبه بهذا األكل أو بهذا الطعام  الو فرضنا إنسان ،و] هذا فالصالة صحيحة أيضاً حÌ مع انشغال القلب

أو ال(اب، وص± قبل أن يأكل أو أن ي(ب انشغل قلبه، فالصالة صحيحة و�ن �ن حصل فيها نقص أّي x أجرها بمقدار 
 .عقل منها خشع فيها أو ما صالته إال ما منفا�سلم ليس Z ، باZ اما انشغل عنه

هو ( :سأ�ه Aئشة ر� اهللا عنها عن اال�فات x الصالة قال �اواألحاديث تدل ] مثل هذا، فا²a ص± اهللا عليه وسلم 
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ص من نقِ ضاً اختالس يُ فكذلك االنشغال أو انشغال القلب x الصالة هو أي )اختالس sتلسه الشيطان من صالة العبد
 . فالعبد حري به أن يثبت ] بدنه وقلبه ،أجر العبد

    ))))))))باب ا�سـاجدباب ا�سـاجدباب ا�سـاجدباب ا�سـاجد((((((((
  �سجد ومقدمة x هذا�سجد ومقدمة x هذا�سجد ومقدمة x هذا�سجد ومقدمة x هذااااانذكر تعريف نذكر تعريف نذكر تعريف نذكر تعريف 

 ،ولعله يصح ،وزن ِمفَعل] بكý ا�يم ِمسَجد ويكون  ،ويقال بالفتح بالكý هو :لغةوا�سجد  ،Ðع مسجد :ا�ساجدا�ساجدا�ساجدا�ساجد
 .[ ذلك من اللغة واهللا أعلم، وهو اسم مõن السجود ،يم َمسِجدx لغة بفتح ا�يم و�ý اÎأو 

 وتعريفه 
ً
A�: األرض هو مسجد x ² ص± هللا عليه وسلم  ،ف� موضعaوجعلت � األرض مسجداً و طهوراً "لقول ا" 
 .افيسð مسجد ،نأو غ� بنيا اسواء �ن بنيان ،هو ما خصص أو حدد إلقامة الصالة فيه: هنا د با�سجدالكن لعل ا�ر

هو äا اختص به ا²a ص± اهللا عليه وسلم عن  "وجعلت � األرض مسجداً ": ولعل x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم
فاألمم السابقة واألنبياء السابق� إنما أبيحت êم الصلوات x مواضع  ،ت به أمته عن األمم السابقةص� وبما خُ  ،األنبياء

فã أي مõن  ،و�ذلك أمته ،أما ا²a ص± اهللا عليه وسلم فã أي مõن تدر�ه الصالة ص± ها،ال يصلون x غ� ¥صوصة
وز الصالة فيها كمواقع Èكن من األماكن الÓ ال يتدرك ا�سلم الصالة أو وقت الصالة فإنه يص® x ذلك ا�õن ما لم 

 .لعله يأÏ معنا Áء من هذا إن شاء اهللا تعا� ،] شا*تها من ا�a اaجاسة، وأعطان اإلبل وما جاء فيها، أو
وال يزال وهللا ا3مد فيه بعض الþء äا �ن x  ،�ن x زمن ا²a ص± اهللا عليه وسلم و�ذلك x العصور ا�تقدمةا�سجد 

 ،قويهم بضعيفهم فا�سلمون يتالقون فيه، Èتمع ،ا�سجد مõن للعبادة و�قامة الشعائر، زمن ا²a ص± اهللا عليه وسلم
اهللا عليهم بها من  فõن ا�حرومون من هذه ا�واهب يتلقونها ويأخذونها äن منّ  ،و�Aهم *اهلهم ،وغنيهم بفق�هم

 .واألغنياء والعقالء واألقوياء خوانهم العلماءإ
ع العلماء بطلبة العلم فيجتم ،ن ا�سجد �ن جامعة علمية، تلÔ فيه ا½روس بشÌ أنواعهاأأيضاً äا �ن x ا�سجد 

 .ويعلمونهم ما ¨تاجون إ°ه من علوم x شÌ أنواع العلوم
وªن ا�سجد هو  ،نه مقر للتشاور x أمور ا�سلم�، وفيه تعقد رايات اÎهاد، و�هز اÎيوشإأيضاً ا�سجد نستطيع أن نقول 

أحõم اإلسالم، و�ا  وفق هم تس�ªنت أمور، و[ Áء x حياة ا�سلم�، ذلك أن أساس حياتهم �نت قائمة ] ا½ين
 ،وهان شأنه ضعف أمر ا�سجد، فصلوا اإلسالم عن ا3ياة وق¤وه ] العبادات وأبعدوه عن >ال ا3ياة والسياسة

 وصار ال ينتابه إال الطبقة الÓ قد تكون �رومة من بعض أمور ا3ياة من اÎاه وا�ال وما إ� ،واستخف اMعض بمقامه
 . ذلك

 فهذا أمر  من ا�سلم� رى x كث� من اMتان من تن� بعض األشخاص عن ا�سجديُ  وأما ما
ً
إما تك¯اً أو تعا°اً أو انشغاال

وا�سجد إنما حدد وبÙ وأول عمل قام ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ا قدم وزنه، خاص به، و�أنه x ذلك ما أقام للمسجد 
إنما �ن لغاية والجتماع اaاس فيه و�واجدهم فما �ن هذا عبثا منه ص± اهللا عليه وسلم ، ا�دينة هو بناء ا�سجد

 .وتشاورهم x أمورهم
قاتل قاتل قاتل قاتل (: قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم    ::::قالقالقالقالأنه أنه أنه أنه عن أ´ ُهريرة رعن أ´ ُهريرة رعن أ´ ُهريرة رعن أ´ ُهريرة ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه     ::::أول األحاديث ا�قررة x هذا اMاب وهوأول األحاديث ا�قررة x هذا اMاب وهوأول األحاديث ا�قررة x هذا اMاب وهوأول األحاديث ا�قررة x هذا اMاب وهو 

، وêما من )قاتل اهللا ا°هود واaصارىقاتل اهللا ا°هود واaصارىقاتل اهللا ا°هود واaصارىقاتل اهللا ا°هود واaصارى: (يعÙ )واaصارىواaصارىواaصارىواaصارى( وزاد ُمسلموزاد ُمسلموزاد ُمسلموزاد ُمسلم    ،،،،متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه )مساجدمساجدمساجدمساجد    قبوَر أنبيائهمقبوَر أنبيائهمقبوَر أنبيائهمقبوَر أنبيائهم    اËذوااËذوااËذوااËذوااُهللا ا°هود اُهللا ا°هود اُهللا ا°هود اُهللا ا°هود 
̄ه مسجدا(: حديث Aئشة ر� اهللا عنها ̄ه مسجدا�ن إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق ̄ه مسجدا�ن إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق ̄ه مسجدا�ن إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق  .)أوأوأوأو				ك �ار اrلقك �ار اrلقك �ار اrلقك �ار اrلق(: وفيه )�ن إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق
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x أحدهما فلسنا úاجة إ� فيه لزيادات وبعض ا ،وا3ديث كما نرى x الصحيح� ،هذه األلفاظ وردت x هذا ا3ديث
 .x أحدهما بيان درجته ما دام x الصحيح� أو

        ::::األلفاظ الواردةاأللفاظ الواردةاأللفاظ الواردةاأللفاظ الواردة
ألن الطرد واإلبعاد من ر?ة اهللا هو اللعن،  ،وا�راد بذلك طردهم و�بعادهم من ر?ة اهللا سبحانه وتعا�: قاتل اهللا ا°هودقاتل اهللا ا°هودقاتل اهللا ا°هودقاتل اهللا ا°هود

لعن اهللا ا°هود لعن اهللا ا°هود لعن اهللا ا°هود لعن اهللا ا°هود ":  عنها x الصحيح� أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالAئشة ر� اهللا x حديثوقد جاء ذلك Ñ¨اً 
ابن وقال  ،)لعن: [ Áء x القرآن قتل فهو(قال ابن عباس ر� اهللا عنهما  "واaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجدواaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجدواaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجدواaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجد

�ن اهللا سبحانه وتعا� هو من شك  وبال )عليهم Aم ألنواع ال(، ومن قاتله اهللا فهو ا�غلوب ءدA: قاتلهم اهللا: (عطية
لعله جاء : فإذاً مع; قاتله هنا ،عز وجل اهللا وال أحد يغلب ،مقابله x ا�قاتلة حتماً ستكون الغلبة هللا سبحانه وتعا�

د إذا وبال شك أن العب ،من ر?ة اهللا سبحانه وتعا�واإلبعاد الطرد : م¤حاً به x ا3ديث اآلخر، هو اللعن، واللعن معناه
بعد عن ر?ة اهللا سبحانه وتعا� 

ُ
وهذا *ه كما قال العلماء والسلف x هذا  ،Ðع من ال(ور واآلثامx طاح فبال شك أنه أ

 .ا�ع;
     ::::هذا ا3ديث فيه عدة أحõمهذا ا3ديث فيه عدة أحõمهذا ا3ديث فيه عدة أحõمهذا ا3ديث فيه عدة أحõم

 éالرواية األو éالرواية األو éالرواية األو éالرواية األو x x x x² ص± اهللا عليه وسلم  هذا ا3ديثهذا ا3ديثهذا ا3ديثهذا ا3ديثaا ص± اهللا عليه "قاتل اهللا ا°هودقاتل اهللا ا°هودقاتل اهللا ا°هودقاتل اهللا ا°هود"قول اêسياق إنما قا x ا�وت وسلم، 
لعنة اهللا ] ا°هود واaصارى اËذوا قبور لعنة اهللا ] ا°هود واaصارى اËذوا قبور لعنة اهللا ] ا°هود واaصارى اËذوا قبور لعنة اهللا ] ا°هود واaصارى اËذوا قبور ": لّما نزل برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال( :قالت األن Aئشة ر� اهللا عنه

فإنما �ن ذلك x مرض موت ا²a ص± اهللا  ،رواية اللعن افهذ )تقول ¨ذر ما صنعوا أو ¨ذر äا صنعوا" أنبيائهم مساجدأنبيائهم مساجدأنبيائهم مساجدأنبيائهم مساجد
 .وسلمعليه 

عن Aئشة ر� اهللا عنها ف "أوأوأوأو				ك �ار اrلقك �ار اrلقك �ار اrلقك �ار اrلق"جاء من زيادة من قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  أما ما :الرواية ا7انيةالرواية ا7انيةالرواية ا7انيةالرواية ا7انيةوووو
تاها x ا3بشة فيها أا للن² ص± اهللا عليه وسلم كنيسة رتإن أم حبيبة وأم سلمة ر� اهللا عنهن أÐع� ذكر( :قالت

̄ه مسجداً فيه تلك الصور، أو				ك �ار اrلق عند ك �ار اrلق عند ك �ار اrلق عند ك �ار اrلق عند فيفيفيفين ن ن ن إن أوإن أوإن أوإن أو				ك إذا �ك إذا �ك إذا �ك إذا �": تصاوير فقال ̄ه مسجداً فيه تلك الصور، أوهم الرجل الصالح فمات، بنوا ] ق ̄ه مسجداً فيه تلك الصور، أوهم الرجل الصالح فمات، بنوا ] ق ̄ه مسجداً فيه تلك الصور، أوهم الرجل الصالح فمات، بنوا ] ق هم الرجل الصالح فمات، بنوا ] ق
عندما قدمت أم حبيبة وأم سلمة ر� اهللا عنهما من  �نت أوé وc فرواية ،إذاً هاتان روايتان للحديث )"اهللا يوم القيامةاهللا يوم القيامةاهللا يوم القيامةاهللا يوم القيامة
وأما اللعن فإنما �ن من ا²a ص± اهللا عليه  ،فقال هذا القول ا²a ص± اهللا عليه وسلم بما رأتا x ا3بشة؛ تاا3بشة فأخ¯

فيه األمم السابقة من  ت�ن ألن اإلخبار عما، و	كأألمة من الوقوع فيما وقع فيه ل اوسلم x مرض موته، وªن ذلك �ذير
اaبوي بال شك �ن مبعداً عن وبال شك أنه *ما �ن العمل ¥الفاً للهدي  ،الضالل هو ا�حذير من الوقوع x مثل عملهم

 . اهللا سبحانه وتعا�
أك¯ وأعظم، و�ال فغ�هم كذلك ¨رم  الفتنة فيهمالسيما للرجال الصا�3 ف ،�ريم ا�صاوير x ا�ساجد x هذا ا3ديثx هذا ا3ديثx هذا ا3ديثx هذا ا3ديث

 منلعالم أو وبال شك أن هذا إثم، و= ما �ن  ،ا�جسمات x ا�ساجد ا�صوير x ا�ساجد وجعل الصور x ا�ساجد أو
 Ïن ذلك أعظم فتنة وأعظم ذنباً وجرما، وسيأ� �rيُقتدى به أو يُظن فيه اzلك زيادة بيان إن شاء اهللا تعا�. 

�شابهة ذلك  ؛الÓ تتخذ أو �نت فيها القبور أو فيها ا�ماثيل ،ال تصح ا�ساجد أن الصالة x تلك أيضاً äا x هذا ا3ديثأيضاً äا x هذا ا3ديثأيضاً äا x هذا ا3ديثأيضاً äا x هذا ا3ديث
 .وسنأÏ إ°ه إن شاء اهللا تعا� ،جاء ا�a عن الصالة x ا�قابرقد ، وبعبادة األصنام
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    ))))WWWWWWWW((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
قال رسول اهللا ص± قال رسول اهللا ص± قال رسول اهللا ص± قال رسول اهللا ص± : : : : حديث أ´ هريرة رحديث أ´ هريرة رحديث أ´ هريرة رحديث أ´ هريرة ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قالفوقفنا x أثناء �ح ، وªن الوقت x ا3لقة ا�اضية قد ق¤ علينا

وêما من حديث وêما من حديث وêما من حديث وêما من حديث ، "واaصارىواaصارىواaصارىواaصارى" ق عليه، وزاد مسلمق عليه، وزاد مسلمق عليه، وزاد مسلمق عليه، وزاد مسلممتفمتفمتفمتف "قاتل اهللا ا°هود اËذوا قبور أنبيائهم مساجدقاتل اهللا ا°هود اËذوا قبور أنبيائهم مساجدقاتل اهللا ا°هود اËذوا قبور أنبيائهم مساجدقاتل اهللا ا°هود اËذوا قبور أنبيائهم مساجد": اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم
̄ه مسجداً وفيه  ̄ه مسجداً وفيه  اهللا عنها �نوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق ̄ه مسجداً وفيه  اهللا عنها �نوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق ̄ه مسجداً وفيه  اهللا عنها �نوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق     ....""""أوأوأوأو				ك �ار اrلقك �ار اrلقك �ار اrلقك �ار اrلق""""Aئشة رAئشة رAئشة رAئشة ر���� اهللا عنها �نوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ] ق

 هذا ا3ديث برواياته Ðع x ا½Aء ] الكفار وا°هود واaصارى، وب� السبب x ذلك هو اËاذ القبور أو قبور أنبيائهم 
لطرد واإلبعاد من ر?ة اهللا تعا�، أما قول ا²a ص± اهللا ا واللعن هو ،هنا تفيد مع; اللعن قاتلقاتلقاتلقاتلوتقدم معنا بأن  ،مساجد

ً بهذا استحقوا العقوبة أوأوأوأو				ك هم �ار اrلقك هم �ار اrلقك هم �ار اrلقك هم �ار اrلقعليه وسلم  �ً  . وقد تقدم معنا بعض األحõم ا�ستنبطة من هذا، فإذا
        ::::من مسائل هذا ا3ديثمن مسائل هذا ا3ديثمن مسائل هذا ا3ديثمن مسائل هذا ا3ديث

و�ما  ،�شابهة ذلك بعبادة األصنام ،فيها ا�ماثيل  عدم صحة الصالة x تلك ا�ساجد الÓ فيها القبور أو] ا3ديث دل 
فيكون بعد  ،ونذكر فيها عموماً وخصوصاً  ،ولعلنا نأÏ شيئاً من حكم الصالة x ا�قابر ،جاء ا�a عن الصالة x ا�قابر

 .هذا إن شاء اهللا تعا�
مسجداً ] ق¯ أو دفن ميتاً x مسجد ووضع الصور  ب;اياته حديث أبو هريرة دل ] أن من برو أيضاً هذا ا3ديث

 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟وا�ماثيل x ا�سجد بذلك فهو من �ار اrلق، 
دث بسبب ُ̈  :الكب�ة وc ال(ك باهللا تعا�، و�ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا� فعله من الفتنة �ا ¨دث أو 

من األمم إما x ال(ك األك¯ أو فيما  اعلة الÓ ألجلها ن� الشارع عن اËاذ ا�ساجد ] القبور c الÓ أوقعت كث�ال"
 ،من ال(ك ¸شبة أو حجرأقرب إ� اaفوس ال(ك بالرجل اzي يُعتقد صالحه "وذكر ر?ه اهللا تعا� أن  "دونه من ال(ك

وsشعون وsضعون ويعبدونها بقلوبهم عبادة ال يفعلونا x بيوت  ،أي عند القبوروêذا �د أهل ال(ك يت§عون عندها 
 ،ا�فسدة حسم ا²a ص± اهللا عليه وسلم مادتها حÌ ن� عن الصالة x ا�ق¯ة مطلقاً هذه فألجل  ،اهللا وال وقت السحر

 بالصالة x تلك اMقعة فهذا ع� بر�ة اMقعة بصالته، أما إذا قصد الرجل الصالة عند الق ا�ص® و�ن لم يقصد
ً
ª¯بور ت

Zمه ر?ه اهللا تعا� "وابتداع دين لم يأذن به اهللا تعا� ،وا�خالفة ½ينه ،ا�حادة هللا ورسوÀ انت�. 
بده وما ع ،ا�(ك أو اzي يعبد الوثن بال شك أنه متعلق به، ففçم شيخ اإلسالم ر?ه اهللا تعا� Àم Ðيل x هذه ا�سألة

أن اzي يعبد صاحب الق¯ يكون أكg : : : : فيقول شيخ اإلسالم ر?ه اهللا تعا�فيقول شيخ اإلسالم ر?ه اهللا تعا�فيقول شيخ اإلسالم ر?ه اهللا تعا�فيقول شيخ اإلسالم ر?ه اهللا تعا� ،ويعتقد فيه اعتقادات كث�ة ،إال �علقه به
فثلك  ،هم الصالح يكون أكg ويكون أقوى تأث�اً x اaفوسفي ر:فا�علق باألشخاص وبمن يُ  ،تعلقاً بمن يعبد الصنم

يعÙ عندما يقوم اإلنسان  ،يفعلونه x ا�ساجد وال x أوقات السحر الكر شيخ اإلسالم �ن فعلهم عند القبور فعًال كما ذ
بال شك اإلنسان x  ،يص® هللا سبحانه وتعا� يدعو x آخر الليل عند نزول اهللا سبحانه وتعا� x ا7لث األخ� من الليل

لكن ا�(�� يقومون عند تلك األJحة  ،وحيدهذا عمل أهل ا�و ،] اهللا سبحانه وتعا� مقبالً  هذه ا3الة يكون
 ،ويدعونها ويتقربون ويت§عون ويتذللون وينكýون أكg من انكسار وتذلل ذلك ا�وحد ب� يدي اهللا سبحانه وتعا�

�aأ ،وهذا حسم �ادة ال(ك ،فلهذا جاء ا x ² ص± اهللا عليه وسلم عندما ن� عن ذلك من أجل أن ال يعتقدaهل ألن ا
مر تعدى األأو ربما  ،ُهم باهللا سبحانه وتعا�ونأو ربما يُساو ،الصا�3 اzين ُدفنوا فيها يُعتقد فيهم ما ليس êمأو x القبور 

وسنأÏ إن شاء ، فثلك ا²a ص± اهللا عليه وسلم حسم هذا الطريق وسد هذا الطريق با�a عن الصالة عند القبور ،ذلك
 .إن شاء اهللا تعا�سنذكره هناك ما يستث;  ،اهللا تعا� كما ذكرت
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يعÙ اzي يكون عند األJحة حÌ و�ن لم  ،ن هذا حÌ و�ن �ن اإلنسان ال يقصد بر�ة اMقعةأذكر ر?ه اهللا تعا� 
ا �ن يعÙ إذ ،ع� ا�حادة هللا ورسوZ ص± اهللا عليه وسلم هذه أشد ذههفلكن إذا قصد ال¯�ة  ،يقصد ال¯�ة x هذا ا�õن

ه عند األJحة فهذا بال شك أعظم من األوé وهذه ع� ا�حادة هللا ورسوZ ئأو دA بصالته يقصد بذلك حصول ال¯�ة
 .وابتداع دين لم يأذن به اهللا تعا� ،ص± اهللا عليه وسلم وا�خالفة ½ينه

ما ال ¨تمل الشك أن هذه ا�بالغة ب جزمائعه وباÎملة فمن Z معرفة بال(ك وأسبابه وذر" :ويقول ابن القيم ر?ه اهللا تعا�
واللعن يعÙ من قول ا²a ص± اهللا  ،يقصد ا�بالغة x ا�a عن الصالة عند ا�قابر أو ] ا�قابر ا�قصود بذلك-واللعن 

 :ه اهللا تعا�فيقول ر? -عليه وسلم قاتل اهللا ا°هود واaصارى وما شابه من ألفاظ الوعيد الÓ جاءت x األحاديث بهذا
من و�نما خشية  ،أن هذه ا�بالغة واللعن وا�a ليس ألجل òاسة األرض من رفات األموات ¨تمل الشك جزم بما ال

يغوث ويعوق ونýا ] عباد  درج عندها إ� عبادتها أو عبادة أهلها، يقول فإنه لعمر اهللا من هذا اMاب دخل الشيطانا�
ودخل ] عباد األصنام منذ  -فيقول إنما دخل الشيطان êم من هذا اMاب ،د x اÎاهليةهذه أسماء أصنام �نت تعب-

�نوا يضعون و�نما  ،وبال شك إنما دخل عليهم ال(ك من هذا اMاب، انت� Àمه ر?ه اهللا تعا� "�نوا إ� يوم القيامة
فõنوا يبنون ] قبورهم �ذكرهم وعمل  ،طيبة وªنت êم أعماال ،الصور وا�ماثيل ألناس صا�3 يعتقدون صالحهم

وهم ال  ،األموات فيهاإ�  اعوت§حÌ إذا طال عليهم األمد جاء الشيطان فأدخلهم x ال(ك فعبدوا تلك القبور و ،عملهم
بور جاء ا�a عن الصالة عند القثلك ف !؟فكيف ينفعون غ�هم ،هم ال ينفعون أنفسهم x تلك ا3الة ،Áء بأيديهم

 . وعند األJحة �نع ال(ك ولسد اzريعة x هذا
فقد يتدرج  ،الوقوع x ال(ك اaاس ا�قابر إنما �ن Z هدف يهدف إ°ه وهو منع الشارع عندما ن� عن الصالة ]ف

فثلك ا²a  ،مطلب هام عند الشيطانوهذا  ،الشيطان مع اإلنسان يبدأ معه من الصغ�ة حÌ يصل إ� الكب�ة و�� مبتغاه
وعد ] ذلك، ويدل ذلك ] أنه من ت] القبور وال إ� ا�قابر، و ص± اهللا عليه وسلم سد عليه اMاب x هذا، فال يص±

Mوأمر الكبائر وبال شك أنه إذا أدى إ� عبادتها هذا بال شك �ك ¥رج من ا�لة وهو أد . 
ثلك ف ،أو عبدوا أهلها حÌ إذا جاء بعد فkة عبدوها ،ن الصور ] القبوروفِعل ا°هود إنما �نوا Èعلون ا�ماثيل وÈعلو

 ."قاتل اهللا ا°هود واaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجدقاتل اهللا ا°هود واaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجدقاتل اهللا ا°هود واaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجدقاتل اهللا ا°هود واaصارى اËذوا قبور أنبيائهم مساجد": ا²a ص± اهللا عليه وسلم دA عليهم وقال
    : : : : تأÏ معنا مسألة x هذا ا3ديث وc الصالة x ا�قابرتأÏ معنا مسألة x هذا ا3ديث وc الصالة x ا�قابرتأÏ معنا مسألة x هذا ا3ديث وc الصالة x ا�قابرتأÏ معنا مسألة x هذا ا3ديث وc الصالة x ا�قابر

إن �ن ا�سجد أقدم من الق¯ فينبش الق¯، يعÙ هذا إذا ينظر وبال شك اآلن  ،القبور اآلن ما تقدم هو x بناء ا�ساجد ]
ا�سجد، لكن إذا حصل فينبش وsرج من ا�سجد، أما إذا �ن دفن اإلنسان أال يدفن x األصل  ،حصل اrطأ ودفن فيه

ومقت+  ،وهذا مقت+ الوعيد ،وال Èوز ذلك، يهدم ا�سجد، وال تقام الصالة فيه مطلقاً فx الق¯ ثم بÙ ا�سجد عليه 
 .ا²a ص± اهللا عليه وسلم توعد ] ذلك ،ا½Aء واللعن اzي جاء x هذا ا3ديث برواياته Ðيعها

جاء من يبÙ ] الق¯ مسجداً، يُقال هذا ال Èوز فدفن x الق¯  ،أو امرأة �ن رجالً  الصالح سواءً أو الرجل دفن فإذاً لو 
فإن دفن فينبش وsُرج الُرفات  ،ُدفن فيه، فيمنعف با�يت أما إذا �ن ا�سجد هو أوال ثم Iء ،ا�سجد وال يص± فيهويهدم 

 .من ا�سجد وال يدفن فيه
    : : : : ولكن هنا تأÏ مسألة وc الصالة x ا�ق¯ةولكن هنا تأÏ مسألة وc الصالة x ا�ق¯ةولكن هنا تأÏ مسألة وc الصالة x ا�ق¯ةولكن هنا تأÏ مسألة وc الصالة x ا�ق¯ة

هذا مقت+  ،¯ة ال يص± فيها مطلقاً ربما هنا من غ� اعتقاد صالح أحد أو فساد، إنما صالة x ا�ق¯ة، فالصالة x ا�ق 



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ٩٧ - 

 

األصل  x ف� ،لم تكن و�نت الصالة ذات ر�وع وسجود أ �ن تلك الصالة فريضة أو �نت نافلة، وسواءً  اaصوص، سواءً 
صالة اÎنازة، لكن هذه ، ويقصد بالصالة الÓ ليس êا ر�وع وال سجود c صالة اÎنائز ،يأÏ استثناء x العموم لكن

 .ة[ صالفيشمل ن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ن� عن ذلك أل، نذكر هذا إن شاء اهللا تعا�، تستث;
سواء  ،عليها اإلنسان خارج ا�ق¯ة فله أن يص® عليها x ا�ق¯ة إذا لم يصل�  الصالة ] اÎنازة :يستث; من هذه الصلواتو

فله أن يص®  ،أراد أن يص® ] تلك اÎنازة صالة اÎنازةفل وجاء عليها من قب إذا �ن لم يصل�  ،قبل ا½فن أو بعد ا½فن
  ما ا½°ل ] ذلك؟ما ا½°ل ] ذلك؟ما ا½°ل ] ذلك؟ما ا½°ل ] ذلك؟ قبل ا½فن أو بعد ا½فن،

م، سلأنه ص± اهللا عليه و(أما الصالة عليها بعد ا½فن فقد ثبت عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم كما x الصحيح� وغ�هما 
والصحابة ر�  ،نها ماتت، وªنت قد ماتت بالليلإ: فسأل عنها فقالوا -ا�سجد أي تنظف- ا�سجد فقد امرأًة �نت تقم� 

حÌ أص®  -أي أخ¯تموù- فقال êم هال آذنتموù ،فيخرج بالليل اهللا عنهم كرهوا أن sُ¯وا ا²a ص± اهللا عليه وسلم
فقام وص± عليها  ،دلوه ] الق¯وإ� اMقيع،  رج بهفخُ  ،دلوù ] ق¯ها :ثم قال عليه الصالة والسالم وأخرج معها، عليها

 .ما دفنت فإذاً ا²a ثبت أنه ص± ] تلك ا�رأة بعد )عليه الصالة والسالم
 وz: أيضاً يعطينا أمراً مهماً ينبØ أن يلتفت إ°هأيضاً يعطينا أمراً مهماً ينبØ أن يلتفت إ°هأيضاً يعطينا أمراً مهماً ينبØ أن يلتفت إ°هأيضاً يعطينا أمراً مهماً ينبØ أن يلتفت إ°ه    وá هذا ا3ديثوá هذا ا3ديثوá هذا ا3ديثوá هذا ا3ديث

ً
A� م أهله، لك يكرأن العناية با�ساجد أمر مطلوب

لم تكن من أهل اÎاه وال من أهل ا�ال  ،ا�رأة ربما الصحابة رضوان اهللا عليهم احتقروا شأنهامن يعتÙ با�ساجد، هذه 
فلما  ،êا باال لَق ولكن لم يُ  سعوا إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم، وال ا�ناصب، و�ال لو �ن األمر كذلك ربما �ن أقاربها
، فإذاً نكفيه األمر، فصلوا عليها ودفنوها من أعظم من ذلك وسلمماتت كأنهم رأوا أن يعÙ إزAج ا²a ص± اهللا عليه 

 .الليل
A² ص± اهللا عليه وسلم ودaء غ�ه بال شكؤبال شك صالة اA² ص± اهللا عليه وسلم �ا افتقدها  ،ه للميت ليس كُدaفا

  بالليل، فأخ¯وه أنها ماتت ،سأل عنها
�
 أخ¯تموù هذا مع; ذنتموù يعآفقال ص± اهللا عليه وسلم هال

�
Ù أخ¯تموù هال

 ؟�اذا ،Àمه ص± اهللا عليه وسلم
يخرج، فيص® عليها ويتبعها، و¨صل Z بذلك رفعة x ا½رجات، و¨صل êا كذلك أيضاً دعوة ا²a ص± اهللا سيع; �ن 

وá  ص± اهللا عليه وسلم فخرج ،فكفوا لم، فلعلهم رأوا أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ال يُزعج x مثل هذا الليلسعليه و
إذاً فهذا د°ل م(وعية الصالة ] اÎنازة بعد  ،هذا ت(يع، فخرج ص± اهللا عليه وسلم حÌ أï ق¯ها فص± ] الق¯

 .ا½فن
 ] هذه ، يعÙ قبل ا½فن يقاس ] ما بعد الزمن، فكما أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ص±فيقاس ] هذافيقاس ] هذافيقاس ] هذافيقاس ] هذاأما قبل ا½فن 

لو Iء با�يت وص® عليه قبل أن ف ،،،،فيهما واحدفيهما واحدفيهما واحدفيهما واحد    الالالالا3ا3ا3ا3فففف ،فكذلك يُص± ] اÎنازة x ا�ق¯ة قبل ا½فن ،ا�رأة بعد ما دفنت
لكنه sصص بفعل ا²a  ،عموم داخل x عموم ا�a عن الصالة x ا�ق¯ةمن حيث اليدفن x ا�ق¯ة فا3كم كما تقدم 

x فال فرق  ،فكذلك فإذا �نت لم تدفن بعد هذا أيضاً يقاس عليه ،الصالة ] تلك ا�رأة بعدما دفنت ص± اهللا عليه وسلم
ألن العلة واحدة وc ا�يت اzي يص± عليه �ن x ا�ق¯ة،  ،أو ] جنازة غ� مدفونة مدفونة ب� أن يص® ] جنازة

] صحة  فإذاً نأخذ من هذا كما تقدم د°ال، ا½فن x ا�ق¯ةأن يص± ] ا�يت ولو �ن قبل ] ] هذا عمل اaاس و
لكن ا�ستث; هذه الصيغة من ذلك العموم،  Aم، فا�a عن الصالة x ا�ق¯ة ،خصوص من عموم اصالة اÎنازة؛ فإذاً هذ

ذلك فكت لم تدفن بعد، وقيس عليها لو �ن ،ف� Ëصص كما ثبت عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم x صالته ] تلك ا�رأة
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هذه تستث; من فالعلة واحدة،  ،أو غ� مدفونة مدفونة سواء �نت ،] اÎنازة x ا�ق¯ةصالة : والعلة واحد cيص± 
وأما ماعدا ذلك فهو داخل  ،صالة اÎنازة x ا�ق¯ة لفعله ص± اهللا عليه وسلم ] ذلك جواز عموم ا�a ويكون ا3كم

 ،�aعموم ا xا�ق¯ة x وز فعل غ� هذه الصالةÈ ² ص± اهللا عليه وسلمكما  ،والaن� عنه ا.  
 x هناك حالة x هناك حالة x هناك حالة x م مثل هذه ا�واقف وبعض ا�الصالة وقد يكون الصالة وقد يكون الصالة وقد يكون الصالة وقد يكون هناك حالةê عض ¨صلMم مثل هذه ا�واقف وبعض ا�اê عض ¨صلMم مثل هذه ا�واقف وبعض ا�اê عض ¨صلMم مثل هذه ا�واقف وبعض ا�اê عض ¨صلMما إذا     ،،،،مثل هذه ا3الةمثل هذه ا3الةمثل هذه ا3الةمثل هذه ا3الة    ساجد تكونساجد تكونساجد تكونساجد تكونا cما إذا و cما إذا و cما إذا و cو

الرجل ما يص® x ا�ق¯ة، و�نما الرجل ما يص® x ا�ق¯ة، و�نما الرجل ما يص® x ا�ق¯ة، و�نما الرجل ما يص® x ا�ق¯ة، و�نما     ،،،،¯ة جهة القبلة¯ة جهة القبلة¯ة جهة القبلة¯ة جهة القبلة�نت ا�ق�نت ا�ق�نت ا�ق�نت ا�قيعÙ يعÙ يعÙ يعÙ     ،،،،�نت الصالة إ� مق¯ة، ليست x ا�ق¯ة إنما الصالة إ°ها�نت الصالة إ� مق¯ة، ليست x ا�ق¯ة إنما الصالة إ°ها�نت الصالة إ� مق¯ة، ليست x ا�ق¯ة إنما الصالة إ°ها�نت الصالة إ� مق¯ة، ليست x ا�ق¯ة إنما الصالة إ°ها
    فماذا يفعل؟فماذا يفعل؟فماذا يفعل؟فماذا يفعل؟    ،،،،ألنه ال بد أن يستقبل القبلة، فصارت بينه وب� الكعبةألنه ال بد أن يستقبل القبلة، فصارت بينه وب� الكعبةألنه ال بد أن يستقبل القبلة، فصارت بينه وب� الكعبةألنه ال بد أن يستقبل القبلة، فصارت بينه وب� الكعبة    ،،،،x c قبلته، يص® جهتهاx c قبلته، يص® جهتهاx c قبلته، يص® جهتهاx c قبلته، يص® جهتها

ذكر الفقهاء بأن الصالة إ°ها تصح إذا �ن هناك حائل بينه وب�  فصيل،إذا �نت الصالة إ� ا�ق¯ة فلعل فيه Áء من ا� 
  ما هو ا3ائل؟ما هو ا3ائل؟ما هو ا3ائل؟ما هو ا3ائل؟وسنذكر وسنذكر وسنذكر وسنذكر  ،بورالق

*مة  فإذاً  "جعلت � األرض مسجداً وطهوراً "x مثل هذا عموم قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم  وا½°ل x صحة الصالةوا½°ل x صحة الصالةوا½°ل x صحة الصالةوا½°ل x صحة الصالة
 .، وهذه األرض كذلك c مسجدوالصالة فيه مسجد مع; ذلك مõن صا3اً للسجود فيه

وربما يقال بأن هذا موضعاً ، أماكن نُ� عن الصالة فيها فكره استقباêا وهناك من كره الصالة إ� ا�قابر، وقالوا ألنها
 .الصالة إ°ها خروجاً من اrالف هتاختلف العلماء x صحة الصالة فيها، فكر

ولو قيل بعدم الصحة لõن ذلك Z وجه، ألن ا²a ص± اهللا عليه وسلم صح  ،الصالة إ� ا�ق¯ة �ريم لكن القول الصحيح
x دل ] �ريم هذا يف )ال �لسوا ] القبور وال تصلوا إ°ها(: أنه قال ص± اهللا عليه وسلم حديث أ´ مرثد الغنوي عنه

ألن العلة من منع الصالة x ا�ق¯ة موجود x الصالة إ� الق¯، فما دام  ،الصالة إ� ا�ق¯ة أو إ� القبور أو إ� الق¯ الواحد
 .يص® إ°ها فإنه يدخل x ا�aيقال أنه أو إ� ا�ق¯ة ا�اهاً اإلنسان يتجه إ� الق¯ 

إذا ص± إ� الق¯ فقد ا�a هنا عن الصالة، فف" وال تُصلوا"x ا�a فال يصح لقوZ ص± اهللا عليه وسلم  و�ذا �ن داخال
 إ�وا�عصية فعل الصالة  ،الصالةالطاعة فعل  ه،قرب إ� اهللا بوهذا ال يمكن أن يتُ  ،اجتمع x فعله هذا طاعة ومعصية

 .عليه فطاعة ومعصية ال يُمكن أن يُتقرب إ� اهللا سبحانه وتعا� بما ُحرم ،الق¯
القول الصحيح �ريم الصالة إ� ا�ق¯ة هذا إذا �ن ليس هناك حائل، أي حاجز من Àم فيما تقدم  لكن كما هذا طبعاً 

، إذا �ن هناك Áء يفصل ب� ا�ق¯ة جواز ذلكجواز ذلكجواز ذلكجواز ذلك: : : : فالقول الصحيحفالقول الصحيحفالقول الصحيحفالقول الصحيح إذا �ن هناك فاصلأما  ،ب� ا�ص® وب� الق¯ أو ا�ق¯ة
 . وب� ا�ص± أو ا�سجد أو ا�õن اzي يص± فيه اإلنسان فال حرج x ذلك

̄ه فاصل ب� ا�õن اzي يص± فيه وب� ا�ق¯ة؟    ؟؟؟؟هو ا3د الفاصلهو ا3د الفاصلهو ا3د الفاصلهو ا3د الفاصل    لكن يأÏ سؤال مالكن يأÏ سؤال مالكن يأÏ سؤال مالكن يأÏ سؤال ما ̄ه فاصل ب� ا�õن اzي يص± فيه وب� ا�ق¯ة؟ما اzي نعت ̄ه فاصل ب� ا�õن اzي يص± فيه وب� ا�ق¯ة؟ما اzي نعت ̄ه فاصل ب� ا�õن اzي يص± فيه وب� ا�ق¯ة؟ما اzي نعت     ما اzي نعت
لكن لو �ن هناك جدار غ� جدار  ،إال إذا �ن اÎدار هو جدار ا�ق¯ة فهذا اaفس منه Áء ، فاصالً  فاصالً  فاصالً  فاصالً قال اÎدار يعت¯قال اÎدار يعت¯قال اÎدار يعت¯قال اÎدار يعت¯ 
لكن لو  ،أو بيت مبÙ واÎدار تابع للبيت وليس للمق¯ة فيقولون هذا فاصل ،�ق¯ة، مثل مسجد مبÙ واÎدار للمسجدا

إذا  ،ال يص± إذا �ن هذا هو الفاصل فقطنقول أفيه شبهة، zلك �ن السور أو هذا اÎدار هو جدار ا�ق¯ة فهذا قد يكون 
 ] ا�ق¯ةعالقة Z با�ق¯ة سواء وجد آخر ] ا�ق¯ة أو لم يكن  يس Zأما إذا وجد جدار آخر ل ،لم يكن إال جدار ا�ق¯ة

ي مõن، فهذا منفصل عن ا�ق¯ة، أ أوþء آخر بغ� ا�ق¯ة، كما قلنا سواء بيت أو مسجد لسور أو فاصل إنما �ن هذا 
 .الصالة أنه ال ن� عنوب� ا�قابر وال شك هنا  فهذا حال ب� ا�ص®

بعض  هال يص� مصلياً إ°ها، هذا بال شك يقع فيه أو يقع فيو، فال ن� x ذلك، أيضاً لو �ن ب� ا�ص± وب� ا�ق¯ة شارع
و�ن نعرف بعض ا�قابر  ،هذه األمور، فيحصل êم اإلشõل يقعون x مثلاaاس اzين هم يسكنون حول ا�قابر x ا�دن 
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ا بال شك أنه ال يعت¯ مصليا إ°ها ألن هناك ما ذبأنها تكون x قبلة اMيوت وقبلة ا�ساجد، فإذا وجد شارع يفصل فه
 .يفصل بينه وب� ا�ق¯ة

والسkة c كما عرفنا من قبل أنها . بمقدار سkة ا�ص®يصح أن يكون ا3اجز : بعض العلماء ربما قلل شأن ا3اجز فقال
 ااaفس منه Áء أي تكون بهذا ا3جم، فلعل اإلنسان لو رأى مصليx كمؤخرة الرحل، لكن ا3قيقة أن هذا ا�قدار 

لة يساء بهذا ا�ص® فã هذه ا3ا -مk ونص- مستقبًال ا�ق¯ة، إذا �نت ا�ق¯ة x قبلته وليس بينه وبينها إال ثالثة أذرع 
� إإذا �ن فالن ص±  ،هذا فالن ص± إ� ا�ق¯ة فلنصل�  ،لك، فإذا �ن äا يقتدى به ربما اتبعzمعتقداً  و�ن لم يكنالظن 

 . فيه ا�r والصالح ومن اzين يقتدى بهم، وص± كذلك نص® كذلك معه ا�ق¯ة فلنص® إذا �ن فالن من اaاس ير:
أقول لو وzلك ، منه Áء  ا�ص± وا�ق¯ة إ� هذا ا3د أنا أقول x اaفس�نا تقليل حجم السkة أو الفاصل بفهذا كما قل

 أو �ن مسافة بعيدة
ً
Aي يفصل تماماً وال يكون جدار ا�ق¯ة أو �ن شارzدار اÎي هو اzفهذا  ،ترك هذا، وقلنا الفاصل ا

 ته،قبل xا�ق¯ة  ت�نهللا، إنما هذا يص±  ،ال ،هذا قد يص® ألصحاب القبورألنه هنا ليس من شك x أن  ،تصح الصالة
 . عليه وهذا حكم اهللا

ف� ] هذا  ،أحدها ا�ق¯ة من وأفا�واضع الÓ ن� عنها ا²a ص± اهللا عليه وسلم أو ن� عن الصالة فيها من ضمنها 
سد اzرائع، وهذا لو�نما جاء ا�a  ،يباً نقول أن هذا يكون x ا�aقر وªن ،ا�قدار، إذا �ن الصالة إ°ها من غ� حائل

x صاحب هذه الصالة الÓ صالها وليس بينه وبينها حائل ولم يعتقد  ئقد يظن الظن السي قلنامن باب سد اzرائع، كما 
¯ة �ن كذلك نص® إ°ها، وهذا ذلك، أو قد يُتخذ قدوة إذا �ن äن يقتدى به، يأÏ بعض اÎهال يقول فالن ص± إ� ا�ق

واهللا أعلم فيما نراه x هذه ا�سالة أنه  kجحkجحkجحkجحاzي ياzي ياzي ياzي ي    ::::فثلك نقول ،جائز ما دام فالن ص± دل ] جوازها فيتخذوه قدوة بهذا
 يكون جدار ليس Z عالقة بسور ا�ق¯ة، أو يكون مسافة طويلة ، بماينبØ أن يكون هناك حائل ب� ا�ص® وب� ا�ق¯ة

دون ذلك فã اaفس منها Áء، أما إذا �ن x ما قق ذلك فنقول الصالة إ� ا�ق¯ة جائزة، وأما �بمقدار الشارع، فإن 
 .هذا بال شك من� عنه وال تصح الصالة إ� ا�ق¯ة ] هذا ا3دبدون حائل ا�ق¯ة أو قريب منها 

    ))))WVWVWVWV((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
 """"خيَال فجاءت برُجل فربطوه بساريًة من سواري ا�سجدخيَال فجاءت برُجل فربطوه بساريًة من سواري ا�سجدخيَال فجاءت برُجل فربطوه بساريًة من سواري ا�سجدخيَال فجاءت برُجل فربطوه بساريًة من سواري ا�سجد ² ص± اُهللا عليه وسلم² ص± اُهللا عليه وسلم² ص± اُهللا عليه وسلم² ص± اُهللا عليه وسلمبعث اaبعث اaبعث اaبعث اa"""": : : : عن أ´ ُهريرة رعن أ´ ُهريرة رعن أ´ ُهريرة رعن أ´ ُهريرة ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال

 .ا3ديث x الصحيح� وقد �اوز القنطرة فلسنا úاجة إ� بيان درجته، ، ، ، ُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليه
        ::::من األلفاظ الواردةمن األلفاظ الواردةمن األلفاظ الواردةمن األلفاظ الواردة 
مكن أن ا يäفليست c  ها، و�الفا�راد باrيل راكبو ،بعث ا²a ص± اهللا عليه وسلم خيالبعث ا²a ص± اهللا عليه وسلم خيالبعث ا²a ص± اهللا عليه وسلم خيالبعث ا²a ص± اهللا عليه وسلم خيال: قول أ´ هريرة ر� اهللا عنه 

وهم الýية اzين أرسلهم ا²a ص± اهللا عليه  ،هم ] ظهور اrيل �نما ا�راد بذلك منوتفعل هذا الفعل، وتكون تُرسل 
 ،لفإذاً ا�راد باrيل راكبو اrي ،فõن êم ذلك ا�وقف اzي يأÏ ذكره ،وسلم اzين خرجوا بأمر ا²a ص± اهللا عليه وسلم

 . اzين هم الفرسان
بهم x هذا ا3ديث : برجلبرجلبرجلبرجلقول أ´ هريرة ر� اهللا عنه 

ُ
فهذا الرجل من تعي� الرجل، جاء x الصحيح� وغ�هما بيان ما أ

�ن عندما أمسكت به الýية  ،ثال ] ما تقول بعض الkاجم ثُمامة بن أثال ا3نã من سادات بÙ حنيفةأهو ثُمامة بن 
ª)سار ،فجاءت به إ� ا�سجد ،زال ] دينهال �ن م x ²  ية من سواريفُربطaهناك ثالثة أيام، �ن ا ñا�سجد، وب

  ثمامة؟ثمامة؟ثمامة؟ثمامة؟    ماذا عندك ياماذا عندك ياماذا عندك ياماذا عندك يا :ص± اهللا عليه وسلم يمر ] ثمامة فيسأZ ويدعوه إ� اإلسالم
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وªن يُب� يدر�ه غ�ه، لم  اأمر تهراسلكن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ربما أدرك بف ،فما �ن Èيب *واب تطم� Z اaفس
تعفو عن كريم،  ُف ن تع�و(، يعÙ ما يسكت عنه يطالب به) رجل ذا دم ؛ تقتلإن تقتل(ثمامة بأنه رجل Z مناعة x قومه 

 
ً
لق ثمامة، فأمر ا²a ص± اهللا عليه وسلم بإطالقه، فانط ،فõن هذا جوابه x ا7الثة أيام ،أو كما قال) فدينا و�ن تُريد ماال

حÌ إذا خرج خارج اMنيان وصل إ� حديقة من حدائق أو مزارع األنصار اغتسل ثم Aد مرة أخرى إ� ا²a ص± اهللا 
لك من قبل لكنه خþ أن يعلن ذلك zربما �ن الرجل معتقداً لو ،رسول اهللا اعليه وسلم يعلن شهادة أن ال 0 إال اهللا �مد

 ،أعلن ذلك تقية أو خوفاً به، فالرجل جاء بعد ذلك عن قناعة، فأعلن إسالمه وأسلم ر� اهللا عنهظن إنما وهو x القيد، فيُ 
 فأذن Z ،يريد بيت اهللا ا3رام، فاعkضته الýية وقطعت عليه x طريقه إ� مكة للن² ص± اهللا عليه وسلم بأنه �ن وبّ� 

á مثل هذه األيام باzات، فلعله ويذكر x مثل هذه ا�واقف،  اً وªن Z موقف ،ا²a ص± اهللا عليه وسلم أن يكمل مس�ه
قريش بإسالمه أعلن êم ذلك وقال أو أقسم êم بأنه ال  تفلما علم ،أول من أعلن ا�قاطعة ] أعداء اهللا x تلك األزمان

íمته x قومه، فõنت هذه شك قوZ و والرجل من سادات قومه، وZ بال ،يأتيهم من ا°مامة حبة واحدة بعد ذلك أبداً 
 ةوأتم ذلك حÌ جاءت قريش إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم تسأZ أن يشفع êا ويتدخل عند ثمامة بأن يأذن با�� ،مقاطعة

õن مانعاً فو�ال  ،و من ا°مامة، فا²a ص± اهللا عليه وسلم شفع إ� ثمامة فأجاز êم ذلك بعدهاأأن تأÏ من ديار بÙ حنيفة 
êمن قبل ر� اهللا عنه وأرضاه اذ . 

هيأ Z أسبابُه و�ن  اً ثم x هذا أيضاً، اهللا سبحانه وتعا� إذا أراد لإلنسان خ� ،فهذه قصة ثمامة ر� اهللا عنه مع هذه الýية
Z زAمة وZ رجل من سادات قومه  ،إلهانة أن يُربطاهذه وال يريد �ن �رهاً zلك السبب، فالرجل بال شك ال يريد األ�، 

ثالثة أيام وتلك x إذا �نت ا�واقف  حÌ، فأخذته الýية الكن أراد اهللا به خ� !*مة وZ قول ثم يكون هذا موقفه
 ،فدخل x اإلسالم مقتنعاً بذلك ،ا�حادثة وا�الطفة من ا²a ص± اهللا عليه وسلم ربما �نت c السبب x إسالم الرجل

يعÙ �ن x األول  ،وتغ�ت اaية حÌ اaية تغ�ت ،وغ� حاZ من � إ� خ� ،�ك إ� إسالمفسبحان من غ� حاZ من 
وهو مسلم فبال شك êا م(ك، وأما بعد ذلك فذهب معظماً  و�ن �ن معظما êا ولكنهيذهب يريد أن يذهب إ� الكعبة 

وتغ� ذلك فصار م�ان  ،بل اآلثام ا�ليئة ،من األجر ¨مل شيئاً  اختلفت اaية، وتغ� ا��ان، هناك م�ان فيه الفراغ ال
اإلنسان يسلم أمره هللا ف اهللا فيه خ�ا كث�ا،ل عفهذه تعطينا أن اإلنسان قد يكره أمراً وÈ ،ا3سنات يرجح x تلك ا�س�ة

 .سبحانه وتعا� x [ أمر من أموره
c االسطوانة، وc ما نقول عنه العمود أو ما : السارية "ار ا�سجدار ا�سجدار ا�سجدار ا�سجدفربطوه بسارية من سوفربطوه بسارية من سوفربطوه بسارية من سوفربطوه بسارية من سو: "قال: نعود إ� ا3ديث و�� ألفاظه

 .فهذا هو ا�راد بذلك أنه السارية، فربط بواحد من تلك األعمدة x ا�سجد ،¨مل السقف
        ::::نأÏ إ� األحõمنأÏ إ� األحõمنأÏ إ� األحõمنأÏ إ� األحõم

أÐع� بأمر ا²a ص±  معنا x هذا ا3ديث جواز ربط األس� x ا�سجد و�ن �ن �فراً، فربطه الصحابة رضوان اهللا عليهم 
وzلك قال اrطا´ ر?ه  ،وهذا د°ل ] جواز ذلك ،وأقرهم ا²a ص± اهللا عليه وسلم ] ذلك ،اهللا عليه وسلم x ا�سجد

ومثل أن  ،فيه جواز دخول ا�(ك ا�سجد إذا �ن Z فيه حاجة، مثل إذا �ن Z غريم x ا�سجد ال sرج إ°ه: اهللا تعا�
اكم وقد �ن الكفار يدخلون مسجد ا²a ص± اهللا عليه وسلم ويبقون فيه للجلوس، طبعاً  ،هو x ا�سجدوإ� قا�  ُ̈

للن² ص± اهللا عليه وسلم و�قامة بعضهم x ا�سجد كوفد الطائف وäن �نت x  اوقصة الوفود و>يئه ،جة3ا�ن ذلك 
 . ك ا�سجد إذا �ن 3اجةدل ذلك ] دخول ا�( إقامتهم x ا�سجد، فإذاً 
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ا�سجد ا3رام Z أمر آخر، إنما ا�قصود به ا�ساجد غ� ا3رم  ،ا�سألة خالفية x دخول ا�(ك ا�سجد، غ� ا�سجد ا3رام
هذا x مساجد -فبعض العلماء يمنع من ذلك، وبعض العلماء �È هذا، ولكن لعل القول الوسط x هذه ا�سألة أن الõفر 

أن الõفر إن �نت ½خوZ حاجة، يعÙ ¨تاج إ°ه x دخوêا، فيصح دخوZ إ°ها، وأما إذا لم  -غ� مساجد ا3رم ا3ل،
أما إذا لم يكن Z  ،دخول ا�سجد إال êذه ا3اجة فريكن هناك حاجة فيبÔ ] ا�a وأنه ال يدخل أو ال ¨ل ألي �

قول مساجد ا3رم عموماً سواء �ن ا�سجد ا3رام أو �نت مساجد ا3رم ا3رام، أو ن هذا بالنسبة للمسجد، حاجة فال
 .بوجه Aم

تاج إ°ها، أو ¨تاج الõفر فيها x ا�سجد، ك ُ̈  ،لعمارة ا�سجد يستأجر هذا الõفر نأمن ا3اجات الÓ يمكن أن يكون 
ن اMعض ?له ] منعه من ا3ج والعمرة، لكن و�ن � ،أما x ا3رم فاaأما x ا3رم فاaأما x ا3رم فاaأما x ا3رم فاÑ ����aيح فيه Ñيح فيه Ñيح فيه Ñيح فيه ،فيصح ذلك كما قلنا x غ� ا3رم

ْْ َهَذا َهَذا َهَذا َهَذا    {: : : : اللفظ Aم فاهللا سبحانه وتعا� قال َد Aَِمِهمَد Aَِمِهمَد Aَِمِهمَد Aَِمِهْمْ ْْ ََراَم ََراَم ََراَم ََراَم ننننَعََععَْعْ
ْْ ْْ
ِجَد ا3ِجَد ا3ِجَد ا3ِجَد ا3 ْْ َربُوا الَربُوا الَربُوا الَربُوا الَْْْْمسَمسَمسَمْسْ ْْ ْقْ قَ قَ َ فففَفقَ

 فَال
َ

 فَال
َ

 فَال
َ

أن  لõفر فإذاً دل هذا ] أنه ال ¨ل }    فَال
 { من قوZ سبحانه وتعا� اآليةهذه  ¨ل أن يُمّكن الõفر من دخول ا�سجد ا3رام بناء ] ما جاء x ال أو ،يُمّكن

َ
 فَال
َ

 فَال
َ

 فَال
َ

فَال
ََراَم ََراَم ََراَم ََراَم 
ْْ ْْ
ِجَد ا3ِجَد ا3ِجَد ا3ِجَد ا3 ْْ َربُوا الَربُوا الَربُوا الَربُوا الَْْْْمسَمسَمسَمْسْ ْْ ْقْ قَ قَ واألمر x ا�سجد ا3رام Z بال شك مõن غ� هذا، وêذا ال يُمّكن غ� ا�سلم� من دخول  }فففَفقَ

، ارزة تُرى بالع�ن ظاهرة بوc �ددة وهللا ا3مد اآل ،سواء �ن ا�سجد أو حدود ا3رم الÓ وضعت فيها األعالم ،ا3رم
خرج منها افهذ ،داخل هذه األعالم äا ي® الكعبة فهذه مكةا فم

ُ
ولعل  ،بال شك يمنع الõفر من دخوêا، ولو دخل إ°ها أ

فيها لعل هذا Z حديث  عليه فيها خالف طويل ب� العلماء فيما لو Mث فيها وá إقامة ا3دود الÓ ؛ا�سألة ا½خول فيها
هذا من مستوى إن شاء اهللا تعا�، هذا ما يمكن قوx Z  ه إن شاء اهللا تعا�، سواء x هذا ا�ستوى أو x غ�آخر، يؤ) إ°

 .هذا ا3ديث اzي هو حديث أ´ هريرة ر� اهللا عنه x ربط الõفر x ا�سجد
        ::::نأÏ بعد هذا إ� حديث آخر x ا�نهج x باب ا�ساجد أيضاً وهونأÏ بعد هذا إ� حديث آخر x ا�نهج x باب ا�ساجد أيضاً وهونأÏ بعد هذا إ� حديث آخر x ا�نهج x باب ا�ساجد أيضاً وهونأÏ بعد هذا إ� حديث آخر x ا�نهج x باب ا�ساجد أيضاً وهو    

يُص® يُص® يُص® يُص®     إذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌإذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌإذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌإذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ(: قال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اُهللا عليه وسلم    ::::اهللا عنه قالاهللا عنه قالاهللا عنه قالاهللا عنه قالعن أ´ قتادة رعن أ´ قتادة رعن أ´ قتادة رعن أ´ قتادة ر����    
 .و�ما قلنا إذا �ن ا3ديث متفق عليه فلسنا x حاجة إ� بيان درجته، ُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليه )ت�ت�ت�ت�ععععر�ر�ر�ر�

 .�طية وفعلها دخل) إذاإذاإذاإذا(فهنا : "إذا دخل أحدكمإذا دخل أحدكمإذا دخل أحدكمإذا دخل أحدكم: "هنا قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
 .وُربط بالفاء ،جواب ال(ط: فال Èلسفال Èلسفال Èلسفال Èلس

 .وأراد بالر�عت� أي �ملت� بقراءتهما ور�وعهما وسجودهما و= أفعال الصالة، فهو من إطالق اÎزء و�رادة ال� وهذا جارٍ 
        ::::أما األحõم الÓ تستنبط من هذا ا3ديثأما األحõم الÓ تستنبط من هذا ا3ديثأما األحõم الÓ تستنبط من هذا ا3ديثأما األحõم الÓ تستنبط من هذا ا3ديث

ذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® إإإإ(�سجد من اÎلوس حÌ يص® ر�عت� إ� ا" ا½اخلا½اخلا½اخلا½اخل"ن�  :ا3كم األولا3كم األولا3كم األولا3كم األول
اaوافل ذوات األسباب، نقول من اaوافل ذات األسباب ألن يأÏ معنا  c من �ية ا�سجد�ية ا�سجد�ية ا�سجد�ية ا�سجدوهاتان الر�عتان تسميان  )ر�عت�ر�عت�ر�عت�ر�عت�

 .اذحكم يتعلق به
² ص± اهللا عليه وقول اa ،أن ا�a للتحريم، ومقت+ ذلك أي وجوب �ية ا�سجد :هنا ا�a عن اÎلوس األصل فيه

وهذا قول  ،ل ذلك ] اaدبل ذلك ] اaدبل ذلك ] اaدبل ذلك ] اaدبلكن ُ? لكن ُ? لكن ُ? لكن ُ? ، أن ذلك واجب، هذا ظاهر اaص عندنا هنا" فال Èلس حÌ يص® ر�عت�فال Èلس حÌ يص® ر�عت�فال Èلس حÌ يص® ر�عت�فال Èلس حÌ يص® ر�عت�"وسلم 
فإذاً �ية ا�سجد نافلة وليست واجب و�ذلك اÎلوس ُهنا لو جلس قبل أن يص®، ، Ðهور العلماء أنه �مول ] اaدب

  �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟عليه ذلك،  فهو كذلك نقول Z أنه ال ¨رم
أن يص®  هفأمره باÎلوس ولم يأمر """"جلس فقد آذيتجلس فقد آذيتجلس فقد آذيتجلس فقد آذيتاااا"""": لقوZ ص± اهللا عليه وسلم لثي رآه يتخطى رقاب اaاس قال
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و�ذلك قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن علمه  ،فدل أن األمر x هذا ا3ديث ¨مل ] اaدب واالستحباب ،ر�عت�
لم يذكر �ية ا�سجد وال غ�ها من اaوافل، فدل ذلك ] أنه  ،لوات اrمس ولم يذكر غ�هاذكر فيها الص ،أرªن اإلسالم

 .صالة ر�عت� �ية ا�سجدإ�  ،ليس بواجب وأنه مندوب إ°ه
األمر هنا و�ن �ن ظاهره ، ون� ا½اخل عن اÎلوس حÌ يص® ر�عت�، وتسمان �ية ا�سجد :يؤخذ من هذا كما قلنا

الستحباب أنه ل]  ه، إال أن اaصوص األخرى Ñفت هذا عن ظاهرووجوب صالة الر�عت� �ية ا�سجدوس �ريم اÎل
 . بووليس للوج

من ذوات األسباب، وتقدم معنا x حديث سابق بأن ذوات األسباب تص± و�ن  c كما أسلفت هذه اaافلة :ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6
�aوقت ا x وقت ن�، فنقول يص® ر�عت� استحباباً وليست داخلفإذاً لو دخل داخل إ� ا� ،�نت x ةسجد  �aا x

x وقت ا�a ألنها متعلقة بسبب وسببها  تهايؤذن x صال أنهوذوات األسباب كما ذكر العلماء  ،ألنها من ذوات األسباب
وقت ا�a، وجعلوا ا�a فيما x  -اaوافل ذوات األسباب-يفوت فتذهب، فثلك جّوز العلماء صالة ذوات األسباب  يزول

ا�a كما ذكر العلماء و�ما تقدم معنا وقت �ن �ن x ووأّما ما �ن Z سبب فتجوز الصالة أو �وز صالته  ،�ن نفًال مطلقاً 
 .وهذا x غ� ا�سجد ا3رام ،من قبل

    ....إّما أنه دخل °طوفإّما أنه دخل °طوفإّما أنه دخل °طوفإّما أنه دخل °طوف        ::::إحدى حا��إحدى حا��إحدى حا��إحدى حا��ا½اخل إ� ا�سجد ا3رام Z ا½اخل إ� ا�سجد ا3رام Z ا½اخل إ� ا�سجد ا3رام Z ا½اخل إ� ا�سجد ا3رام Z ، إذا �ن األمر أو �ن ا½اخل إ� ا�سجد ا3رام
 . . . . أو أنه دخل °ص® من غ� طوافأو أنه دخل °ص® من غ� طوافأو أنه دخل °ص® من غ� طوافأو أنه دخل °ص® من غ� طواف    

عند ا�قام أو x  بعد الطواف سيص® ر�عت� ، وهو حتمانقول إن دخل هذا من أجل أن يطوف فإذاً �ية ا�سجد c الطواف
فإذاً  ،فيص® ر�عت� ،بر�عÓ الطواف وهذا ما يعرف بر�عÓ ا�قام أو ،Z عند ا�قام أو خلف ا�قام أي مõن إذا لم يتسن� 

 .فإذاً هذه حالة ،Èلس حÌ ص± نه دخل فطاف ثم لمألأنه لم Èلس حÌ ص±،  ،�قق Z ذلك
أما إذا �ن دخل °ُص® فإن �ن دخل ا�سجد ا3رام أو حÌ غ�ه من ا�ساجد إذا دخله وقد أقيمت الصالة الفريضة فهنا  

 غÙيعÙ تُ  ،وتدخل اaافلة x الفريضة، وقد أدرك الصالة فص± ،ية ا�سجد إنما c الصالةفتح ،ال يص® �ية ا�سجد
 .عن اaافلة و�ن �نت êا سبب الفريضة هنا
 ما ا�راد من ذلك؟ما ا�راد من ذلك؟ما ا�راد من ذلك؟ما ا�راد من ذلك؟ففففرى مثل هذا، يلعل اMعض 

بل ربما أحياناً  ،الصالةيعÙ يك¯ منفرداً يص® نافلة وقد أقيمت  ،òد بعض اaاس أحياناً عند ا½خول x ا�سجد يص®
    هل يقصد بها �ية ا�سجد أو يقصد بها غ�ها؟هل يقصد بها �ية ا�سجد أو يقصد بها غ�ها؟هل يقصد بها �ية ا�سجد أو يقصد بها غ�ها؟هل يقصد بها �ية ا�سجد أو يقصد بها غ�ها؟دخل x الصالة، فيأÏ هذا ويك¯ ويص® نافلة، وقد ك¯ اإلمام 
وما  ،وتعت¯ هذه صالة واجبة فريضة وc تغÙ عن �ية ا�سجد" إذا أقيمت الصالة فال صالة إال ا�كتوبة"فع± العموم 

 Z ذا ا3ديث جلوس إال بعدحدثê صالة، وهو إذاً موافق. 
 °ؤدي الفريضة أما إن �ن هناك وقت قبل إقامة الصالة، وا½اخل إ� ا3رم ليس Z نية الطواف، فأراد أن ينتظر اإلقامة

        .قبل جلوسه استحباباً  ا°ص®، فهنا نقول يص® ر�عÓ �ية ا�سجد يصليهم
cمعنا مسألة أخرى و Ïتأcمعنا مسألة أخرى و Ïتأcمعنا مسألة أخرى و Ïتأcمعنا مسألة أخرى و Ïتأ::::     

ثم جلس قبل أن يص® فهل تفوته هاتان الر�عتان؟ هل يفوت ثم جلس قبل أن يص® فهل تفوته هاتان الر�عتان؟ هل يفوت ثم جلس قبل أن يص® فهل تفوته هاتان الر�عتان؟ هل يفوت ثم جلس قبل أن يص® فهل تفوته هاتان الر�عتان؟ هل يفوت     ،،،،سواًء �ن ا�سجد ا3رام أو غ�هسواًء �ن ا�سجد ا3رام أو غ�هسواًء �ن ا�سجد ا3رام أو غ�هسواًء �ن ا�سجد ا3رام أو غ�ه    ،،،،ل إ� ا�سجدل إ� ا�سجدل إ� ا�سجدل إ� ا�سجدإذا دخل ا½اخإذا دخل ا½اخإذا دخل ا½اخإذا دخل ا½اخ
 .هذا سؤال هذا رأس ا�سألة مجرد جلوسه؟مجرد جلوسه؟مجرد جلوسه؟مجرد جلوسه؟ببببوقتها وقتها وقتها وقتها 

لكن  ،فلو جلس كأنه فات "إذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ر�عت�إذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ر�عت�إذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ر�عت�إذا دخل أحدكم ا�سجد فال Èلس حÌ يص® ر�عت�"ظاهر ا3ديث قد يفيد مثل هذا 



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ١٠٣ - 

 

 أما إن طال اÎلوسأما إن طال اÎلوسأما إن طال اÎلوسأما إن طال اÎلوسوقت اÎلوس فإنه ال يعت¯ فات وقتها، فيقوم فيأÏ فيص®،  أنه إذا لم يطل الوقتأنه إذا لم يطل الوقتأنه إذا لم يطل الوقتأنه إذا لم يطل الوقتم ] أÐع أهل العل
 .اللت� هما �ية ا�سجد الر�عت� فحينئٍذ قد نقول هنا فات وقتها، فã هذه ا3الة ال يقوم فيص® فيأÏ بصالة

: اهللا عنه دخل ا�سجد فقال Z ا²a ص± اهللا عليه وسلمذر ر�  د°ل ذلك ما أخرجه ابن حبان x صحيحه أن أبا 
�ن الوقت يس�اً قليًال، وzلك ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمره بهذا، فقام �ن الوقت يس�اً قليًال، وzلك ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمره بهذا، فقام �ن الوقت يس�اً قليًال، وzلك ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمره بهذا، فقام �ن الوقت يس�اً قليًال، وzلك ا²a ص± اهللا عليه وسلم أمره بهذا، فقام     فإذاً فإذاً فإذاً فإذاً     "ر�عهمار�عهمار�عهمار�عهماااااقم فقم فقم فقم ف": : : : قال ال قالقال ال قالقال ال قالقال ال قال    "؟؟؟؟ر�عت�ر�عت�ر�عت�ر�عت�    ر�عتر�عتر�عتر�عت"

 .فأï بر�عت�فأï بر�عت�فأï بر�عت�فأï بر�عت�
فإن �ن طال ُمكثه فحينئٍذ قد فات وقت فإن �ن طال ُمكثه فحينئٍذ قد فات وقت فإن �ن طال ُمكثه فحينئٍذ قد فات وقت فإن �ن طال ُمكثه فحينئٍذ قد فات وقت ل فجلس x هذه ا�سألة أن ا½اخل إذا دخ فإذاً نقول أن القول الراجح واهللا أعلمفإذاً نقول أن القول الراجح واهللا أعلمفإذاً نقول أن القول الراجح واهللا أعلمفإذاً نقول أن القول الراجح واهللا أعلم

كما أمر ا²a ص± اهللا  أّما إن �ن لم يطل الوقت، فيقوم فيأÏ بر�عت�أّما إن �ن لم يطل الوقت، فيقوم فيأÏ بر�عت�أّما إن �ن لم يطل الوقت، فيقوم فيأÏ بر�عت�أّما إن �ن لم يطل الوقت، فيقوم فيأÏ بر�عت� ،ج من اaصوصنتِ كما دل أو استُ  هات� الر�عت�هات� الر�عت�هات� الر�عت�هات� الر�عت�
 ،��ع ر�عت�ن يقوم فأالر�عت� ر� اهللا عنه، فأمره ب لم يصل�  ذر ر� اهللا عنه، عندما دخل وجلس وهو عليه وسلم أبا

 ؟ هذه ا�سألة x وقت الر�عت� هل يفوت ذلك أم ال
 عليه اMعض كما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم مع أ´ ذر ومع غ�ه

ّ
بعض ا½اخل� إ� ا�سجد  ،äا ينبØ أن يُالحظ وُيدل

جاهًال، أو  اإلنسان قد يكون ،ال نرى أحيانا من يوجهه إ� صالة هات� الر�عت� ال òد أو نايجلس مبا�ة ولعلفيدخل 
كما  ،واجب من حوZ وهو يعلم أن يُبّ� Z، وبِال شك ا�بي� إنما هو با3س; ،أو ما شابه ذلكئ مفهوم خاط هيكون عند

ا�دعو ال ، ألن �ن يتلطف معهم، وªن يتقرب منهم، ويتحبب إ°هم ،�ن يفعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم مع من يدعوهم
واهللا سبحانه  ،zلك نفعل كفعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم، لم ¨بك، فإذا أحبك تقبل ما تأÏ به ن يقبل منك مايمكن أ

 ادعُ "، يقول اهللا سبحانه وتعا� aبيه ص± اهللا عليه وسلم x اإلصالح وتعا� رسم aا ا�نهج x ذلك x ا�وجيه x ا½عوة
فإذا �ن هذا x غ� ا�سلم�، فا�سلم� أوé أن " ة وجادêم بالc Ó أحسنإ� سبيل ربك با3كمة وا�وعظة ا3سن

 .ر أكg بسبب أسلوبه، وبسبب معاملتهصالح فينف� لعل اMعض يريد اإلêم،  وأن ندعو همنتلطف معهم، ونوجه
ي رسمه aا ال(ع، وذلك قول اaبوي اzوا�نهج وليستقم أمره ] ا�نهج الربا6  ،ر اإلنسان من الوقوع x مثل هذاذيحف

لَِك لَِك لَِك لَِك     {اهللا سبحانه وتعا� aبيه ص± اهللا عليه وسلم  ْْ ْْ َحو َحو َحو َحْوْ وا ِمنوا ِمنوا ِمنوا ِمْنْ �� ْغغْْغْغَفضَفضَفضَفض��
َ

ِب ال
َ

ِب ال
َ

ِب ال
َ

ا َغِليَظ الا َغِليَظ الا َغِليَظ الا َغِليَظ الَْْْْقلَقلَقلَقلِْْْْب ال NN NNُكن ُكن ُكن ُكنَْْْْت َت َت َت فففَفظَظَظَظ ْْ  ،ا�ؤمن يوجه ويدعو }َولَوَولَوَولَوَولَْوْ
أن  ،، ثم جلس�سجد ولم تُقم الصالة بعد، أي صالة الفريضةإ� ا داخليدخل  عندماوينبØ أن نالحظ هذا x مساجدنا، 

وأن هذا من تعظيم اهللا  ،ويب� Z عظم األجر x ذلك ،أن هذه مستحبةو ،ر�عت� ويوضح األمر فيه يُنّبه إ� أن يص®َ 
وتعظيم شعائر اهللا من تعظيم اهللا، ألن اzي أمرنا بتعظيم ا�سجد هو من تعظيم شعائر اهللا، سبحانه وتعا�، ألن تعظيم 

فينبØ أن نتنبه إ�  ،تعظيم Z جل وعال ، سبحانه وتعا�، فامتثال أمره، تعظيم هللا سبحانه وتعا�هذه الشعائر إنما هو اهللا
 .مثل هذا

    ))))WUWUWUWU((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
    ))))))))صفة الصالةصفة الصالةصفة الصالةصفة الصالة((((((((باب باب باب باب 

عن أ´ هريرة عن أ´ هريرة عن أ´ هريرة عن أ´ هريرة : : : : ، فا3ديث، فا3ديث، فا3ديث، فا3ديثومعنا فيه ا3ديث األول x اMاب وا3ديث Z زيادات وروايات نقرأها Ðيعاً فبعضها تبي� Mعضومعنا فيه ا3ديث األول x اMاب وا3ديث Z زيادات وروايات نقرأها Ðيعاً فبعضها تبي� Mعضومعنا فيه ا3ديث األول x اMاب وا3ديث Z زيادات وروايات نقرأها Ðيعاً فبعضها تبي� Mعضومعنا فيه ا3ديث األول x اMاب وا3ديث Z زيادات وروايات نقرأها Ðيعاً فبعضها تبي� Mعض
��        ،،،،إذا قُمَت إ� الصالة فأسبغ الوضوءإذا قُمَت إ� الصالة فأسبغ الوضوءإذا قُمَت إ� الصالة فأسبغ الوضوءإذا قُمَت إ� الصالة فأسبغ الوضوء": عنه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالعنه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالعنه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالعنه أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالرررر���� اهللا  اهللا  اهللا  اهللا  ��        ،،،،ستقبل القبلة فك¯ستقبل القبلة فك¯ستقبل القبلة فك¯ستقبل القبلة فك¯ااااععععُمُُممُم�� قرأ ما قرأ ما قرأ ما قرأ ما ااااععععُمُُممُم��

��        ،،،،تيý معك من القرآنتيý معك من القرآنتيý معك من القرآنتيý معك من القرآن ��        ،،،،ر�ع حÌ تطمر�ع حÌ تطمر�ع حÌ تطمر�ع حÌ تطم���� راكعاً  راكعاً  راكعاً  راكعاً ااااععععُمُُممُم�� ��        ،،،،رفع حÌ تعتدل قائماً رفع حÌ تعتدل قائماً رفع حÌ تعتدل قائماً رفع حÌ تعتدل قائماً ااااععععُمُُممُم�� ��        ،،،،سجد حÌ تطمسجد حÌ تطمسجد حÌ تطمسجد حÌ تطم���� ساجداً  ساجداً  ساجداً  ساجداً ااااععععُمُُممُم�� رفع حÌ رفع حÌ رفع حÌ رفع حÌ ااااععععُمُُممُم��
��        ،،،،تطمتطمتطمتطم���� جالساً  جالساً  جالساً  جالساً  هاهاهاهاافافافافثُم ثُم ثُم ثُم     ،،،،سجد حÌ تطمسجد حÌ تطمسجد حÌ تطمسجد حÌ تطم���� ساجداً  ساجداً  ساجداً  ساجداً ااااععععُمُُممُم��

�� ��    ةةةةبن ماجبن ماجبن ماجبن ماجأخرجه السبعة، واللفظ للبخاري، والأخرجه السبعة، واللفظ للبخاري، والأخرجه السبعة، واللفظ للبخاري، والأخرجه السبعة، واللفظ للبخاري، وال "عل ذلك x صالتك ُ*عل ذلك x صالتك ُ*عل ذلك x صالتك ُ*عل ذلك x صالتك ُ*
فأقم فأقم فأقم فأقم ": : : : وأل?دوأل?دوأل?دوأل?د "حÌ تطمحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطم���ِ� قائِماً ِ قائِماً ِ قائِماً ِ قائِماً ": : : : ومثله x حديث رفاعة بن رافع عند أ?د وابن حبانومثله x حديث رفاعة بن رافع عند أ?د وابن حبانومثله x حديث رفاعة بن رافع عند أ?د وابن حبانومثله x حديث رفاعة بن رافع عند أ?د وابن حبان، "حÌ تطمحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطم���ِ� قائِماً ِ قائِماً ِ قائِماً ِ قائِماً " :بإسناد ُمسلمبإسناد ُمسلمبإسناد ُمسلمبإسناد ُمسلم
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إنها لن تتم صالة أحدكم حÌ يسبغ الوضوء كما أمره اهللا إنها لن تتم صالة أحدكم حÌ يسبغ الوضوء كما أمره اهللا إنها لن تتم صالة أحدكم حÌ يسبغ الوضوء كما أمره اهللا إنها لن تتم صالة أحدكم حÌ يسبغ الوضوء كما أمره اهللا "حديث رافع حديث رافع حديث رافع حديث رافع     وللنساوللنساوللنساوللنسا#### وأبو داود من وأبو داود من وأبو داود من وأبو داود من "صلبك حÌ ترجع العظامصلبك حÌ ترجع العظامصلبك حÌ ترجع العظامصلبك حÌ ترجع العظام
̄ه وهلله": : : : وفيهاوفيهاوفيهاوفيها    "تعا�، ثم يك¯ اهللا تعا� و¨مده ويثÙ عليهتعا�، ثم يك¯ اهللا تعا� و¨مده ويثÙ عليهتعا�، ثم يك¯ اهللا تعا� و¨مده ويثÙ عليهتعا�، ثم يك¯ اهللا تعا� و¨مده ويثÙ عليه ̄ه وهللهفإن �ن معك قرآن فاقرأ، و�ال فا?د اهللا و� ̄ه وهللهفإن �ن معك قرآن فاقرأ، و�ال فا?د اهللا و� ̄ه وهللهفإن �ن معك قرآن فاقرأ، و�ال فا?د اهللا و� : : : : وأل´ داودوأل´ داودوأل´ داودوأل´ داود    "فإن �ن معك قرآن فاقرأ، و�ال فا?د اهللا و�

    . . . . "ثم بما شئتثم بما شئتثم بما شئتثم بما شئت"والبن حبان والبن حبان والبن حبان والبن حبان     """"ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء اهللاثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء اهللاثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء اهللاثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء اهللا"
ثم جاء بزيادات أخرى لعل مردها واهللا أعلم  وقال أن اللفظ x اMخاري، كر ا3افظ ابن حجر أخرجه السبعةا3ديث كما ذ

 .إ� ما تقدم ذكره x رواية اMخاري
أنه يعÙ بهم اإلمام أ?د وأصحاب الكتب الستة وهم اMخاري ومسلم بإذا قال أخرجه السبعة  ابن حجر وتقدم معنا منهج

kالكتب السبعة وا�راد إذا قال أخرجه السبعة ة،بن ماجامذي والنسا# ووأبو داود وال c فاإلمام أ?د مع أصحاب  :فهذه
 عندو�ذلك ما جاء  ة،ابن ماجرواية كما x  ،جاء x بعض روايات ا3ديث ما يُب� بعض األلفاظ ا�تقدمة ،الكتب الستة

 ).قائِماً قائِماً قائِماً قائِماً     تعتدلتعتدلتعتدلتعتدل(c مثل قوZ ص± اهللا عليه وسلم ) �������� قائما قائما قائما قائماحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطم(أ?د وابن حبان x قوZ ص± اهللا عليه وسلم 
لقوZ  ةوُمبين ةلعلها ُمفý) بأَمّ الكتاببأَمّ الكتاببأَمّ الكتاببأَمّ الكتاب    اقرأاقرأاقرأاقرأ: (، قال)قرأ بأَمّ الكتاب وبما شاء اهللاقرأ بأَمّ الكتاب وبما شاء اهللاقرأ بأَمّ الكتاب وبما شاء اهللاقرأ بأَمّ الكتاب وبما شاء اهللاااا ثمثمثمثم(وجاء أيضاً كذلك x رواية أ´ داود قال 
 .وسنب� هذا إن شاء اهللا) قرأ ما تيý معك من القرآنقرأ ما تيý معك من القرآنقرأ ما تيý معك من القرآنقرأ ما تيý معك من القرآنااااثم ثم ثم ثم (ص± اهللا عليه وسلم x رواية اMخاري 

     ::::بالنسبة أللفاظ ا3ديث ورواياتهبالنسبة أللفاظ ا3ديث ورواياتهبالنسبة أللفاظ ا3ديث ورواياتهبالنسبة أللفاظ ا3ديث ورواياته
 :أّما األلفاظ الواردة وأول هذه األلفاظ قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم

إذا أردت إنما ومع; إذا قمت إ� الصالة أي أردت القيام للصالة، فليس مع; ذلك ا½خول للصالة، ) إذا قمت إ� الصالةإذا قمت إ� الصالةإذا قمت إ� الصالةإذا قمت إ� الصالة(
 .ن تأÏ بهذا كما ب� ا²a ص± اهللا عليه وسلمأن تُص®، فال بُد أ

أكمل الوضوء وأتّمه : أيفمع; أسبع الوضوء  ،إسباغ الوضوء هو إكماZ و�تمامه): فأسبغ الوضوءفأسبغ الوضوءفأسبغ الوضوءفأسبغ الوضوء: (قوZ ص± اهللا عليه وسلم
ا°دين، ومن من ] الصفة الÓ بينها ا²a ص± اهللا عليه وسلم بغسل األعضاء الواجب غسلها x الوضوء، من الوجه و

أكمله، وال يkك من ذلك Áء، ال عضو وال ُجزء من العضو : أسبغ الوضوءأسبغ الوضوءأسبغ الوضوءأسبغ الوضوء، مسح الرأس، ومن غسل الرجل�، فيأÏ بها تامة
 .الواجب غسله

 .فثلك يُنتبه إ� هذا
قبلونها، القبلة ُهنا وُسميت القبلة قِبلة ألن اaاس يست، تقدم معنا ا�راد بذلك) ستقبل القبلةستقبل القبلةستقبل القبلةستقبل القبلةااااثم ثم ثم ثم : (قال ص± اهللا عليه وسلم

x أّي مõن �ن من األرض يستقبل جهة القبلة، وتقدم معنا الواجب ] من شاهدها استقبال عينها ، ا�راد بها الكعبة
 .و] من لم يشاهد عينها أن يستقبل جهتها

ن القرآن هو ما جاء مفýاً ولعل هذا ا�ذكور ما تيý معك م) ننننآآآآقرأ ما تيý معك من القرقرأ ما تيý معك من القرقرأ ما تيý معك من القرقرأ ما تيý معك من القرااااثم ثم ثم ثم : (قال ص± اهللا عليه وسلم
وc الفا�ة أم الكتاب c فا�ة الكتاب، و�ونها ما تيý من القرآن ألنها أيý السور ) قرأ بأم الكتابقرأ بأم الكتابقرأ بأم الكتابقرأ بأم الكتاباااا(x رواية أ´ داود 

وخصوصاً إذا علم ا�سلم أنها  ،حفظاً، x الغالب أن اإلنسان أو ا�سلم ال ¨فظ شيئاً من كتاب اهللا قبلها ف� أيý ذلك
Îم بها ا

�
 .قبل [ Áء اهلر�ن من أرªن الصالة، فثلك يهتم بها قبل [ Áء وُيعل

ف�  ،وسميت بأم القرآن ألنها اشتملت ] Ðيع مقاصد القرآن ،ا�صحفأي فتتح بها الكتاب اسميت بالفا�ة لكونها  
 الرسالة و] ا°وم اآلخر و] طرق الرسل و] ،مقاصد القرآن موجودٌة فيها، ف� مشتملة ] ا�وحيد بأنواعه ا7الثة
وتسð بالسبع ا�ثا6 كما  ،تسð بأم القرآن، وzلك و¥الفيهم وÐيع ما يتعلق بأصول ال(ائع كذلك موجودةٌ x هذه السورة

َقدْْْْ    {    :وقد خصها اهللا سبحانه وتعا� باzكر x قوZ تعا� ،صح ذلك عن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم
َ
َقدَول
َ
َقدَول
َ
َقدَول
َ
ًعا ِمَن ًعا ِمَن ًعا ِمَن ًعا ِمَن     َول ْْ آَتَيآَتَيآَتَيآَتَيْْْْنَاَك َسبنَاَك َسبنَاَك َسبنَاَك َسبْْ
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آََن الآََن الآََن الآََن الَْْْْعِظيمَ َعِظيمَ َعِظيمَ َعِظيمَ  ْْ  .}الالالالَْْْْمثَا6ِ َوالَمثَا6ِ َوالَمثَا6ِ َوالَمثَا6ِ َوالُْْْْقرُقرُقرُقْرْ
يعÙ [ معا6 أو  ،فسميت الشتماêا ] هذه األمور Ðيعاً  ،عطف العام ] اrاصمن فذكر العلماء أن العطف هنا 

عا6 القرآن �ف� إذاً �توية  ،مقاصد القرآن موجودة x الفا�ة من ا�وحيد ومن الرسالة وا°وم وطرق الرسل و¥الã الرسل
 .فسميت بأم القرآن
و�مال الر�وع  ،الر�وع هو حÙ الظهر حÌ تمس ا°دان الر�بت�) راكعاً راكعاً راكعاً راكعاً (قوZ ص± اهللا عليه وسلم : من األلفاظ الواردة

Zيستوي الرأس بالظهر هذا كما Ìعض يُلحظ بأن ر�وعه نشبهه ب ،أن يكون رأسه مساوياً لظهره ،حMماء أحياناً ياإلألن ا، 
 .ذلكمثل ه من يُرى منه لكن ذلك يتنبه وُينبّ  ،همنمع أنه ليس من أصحاب األعذار، ولكن لو �ن معذوراً صح ذلك 

يعÙ [ ) حÌ تطمحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطم���� مفاصلك وتسk مفاصلك وتسk مفاصلك وتسk مفاصلك وتسPPPPk(جاء بيان ذلك x بعض الروايات ) حÌ تطمحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطم���� راكعاً  راكعاً  راكعاً  راكعاً : (قوZ ص± اهللا عليه وسلم
 .[ عضو أخذ مõنه وAد إ°ه )تعتدل قائماً تعتدل قائماً تعتدل قائماً تعتدل قائماً حÌ حÌ حÌ حÌ (و�ذلك  )حÌ تستوي جالساً حÌ تستوي جالساً حÌ تستوي جالساً حÌ تستوي جالساً (كذلك  ، ومثلهمفصل أخذ وضعه

    {: ا�راد بالُصلب ُهنا الظهر، وجاء ذلك x قوZ تعا�) فأقم ُصلبك حÌ ترجع العظامفأقم ُصلبك حÌ ترجع العظامفأقم ُصلبك حÌ ترجع العظامفأقم ُصلبك حÌ ترجع العظام: (x قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم
َائِِب َائِِب َائِِب َائِِب  �� ��kِب َوالkِب َوالkِب َوالkللللِْْْْب َوال �� ِ الصِ الصِ الصِ الص��

ْْ ْْ    ننننَ�ََ��َْ�ْ ُرُج ِمنُرُج ِمنُرُج ِمنُرُج ِمْنْ ْْ ْْsََsَsَs {خاري،  اتقدم معنما رفعه، وهذا ا: ; أقم ُصلبكومع، ومع; الُصلب الظهرMرواية ا x
 .األخرى اتبإقامة الُصلب كما جاَء x الروايهو إذاً االعتدال ، حÌ تعتدل قائماً 

        ::::من األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .هذا ا3ديث حديث عظيم جليل فيه بيان صفة الصالة، و�يف يُص® الُمسلم :أوال

د بن رافع دخل ا�سجد اأن رُجًال من الصحابة رضوان اهللا عليهم أÐع� و: وقصته ث Z قصةث Z قصةث Z قصةث Z قصةوهذا ا3ديوهذا ا3ديوهذا ا3ديوهذا ا3دي
ّ
ص± فسمه خال

وال يطم� x صالته، فهذه غ�  وسجودها وا²a ص± اهللا عليه وسلم ينظر إ°ه، أّي �ن ال يُقيم ر�وعها ،صالة غ� ُ>زئة
، األرªن [ ُركن ] ما بينه ا²a ص± اهللا عليه وسلم مراAة ال، ال بُد من>زئة فال بُد من االطمئنان، ال بُد من االعتد

�ا فرغ الرجل من صالته جاء إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم، فسلم عليه فرّد عليه السالم، ص± اهللا عليه وسلم رد� ] هذا 
 Z ا(الرجل السالم، ثُم قال �ثم جاء  ،فص± ] نفس الصورة السابقة ال يعرف غ�هافعاد الرجل  )ل� فإنك لم تُص رجع فصل

خرىأن يعود فيص® أمره ، وإ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم فسلم عليه فرّد عليه السالم
ُ
، تكرر ذلك من الرُجل أو ثا7ا مّرة أ

² ص± اهللا عليه وسلم أن فالرجل عندما رأى هذا طلب من اa ،ثالثاً وا²a ص± اهللا عليه وسلم x [ مرة يُعيده °ُص®
فب� Z ا²a ص± اهللا عليه وسلم كما جاء x هذا  ،يقول فواهللا ال أُحسن غ� هذا، ما يعرف غ� هذه الصفة ،يُعلمه

x صالته، فا²a  ئاألن هذا الرجل �ن ُمسي)) الُمالُمالُمالُم9999ء صالتهء صالتهء صالتهء صالته((وهذا ا3ديث وهذه الصفة هذا يُسð حديث ، ا3ديث
 .لم أرشده بعد أن كررص± اهللا عليه وس

مه ا²a ص± اهللا عليه ألنه ربما ولعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم x هذا ا�كرار أراد من الرُجل أن يطلب ا�علم، 
ّ
لو عل

 كما لو وسلم من غ� طلٍب 
ً
 .أï بطلب منه �ن منه، ال يُلê ñا باال

يسمع ويدرك و¨فظ لجاء مستح§اً لقلبه مع بدنه  ء بطلٍب ك �ا جالفث "ال أحسن غ� هذافواهللا علمÙ "فالرجل طلب 
 .وªن هذا ت(يعاً لألمة، و�ن �ن لرُجل بعينه لكنه لألمة كذلك، ما يقوZ ا²a ص± اهللا عليه وسلم °ُطبق ذلك بعد

عضاء، وقد جاء فال بد من إسباغ الوضوء ] األ، وجوب إسباغ الوضوء: من األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث :ثانياثانياثانياثانيا
وذكر األعقاب  )ويٌل�ٌ لألعقاِب من اaار(: صلها ا�اء، وا²a ص± اهللا عليه وسلم يقوليالوعيد �ن ترك بقعة x رجله لم 

 c كغ�ها من األعضاء، Èب ] من يُريد الصالة أن يسبغ الوضوء،  هاألن
ّ
c الغالب الÓ قد يتساهل فيها اMعض، و�ال
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 .ةÐيع األعضاء الواجب غسلُها وال يkك من ذلك شيئاً اMتّ يُعمم ا�اء ] 
أو غلب ]  ،غ� ذلك إذا علم جهتهائ وجوب استقبال القبلة، وال Èُز :أيضاً من األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث ::::ثا7اثا7اثا7اثا7ا

لو ص± لغ� القبلة  ئال Èزف ،البُد أن يتأكد وأن يُعيد أنهذلك  اذلك ما عد مع;و، معتقداً ذلك فص±أو �رى  ،ظنه ذلك
خ¯ أن اÎهة ُهنا فõنت خط

ُ
جيب Z أو أ

ُ
 إذا �ن ال يعرف جهة القبلة و�رى أو سأل ثم أ

ّ
أو هو úث ما وجد  ،ص±أ وإال

ألن  صالته صحيحةصالته صحيحةصالته صحيحةصالته صحيحةفص± إ� غ� القبلة،  أجتهد فأخطامن عالمات تدZ ] جهة القبلة ف هجتهد بما ÈدايسأZ ف اأحد
تُمتُمتُمتُمْْْْ        {يُمكن فعله، واهللا ُسبحانه وتعا� يقول هذا ما  ْْ تََطعتََطعتََطعتََطْعْ ْْ ��َ َما اسَ َما اسَ َما اسَ َما اْسْ ُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللا��  فعله، هذه نصوص Aّمة، وهذا هو اzي يستطيع، } فَافَافَافَاي�ي�ي�ي�

 إ� هذا فص± فصالته صحيحة، إذاً نقول أن استقبال القبلة واجب ] من علم جهتها
ّ
، اجتهد و�رى ولكن ما وصل إال

 .تقدم معنا هذا x حديث سابق هêا فال بُد أن يستقبل ع� الكعبة، ولعل ا، أما من �ن مُعاينهذا من �ن بعيداً عن الكعبة
نقول وجوب قراءة القرآن x الصالة، وا�راد ) ما تيýما تيýما تيýما تيý    اقرأاقرأاقرأاقرأ(قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم من  من األحõم ا�ستنبطة :رابعارابعارابعارابعا

 .بالقرآن ُهنا الفا�ة
ال صالة �ن لم يقرأ (لصالة، فال تصح الصالة �ن لم يقرأها، لقول ا²a ص± اهللا عليه وسلم ر�ن من أرªن ا قراءة الفا�ةقراءة الفا�ةقراءة الفا�ةقراءة الفا�ة

بل هو نã للوجود، إذاً ال صالة بدون فا�ة الكتاب يعÙ  ،وهذا اãa ليس نã كمال كما يعتقد اMعض )بفا�ة الكتاب
x  يكون كمال كمالل انفي ليسفإذاً اãa  )قرأ بفا�ة الكتابقرأ بفا�ة الكتابقرأ بفا�ة الكتابقرأ بفا�ة الكتابال صالة �ن لم يال صالة �ن لم يال صالة �ن لم يال صالة �ن لم ي(ال توجد بدون فا�ة، ، كأنها لم توجد أصالً 

 .هذه الصورة إذا لم يكن قرأ فيها بفا�ة الكتابب ةأي أنها غ� موجود، أشياء أخرى، أما x هذه ف� نã للوجود
x الواقع، فإن لم  لصحة نã للوجود ال(�افإن تعذر فهو نã لصحته، ونã  ،وجودهلاألصل فيما نãُ أن يكون نã ألن 

دF أن اx ãa هذا ا3ديث نã كمال مع إمõن نã اهذا هو ترتيب اãa، و] هذا فمن  ،كمالاãa نفيا لليُمكن صار 
 .الصحة فقوZ مردود

 فهو نã لل ألن األصل x ا�نã عدم وجوده،ألن األصل x ا�نã عدم وجوده،ألن األصل x ا�نã عدم وجوده،ألن األصل x ا�نã عدم وجوده،
ً
A� لل موجوداو�ن �ن صحة، فإن �ن غ� موجود ãوقد صح  ،وجودقدراً فهو ن

 .)ال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتابال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتابال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتابال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتاب: (عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أنه قال
فيها بفا�ة الكتاب ففيها بفا�ة الكتاب ففيها بفا�ة الكتاب ففيها بفا�ة الكتاب ف����        أأأأُ[ّ صالة ال يُقرُ[ّ صالة ال يُقرُ[ّ صالة ال يُقرُ[ّ صالة ال يُقر(: وصح كذلك عنه ص± اهللا عليه وسلم فيما أخرجه ُمسلم من حديث أ´ هريرة

 .أّي فاسدة )خداجخداجخداجخداج
: بن ُخزيمة وابن حبان وغ�هم أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالاد ووصح كذلك عنه ص± اهللا عليه وسلم فيما أخرجه أ?

ز(
ُ

ز
ُ

ز
ُ

ز
و= هذه اaصوص Ñ¨ة x تعي� قراءة الفا�ة، و] هذا فيُقال c ُركن x  )فيها بأم الُقرآنفيها بأم الُقرآنفيها بأم الُقرآنفيها بأم الُقرآن    أأأأصالة ال يُقرصالة ال يُقرصالة ال يُقرصالة ال يُقرئئئئ    ال ال ال ال ����ُ

 .الصالة
    ععععُّم هل c ُركن x [ ر�عة؟ُّم هل c ُركن x [ ر�عة؟ُّم هل c ُركن x [ ر�عة؟ُّم هل c ُركن x [ ر�عة؟

هل يكã أن تقرأ مرة واحدة x ر�عة واحدة أم هل يكã أن تقرأ مرة واحدة x ر�عة واحدة أم هل يكã أن تقرأ مرة واحدة x ر�عة واحدة أم هل يكã أن تقرأ مرة واحدة x ر�عة واحدة أم إذا �نت ر�ن x الصالة  يkتب ] هذا أيضاً ف، x الصالة نقول c ر�ن
 x [ ر�عة؟x [ ر�عة؟x [ ر�عة؟x [ ر�عة؟    ااااأنهأنهأنهأنه

    : : : : العلماء x هذا ] قول�العلماء x هذا ] قول�العلماء x هذا ] قول�العلماء x هذا ] قول�
قرأ فا�ة الكتاب x أول ر�عة أو x أي ر�عة من الصالة، فإذا قرأ بفا�ة الكتاب، صدق عليه أنه Èزئ أن تُ أنه  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

إذاً  )ال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتابال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتابال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتابال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتاب( ها x صالته، فإذاً يقولون هو موافق لألحاديثأقد قربفا�ة الكتاب، فقارئا ص± 
 للنصوص، هذا فيما هذا قرأ، فيقولون هذا العمل موافقو ) ُخداج ُخداج ُخداج ُخداج����[ صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب ف[ صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب ف[ صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب ف[ صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب ف(هذا قرأ، كذلك 
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    ....x مذهب اإلمام مالك c غ� هذهx مذهب اإلمام مالك c غ� هذهx مذهب اإلمام مالك c غ� هذهx مذهب اإلمام مالك c غ� هذه    ات األخرىات األخرىات األخرىات األخرىكن لعل الروايكن لعل الروايكن لعل الروايكن لعل الروايعن اإلمام مالك، ولعن اإلمام مالك، ولعن اإلمام مالك، ولعن اإلمام مالك، ول    يةيةيةيةوقد ُذكر أن هذا رواوقد ُذكر أن هذا رواوقد ُذكر أن هذا رواوقد ُذكر أن هذا رواقاZ اMعض، 
، ؟ لألدلة الÓ وردت x هذا�اذا�اذا�اذا�اذا وهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيحوهذا القول هو الصحيحقال البُد من قراءة الفا�ة x [ ر�عة،  :من العلماء القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6

 .من هذه األدلة هذا ا3ديث اzي معنا
فعل ذلك x اثم قال ، 9ء x صالته، وصف Z الصالة x الر�عة الواحدةفا²a ص± اهللا عليه وسلم قال للم :ا½°ل األول 

خرى األ اتروايوال) ما تيý معك من القرآنما تيý معك من القرآنما تيý معك من القرآنما تيý معك من القرآن(ا²a ص± اهللا عليه و سلم äا ذكر zلك الرجل قراءة الفا�ة ف، *ها صالتك
ونقول واجبة ُهنا ليس ، صح الصالة بدونهاوأنها ال ت ةدل ذلك ] أنها واجبف) أم الكتابأم الكتابأم الكتابأم الكتاب(قراءة الفا�ة أو  هافýت هذا بأن

 ،واجب، بل c ر�ن من أرªن الصالة و�نما نقول بالوجوب وجوب الفعل ال ا�راد بذلك ما يوازي الر�نوالالر�ن  ب�ة نارقا�
أرªن  عودوالق و�ما أن الر�وع والسجود والقيام ،وZ أحõم sتلف الر�ن فيها عن الواجب ،واجبال x الصالة غ� فالر�ن

كذلك الفا�ة وال فرق ب� ذلك، فا²a ص± اهللا عليه وسلم عندما ب� للم9ء أنه يقرأ ما تيý من القرآن،  ؛x [ ر�عة
 من الر�عة �ملة حÌ إذا فرغ، ثم ب� Z الر�وع والسجود واالعتدال من الر�وع واÎلسة ب� السجدت� والسجدة ا7انية

هاااااثم ثم ثم ثم """" قال ص± اهللا عليه وسلم
ّ
هافعل ذلك x صالتك ُ*
ّ
هافعل ذلك x صالتك ُ*
ّ
هافعل ذلك x صالتك ُ*
ّ
وهذا هو الشاهد ٌهنا aا x هذه  ،إذاً قراءة الفا�ة x الصالة *ها، """"فعل ذلك x صالتك ُ*

 .ا�سألة
فظ عنه ص± اهللا عليه وسلم أنه أخل بها x  :ا½°ل ا7ا6 ُ̈ مواظبة ا²a ص± اهللا عليه وسلم ] قراءتها x [ ر�عة، ولم 

 .ر�عة من الر�عات
َ�ً أن قراءة الفا�ة فيkجح عندنا  هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو  ،بل x [ ر�عة ،ليس x ر�عة واحدة فقط الصالةالصالةالصالةالصالة    ر�عاتر�عاتر�عاتر�عات    ر�ن x [ ر�عة منر�ن x [ ر�عة منر�ن x [ ر�عة منر�ن x [ ر�عة منإذا

 .القول الراجح x هذه ا�سألةالقول الراجح x هذه ا�سألةالقول الراجح x هذه ا�سألةالقول الراجح x هذه ا�سألة
    هل هناك حاالت تسقط فيها قراءة الفا�ة؟هل هناك حاالت تسقط فيها قراءة الفا�ة؟هل هناك حاالت تسقط فيها قراءة الفا�ة؟هل هناك حاالت تسقط فيها قراءة الفا�ة؟    ::::مسألة
ع ا�أموم x الفا�ة ر�ع �ا �–x الفا�ة فلما �ع أو أدر�ه قائماً ، أدرك اإلمام راكعاً  مسبوق نعم تسقط عن :اÎواب

 .إذاً ُهنا أيضاً كذلك تسقط عنه ،فأدرك اإلمام راِكعاً  -اإلمام وخاف أن تفوته الر�عة أو يفوته الر�وع
أن  قبلفأ�ع ور�ع  ،حديث أ´ بكرة ر� اهللا عنه وقد جاء إ� ا�سجد وا²a ص± اهللا عليه وسلم راكعاً  ذلكذلكذلكذلك    د°لد°لد°لد°ل

أيكم اzي فعل هذا قال أبو : ستمر x صالته، فلما فرغ ا²a ص± اهللا عليه وسلم من صالته قالايصل إ� الصف ُعم� 
 وهذا حديث صحيح أخرجه اMخاري )زادك اهللا حرصاً وال تعد(بكرة أنا يا رسول اهللا قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم 

 .وغ�ه
مره ألولم يدرك قراءة الفا�ة فيها، ولو �نت الر�عة  ،لÓ أدرك ر�وعهافلم يأمره ا²a ص± اهللا عليه وسلم بقضاء الر�عة ا

 .بإAدة الر�عة، كما أمر ا�9ء بصالته بإAدة الصالة لعدم اإلتيان بأرªنها
الفا�ة ر�ن x قيام، وهذا ا�سبوق سقط عنه القيام �تابعته إمامه، فلّما سقط عنه  قراءةن فإ، وألن القياس يقتوألن القياس يقتوألن القياس يقتوألن القياس يقت'''' ذلك ذلك ذلك ذلك

 .كما لو قطعت يد إنسان فإنه يسقط عنه ُغسلها x الوضوء لعدم وجود ا�حل ا3ال، حل سقط عنها�
 وهل c ] اإلمام وا�أموم وا�نفرد؟وهل c ] اإلمام وا�أموم وا�نفرد؟وهل c ] اإلمام وا�أموم وا�نفرد؟وهل c ] اإلمام وا�أموم وا�نفرد؟    ؟؟؟؟هل c ر�ن أو واجبهل c ر�ن أو واجبهل c ر�ن أو واجبهل c ر�ن أو واجبx هذا وc     مسألة ثانيةمسألة ثانيةمسألة ثانيةمسألة ثانية

موم وال x حق ا�نفرد، وال ال x حق اإلمام وال x حق ا�أ بدونهابدونهابدونهابدونها الصالةالصالةالصالةالصالة تصحتصحتصحتصح الالالال ر�نر�نر�نر�نأنها : أصح األقوال وأرجحها وأÐعهاأصح األقوال وأرجحها وأÐعهاأصح األقوال وأرجحها وأÐعهاأصح األقوال وأرجحها وأÐعها
 .وهذا ما تدل عليه األدلة بأنها واجبة ] ال�، واجبة هنا أي أنها ر�ن، x الصالة الýية وال x الصالة اÎهرية

لو �نت الصالة " نقول، أن قراءة الفا�ة ر�ن x [ ر�عة حÌ لو �نت الصالة جهريةب ،وهناك أدلة تدل ] مثل هذا
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لكن اzي يkجح واهللا ، جعل قراءة اإلمام x اÎهرية تكã عن ذلكفMعض ربما فرق ب� الýّية واÎهرية ا ألن" جهرية
    ....أنها ر�ن x حق ا�أموم أيضاً أن يقرأ بهاأنها ر�ن x حق ا�أموم أيضاً أن يقرأ بهاأنها ر�ن x حق ا�أموم أيضاً أن يقرأ بهاأنها ر�ن x حق ا�أموم أيضاً أن يقرأ بها :أعلم

ال ف يقرأ إنما، سورة بعد الفا�ةاليتم حÌ لو �ن اإلمام يقرأ x فx سكتات إمامه، فإن لم يتمكن  فيقرأ :مõن قراءتهامõن قراءتهامõن قراءتهامõن قراءتها    ااااأمّ أمّ أمّ أمّ 
 .بُد من اإلتيان بها

ا²a ص± اهللا عليه وسلم كما أخرج أ?د وأبو داوود والkمذي وغ�هم أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ص± ذات يوم صالة 
ال تفعلوا إال بأم الُقرآن، فإنه ال صالة لَمن لم (: نعم، قال: ، قالوا)لعلكم تقرؤون خلف إمامكم(الفجر، فلما أن¤ف قال 

ال تفعلوا إال ال تفعلوا إال ال تفعلوا إال ال تفعلوا إال (فإذاً هنا ا²a ص± اهللا عليه وسلم نهاهم عن القراءة بغ� الفا�ة، أما بالفا�ة فأمرهم، فهذا ا½°ل  ، )قرأ بهاي
فدل هذا ] أنها ر�ن x [ ر�عة x  ،)ال صالة �ن لم يقرأ بهاال صالة �ن لم يقرأ بهاال صالة �ن لم يقرأ بهاال صالة �ن لم يقرأ بها(وا بأم القرآن ؤقراأّي  وا فا�ة الكتابؤقراأي ) بأم القرآنبأم القرآنبأم القرآنبأم القرآن

 .�أموم وا�نفرد، فال بُد أن يقرأ بها تامًة وال يkك منها شيئاً حق اإلمام وا
    ....والقول الراجح واهللا أعلم أنها ر�ن x الýية وá اÎهريةوالقول الراجح واهللا أعلم أنها ر�ن x الýية وá اÎهريةوالقول الراجح واهللا أعلم أنها ر�ن x الýية وá اÎهريةوالقول الراجح واهللا أعلم أنها ر�ن x الýية وá اÎهريةاMعض يفرق ب� اÎهرية والýية x هذا،  لعلو

أو بعد  ،قراءة الفا�ةبx اÎهر يبدأ اإلمام أن ّما قبل إوأما األوقات الÓ يقرأ فيها ا�أموم x اÎهرية x c سكتات اإلمام، 
ها، بلإلمام سكتات يرتد فيها نفسه فيقرأ ا�أموم x هذا، فإن تمكن ف، فحينئٍذ يقرأ ،قوZ وال الضال� وقول ا�أموم آم�

 .و�ن لم يتمكن فليتم قراءة الفا�ة حÌ ولو �ع اإلمام x قراءة السورة بعد الفا�ة

    ))))/W/W/W/W((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
    ،،،،�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة با�كب��ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة با�كب��ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة با�كب��ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة با�كب�": : : : عن Aئشة رعن Aئشة رعن Aئشة رعن Aئشة ر���� اهللا عنها قالت اهللا عنها قالت اهللا عنها قالت اهللا عنها قالت    ::::للقاء هوللقاء هوللقاء هوللقاء هووحديثنا x هذا اوحديثنا x هذا اوحديثنا x هذا اوحديثنا x هذا ا

ولكن ب� ذلك، وªن إذا رفع من الر�وع لم ولكن ب� ذلك، وªن إذا رفع من الر�وع لم ولكن ب� ذلك، وªن إذا رفع من الر�وع لم ولكن ب� ذلك، وªن إذا رفع من الر�وع لم     ،،،،ءة با3مد هللا رب العا��، وªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسه ولم يُصوبهءة با3مد هللا رب العا��، وªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسه ولم يُصوبهءة با3مد هللا رب العا��، وªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسه ولم يُصوبهءة با3مد هللا رب العا��، وªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسه ولم يُصوبهااااوالقروالقروالقروالقر
وªن يقول x [ ر�عت� ا�حية، وªن وªن يقول x [ ر�عت� ا�حية، وªن وªن يقول x [ ر�عت� ا�حية، وªن وªن يقول x [ ر�عت� ا�حية، وªن     ،،،،جالساً جالساً جالساً جالساً     لم يسجد حÌ يستويَ لم يسجد حÌ يستويَ لم يسجد حÌ يستويَ لم يسجد حÌ يستويَ د د د د ووووو�ذا رفع رأسُه من السجو�ذا رفع رأسُه من السجو�ذا رفع رأسُه من السجو�ذا رفع رأسُه من السج    ،،،،قائماً قائماً قائماً قائماً     يسجد حÌ يستويَ يسجد حÌ يستويَ يسجد حÌ يستويَ يسجد حÌ يستويَ 

��    اااانننن���� أن يفk أن يفk أن يفk أن يفkشششش الرُجل ذراعيه  الرُجل ذراعيه  الرُجل ذراعيه  الرُجل ذراعيه نننن���� عن ُعقبة الشيطان ويَ  عن ُعقبة الشيطان ويَ  عن ُعقبة الشيطان ويَ  عن ُعقبة الشيطان ويَ وªن يَ وªن يَ وªن يَ وªن يَ     ،،،،يفريفريفريفرشششش رجله اليýُى وينصب ا°ُم; رجله اليýُى وينصب ا°ُم; رجله اليýُى وينصب ا°ُم; رجله اليýُى وينصب ا°ُم; ع وªن ع وªن ع وªن ع وªن بُ بُ بُ بُ فkافkافkافkاشششش الس الس الس الس��
  "sتم الصالة بالتسليمsتم الصالة بالتسليمsتم الصالة بالتسليمsتم الصالة بالتسليم

ّ
 أخرجه ُمسلم وZ ِعل
ّ
 أخرجه ُمسلم وZ ِعل
ّ
 أخرجه ُمسلم وZ ِعل
ّ
    ....ةةةةأخرجه ُمسلم وZ ِعل

ه ،بن حجر أنه أخرجه ُمسلماا3افظ ا3ديث كما سمعتم وقرأنا فيما ذكره 
�
 .قال وZ ِعل

 ذكر العلماء الشو6ª وغ�ه أن ا�عليل هنا أن ا3ديث
فأبو اÎوزاء لم يسمع من  ،هو ُمرسل"ال¯  أخرجه ُمسلم من رواية أ´ اÎوزاء عن Aئشة ر� اهللا عنها، قال ابن عبد --

 ."Aئشة ر� اهللا عنها
W- عل� أيضاً أنه أ

ُ
ولعل ما جاء x الصحيح� من مثل هذا �مول ] االتصال  ًة،خرجه مسلم من طريق األوزا� مõتبوأ

 x مõن آخر
ً
جاء ] هذه الصفة äا ورد x الصحيح�، فيما هذا ما يُقال ، باعتبار أن ما جاء ] هذا �ن موصوال

ا أصح كتب السنة، والسنة c ا�صدر ا7ا6 من مõنه عند األمة، فهم اوالصحيحان صحيح اMخاري وصحيح مسلم êم
ينبØ أن يُشكك فيما أخرجاه x هذا، واألمة قد تلقت ما أخرجه الشيخان بالقبول، فكما ذكر ا3افظ  مصادر الت(يع، فال

فهو فيه أحدهما äا انتقده اMعض  xما جاء x الصحيح� أو بأن من األئمة وا3ّفاظ من بن حجر وغ�ه من العلماء وا
وأعلم فيقدم قوêما ] قول غ�هما، هذا  وى وأقربمسلم أق وأقول اMخاري ومسلم، واMخاري ومعارضة ب� قول اaاقل 

لكن �ا ذكر ا3افظ ابن حجر أن Z علة،  ،اختصار x هذه ا�سألة ألن هذه ا�سألة يطول ا3ديث عنها، وا�فصيل فيها
 .لماءذكرنا هذا الçم اzي ذكره الع
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        ::::أما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaص
" مد اهللا رب العا��مد اهللا رب العا��مد اهللا رب العا��مد اهللا رب العا��ا3ا3ا3ا�3ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يفتتح الصالة با�كب� والقراءة ب�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يفتتح الصالة با�كب� والقراءة ب�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يفتتح الصالة با�كب� والقراءة ب�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم يفتتح الصالة با�كب� والقراءة ب": تقول Aئشة ر� اهللا عنها 

فهو  �ن يستفتح الصالة با�كب�، و�أنها هنا تقول ويستفتح القراءة ،فثلك تنصب ،فالقراءة هنا معطوفة ] الصالة
 .معطوف ] منصوب فهو كذلك منصوب

وا�راد بقوêا هنا لم يُشخص رأسه أي " وªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسهوªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسهوªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسهوªن إذا ر�ع لم يُشخص رأسه"قوêا ر� اهللا عنها x ا3ديث : من األلفاظ الواردة
اهللا  بل �ن ] مستوى ظهره ص± ،فهو لم يرفع رأسه إذا �ن راكعاً  ،لم يرفعه، من الþء الشاخص اzي Z ظهور وبروز

فمع; ذلك أن  ،أصل ا�صويب اrفض "لم يُصوبهلم يُصوبهلم يُصوبهلم يُصوبه"تقول ر� اهللا عنها ثم  ،ثم جاءت بعد ذلك بما يقابل هذا ،عليه وسلم
ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يكن sفضه خفضاً أنزل من مستوى ظهره، فإذاً ال يرفعه أ] من ظهره وال sفضه أنزل من 

هذا تمام  ،وتقدم معنا x لقاء سابق أن تمام الر�وع أن يكون الرأس مساوياً للظهر ،ن الرأس ] مستوى الظهرفõ ،ظهره
 .الر�وع

 .أي �ن ب� الرفع وب� اrفض x ذلك ص± اهللا عليه وسلم "ولكن �ن ب� ذلكولكن �ن ب� ذلكولكن �ن ب� ذلكولكن �ن ب� ذلك": ثم قالت ر� اهللا عنها
 c عقبة الشيطان؟c عقبة الشيطان؟c عقبة الشيطان؟c عقبة الشيطان؟ما ما ما ما " وªن ينوªن ينوªن ينوªن ين���� عن عقبة الشيطان عن عقبة الشيطان عن عقبة الشيطان عن عقبة الشيطان: "قوêا ر� اهللا عنها: من األلفاظ الواردة

هذه اÎلسة  ،مقعدته يلصقها باألرض، وينصب ساقيه وفخذيه أيالعقبة ا�ن� عنها ا�راد بها أن يلصق إ°تيه باألرض 
ّ̄ عنها بإقعاء الÇب ،ا�ن� عنها x الصالة ه باألرض يإذا أقR الÇب ألصق إ°ت ،هو ] هذا فإقعاء الÇبفإقعاء الÇبفإقعاء الÇبفإقعاء الÇب ،وc أيضاً ما ُق

 .ف� ذلك جاء من� عنه ،هذه تسð عقبة الشيطان وتسð إقعاء الÇب ،ها باألرض ثم نصب ساقيه وفخذيهمقعدته ألصق
قول يفُرش نف ،وc بضم الراء ويصح أيضاً بكýها ولعل الضم أشهر "وªن يفُروªن يفُروªن يفُروªن يفُرشششش رجله اليýى رجله اليýى رجله اليýى رجله اليýى": تقول ر� اهللا عنها 

 . أعلم[ ذلك صحيح و�ن �نت األوé أظهر وأوضح واهللا ،ونقول يفرِش
 ،ه وافkاشه ذراعيهئمن� عن مشابهة الُسبع x هيئة إقعا ،وهذه الصيغة ف� عنها" افkاافkاافkاافkاشششش السبُع السبُع السبُع السبُع" :ثم قالت ر� اهللا عنها

السبُع يكون رابضاً ] األرض وماداً يديه باسطها ]  ،فسواًء �ن إقعاء الÇب ] الصورة الÓ تقدم أو �ن مثل السبُع
ك من� عنه x اÎلوس وá السجود، السجود أن يمد يديه ويلصقهما باألرض �ملت� يعÙ اzراع األرض كذلك، ف� ذل

إقعاءة الÇب  ءمع الكف هذا من� عنه x هذا ا3ديث وá غ�ه من األحاديث، فن� ا²a ص± اهللا عليه وسلم عن اإلقعا
 .وافkاش السبُع

        ::::أما األحõم ا�ستنبطة من هذاأما األحõم ا�ستنبطة من هذاأما األحõم ا�ستنبطة من هذاأما األحõم ا�ستنبطة من هذا
فيه بيان صفة صالة ا²a ص± اهللا عليه وسلم، فعائشة ر� اهللا عنها �S صفة صالة ا²a ص± اهللا عليه  :للللا3كم األوا3كم األوا3كم األوا3كم األو

ا²a ص± اهللا صالة وهذا هو صفة  ،ف� �S تلك الصفة فبينت ذلك لألمة ،�يف �ن يص® ص± اهللا عليه وسلمووسلم 
صلوا كما رأيتموù صلوا كما رأيتموù صلوا كما رأيتموù صلوا كما رأيتموù ": ألنه ص± هكذا وقال �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ص± اهللا عليه وسلم،  فعلهك x الصالةعليه وسلم، وواجٌب أن نفعل أيضاً 

ثم نأخذ ا3ديث اآلخر من ا²a ص± ، فإذاً حكت aا Aئشة ر� اهللا عنها صفة صالة ا²a ص± اهللا عليه وسلم "أص®أص®أص®أص®
وا كما رأيتموù أص®": اهللا عليه وسلم

ّ
وا كما رأيتموù أص®صل
ّ
وا كما رأيتموù أص®صل
ّ
وا كما رأيتموù أص®صل
ّ
عليه وسلم، اإلتيان بأرªنها  فإذاً وجوب الصالة كصالة ا²a ص± اهللا "صل

، ثم يأÏ باألرªن والواجبات
ً
 .وواجباتها بعد اإلتيان ب(وطها، ال(وط متقدمة فيأÏ بال(وط أوال

فقلنا c تكب�ة اإلحرام، تكب�ة االستفتاح  "يستفتح الصالة با�كب�يستفتح الصالة با�كب�يستفتح الصالة با�كب�يستفتح الصالة با�كب�": فيما قالت Aئشة ر� اهللا عنها :ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6
، وال يمكن أن يكون داخل x الصالة بغ�ها ةيدخل بها x صالته، وc ما تسð با�حريم �ص®فا، c تكب�ة اإلحرام
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 .أبداً 
أما تكب�ة اإلحرام ف�  ،فدل ذلك ] أن تكب�ة اإلحرام ر�ن من أرªن الصالة، ¸الف ا�كب�ات األخرى ف� واجبة

 .دُركن من أرªن الصالة، �ُب ] اإلمام وا�أموم وا�نفر
فال تصح الصالة وال يُعت¯ داخًال x الصالة بغ�ها، حÌ لو �ن فيها x األلفاظ األخرى ثناًء ] اهللا سبحانه وتعا�، أو 

عن هذه ا�كب�ة، البُد من تكب�ة اإلحرام، ومع هذا تصحبها اaية،  ئتعظيماً هللا سبحانه وتعا�، أو ما إ� ذلك، ال �ز
aية من قبلوقد تقدم معنا ذكر ا. 

zلك ال Èُزئه غ� هذه ا�كب�ة فال تنعقد ، )�ريمها ا�كب��ريمها ا�كب��ريمها ا�كب��ريمها ا�كب�(: وzلك جاء x ا3ديث قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم
 .الصالة بدونها
أي �ن يستفتح القراءة با3مد هللا رب  "والقراءةوالقراءةوالقراءةوالقراءة": ا3ديث قوêا ر� اهللا عنها منمن األحõم ا�ستنبطة  :ا3كم ا7الثا3كم ا7الثا3كم ا7الثا3كم ا7الث

 .�العا�
با3مد هللا  "�ن يستفتح القراءة�ن يستفتح القراءة�ن يستفتح القراءة�ن يستفتح القراءة" وهذا ما يدل Z قوêا ص± اهللا عليه وسلم ،ُهنا اللفظ ظاهره أن البسملة ليست من الفا�ة

 .فõن يستفتح با3مد هللا رب العا�� ،رب العا��
ع x صالته با3مد هللا رب وهذا قول عدد من األئمة أن البسملة ليست من الفا�ة، بل �ن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ي(

العا��، واMعض يقول إنما أرادت Aئشة ر� اهللا عنها بهذا أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة بسورة ا3مد، 
 .فع± هذا القول تدخل فيها البسملة

خر ما يُب� هذا، فنؤجل ا3ديث ، وسيأÏ إن شاء اهللا تعا� x حديث آواzي يظهر واهللا أعلم أن البسملة ليست من الفا�ةواzي يظهر واهللا أعلم أن البسملة ليست من الفا�ةواzي يظهر واهللا أعلم أن البسملة ليست من الفا�ةواzي يظهر واهللا أعلم أن البسملة ليست من الفا�ة
 .°كون الçم عنها x مõن واحد ،عن البسملة إ� ذلك ا3ديث

وصف Aئشة ر� اهللا عنها لوضع رأس ا²a ص± اهللا عليه وسلم : من األحõم ا�ستنبطة x هذا ا3ديث :ا3كم الرابعا3كم الرابعا3كم الرابعا3كم الرابع
 اوقُلنا أن أتم الر�وع هو أن يكون الرأس مساوي ،هحال ر�وعه، فذكرت أنه لم sفض ولم يرفع، فõن ب� ذلك x ر�وع

 من ةعنه إ� األسفل، وجاء هذا x حديث وابصة فيما أخرجه ابن ماج اللظهر، ال شاخصاً عنه إ� األ] وال منخفض
لو ُصب�  ظهره حÌ ىرأيت ا²a ص± اهللا عليه وسلم يُص® وªن إذا ر�ع سوّ (أنه قال عنه بن مبعد ر� اهللا  ةحديث وابص
 .هذا هو تمام الر�وع اzي �ن يفعله ا²a ص± اهللا عليه وسلم إذاً  )ستقرعليه ا�اء ال

�ن إذا رفع من الر�وع لم يسُجد �ن إذا رفع من الر�وع لم يسُجد �ن إذا رفع من الر�وع لم يسُجد �ن إذا رفع من الر�وع لم يسُجد "وجوب االعتدال قائماً بعد الر�وع وهذا ما يدل Z قوêا ر� اهللا عنها  :ا3كم اrامسا3كم اrامسا3كم اrامسا3كم اrامس
 ."حÌ يستوي قائماحÌ يستوي قائماحÌ يستوي قائماحÌ يستوي قائما

ز": ة أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قالأيضاً من أدلة هذا ما رواه اrمس
ُ

ز
ُ

ز
ُ

ز
صالة ال يُقيم فيها الرُجل ُصلبه x الر�وع صالة ال يُقيم فيها الرُجل ُصلبه x الر�وع صالة ال يُقيم فيها الرُجل ُصلبه x الر�وع صالة ال يُقيم فيها الرُجل ُصلبه x الر�وع ئئئئ    ال ال ال ال ����ُ

 .وحّسن الkمذي هذا ا3ديث "والسجودوالسجودوالسجودوالسجود
غ� االعتدال بعد بالصالة  ئفإذاً ال �ز، أهل العلم من أصحاب ا²a ص± اهللا عليه وسلم من بعده عندوالعمل ] هذا 

وªن إذا رفع من وªن إذا رفع من وªن إذا رفع من وªن إذا رفع من "فإذا رفع من ر�وعه ال يسجد حÌ يعتدل، وهذا ما جاء x األلفاظ الÓ تقدم ، الر�وع و�ذلك بعد السجود
حÌ تطمحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطم����    "x بعض ألفاظه  "حÌ تطمحÌ تطمحÌ تطمحÌ تطم����": وجاء هناك x حديث الُم9ء صالته "الر�وع لم يسجد حÌ يستوي قائماً الر�وع لم يسجد حÌ يستوي قائماً الر�وع لم يسجد حÌ يستوي قائماً الر�وع لم يسجد حÌ يستوي قائماً 

 اً اً اً قائمقائمقائمقائم
زئ بدون هذا االعتدال" " " " اً  .فإذاً تب� من هذا أن الصالة ال �ُ

فيما -وهذا خالف ما نلحظ عليه بعض ا�صل� من أنه يسجد قبل أن يعتدل من ر�وعه، ربما يهم� بالرفع من غ� رفع 
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من األخطاء الشائعة عند كث�، ينبØ أن وهذه هم بالرفع وهذا ما نالحظه  كأنهثم يسجد، يعÙ نقول  -يظهر من اMعض
، وواجب من يرى ذلك أن يأمر با�عروف وين� عن ا�نكر، وهذا من باب إ� مثل هذا، ألن هذا äا sل بالصالة وايُنبه

 .األمر با�عروف وا�a عن ا�نكر
فُهنا نقلت Aئشة ر�  ،وجوب االستواء جالساً ب� السجدت�، وªن ا²a ص± اهللا عليه وسلم يأمر بهذا :ا3كم السادسا3كم السادسا3كم السادسا3كم السادس

ز"يضاً ما رواه اrمسة x ا3ديث ا�تقدم وحسنه الkمذي اهللا عنها صفة صالة ا²a ص± اهللا عليه وسلم، وأ
ُ

ز
ُ

ز
ُ

ز
صالة صالة صالة صالة     ئئئئال ال ال ال ����ُ

ز "ال يقيم فيها الرجل صلبه x الر�وع والسجودال يقيم فيها الرجل صلبه x الر�وع والسجودال يقيم فيها الرجل صلبه x الر�وع والسجودال يقيم فيها الرجل صلبه x الر�وع والسجود
 .بغ� هذا ئفدل ذلك ] أن الصالة ال �ُ

طمئنان ذلك أن الصالة فاسدة، فيكون هذا ر�ن من أرªن الصالة، االعتدال قائماً بعد الر�وع االمع; جزاء عدم اإلان إذا
 .جالساً ب� السجدت�، فنقول ذلك من أرªن الصالة

الصالة قد تكون رباعية أو ثالثية، رباعية كما x  ؛قراءة ا�حيات بعد ُ[ ر�عت�، وعندنا x الصالة :ا3كم السابعا3كم السابعا3كم السابعا3كم السابع
[ ر�عت� �ية، كما فبعد ، وقد تكون ر�عت� كما x الفجر وá اaوافل ،وثالثية كما x ا�غرب ،الظهر والع¤ والعشاء

التشهد، فإن �نت الصالة غ� الفجر أو غ� ا7نائية  :ا�راد بها "وªن يقول x [ ر�عت� �يةوªن يقول x [ ر�عت� �يةوªن يقول x [ ر�عت� �يةوªن يقول x [ ر�عت� �ية" ذكرت Aئشة ر� اهللا عنها
  ،عموماً 

ُ
وهذا يكون x اÎلوس بعد الر�عة ا7انية،  ،و°� يتشهد وهذا ما يسð بالتشهد األولفنقول أنه بعد الر�عت� األ

وأحسن ما ورد x هذا ا�ع; ما جاء x الصحيح� عن ابن  ،Ï الر�عة ا7انية، فيجلس ا�ص® ويتشهددجسالفراغ من بعد 
إذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا إذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا إذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا إذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا " :�فت إ°نا ا²a ص± اهللا عليه وسلم فقالا: مسعود ر� اهللا عنه أنه قال

ة اهللا وبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3 أشهد أن ال ة اهللا وبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3 أشهد أن ال ة اهللا وبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3 أشهد أن ال ة اهللا وبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3 أشهد أن ال 0000 إال  إال  إال  إال والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها ا²a ور?والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها ا²a ور?والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها ا²a ور?والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها ا²a ور?
Zاهللا وأشهد أن �مد عبده ورسوZاهللا وأشهد أن �مد عبده ورسوZاهللا وأشهد أن �مد عبده ورسوZاهللا وأشهد أن �مد عبده ورسو". 

و°� من الرباعية أو ا7الثية فيقول هذا، فإذا وصل إ� هذا قام  ،هذا يقوZ بعد [ ر�عت� فإذاً 
ُ
فإن �ن بعد الر�عت� األ

زاد عليه الصالة ] ا²a ص± اهللا عليه وسلم، وهو ما يعرفه اMعض بالصالة  فإن �ن x التشهد األخ� ،للثا7ة
 .اإلبراهيمية

أشهد أن ال 0 إال اهللا "ويقال فيه أيضاً التشهد لورود لفظة التشهد  ،اللفظة "ا�حيات"فيه  هنكويُقال فيه ا�حيات  فإذاً 
 ."عبده ورسوZ اً وأشهد أن �مد

 .التشهد أو ا�حيات لورود اللفظت� x هذا اzكر وá هذا ا�õن من الصالةفإذا هذا سبب التسمية ب
فهو من� عن ذلك وا�a ، أن ا�ص® من� عن اإلقعاء x صالته الÓ تُسð بعقبة الشيطان أو إقعاء الÇب :ا3كم ا7امنا3كم ا7امنا3كم ا7امنا3كم ا7امن

] األرض، وهذا ما يُسð بافkاش  -الكف� باzراع�-و�ذلك من� عن وضع ا°دين �ملة ، x األصل يقت' ا�حريم
 .الُسبع، فا�ص® من� عن ذلك، و�ما قلنا x ا�a عن اإلقعاء يكون كذلك ا�a هنا األصل فيه ا�حريم

وواجب ] ا�سلم ، هذه لعلها أشهر األحõم الÓ تستنبط من هذا ا3ديث اzي هو صفة صالة ا²a ص± اهللا عليه وسلم
�ن يص® ا²a ص± اهللا عليه وسلم، ثم يص® كصالته عليه الصالة والسالم، وهذا أمر واجب ليس aا أن يتعلم كيف 

 .اrيار فيه
منا الصالة x أقواêا وأفعاêا واعتداêا واطمئنانها وما يُقرأ فيها، وما يذكر فيها أو ما يقال 

ّ
فا²a ص± اهللا عليه وسلم عل

 من تسبيح و? ،فيها من األذ�ر
�
منا إياه ا²a ص± اهللا عليه وسلم وطبق ذلك بفعله، �ن د وتشهد وغ� ذلك، [ ذلك عل

وا كما رأيتموù أص®" :يراه الصحابة رضوان اهللا عليه وهو يص® ص± اهللا عليه وسلم ثم يقول
ّ
وا كما رأيتموù أص®صل
ّ
وا كما رأيتموù أص®صل
ّ
وا كما رأيتموù أص®صل
ّ
وهذا ت(يع منه ص±  "صل
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 .اهللا عليه وسلم
ونقتã أثره ص± اهللا عليه ، م، و�يف �ن يعبد اهللا سبحانه وتعا�فينبØ أن نتعلم كيف �ن يص® ص± اهللا عليه وسل

ونذكر اهللا سبحانه وتعا� كما �ن يذكر، وخصوصاً x الصالة فقد جاء اaص عليها x  ،نفعل كفعله، ونقول كقوZفوسلم 
وسجودنا واعتداaا من الر�وع  وá ر�وعنا ،وá قراءتنا ،غ�ه هذه األحاديث بأن نكون x تكب�نا، سواء �ن اإلحرام أو

أن نكون ] ما �ن عليه ا²a ، والتشهد وهو ا�حية كما جاء x حديث Aئشة ر� اهللا عنها ،واطمئناننا من السجود
 ."صلوا كما رأيتموù أص®صلوا كما رأيتموù أص®صلوا كما رأيتموù أص®صلوا كما رأيتموù أص®": ص± اهللا عليه وسلم، ألنه قال

ننت� عنه، فن� ا²a ص± اهللا عليه وسلم x هذه  فال Ûالف عما بينه ا²a ص± اهللا عليه وسلم، وما ن� عنه Èب أن
 ت�°وتب� aا بأن عقبة الشيطان هو إلصاق اإل) �ن ين�ن ين�ن ين�ن ين���� عن ُعقبة الشيطان عن ُعقبة الشيطان عن ُعقبة الشيطان عن ُعقبة الشيطان(اaصوص الÓ تقدم ذكرها معنا، جاء هنا 

فهذا  ،سةا�a عن هذه اÎل تضافرفهنا  ،باألرض مع نصب الفخذين والساق�، وc اإلقعاء اzي جاء كذلك ا�a عنه
 .يدل ] �ريمها، وأنه ال Èوز للمص® أن يفعل ذلك

السبُع، وهذا من� عنه، كما تب� aا  هماون� ص± اهللا عليه وسلم عن افkاش السبُع، فكذلك ال يفkش ذراعيه كما يفkش
 .من اaصوص ا�تقدمة x هذا ا3ديث وá غ�ه من األحاديث

ماذا يقول إذا أراد أن ين¤ف من ماذا يقول إذا أراد أن ين¤ف من ماذا يقول إذا أراد أن ين¤ف من ماذا يقول إذا أراد أن ين¤ف من فرغ من صالته ، ما sرج به ا�ص® من صالتهحكم مستنبط وهو  :ا3كم ا�اسعا3كم ا�اسعا3كم ا�اسعا3كم ا�اسع
 ؟؟؟؟صالتهصالتهصالتهصالته

 ،فيسلم عن يمينه ويسلم عن يساره ،وبينه ا²a ص± اهللا عليه وسلم بقوZ وهو التسليم ،بينت ذلك Aئشة ر� اهللا عنها
 .)مممموªن sتم الصالة بالتسليوªن sتم الصالة بالتسليوªن sتم الصالة بالتسليوªن sتم الصالة بالتسلي( :وهذا ما جاء x قول Aئشة ر� اهللا عنَها

السالم عليكم ور?ة : فيقول ،وال يصح بغ� ذلك ،ا ا�ص® sتم صالته بالتسليم كما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلمفإذً 
يقول السالم عليكم وويقول أخرى السالم عليكم ور?ة اهللا عن يساره، يلتفت مرة عن يمينه  ،اهللا مرة عن يمينه

 .لسالم عليكم ور?ة اهللاويلتفت مرة عن يساره ويقول ا ،ور?ة اهللا
 من يسلم عليه x مثل هذا ا3ال؟من يسلم عليه x مثل هذا ا3ال؟من يسلم عليه x مثل هذا ا3ال؟من يسلم عليه x مثل هذا ا3ال؟ 

يشمل ا�صل� ويشمل  ،قد يكون للحاJين، وقد يكون للمالئكة ا�قرب�، وال مانع أن يكون األمر يشمل االثن�
 .ا�الئكة ا�قرب�

مÇف  ملكفهناك  ،ن يسارهفا�صلون عن يم� اإلمام ويساره من خلفه، و�ذلك ا�الئكة هم مع ا�ص® عن يمينه وع
 .هناك مالئكة مقربون فيسلم عليهم ا�ص® عند فراغه من الصالة فإذاً  ،ملك بكتابة السيئاتو ،بكتابة ا3سنات

يكون بهذا ص± كصالة ا²a ص± اهللا عليه وسلم، كما وصفتها Aئشة ر� اهللا عنها، و�ما قال ا²a ص± اهللا عليه 
وا كما رأيتمو(: وسلم

ّ
وا كما رأيتموصل
ّ
وا كما رأيتموصل
ّ
وا كما رأيتموصل
ّ
 .)ù أص®ù أص®ù أص®ù أص®صل

 ها منفال Èُزي غ�، ال Èُزي غ� هذا اللفظ x اrروج من الصالة، فال Èُزئ غ� هذه العبارة أيضاً x اrروج من الصالة
فيكون مرة عن  ،السالم عليكم ور?ة اهللا: يقول، فالبد أن يأÏ بهذا اللفظ كما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،األلفاظ

 .ومرة كذلك عن يساره ملتفت معها ،يمينه ملتفتا معها
من ر�وع وسجود وسالم إنما تكون ا3ر�ة والقول متساويان، ف� حر�ة êا ذكر مناسب، وا�نقالت  وا�حرªت

Zذكر مناسب، ف� قول مع حر�ته أو مع حا Z نها،  واالعتدالõغ� م x عل بعض األلفاظÈ الصالة فال x أو وضعه
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صلوا كما صلوا كما صلوا كما صلوا كما (: قول ا²a ص± اهللا عليه وسلمبصالته x عل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ولم يتقيد ويكون بذلك قد خالف ف
 .)رأيتموù أص®رأيتموù أص®رأيتموù أص®رأيتموù أص®

    ))))�W�W�W�W((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
ال صالة �ن لم ال صالة �ن لم ال صالة �ن لم ال صالة �ن لم (: قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم: : : : قالقالقالقالأنه أنه أنه أنه عن عبادة بن الصامت رعن عبادة بن الصامت رعن عبادة بن الصامت رعن عبادة بن الصامت ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه     وحديثنا x هذه ا3لقةوحديثنا x هذه ا3لقةوحديثنا x هذه ا3لقةوحديثنا x هذه ا3لقة

� القرآن القرآن القرآن القرآن� �� .ههههمتفق عليمتفق عليمتفق عليمتفق علي )يقرأ بأميقرأ بأميقرأ بأميقرأ بأم
Ùرواية البن حبان وا½ارقط áوÙرواية البن حبان وا½ارقط áوÙرواية البن حبان وا½ارقط áوÙرواية البن حبان وا½ارقط áزئئئئ صالة ال يقرأ فيها بفا�ة الكتاب صالة ال يقرأ فيها بفا�ة الكتاب صالة ال يقرأ فيها بفا�ة الكتاب صالة ال يقرأ فيها بفا�ة الكتاب( ::::و ُ

ز
ُ

ز
ُ

ز
وá أخرى أل?د وأ´ داود والkمذي وابن وá أخرى أل?د وأ´ داود والkمذي وابن وá أخرى أل?د وأ´ داود والkمذي وابن وá أخرى أل?د وأ´ داود والkمذي وابن  ،)ال ال ال ال ����ُ

 .)ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب، فإنه ال صالة �ن لم يقرأ بهاال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب، فإنه ال صالة �ن لم يقرأ بهاال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب، فإنه ال صالة �ن لم يقرأ بهاال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب، فإنه ال صالة �ن لم يقرأ بها: : : : قالقالقالقال    ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : لعلكم تقرُءون خلف إمامكم؟ قُلنالعلكم تقرُءون خلف إمامكم؟ قُلنالعلكم تقرُءون خلف إمامكم؟ قُلنالعلكم تقرُءون خلف إمامكم؟ قُلنا( :حبانحبانحبانحبان
 ،á حديث سابقوف من هذا x حلقة سابقة رَ كم قراءة الفا�ة x الصالة، تقدم معنا َط x ح :هذا ا3ديث برواياته هو

  ما c أم القرآن؟ما c أم القرآن؟ما c أم القرآن؟ما c أم القرآن؟ ،تقدم معنا أم القرآن وأوتب� 
بكتابتها x  يبتدئنه ألوc أكg من ذلك، فتسð فا�ة الكتاب،  ،ف� فا�ة الكتاب، وهذان اسمان êا من أسمائها

ور وهيئات ومعتقدات ص تها x الصالة، وسميت أم القرآن ألنها متضمنة Îميع أنواع القرآن أوو�ذلك x قراء، ا�صاحف
ا�وحيد و�رسال الرسل عليهم الصالة والسالم، وا°وم اآلخر وغ� ذلك و¥الفة  منما جاء x كتاب اهللا ف� متضمنة zلك 

با3مد هللا رب با3مد هللا رب با3مد هللا رب با3مد هللا رب ": ما ثبت x صحيح اMخاري أنها تسðمن خالف الرسل عليهم الصالة والسالم، وêا أيضاً من األسماء 
 .وتقدم معنا طرف من هذا ،، فهذه من أسماء سورة الفا�ةالسبع ا�ثا6السبع ا�ثا6السبع ا�ثا6السبع ا�ثا6: و�ذلك ما جاء x كتاب اهللا أنها "العا��العا��العا��العا��

     ::::من األحõم ا�ستنبطة x هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة x هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة x هذا ا3ديثمن األحõم ا�ستنبطة x هذا ا3ديث    
 .بفا�ة الكتاب، وتقدم معنا القول x هذا x حلقة سابقة أن الصالة ال تصح بغ� أن يقرأ فيها بأم القرآن أو :ا3كم األولا3كم األولا3كم األولا3كم األول

تقرأ أيضاً كذلك مرتبة  ،ولعل äا ينبØ أن يُنبه عليه هنا أن الفا�ة تُقرأ مرتبة، مرتبة اآليات والÇمات :ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6ا3كم ا7ا6 
شك ف� أمور �ببة أو  ا3روف �ملة، �مل حروفها وحرªتها، أما ما عدا ذلك من ترتيل و�س� صوت وغ� ذلك فبال

وc أخشع لقلبه وقلب سامعه، لكن هذه ال(وط األربعة c الÓ ينبØ أو Èب مراAتها  ،مستحبة ¨رص عليها ا�سلم
أن تكون مرتبة اآليات، فال يقدم آية ] أخرى، و�ذلك تكون اآليات �ملة آياتها السبع تكون : x قراءة الفا�ة

تنã الوجود ال(�، عدم  "ال صالةَ "ألن هنا  ،القراءة غ� صحيحة، والصالة إذاً باطلة :منها نقول �ملة، فلو قرأ وترك آية
كما أ�نا إ� ، أي غ� موجودة، وليس نã الكمال "ال صالة"، فتنã الوجود ال(�، ء، يعÙ يدل ] عدم اإلجزاءاإلجزا

 . ذلك x حلقة سابقة
فال نقدم آية ] أخرى وال ننقص منها آية، كذلك الÇمات البد أن ، ت �ملة اآلياتفإذاً البد أن تكون مرتبة اآليا

تكون تامة، فلو أسقط حرفاً من الÇمة ال تصح، ولو أسقط الÇمة كذلك ال تصح القراءة، فبا�ا� ال تصح الصالة، أو قدم 
اء x ا�صحف، فال يسقط منها حرفاً فلو أنه �ملة مرتبة كما ج كذلك ا3روف فالبد أن يأÏ با3روف ،*مة ] أخرى

 .با�ا� ال تصح صالتهوال تصح قراءته : أسقط حرفاً نقول
 .كذلك ا3رªت، ننظر x ا3رªت إن �ن ما تغ� x ا3رªت أنه ¨يل ا�ع;، فنقول ال تصح القراءة وال تصح الصالة

تَِقيتَِقيتَِقيتَِقي{: مثال ذلك لو قال ْْ اَط الُْْْْمسُمسُمسُمْسْ اَط الَ اَط الَ اَط الَ َ �� ��ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ ْْ فهنا تغ� ا�ع; فصار من مع; اêداية الc Ó  "هِدناأ"وفتح هنا اêمزة x  }مَ مَ مَ مَ اهاهاهاْهْ
 .ا�وفيق والتسديد وا�بي� واأليضاًح، إ� مع; آخر وهو اêدية، فهذه غ� مراده فإنه تغ� ا�ع;

ْْ    { :أو كذلك x قوZ تعا� ِهمِهمِهمِهْمْ ْْ َت َعلَيَت َعلَيَت َعلَيَت َعلَيْْ ْْ ْغغْْغْغَعمَعمَعمَعْمْ
َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
فهذا يغ� ا�ع; وبا�ا� ال يصح، ، �ع; تماماً بضم ا�اء �غ� ا) أنعمُت : (فلو قال }أ
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أحال ا�ع; أم لم  سواءً  ،لكنه ال ينبØ للمسلم أن يتعمد اللحن ،أما إذا �ن ال يُغ� ا�ع; أو ال ¨يل ا�ع;، فاألمر فيه سعة
ة غ� صحيحة وبا�ا� الصالة غ� فحينئٍذ نقول القراء ¨ل ا�ع; ال يتعمد أن يلحن، لكنه مÌ 3ن x قراءته فتغ� ا�ع;

 .صحيحة
كذلك يأÏ بها úرªتها، و�ما  ،بالفا�ة مرتبة اآليات، مرتبة ا3روف، مرتبة الÇمات، تامة x [ ذلك البد أن يأÏ إذاً ف

أما إذا �نت ال تغي�ها يتغ� ا�ع; فحينئٍذ القراءة غ� صحيحة، وبا�ا� الصالة ال تصح، x أن ا3رªت إذا �ن بذكرنا 
ولكن ال Èوز للمسلم أن يتعمد اللحن x  ،�يل ا�ع; فنقول ُهنا لعل القراءة تكون صحيحة والصالة تكون صحيحة

 .كتاب اهللا سبحانه وتعا�
فية أحدها أن تكون نا :تأÏ لعدة أوجه) الالالال(تقدم معنا إ� أن اإلشارة هنا ) ال صالةال صالةال صالةال صالة(فإذاً قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 

صيغة اãa إذا دخلت ] الفعل x ألفاظ ": قال ابن دقيق العيد ر?ه اهللا تعا� للجنس، كما هو ا3ال x هذا اللفظ،
�للصالة ال(عية، ألنا  انفي) ال صالةال صالةال صالةال صالة(فيكون قوZ ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،الشارع فاألوé ?لها ] نã الفعل ال(

Îالفعل ا ãصحيح اللفظ ن9 وهو غ� منتٍف إذا ?لناه ] ن�فحينئٍذ يُضمر بعضهم الصحة ويضمر  ،احتجنا إ� إضمار 
 ."بعضهم الكمال

ألنها قد توجد فعًال لكنها ليست  ،نã للفعل ال(� أي للصالة ال(عية فال صالة �عيةهنا نقول هنا أن اãa إذاً ف
 .للكمال االصالة ال تصح وليس نفيومع; ذلك أن ، فهنا تفيد عدم الوجود ال(� ،�عية

 : äا دل عليه هذا ا3ديث
 .ِعظم هذه السورة ومõنتها، الc Ó سورة الفا�ة، أو أم القرآن أو سورة ا3مد هللا رب العا�� :ا3كم ا7الثا3كم ا7الثا3كم ا7الثا3كم ا7الث

أكمل تضُمن، فاشتملت ا�طالب العا°ة أتم اشتمال وتضمنتها  هاتاشتملت الفا�ة ] أم: يقول ابن القيم ر?ه اهللا تعا�
 cمرجع األسماء ا3س; والصفات الع±، و c عريف با�عبود تبارك وتعا� بثالثة أسماء�وهذه  "الر?ن" "الرب" "اهللا"] ا

بُُد بُُد بُُد بُُد {x  ت السورة ] اإلêيةت السورة ] اإلêيةت السورة ] اإلêيةت السورة ] اإلêيةييييننننفبُ فبُ فبُ فبُ أسماء هللا سبحانه وتعا�،  ْْ اَك اَك اَك اَك غغغغَعََععَْعْ �� تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ {x  و] الربوبيةو] الربوبيةو] الربوبيةو] الربوبية ،}إِيإِيإِيإِي�� ْْ ��اَك نَساَك نَساَك نَساَك نَْسْ ، لب اêدايةلب اêدايةلب اêدايةلب اêدايةوطوطوطوط}َو�ِيَو�ِيَو�ِيَو�ِي��
، وبالرسل عموماً، الرسالة هنا تشمل رسالة نبينا �مد ص± اهللا عليه وسلم أو عموم ا�صديق بالرسالةا�صديق بالرسالةا�صديق بالرسالةا�صديق بالرسالةذلك كوتضمنت 

رسالة نبينا �مد ص±  تالرسالة حÌ الرسل السابق� عليهم الصالة والسالم، فينبØ كذلك ا�صديق برسا�هم، و�ن �ن
فيه بعض الفروع x الرساالت السابقة فتكون  توما جاء فيها هو الُمثبت، وما فارق ،االتاهللا عليه وسلم c خاتمة الرس

أما األصول فاألصول واحدة Ð xيع الرساالت، ألن الُمرسل واحد، وتعدد الرسل واالحتياجات ل� أمة فõن و ،c ا�ثبتة
    { :، x قول اهللا سبحانه وتعا�إثبات ا�عادإثبات ا�عادإثبات ا�عادإثبات ا�عاد�ة كذلك تضمنت سورة الفا، ف� واحدة تأما أصول الرساال ،فيها تفريعات

يِن يِن يِن يِن  �� ��ِم ا½ِم ا½ِم ا½ِم ا½ ْْ ويوم ا½ين هو أحد ألفاظ يوم القيامة، اzي هو ا3( وا�ح(، إذاً هذه اآلية تضمنت إثبات ا°وم اآلخر  }َمالِِك يَوَمالِِك يَوَمالِِك يَوَمالِِك يَْوْ
 .من جهات عديدة إثبات اaبواتإثبات اaبواتإثبات اaبواتإثبات اaبواتوتضمنت ، وهو ا�عاد وهو الرجوع إ� اهللا سبحانه وتعا�

وأما ال¤اط ا�ستقيم فهو الطريق الواضح اzي ال اعوجاج فيه، ثم اختلفت فيه عبارات : ل ابن كث� ر?ه اهللا تعا�قا
اَط { هذه اآلية أكتاب اهللا، أي x قوZ سبحانه وتعا� وقوaا عندما نص® نقر: وذلك أنه قيل هو ،ا�فýين اَط َ اَط َ اَط َ َ �� ��ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ ْْ اهاهاهاْهْ
تَِقيمَ تَِقيمَ تَِقيمَ تَِقيمَ  ْْ ا�راد به هو كتاب اهللا سبحانه وتعا�، وبال شك أن كتاب اهللا سبحانه وتعا� هذا يكون أن ل يقا أوفين¤ف  }الالالالُْْْْمسُمسُمسُمْسْ

تَِقيمَ تَِقيمَ تَِقيمَ تَِقيمَ {c كذلك �تمل هذا ا�ع;، يعÙ و ،وقيل ا�راد بذلك ا3ق ،هو ال¤اط ا�ستقيم ْْ اَط الُْْْْمسُمسُمسُمْسْ اَط الَ اَط الَ اَط الَ َ �� ��ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ ْْ هدنا ا: معناه }اهاهاهاْهْ
 .ب العبد اzي يسأل اهللا سبحانه وتعا� ربه أن يهديُه إ°هللحق، وبال شك أن هذا أيضاً مطلوب ومطلب من مطال
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بال شك أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم هو رسم الطريق فوقيل ا�راد بال¤اط ا�ستقيم هو ا²a ص± اهللا عليه وسلم، 
مرنا بإتباعه ص± اهللا عليه وسلم x هذا ،الواضح ومÜ فيه

ُ
ين¤ف إ°ه هذا ا�ع; هو ال¤اط ا�ستقيم، وقيل  فإذاً ، وأ

وهو ا�تابعة للرسول وهو ا�تابعة للرسول وهو ا�تابعة للرسول وهو ا�تابعة للرسول  :بن كث� ر?ه اهللا تعا�اكما قال ا3افظ ، ، ، ، وووو==== هذه األقوال صحيحة متالزمة وحاصلها واحد هذه األقوال صحيحة متالزمة وحاصلها واحد هذه األقوال صحيحة متالزمة وحاصلها واحد هذه األقوال صحيحة متالزمة وحاصلها واحد، أيضاً 
 .انت� Àمه رِ?ه اهللا تعا� ،، فمن فاز بمعانيها فقد فاز من كماZ بأوفر نصيبص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلم

 x مÀ فهو مضطر إ� مقصود هذا  ،العبد مضطر دائماً إ� أن يهديه اهللا ال¤اط ا�ستقيم": هذا ا�ع;ويقول شيخ اإلسالم
 بهذه اêداية، فمن فاته فهو إما من ا�غضوب عليهم و�ما من 

ّ
ا½Aء، فإنه ال òاة من العذاب وال وصول إ� السعادة إال

 ."الضال�
 x ءسؤال اهللا سبحانه وأهمية ال¤اط و مع;هذاA½ء بال شك يدعو ، تعا� هذا اAصالته، اهللا بوهذا د x ه العبد

وهو بال شك خ� aا واهللا سبحانه وتعا�  ،سبحانه وتعا� علمنا إياه و�عه aا وأوجبه aا x [ ر�عة من ر�عات الصالة
x هو نت األوé أو اaصف األول فõ) قَسمُت الصالة بيÙ وب� عبدي نصف�( aا ذلك فيما جاء x ا3ديث القدK بّ� 

قوZ سبحانه ، x تعظيمه، ثم اaصف ا7ا6 �ن للعبد، هذا دAء ،x ?ده ،x ا7ناء عليه ،تمجيد اهللا سبحانه وتعا�
تَِقيمَ تَِقيمَ تَِقيمَ تَِقيمَ {: وتعا� ْْ اَط الُْْْْمسُمسُمسُمْسْ اَط الَ اَط الَ اَط الَ َ �� ��ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ِدنَا ال¤ ْْ ، هذا ا½Aءع ا�أم� بعد الفراغ من وzلك ُ�  ،هذا دAء يدعو به العبد ربه جل وعال }اهاهاهاْهْ

هذا مع; Àم شيخ اإلسالم ، فهو ُدAء نسأل اهللا سبحانه وتعا� أن يستجيبه أيضاً كذلك، ، ، ، وا�أم� معناه استجب يا ربوا�أم� معناه استجب يا ربوا�أم� معناه استجب يا ربوا�أم� معناه استجب يا رب
 .ر?ه اهللا تعا�

ف و�ا �ن سؤال اêداية إ� ال¤اط ا�ستقيم أجل ا�طالب ونيله أ�": تلميذه ابن القيم ر?ه اهللا تعا� يقول x هذا أيضاً 
م اهللا عباده كيفية سؤاZ، وأمرهم أن يقدموا ب� يديه ?ده وا7ناء عليه وتمجيده

ّ
ثم ذكر عبوديتهم ، ا�واهب، عل

 ."فهاتان وسيلتان إ� مطلوبهم ال يكاد يرد معهما ا½Aء ،وتوحيدهم
قسمت الصالة بيÙ وب� عبدي (: Zقرأ الفا�ة كما تقدم وأ�نا x ا3ديث القدx K هذا قول اهللا سبحانه وتعا� قو فإذاً 

 .)نصف� ولعبدي ما سأل
هللا سبحانه وتعا�، تعظيم اهللا سبحانه اتمجيد  ،هنا قبل ا½Aء �ن هناك تمهيد وتوطئة با7ناء ] اهللا سبحانه وتعا�ف 

Aلك ُ�ع للعبد قبل دzغ� الصالةئوتعا�، و x Ìقنوته أو ما ،ه أن يذكر مثل هذا ح x أن يقدم ب� يديه  ،شابه ذلك أو
Z يهاÚبعد ذلك ،?داً وثناء وتمجيدا هللا سبحانه وتعا� وت Zمنا اهللا سبحانه  ،ثم يسأل سؤا

ّ
فهذا أحرى بالقبول، هكذا عل

أن  ثُم بعد ذلك السؤال ومطلب العبد x هذا، فبدأها úمده سبحانه وتعا� ثم تمجيده ثم ا7ناء عليه ،x هذه السورة وتعا�
سبحانه وتعا� x االستعانة و�ذلك Ñ xف  اهللا الرجوع إ� :يسأل اهللا سبحانه وتعا�، ومن الوسائل ا�وصلة إ� ذلك

بُُد بُُد بُُد بُُد { :العبادة Z سبحانه وتعا� ْْ ��اَك اَك اَك اَك غغغغَعََععَْعْ �� بُُد بُُد بُُد بُُد {، معناها الق¤ وا3¤ يعÙ ال نعبد إال إياك يا اهللا" إياك"لفظة ألن  }إِيإِيإِيإِي ْْ ��اَك اَك اَك اَك غغغغَعََععَْعْ  }إِيإِيإِيإِي��
بُُد بُُد بُُد بُُد {هذا إخالص x العبادة، إخالص العبادة هللا سبحانه وتعا�، ، عبد أحد سواكأي ال ن ْْ اَك اَك اَك اَك غغغغَعََععَْعْ �� ال  ال نعبد غ�ك أبداً، }إِيإِيإِيإِي��

 و
ً
ªبل تكون العبادة خالصة هللا سبحانه وتعا� ،صاحباً ممستقًال وال مشار. 

تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ  { ْْ ��اَك نَساَك نَساَك نَساَك نَْسْ يلتان �حقيق ا�طالب كما قال ابن القيم ر?ه اهللا فهاتان وس، هنا طلب العون من اهللا سبحانه وتعا�} َو�ِيَو�ِيَو�ِيَو�ِي��
 .تعا�

وá هذه ا3الة ال يكاد يُرد ا½Aء، يعÙ هو أحرى باإلجابة، بعد هذا ا�مجيد وهذا ا7ناء ] هللا  ،ثم يأÏ الطلب بعد ذلك
أن يستجاب �ثل  باإلجابة حريL  يأÏ سؤال العبد، فهو أحرى، سبحانه وتعا�، وتÚيه اهللا سبحانه وتعا� عما ال يليق به
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ً
ثم سأل اzي Z عند اهللا، ولعل اهللا سبحانه وتعا� أن يعطيه و¨قق Z ما  ،هذا، ألنه �ن فيه Áء هللا سبحانه وتعا� أوال

صالة أو ا�ا� للقرآن x �ن أراد، وzلك كما أسلفت ُ�ع ا�أم� بعد الفراغ من قراءة الفا�ة، وهو أن يقول العبد سواء 
 ،نب� بأنها ليست من الفا�ة وال من القرآن هنا "آم�" ةوطبعا لفظ "آم�"وال الضال�  ةصالة، أن يقول بعد لفظ x غ�

ِدنَا ِدنَا ِدنَا ِدنَا {وهو قوZ  ،إنما c دAء هللا سبحانه وتعا� وطلب من اهللا أن يستجيب هذا ا½Aء اzي تقدم ذكره ،ليست x هذا ْْ اهاهاهاْهْ
تَقِ تَقِ تَقِ تَقِ  ْْ اَط الُْْْْمسُمسُمسُمْسْ اَط الَ اَط الَ اَط الَ َ �� ��َ� َ� َ� َ� ) ) ) ) ����((((يَم يَم يَم يَم ال¤ال¤ال¤ال¤

�� ��الالالال ��  الض��
َ

 الض َوال
َ

 الض َوال
َ

 الض َوال
َ

ْْ َوال ُضوِب َعلَيُضوِب َعلَيُضوِب َعلَيُضوِب َعلَيِْْْْهمِهمِهمِهْمْ ْْ ِ الِ الِ الِ الَْْْْمغَمغَمغَمْغْ
ْْ ْ�ْ َ� َ� ْْ    لللَل�َ َت َعلَيَت َعلَيَت َعلَيَت َعلَيِْْْْهمِهمِهمِهْمْ ْْ ْغغْْغْغَعمَعمَعمَعْمْ

َ
يَن أ ِ
َ
يَن أ ِ
َ
يَن أ ِ
َ
يَن أ ِ
�� ��

zاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِ))))ÂÂÂÂ(((({    ليست و يقول بعد ذلك آم�ف
ال يظن أنها من الفا�ة وc ليست كذلك  .من الفا�ة، ألن بعض العوام أو بعض اÎُه�

 ،فيقال آم�، ستجابة، فيكون الفصل بينهما سبحانه وتعا� لالالطلب من اهللاهذا ثلك ُ�ع الفصل ي� الفا�ة وب� ف
السامع هو صالة، ويقوZ ا�أموم و x صالة أو x غ� ع; استجب يا رب، وهذا يقوZ القارئ سواءً ��ع ا�أم� هنا 

اية الÓ أرشد إ°ها ربنا يقوZ ا�ص® طلباً �حقيق هذا ا½Aء و�حققه و�قق هذه اêد [ ذلك ،و�ذلك يقوZ ا�نفرد
 .سبحانه وتعا�

نا نش� هنا 
ّ
ضم األحاديث بعضها مع بعض يكون ما حصل بينها يعÙ وقد مر معنا هذا ا3ديث، ولو �ن األمر  أيضاً ولعل

 ،فهذه األحاديث تقريباً متداخلة x كث� من أمورها من صفة الصالة، بن حجر ر?ه اهللا تعا�افواصل كما فعل ا3افظ 
 Ùيعx  ² ص± اهللا عليه وسلم ثم هذا ا3ديثaوصف صالة ا x ئشة ر� اهللا عنهاA حديث الُم9 صالته ُعم� حديث

أنه أنه أنه أنه (حديث نعيم الُمجمر x صفة صالة أ´ هريرة، ثم ما قاZ بع ذلك  منثم ما يأÏ أيضاً  )ال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآنال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآنال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآنال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآن(
 .Ðُعت وªنت x مõن واحد �ن أفضل �ن هذه األحاديث لو) ليه وسلمليه وسلمليه وسلمليه وسلمأشبههم صالة با²a ص± اهللا عأشبههم صالة با²a ص± اهللا عأشبههم صالة با²a ص± اهللا عأشبههم صالة با²a ص± اهللا ع

وحيث أنها فُرقت x ا�نهج وفُرقت أيضاً x الكتاب، فنأÏ إ°ها ] هذا الوضع اzي ذكره ا3افظ ابن حجر ر?ه اهللا تعا�، 
 .وذكره الُ(اح بعد هذا

  هل يقرأ بها اإلمام أم ال يقرأ؟هل يقرأ بها اإلمام أم ال يقرأ؟هل يقرأ بها اإلمام أم ال يقرأ؟هل يقرأ بها اإلمام أم ال يقرأ؟ة x الصالة اÎهرية إذاً نقول هنا اإلشارة تقدم معنا القول قراءة الفا�
 ،لعل القول الراجح أن ا�أموم يقرأ بالفا�ة حx Ì الصالة اÎهرية ،ا�سألة خالفيةو وقلنا من قبل لعل القول الراجحوقلنا من قبل لعل القول الراجحوقلنا من قبل لعل القول الراجحوقلنا من قبل لعل القول الراجح

 .ويكون ذلك x سكتات اإلمام
ئمة وبعض العلماء ] أن ا�تابع لإلمام x قراءته هو وُهناك من رأى القول اآلخر بأن قراءة اإلمام قراءة Z، وذكر بعض األ

 .تمامهائوأما من قرأ فكأنه ما أتم  ،تماماً ائ ملأك
أو منفرداً، وهذا جاءت ، إماماً أو مأموماً  ،أن الفا�ة تقرأ x الصالة �ية أو جهرية ::::لكن للجمع ب� اaصوص x هذا يقاللكن للجمع ب� اaصوص x هذا يقاللكن للجمع ب� اaصوص x هذا يقاللكن للجمع ب� اaصوص x هذا يقال

 .اaصوص دالة عليه
ْْ تُر تُر تُر تُرَْْْْ?ُونَ َ?ُونَ َ?ُونَ َ?ُونَ {: خذ بقول اهللا سبحانه وتعا�أ قرأقرأقرأقرأولعل من قال أنه ال تُ ولعل من قال أنه ال تُ ولعل من قال أنه ال تُ ولعل من قال أنه ال تُ  ُكمُكمُكمُكْمْ

�� َعلِصتُوا لََعل��
َ
َعلِصتُوا ل
َ
َعلِصتُوا ل
َ
نِْْْْصتُوا ل

َ
ُ َوأ

َ
Z نتَِمُعوا

َ
ُ َوأ

َ
Z نتَِمُعوا

َ
ُ َوأ

َ
Z نتَِمُعوا

َ
ُ َوأ

َ
Z تَِمُعوا ْْ آَُن فَاسآَُن فَاسآَُن فَاسآَُن فَاْسْ ْْ  .}َو�َِذا قُِرَو�َِذا قُِرَو�َِذا قُِرَو�َِذا قُرِئئئئَ الَ الَ الَ الُْْْْقرُقرُقرُقْرْ

ما x الصالة أو ،سواء �ن x صالة أو x غ� صالة ةقراءمن قال أن هذه اآلية إنما A cمة فيما تكون  ومن قال تُقرأومن قال تُقرأومن قال تُقرأومن قال تُقرأ
وهذا هو حديث  )ال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآنال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآنال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآنال صالة �ن لم يقرأ بأم القرآن(: هو قول ا²a ص± اهللا عليه وسلموموم فهناك ما sصص القراءة للمأ

 .عبادة بن الصامت اzي معنا ُهنا x هذا اMاب ا�تفق عليه
 
ً
Aمرفو Ùو�ذلك الرواية األخرى عند  )ال ال ال ال ����ززززئئئئ صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب صالة ال يُقرأ فيها بفا�ة الكتاب(: و�ذلك ما رواه ابن حبان وا½ارقُط

قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب     ،،،،قلنا نعمقلنا نعمقلنا نعمقلنا نعم    ؟؟؟؟لعلكم تقرؤون خلف إمامكملعلكم تقرؤون خلف إمامكملعلكم تقرؤون خلف إمامكملعلكم تقرؤون خلف إمامكم(مام أ?د وأ´ داوُد والkمذي وابن حبان اإل
ُ {: : : : نصوص لعلها Ëصص العموم x قول اهللا سبحانه وتعا�نصوص لعلها Ëصص العموم x قول اهللا سبحانه وتعا�نصوص لعلها Ëصص العموم x قول اهللا سبحانه وتعا�نصوص لعلها Ëصص العموم x قول اهللا سبحانه وتعا�فهذه  )فإن ال صالة �ن لم يقرأ بهافإن ال صالة �ن لم يقرأ بهافإن ال صالة �ن لم يقرأ بهافإن ال صالة �ن لم يقرأ بها

َ
Z تَِمُعوا ُ
َ
Z تَِمُعوا ُ
َ
Z تَِمُعوا ُ
َ
Z تَِمُعوا ْْ آَُن فَاسآَُن فَاسآَُن فَاسآَُن فَاْسْ ْْ َو�َِذا قُِرَو�َِذا قُِرَو�َِذا قُِرَو�َِذا قُرِئئئئَ الَ الَ الَ الُْْْْقرُقرُقرُقْرْ
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نِْْْْصتُوا ِصتُوا ِصتُوا ِصتُوا 
َ
نَوأ
َ
نَوأ
َ
نَوأ
َ
ال يقرأ غ�ها  مأمومأما x الصالة فواجب قراءة الفا�ة، وال يُقرأ غ�ها بالنسبة لل ون ذلك x غ� الصالة،ون ذلك x غ� الصالة،ون ذلك x غ� الصالة،ون ذلك x غ� الصالة،فيكفيكفيكفيك    }َوأ

ون خلف ون خلف ون خلف ون خلف ؤؤؤؤلعلكم تقرلعلكم تقرلعلكم تقرلعلكم تقر(: خلف إمامه x الصالة اÎهرية فال يقرأ إال بأم القرآن، كما دل عليه اaص ا�تقدم معنا
 .)ال صالة �ن لم يقرأ بِهاال صالة �ن لم يقرأ بِهاال صالة �ن لم يقرأ بِهاال صالة �ن لم يقرأ بِها    ههههإنإنإنإنقلنا نعم، قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب فقلنا نعم، قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب فقلنا نعم، قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب فقلنا نعم، قال ال تفعلوا إال بفا�ة الكتاب ف    ؟؟؟؟إمامكمإمامكمإمامكمإمامكم

إال  عموماً  ا²a ص± اهللا عليه وسلم عن قراءة القرآن إذاً تب� من هنا Ëصيص الفا�ة بالقراءة للمأموم أثناء صالته، ن�ف
 .َهذه

من العموم  فإذاً فيظهر � واهللا أعلم أن قراءة ا�أموم خلف إمامه x الصالة اÎهرية أنها واجب عليه، ويكون ُمستث; 
نِْْْْصتُوا ِصتُوا ِصتُوا ِصتُوا {:اzي يُفهم من قول اهللا سبحانه وتعا�

َ
ُ َوأ

َ
Z نتَِمُعوا

َ
ُ َوأ

َ
Z نتَِمُعوا

َ
ُ َوأ

َ
Z نتَِمُعوا

َ
ُ َوأ

َ
Z تَِمُعوا ْْ آَُن فَاسآَُن فَاسآَُن فَاسآَُن فَاْسْ ْْ  .فهذه خارجة منها }َو�َِذا قُِرَو�َِذا قُِرَو�َِذا قُِرَو�َِذا قُرِئئئئَ الَ الَ الَ الُْْْْقرُقرُقرُقْرْ

وهو قول  ،طلعت عليه من األدلة هذاالعله كما قلنا يkجح � واهللا أعلم بناًء ] ما  ،وا�سألة خالفية وفيها خالف طويل
هو قول  بل ،وأيضاً ] القول اآلخر Ðع من األئمة، ليس فيه ] ما قال تفرد x القول ا7ا6 ،ومن العلماءÎمع من األئمة 
ما نقل عنه، وأيضاً ذهب إ� هذا القول اzي هو فيوُذِكر ذلك عن اإلمام مالك ولعله شدد x بعض أقواÐ،  Zع من األئمة

ة اÎهرية ذهب إ� هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية و�ذلك بعض ا�شائخ القول بعدم قراءة ا�أموم خلف إمامه x الصال
 .ا�عاÑين ومعهم أيضاً قريباً بعض ا�عاÑين ذهب إ� هذا

ولكن اzي تطم� Z اaفس كما قلت واهللا أعلم أن قراءة الفا�ة واجبة x الصالة ] اإلمام وا�أموم وا�نفرد x الýية 
 .وتكون مستث; من عموم ما دلت عليه اآلية الÓ تقدم ذكرها ،الصالة إال بها تصحة الكتاب ال وá اÎهرية يقرأ بفا�

لو  ،نã الصالة ال(عية، ال صالة �عية :تب� aا قول ال صالة أي) ال صالةال صالةال صالةال صالة: (عندنا قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم ألن
 .ة من أصلهاص± ف� غ� �عية، ومع; غ� �يعة أي أنها ال تصح منفي

ومرتبة  ،وتقدم معنا بأن الفا�ة تأÏ مرتبة كما x ا�صحف، مرتبة اآليات ،بغ� قراءة فا�ة الكتاب تهفإذاً ال تصح صال
 ،وúرªتها الÓ جاءت ،و�ذلك ضبط اآليات الÇمات، إتمامها أي إتمام اآليات و�تمام الÇمات و�تمام ا3روف ،الÇمات

و�ن �ن x صالة فصالته تبطل بذلك، حÌ و�ن �ن قد  ،حن x القرآن يغ� ا�ع; فا�تعمد x ذلك آثموا3رªت إذا �ن الل
زيكون Èهل مثل هذا لكنه يُبَ 

 .ه صالته إال أن يأÏ بها �ملة ا3روفؤ� Z أنه ال �ُ
نبه إ� مسألة قد يقع فيها اMعض

ُ
 : طبعاً هنا أحب أن أ

اMعض ف ،فتتاح أي Áءاورة إذا أراد س، لكن يُلحظ أن اMعض يقرأ هذه النه تفتتح بها القراءةنه تفتتح بها القراءةنه تفتتح بها القراءةنه تفتتح بها القراءةالفا�ة ُسميت بالفا�ة ألالفا�ة ُسميت بالفا�ة ألالفا�ة ُسميت بالفا�ة ألالفا�ة ُسميت بالفا�ة أل
 ؤوايقول اقر -اهللا يرحم فالن-م(وع قرأ بالفا�ة، إذا أرادوا أن يk?وا ] شخص x إذا أراد أن ي(ع x عمل أو 

 .عليه الفا�ة وهو من الkحم عليهؤوا يعÙ ا�راد x ذلك أن يقر ،هذابالفا�ة  ؤونيقروالفا�ة 
، و�ن مأمورون طبعاً هذا الفعل لم يرد عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ولم يرد عن أصحابه رضوانه اهللا عليهم أÐع�طبعاً هذا الفعل لم يرد عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ولم يرد عن أصحابه رضوانه اهللا عليهم أÐع�طبعاً هذا الفعل لم يرد عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ولم يرد عن أصحابه رضوانه اهللا عليهم أÐع�طبعاً هذا الفعل لم يرد عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ولم يرد عن أصحابه رضوانه اهللا عليهم أÐع�

ْْ َ�َن يَر َ�َن يَر َ�َن يَر َ�َن يَرُْْْْجوُجوُجوُجو{باالقتداء با²a ص± اهللا عليه وسلم  ٌٌ لَِمن لَِمن لَِمن لَِمْنْ ٌٌ َحَسنَة َحَسنَة َحَسنَة َحَسنٌَةٌ َوةَوةَوةَوةٌٌ ْْ ْسْ
ُ
سِ أ
ُ
سِ أ
ُ
سِ أ
ُ
��ِ أ ْْ xِ رَُسوِل اهللا xِ رَُسوِل اهللا xِ رَُسوِل اهللا xِ رَُسوِل اهللا�� ُكْمْ

َ
ُكم َ�َن ل
َ
ُكم َ�َن ل
َ
ُكم َ�َن ل
َ
ْْ َ�َن ل َقْدْ

َ
َقدل
َ
َقدل
َ
َقدل
َ
َِخرَ َِخرَ َِخرَ َِخرَ     ل

ْْ ْْ
َم اآلَم اآلَم اآلَم اآل ْْ َوَوَوَْوْ
ْْ ْْ
��َ َوا°َ َوا°َ َوا°َ َوا° وا²a ص±     }اهللاهللاهللاهللا��

 ).[ عمل ليس عليه أمرنا فهو رد(: اهللا عليه وسلم يقول
ثم قول ا²a  ،وبال شك أن قراءة الفا�ة x مثل هذه األمور الÓ أ�ت إ°ها ليس عليه أمر رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم 

فقراءة الفا�ة للkحم ] شخص  ، أيضاً )ء الراشدين ا�هدي� من بعديعليكم بسنÓ وسنة اrلفا(: ص± اهللا عليه وسلم
ة عنه، ال من ا²a ص± اهللا عليه يانتفت السن ، فإذاً يكن أيضاً من سنة اrلفاءيكن أيضاً من سنة اrلفاءيكن أيضاً من سنة اrلفاءيكن أيضاً من سنة اrلفاء لملململمعمل غ� الصالة أن ذلك x لبدء لأو 

 .ه الراشدين ر� اهللا عنهم، فليس من السنة Á xءئوسلم وال من أصحابه وخلفا
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، لو �ن [ واحد يُّ(ع من عند فال(ع مبÙ ] ا�وقيففال(ع مبÙ ] ا�وقيففال(ع مبÙ ] ا�وقيففال(ع مبÙ ] ا�وقيف، تبه إ� هذا األمر وا�ؤمن ¨رص ] أن يكون ُمقتدياً فلنن
 .نفسه، لضاعت ا½نيا وضاعت األمور

رسل الرسل؟
ُ
رسل الرسل؟�اذا أ
ُ
رسل الرسل؟�اذا أ
ُ
رسل الرسل؟�اذا أ
ُ
°تحد الطريق °أخذ الرسول ص± اهللا عليه وسلم سواء نبينا �مد ص± اهللا عليه وسلم أو ما سبقه من  �اذا أ

 .äهمألذلك  نسل صالة اهللا وسالمه عليهم، يأخذوا عن اهللا سبحانه وتعا�، يتلقوا عن اهللا الت(يع ثم يبلغوا أو يُبلغوالر
مرنا باالقتداء واال

ُ
هو  وأتباع با²a ص± اهللا عليه وسلم فال �يد عنه، وال ن(ع ألنفسنا، ومن �وط قبول العمل إذاً أ

 ر�Ù قبول العملر�Ù قبول العملر�Ù قبول العملر�Ù قبول العملوهو أحد  ،موافقاً �ا جاء به ا²a ص± اهللا عليه وسلم أحد ر�Ù العمل أن يكون العمل
 .اإلخالص أن يكون خالصاً هللا سبحانه وتعا�اإلخالص أن يكون خالصاً هللا سبحانه وتعا�اإلخالص أن يكون خالصاً هللا سبحانه وتعا�اإلخالص أن يكون خالصاً هللا سبحانه وتعا�: : : : فالر�ن األولفالر�ن األولفالر�ن األولفالر�ن األول
    ....أن يكون موافقاً �ا جاء به ا²a ص± اهللا عليه وسلمأن يكون موافقاً �ا جاء به ا²a ص± اهللا عليه وسلمأن يكون موافقاً �ا جاء به ا²a ص± اهللا عليه وسلمأن يكون موافقاً �ا جاء به ا²a ص± اهللا عليه وسلم: : : : والر�ن ا7ا6والر�ن ا7ا6والر�ن ا7ا6والر�ن ا7ا6

ينبØ أن نتنبه êذه األمور ، فاهللا ص± اهللا عليه وسلمهذا ليس عليه أمر رسول و ،إذاً يُرد ،فالُمخالف مبتدع وعمله بدعة
x عبادتنا، x معامالتنا، [ Áء ¥الف للن² ص± اهللا عليه وسلم أو لم يأذن فيه ا²a ص± اهللا عليه وسلم أو لم يفعله 

واهللا سبحانه  !!!ناقص كأن ا½ين !؟ا²a ص± اهللا عليه وسلم وال صحابته رضوان اهللا عليهم أÐع�، نأÏ �ن نُكمل
َم {وتعا� بّ� aا x كتابه أن ا½ين قد اكتمل 

َ
َم ال
َ

َم ال
َ

َم ال
َ

ال ْْ ِسِسِسِْسْ
ْْ ْْ

ُكُم اإل
َ
ُكُم اإلَمÓِ َورَِضيُت ل
َ
ُكُم اإلَمÓِ َورَِضيُت ل
َ
ُكُم اإلَمÓِ َورَِضيُت ل
َ
َمÓِ َورَِضيُت ل ْْ ْْ نِع نِع نِع نِْعْ ُكمُكمُكمُكْمْ ْْ ُت َعلَيُت َعلَيُت َعلَيُت َعلَيْْ ْْ ْييْْيْيَممَممَممَمْمْ

َ
 َوأ
َ
 َوأ
َ
 َوأ
َ
ْْ َوأ ْْ ِدينَُكم ِدينَُكم ِدينَُكم ِدينَُكْمْ ُكْمْ

َ
ُكمُت ل
َ
ُكمُت ل
َ
ُكمُت ل
َ
َملَملَملَملُْْْْت ل
ْْ ْ
ْك
َ
كَم أ
َ
كَم أ
َ
كَم أ
َ
َم أ ْْ َوَوَوَْوْ
ْْ ْْ
ا°ا°ا°ا°

 .و�مد اهللا ] هذا الت(يع أن أتم aا ،فنحمد اهللا ] هذا ا�مام }ِدينًاِدينًاِدينًاِدينًا

    ))))WÂWÂWÂWÂ((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
    ....عن صفة الصالةعن صفة الصالةعن صفة الصالةعن صفة الصالة    ديثنا نبدأ بِه x هذا ا°وم úديثديثنا نبدأ بِه x هذا ا°وم úديثديثنا نبدأ بِه x هذا ا°وم úديثديثنا نبدأ بِه x هذا ا°وم úديثوحوحوحوح

ِحيمِ ِحيمِ ِحيمِ ِحيمِ {     اهللا عنه فقرأاهللا عنه فقرأاهللا عنه فقرأاهللا عنه فقرأ    صليت وراء أ´ هريرة رصليت وراء أ´ هريرة رصليت وراء أ´ هريرة رصليت وراء أ´ هريرة ر����"""" ::::عن نُعيم الُمجمر قالعن نُعيم الُمجمر قالعن نُعيم الُمجمر قالعن نُعيم الُمجمر قال �� َِن الرَِن الرَِن الرَِن الر�� ْْ ْ?ْ??? �� ��ِ الرِ الرِ الرِ الر�� � الُقرآن حÌ إذا بلغ الُقرآن حÌ إذا بلغ الُقرآن حÌ إذا بلغ الُقرآن حÌ إذا بلغ }UUUU اهللا اهللا اهللا اهللا��� ��م
ُ
م قرأ بأ
ُ
م قرأ بأ
ُ
م قرأ بأ
ُ
�� قرأ بأ     ععععُمُُممُم��

 Zقو} �َ �َ �َ �َ
�� ��الالالال ��  الض��

َ
 الضَوال
َ

 الضَوال
َ

 الضَوال
َ

مَ مَ مَ مَ     ععععُمّ ُمّ ُمّ ُمّ     ،،،،اُهللا أك¯اُهللا أك¯اُهللا أك¯اُهللا أك¯: : : : لوسلوسلوسلوسويقول ُ*ما سجد و�ذا قام من اÎويقول ُ*ما سجد و�ذا قام من اÎويقول ُ*ما سجد و�ذا قام من اÎويقول ُ*ما سجد و�ذا قام من اÎ    ،،،،))))آم�آم�آم�آم�((((قال قال قال قال }َوال
��  : : : : يقول إذا سليقول إذا سليقول إذا سليقول إذا سل��

ّ
  بيده إ6
ّ

  بيده إ6
ّ

  بيده إ6
ّ

واzي نفواzي نفواzي نفواzي نف9999 بيده إ6
    ....رواه النسارواه النسارواه النسارواه النسا#### وابن ُخزيمة وابن ُخزيمة وابن ُخزيمة وابن ُخزيمةبن حجر اقال ا3افظ . "ألشبهكم صالةً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمألشبهكم صالةً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمألشبهكم صالةً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمألشبهكم صالةً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم

        ::::درجة ا3ديثدرجة ا3ديثدرجة ا3ديثدرجة ا3ديث
أخرجه ابن ِحبان " :ريبن حجر x فتح اMااوقد ذكره اMخاري تعليقاً، وقال ا3افظ  ،اختلف العلماء x تصحيحه وتضعيفه

ه الزيل÷أوالنسا# وهو أصح حديث ورد x اMاب، و ةوابن ُخزيم
ّ
دون بن غ� نُعيم رواه إ قالوأجاب ابن حجر عّمن  "عل

 ةبن ُخزيماونقل اaووي x ا�جموع تصحيحه وثبوته عن ا½ارقُطÙ و، "ثقة فتقبل زيادته اأن نُعيم" :فاÎَواب ذكر البسلمة
 .Mيهñوا3اكم وا

 .يحاتفق أهل ا3ديث ] أنه لم يثبت x اÎهر بالفا�ة حديث Ñ: وُسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا ا3ديث فقال
    ....نستنّتج من هذا أن هذا ا3ديث فيما يظهر من Àم األئمة x هذا اMاب أنه ال يقل عن درجة ا3سننستنّتج من هذا أن هذا ا3ديث فيما يظهر من Àم األئمة x هذا اMاب أنه ال يقل عن درجة ا3سننستنّتج من هذا أن هذا ا3ديث فيما يظهر من Àم األئمة x هذا اMاب أنه ال يقل عن درجة ا3سننستنّتج من هذا أن هذا ا3ديث فيما يظهر من Àم األئمة x هذا اMاب أنه ال يقل عن درجة ا3سن

أنه لم يثبت باÎهر ":  ورحم اهللا اÎميع عن هذا ا3ديث، عندما قالولعل Àم شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا�
يكون ?ل هذا ا3ديث ] أنه ما �ن جهراً بالبسلمة أو �ن اÎهر فيه تابعا للقراءة، فإن �نت  "بالفا�ة حديث Ñيح

لعله �مول فيما يظهر x اÎهر  "ةلم يثبت باÎهر الفا�": هنا قول شيخ اإلسالمف ،ّ�اً فýاً، و�ن �نت جهراً فجهراً 
كما x الر�عت�  ،و�ال فاÎهر بالفا�ة وردت x أحاديث صحيحة x مواطنها الÓ يُسن فيها اÎهر بالقراءة ،بالبسملة

 ،كما قلنا لعل ا3ديث كما قُلنا ال يÚل عن درجة ا3سنفا�غرب والعشاء و�ذلك x صالة الفجر،  Ïاألو°� من صال
 .لو تعارض مع صحيح قُّدم الصحيح عليهإال إنه  ،ن كما نعلم هو ُحجة �لصحيحوا3س
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        ::::أما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaص
 ،ولكن اrالف x الُمجمر ،وهو ُمصّغر ،بضم اaون وفتح الع�: طبعاً هو نُعيم ال خالف فيه، وُغَعيم: سم الراويافِعندنا 

 : سمه ] وجه�اوقد ُضبط 
) الُمْجِمر(وسكون اÎيم و�ý ا�يم ا7انية ا�تصلة بالراء من غ� تشديد  األوé تكون بضم ا�يم: ِمرالُمجْ  :الوجه األول

 .هكذا
األوé ] حاêا، و�نما تُشدد ا�يم ا7انية فيقال الُمَجّمر فتحر�ت اÎيم وشّددت  ،تُشّدد ا�يم ا7انية أنها ويقال :الوجه ا7ا6

ان x اسم أو لقب نُعيم أنه الُمجِمر أو الُمجّمر، ذكر الضبطان x اسمه ضبطكر هذان الوذُ  ،ء فتكون الُمَجّمرا�يم ا�تصلة بالرا
 .هذا، وا�ع; لعله واحد

 .ونُعيم الُمجِمر أو الُمَجّمر هو موé عمر بن اrطاب ر� اهللا عنه وقد سمع من أ´ هريرة ر� اهللا عنه وغ�ه
مر أن Èَُ ألقالوا  ::::رررره بالُمجمه بالُمجمه بالُمجمه بالُمجملقيبلقيبلقيبلقيبوأما سبب توأما سبب توأما سبب توأما سبب ت

ُ
ر أو الُمَجّمر بناء فسà الُمْجمِ ، ر مسجد ا�دينة [ يوم Ðعة ضV اaهارم� نه أ

 .] هذا
هذا فيما ُذكر من ، من باب تطييب ا�سجد ، فهو*مر إ� ا�سجد يُوضع عليه ¸ور راWته طيبة للمسجد Ïأيأن وا�راد 

 .سبب التسمية واهللا أعلم
        ::::لعل من األلفاظ هنالعل من األلفاظ هنالعل من األلفاظ هنالعل من األلفاظ هنا: : : : ألفاظ ا3ديثألفاظ ا3ديثألفاظ ا3ديثألفاظ ا3ديث

م القرآنم القرآنم القرآنم القرآن
�� ��
 .تقدم معنا x حلقات سابقة c الفا�ة وc سورة ا3مد: أأأأ
 .وc السبع ا�ثا6 كما ذكر x اسم هذه السورة العظيمة) ا3مد هللا رب العا��ا3مد هللا رب العا��ا3مد هللا رب العا��ا3مد هللا رب العا��(
     ::::األحõم الُمستنبطة x هذا ا3ديثاألحõم الُمستنبطة x هذا ا3ديثاألحõم الُمستنبطة x هذا ا3ديثاألحõم الُمستنبطة x هذا ا3ديث 
    ....الصالةالصالةالصالةالصالة    القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    اÎهر بالبسملة x أولاÎهر بالبسملة x أولاÎهر بالبسملة x أولاÎهر بالبسملة x أولظاهر ا3ديث يدل ] إن قُلنا ] م(وعية أو استحباب ظاهر ا3ديث يدل ] إن قُلنا ] م(وعية أو استحباب ظاهر ا3ديث يدل ] إن قُلنا ] م(وعية أو استحباب ظاهر ا3ديث يدل ] إن قُلنا ] م(وعية أو استحباب     --------

وتقدم معنا Àم ، "اÎهر ببسم اهللا الر?ن الرحيم: بوّب النسا# x سننه فقال ، وقدهو أصح حديث ورد" :والصنعا6 قال
ر من ر من ر من ر من ولكن ] ما يظهولكن ] ما يظهولكن ] ما يظهولكن ] ما يظهعتّد با3ديث قال يستحب اÎهر ببسم اهللا الر?ن الرحيم، االعلماء x درجة هذا ا3ديث، فع± من 

 .أنه ال يُستمّر عليها، أي ال يُستمر القارئ باÎهر بالبسملة، وسنذكر خالف العلماء x هذه ا�سألة >موع اaصوص>موع اaصوص>موع اaصوص>موع اaصوص
أما اrالف x م(وعية القراءة x وآية من سورة اaمل، بعض فاختلف العلماء x البسملة بعد أن أÐعوا ] أن البسملة 

أبو حنيفة والشاف÷ وأ?د، وأما اإلمام مالك فإنه ال يرى : ويقصد با7الثة هنا ،ذلك فذهب األئمة ا7الثة إ� ؛الصالة
اً وال جهراً   .م(وعية قراءتها x الصالة ا�كتوبة ال ِ�ّ

x  أ، x أن البسملة ت(ع أن تُقرألألألألدلة x هذادلة x هذادلة x هذادلة x هذاللللشهر وأوضح وأرجح وأوفق شهر وأوضح وأرجح وأوفق شهر وأوضح وأرجح وأوفق شهر وأوضح وأرجح وأوفق أأأأفاzي يظهر واهللا أعلم أن القول األول هو فاzي يظهر واهللا أعلم أن القول األول هو فاzي يظهر واهللا أعلم أن القول األول هو فاzي يظهر واهللا أعلم أن القول األول هو 
و�ن أو�ن أو�ن أو�ن أ�������� بها فلعل هذا هو األكä gا فعل ا²a  بها فلعل هذا هو األكä gا فعل ا²a  بها فلعل هذا هو األكä gا فعل ا²a  بها فلعل هذا هو األكä gا فعل ا²a  فتكون x الصالة الýية فتكون x الصالة الýية فتكون x الصالة الýية فتكون x الصالة الýية ����ية وá اÎهرية Èُهر بها،ية وá اÎهرية Èُهر بها،ية وá اÎهرية Èُهر بها،ية وá اÎهرية Èُهر بها،الفا�ة  الصالة قبل

 .أي x الصالة اÎهرية أي ال Èهر بها ص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلمص± اهللا عليه وسلم
� ال ال ال الَْْْْعالَِم�َ َعالَِم�َ َعالَِم�َ َعالَِم�َ {وقد جاءت اaصوص أنه يستفتح با3مد بـ� ����ِ رَبِ رَبِ رَبِ رَب �� ُد ِهللاُد ِهللاُد ِهللاُد ِهللا ْْ َمَمَمَْمْ
ْْ ْْ
] أنه ما �ن يُسمعهم قبل هذا ل بعضهم ذلك وَ?  ،}ا3ا3ا3ا3

 .شيئاً، فمع; ذلك أن البسملة �ن يýُ بها ص± اهللا عليه وسلم
 هل c واجبة أو ليست واجبة؟هل c واجبة أو ليست واجبة؟هل c واجبة أو ليست واجبة؟هل c واجبة أو ليست واجبة؟أيضاً اختلف العلماء x قراءتها x الصالة 

 .ا�ةوذلك عندهم أنها ليست آية من الف ،إ� أن� قراءتها ُسنة ال �ب فذهب اإلمام أ´ حنيفة واإلمام أ?دفذهب اإلمام أ´ حنيفة واإلمام أ?دفذهب اإلمام أ´ حنيفة واإلمام أ?دفذهب اإلمام أ´ حنيفة واإلمام أ?د



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ١٢٠ - 

 

فإذا �نت  ،من أخذ بقوêِما أنها من الفا�ة ما تر�وها مطلقاً، وال قالوا بأنها ال �بوما قالوا بوجوبها، ولو ثبت عندُهما  فإذاً 
من الفا�ة فقراءة الفا�ة x الصالة واجبة، وقد تقدم معنا من قبل أنها ر�ن من أرªن الصالة وÈب أن يأÏ ا�ص® بآياتها 

 .خصوصاً اللحن ا�غ� للمع;وغ� ملحونة  أيضاً كلماتها �ملة وúروفها كذلك �ملة، ويأÏ بها �ملة وب
 عندهم لم يثبتفإذاً هذا هو ا�عليل x كونهما لم يقوال بالوجوب وقالوا بالسنية أنها  ،فلو �نت من الفا�ة لقاال بوجوبها

 .من الفا�ةأنها 
 .واختالف العلماء x هذه ا�سألة إنما مرّده اختالف اآلثار x هذه ا�سألة ،x الصالةإ� وجوبها  وذهب اإلمام الشاف÷وذهب اإلمام الشاف÷وذهب اإلمام الشاف÷وذهب اإلمام الشاف÷

: النسا# عن أ´ هريرة ر� اهللا عنه ىود°لهم هو ما رو ،وما ذهب إ°ه الشاف÷ هو مذهب طائفة من الصحابة وا�ابع�
وهذا  )م صالتاً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمم صالتاً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمم صالتاً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمم صالتاً برسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمإ6 ألشبهكإ6 ألشبهكإ6 ألشبهكإ6 ألشبهك: : : : أنه ص± فجهر x قراءته x البسملة، وبعد ما فرغ قالأنه ص± فجهر x قراءته x البسملة، وبعد ما فرغ قالأنه ص± فجهر x قراءته x البسملة، وبعد ما فرغ قالأنه ص± فجهر x قراءته x البسملة، وبعد ما فرغ قال(

 .حديث نُعيم اzي ب� أيدينا
 .وسيأÏ معنا اÎهر، فإذاً من هذا أخذ الشاف÷ وغ�ه أنها واجبة

        ::::إذاً تقدم معنا x البسملة آمرانإذاً تقدم معنا x البسملة آمرانإذاً تقدم معنا x البسملة آمرانإذاً تقدم معنا x البسملة آمران
 .م(وعية قراءتها x الصالة :األولاألولاألولاألول
 .الف x هذاواr ؟هل c واجبة أو غ� واجبة :ا7ا6ا7ا6ا7ا6ا7ا6

    اÎهر بالبسملة، هل Èهر بها أم ال؟اÎهر بالبسملة، هل Èهر بها أم ال؟اÎهر بالبسملة، هل Èهر بها أم ال؟اÎهر بالبسملة، هل Èهر بها أم ال؟: : : : تأÏ مسألة ثا7ة x البسملة وcتأÏ مسألة ثا7ة x البسملة وcتأÏ مسألة ثا7ة x البسملة وcتأÏ مسألة ثا7ة x البسملة وcثم ثم ثم ثم 
ولعل هذا القول هو ولعل هذا القول هو ولعل هذا القول هو ولعل هذا القول هو وهذا مروي عن اrلفاء الراشدين ومذهب السلف واrلف،  ،ال Èُهر بهاال Èُهر بهاال Èُهر بهاال Èُهر بها    ههههفمذهب اÎمهور ] أنفمذهب اÎمهور ] أنفمذهب اÎمهور ] أنفمذهب اÎمهور ] أن

 ....أرجح القول� x هذه ا�سألة أن اÎهر بالبسملة ال يُداوم به وال Èهر بهاأرجح القول� x هذه ا�سألة أن اÎهر بالبسملة ال يُداوم به وال Èهر بهاأرجح القول� x هذه ا�سألة أن اÎهر بالبسملة ال يُداوم به وال Èهر بهاأرجح القول� x هذه ا�سألة أن اÎهر بالبسملة ال يُداوم به وال Èهر بها
اÎهر بها بدعة ¥الفة لسنة رسول اهللا ص± اهللا ] ا�داومة "شيخ اإلسالم ابن تيمية ر?ه اهللا تعا� يقول  وäا نقل عن
 .وهذا هو كما قلنا أرجح األقوال x هذه ا�سألة ،ال Èهر و�ن جهر أحياناً لكنه ال يستمر ] اÎهر بها فإذاً " عليه وسلم

    ؟؟؟؟�ة أو ليست من الفا�ة �ة أو ليست من الفا�ة �ة أو ليست من الفا�ة �ة أو ليست من الفا�ة وأما اrالف x البسملة هل c من الفاوأما اrالف x البسملة هل c من الفاوأما اrالف x البسملة هل c من الفاوأما اrالف x البسملة هل c من الفا
بسم اهللا الر?ن "أن البسملة أي قول  :أ?د وغ�ه من األئمة هو مشهور من مذهب اإلمامهو مشهور من مذهب اإلمامهو مشهور من مذهب اإلمامهو مشهور من مذهب اإلمامفذكر العلماء x هذا أقول لعل ما 

فيقال  "بسم اهللا الر?ن الرحيم"ولفظ البسملة بهذا، عندما قالوا البسملة c *مة منحوتة من >موع قوaا  "الرحيم
 .البسملة

ما ثبت x الصحيح x حديث أ´ هريرة ر� اهللا عنه أن ا²a ص± اهللا  ود°لهمود°لهمود°لهمود°لهم ،قالوا أن هذه اآلية ليست من الفا�ةف
Kا3ديث القد x وب� عبدي نصف�، فإذا قال ا3مد هللا رب     قال اهللا تعا�(: عليه وسلم قال Ùوب� عبدي نصف�، فإذا قال ا3مد هللا رب قسمت الصالة بي Ùوب� عبدي نصف�، فإذا قال ا3مد هللا رب قسمت الصالة بي Ùوب� عبدي نصف�، فإذا قال ا3مد هللا رب قسمت الصالة بي Ùقسمت الصالة بي

 .)?د6 عبدي?د6 عبدي?د6 عبدي?د6 عبدي: : : : العا��، قال اهللالعا��، قال اهللالعا��، قال اهللالعا��، قال اهللا
أن الفا�ة ا�وجودة اآلن x ا�صحف سبع آيات،  -وهذا قول يقال-ا�علوم من الفا�ة ف ،ذا لم تكن من الفا�ةفإن قيل إ

 .x ا�صحف موضوع êا رقم واحد x سورة الفا�ة ؟ آلنفكيف توزع السبع اآليات ] الفا�ة إذا أخرجنا البسملة منها
 : �ة، ا�قسيم يكون ] اaحو ا�ا�ع± أنها ليست من الفا�ة، ليست آية من الفاف

� ال ال ال الَْْْْعالَِم�َ َعالَِم�َ َعالَِم�َ َعالَِم�َ     {{{{: فقول� ��� رَب رَب رَب رَب� ��ُد هللاُد هللاُد هللاُد هللا ْْ َمَمَمَْمْ
ْْ ْْ
��ِحيمِ ِحيمِ ِحيمِ ِحيمِ {{{{    ،،،،ية األوéاآلهذه  }}}}ا3ا3ا3ا3 ـِن الرـِن الرـِن الرـِن الر�� ْْ ْ?ْ??? �� يِن يِن يِن يِن {{{{ ،هذه ا7انية }}}}الرالرالرالر�� �� ��ِم ا½ِم ا½ِم ا½ِم ا½ ْْ بُُد بُُد بُُد بُُد {{{{ ،c ا7ا7ة }}}}َمالِِك يَوَمالِِك يَوَمالِِك يَوَمالِِك يَْوْ ْْ ��اَك اَك اَك اَك غغغغَعََععَْعْ إِيإِيإِيإِي��

تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ  ْْ ��اَك نَساَك نَساَك نَساَك نَْسْ اَط ا{{{{ ،هذه الرابعة }}}}و�ِيو�ِيو�ِيو�ِي�� اَط اَ اَط اَ اَط اَ َ �� ��نَعمَت َعلَيِهمْْْْ    }}}} ،تكون اrامسة {{{{لُمستَِقيمَ لُمستَِقيمَ لُمستَِقيمَ لُمستَِقيمَ اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ ِ
�� ��

zاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِ{{{{ هذه السادسة ،
}}}} َ� َ� َ� َ�

�� ��الالالال ��  الض��
َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
ْْ َوال  .تكون السابعة }}}}َغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهْمْ
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- ١٢١ - 

 

 .هذا ا�وزيع كما ذكر الشيخ �مد بن ُعثيمِ� ر?ه اهللا تعا�، قال هو ا�طابق للمع; واللفظ
أي من - فإنّا إذا وزعنا الفا�ة ] هذا القدر، صارت اآليات متناسبة ومتقاربة": ه اهللا تعا�يقول ر? :للفظ تهأما مطابق

اَط الُمستَِقيمَ {{{{لكن إذا قلنا  -حيث الطول والق¤ اَط الُمستَِقيمَ َ اَط الُمستَِقيمَ َ اَط الُمستَِقيمَ َ َ �� ��يَن {{{{بعد ذلك  اهذه اآلية السادسة، ثم قلن }}}}اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ
�� ��

zاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِ
نَعمَت َعلَيِهمْْْْ    

َ
نَعمَت َعلَيِهمأ
َ
نَعمَت َعلَيِهمأ
َ
نَعمَت َعلَيِهمأ
َ
�َ �َ �َ �َ َغِ� الَمغُضوِب َعلَيهِ َغِ� الَمغُضوِب َعلَيهِ َغِ� الَمغُضوِب َعلَيهِ َغِ� الَمغُضوِب َعلَيهِ     أ

�� ��الالالال ��  الض��
َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
ْْ َوال  ".صارت هذه السابعة طويلة ال تتناسب مع اآلية السابقة }}}}مممْمْ

نَعمَت َعلَيِهمْْْْ    {{{{فإذاً ا�ناسب اللفظي أن تكون 
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ ِ
�� ��

zاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِ{{{{  اآلية السابعة Ïآية، وتأ}}}} 
َ
  َوال
َ
  َوال
َ
  َوال
َ
ْْ َوال َغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهْمْ

 َ� َ� َ� َ�
�� ��الالالال ��  .فهنا تناسق x األلفاظ أي بألفاظ اآليات  }}}}الضالضالضالض��

يقول عز (: فاهللا سبحانه وتعا� x ا3ديث القدK اzي يرويه ا²a ص± اهللا عليه وسلم عن ربه :وأما ا�ناسق ا�عنوي
الر?ن الرحيم، : ا3مد هللا رب العال�، قال ?د6 عبدي، و�ذا قال: وجل قسمت الصالة بيÙ وب� عبدي نصف� فإذا قال

 .فهذه ثالث آيات *ها هللا سبحانه وتعا�، )>ّد6 عبدي: لك يوم ا½ين، قالما: قال أث; عّ® عبدي، و�ذا قال
 أيضاً وá هذه اآلية كأن اآلية  ،فكأن هذه اآلية c ا�نتصف )هذا بيÙ وب� عبدي: فإذا قال إياك نعبد و�ياك نستع� قال(

بُدُ بُدُ بُدُ بُدُ {{{{نفسها من حيث ا�ع; منقسمة، فالشطر األول من اآلية  ْْ ��اَك اَك اَك اَك غغغغَعََععَْعْ تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ {{{{هللا سبحانه وتعا�، و }}}}إِيإِيإِيإِي�� ْْ ��اَك نَساَك نَساَك نَساَك نَْسْ كأنها أيضاً  }}}}و�ِيو�ِيو�ِيو�ِي��
تقدمها ثالث آيات، ويكون بعد ذلك أن يقت' أن تكون اaصف هذه اآلية، فإذاً  ،فتكون هذه اآلية c ا�نتصف، للعبد

اَط الُمستَِقيمَ {{{{: وتكون الرابعة واrامسة c قول اهللا تعا� اَط الُمستَِقيمَ َ اَط الُمستَِقيمَ َ اَط الُمستَِقيمَ َ َ �� ��يَن }}}}ون اrامسة، هذه اآلية تك {{{{اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ
�� ��

zاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِzاَط ا َÑِ
نَعمَت َعلَيِهمْْْْ    

َ
نَعمَت َعلَيِهمأ
َ
نَعمَت َعلَيِهمأ
َ
نَعمَت َعلَيِهمأ
َ
�َ �َ �َ �َ {{{{c السادسة،  }}}}أ

�� ��الالالال ��  الض��
َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
ْْ َوال  .c السابعة}}}}َغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهمَغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهْمْ

Kا3ديث القد x امسة والسادسة والسابعة هذه للعبد كما ب� اهللا سبحانه وتعا�rفإذاً صار عندنا ا،  x فهذه كما جاء
تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ تَِع�ُ {{{{فإذا هذه للعبد، فثالث قبل  ،)بدي ما سألهذا لعبدي ولع(ا3ديث  ْْ ��اَك نَساَك نَساَك نَساَك نَْسْ بُُد و�ِيبُُد و�ِيبُُد و�ِيبُُد و�ِي�� ْْ ��اَك اَك اَك اَك غغغغَعََععَْعْ وثالث  ،هللا سبحانه وتعا�}}}}إِيإِيإِيإِي��

 .بعدها للعبد
فإذاً ا�ع; هنا أيضاً كذلك متناسب، فيص� متناسب تناسباً معنوياً، فإذاً هذا القول x البسملة أو x كونها تعد من الفا�ة 

 .أو ليست من الفا�ة
    : : : : äا دل عليه هذا ا3ديث حديث نُعيم اzي ب� أيديناäا دل عليه هذا ا3ديث حديث نُعيم اzي ب� أيديناäا دل عليه هذا ا3ديث حديث نُعيم اzي ب� أيديناäا دل عليه هذا ا3ديث حديث نُعيم اzي ب� أيدينا

WWWW . . . . ّص فيه، فإذا يكون وأيضاً عندما يقول آم� اً بها صوته، اً بها صوته، اً بها صوته، اً بها صوته، استحباب قول آم� لإلمام مادّ استحباب قول آم� لإلمام مادّ استحباب قول آم� لإلمام مادّ استحباب قول آم� لإلمام مادaأيضاً كذلك للمأموم وقد جاء ا
كم واMيهñ وصححاه من حديث ما رواه ا3ا :يقوêا اإلمام وا�أموم وا�نفرد، ويؤيد أنها كذلك يقوêا اإلمام "آم�"*مة 

�َ �َ �َ �َ {{{{�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إذا بلغ (: أ´ هريرة ر� اهللا عنه أنه قال
�� ��الالالال ��  الض��

َ
 الضَوال
َ
 الضَوال
َ
 الضَوال
َ
آم� يمّد بها صوته حÌ : يقول}}}}َوال

 .يعÙ ا²a ص± اهللا عليه وسلم يقوêا ثم يقوêا ا�أمومون كذلك بعده ،)يُسمع أهل الصف األول، ف�تج ا�سجد
اَط {{{{استجب يا رب، ألنه تقدمها x الفا�ة دAء : ، ومعناهااللفظة ليست من الفا�ةاللفظة ليست من الفا�ةاللفظة ليست من الفا�ةاللفظة ليست من الفا�ةا�أم� هذه و اَط َ اَط َ اَط َ َ �� ��اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤اهِدنَــــا ال¤

 َ� َ� َ� َ�
�� ��الالالال ��  الض��

َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
 الض َوال
َ
ْْ َوال ْْ َغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهم َغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهم َغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهم َغِ� الَمغُضوِب َعلَيِهْمْ نَعمَت َعلَيِهْمْ

َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ نَعمَت َعلَيِهمِ
َ
يَن أ ِ
�� ��

zاَط ا َÑِ الُمستَِقيَمzاَط ا َÑِ الُمستَِقيَمzاَط ا َÑِ الُمستَِقيَمzاَط ا َÑِ داية واال ،}}}}الُمستَِقيَمêستقامة ] إذاً هنا يطلب العبد ا
 . ق الصحيح الواضح ا�ؤدي إ� مرضات اهللا سبحانه وتعا�الطري

 هل هو ا3ق؟هل هو ا3ق؟هل هو ا3ق؟هل هو ا3ق؟    ،،،،هل هو ا²a ص± اهللا عليه وسلم؟ هذا قولهل هو ا²a ص± اهللا عليه وسلم؟ هذا قولهل هو ا²a ص± اهللا عليه وسلم؟ هذا قولهل هو ا²a ص± اهللا عليه وسلم؟ هذا قول    ،،،،وهذا ال¤اط تقدم معنا اإلشارة إ°ه هل هو القرآن؟ هذا قولوهذا ال¤اط تقدم معنا اإلشارة إ°ه هل هو القرآن؟ هذا قولوهذا ال¤اط تقدم معنا اإلشارة إ°ه هل هو القرآن؟ هذا قولوهذا ال¤اط تقدم معنا اإلشارة إ°ه هل هو القرآن؟ هذا قول
 .هذا قولهذا قولهذا قولهذا قول
 ا�ستقيم، ا²a ص± اهللا عليه فالقرآن Ñاط اهللا ،، ف� ذلك واردأن يكون ¨تمل هذه األمور ا7الثة Ðيعهاأن يكون ¨تمل هذه األمور ا7الثة Ðيعهاأن يكون ¨تمل هذه األمور ا7الثة Ðيعهاأن يكون ¨تمل هذه األمور ا7الثة Ðيعهامن من من من وال مانع وال مانع وال مانع وال مانع 

 .êذه ا�عا6 ا7الثة ةا3ق هو كذلك، فإذاً تكون �تمل ،وسلم كذلك
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- ١٢٢ - 

 

بمع;  ،)آم�( :ثم يقول بعد ذلك سواء �ن اإلمام أو يقول ا�أموم بعد اإلمام كذلك ،فالعبد يسأل اهللا سبحانه وتعا� هذا
 .ليست من الفا�ة فإذاً  ،استجب يا رب

 هو طابع ا½Aء، أي sتم به ا½Aء، ومعناه االستجابة أن يطلب من اهللا سبحانه وتعا� أن يستجيب من عبده ما وا�أم�
 .دAه به

�َ �َ �َ �َ {{{{ أن يقف ا�ص® أو القارئ عند قول يُستحبيُستحبيُستحبيُستحبêذا 
�� ��الالالال ��  الض��

َ
 الضَوال
َ
 الضَوال
َ
 الضَوال
َ
يقف قليًال °فصل ب� القرآن وما هو ليس من القرآن، }}}}َوال

 .آن، فال يصلها بالقرآنوهذه اÎملة هذه ليست من القر
VVVV . . . . ًا3ديث أيضا x ًا3ديث أيضا x ًا3ديث أيضا x ًا3ديث أيضا x    حديث أ´ هريرة ر�  ،م(وعية تكب� االنتقالم(وعية تكب� االنتقالم(وعية تكب� االنتقالم(وعية تكب� االنتقال x إ°ه Ïم أو م(وعية االنتقال نأçولعل هذا ال

 : أيضاً وهو x هذا ا3ديث أوضح وأشهر، فا3ديث x ا�كب�  ،اهللا عنه، وهو أيضاً من ضمن ما قرر x هذا ا�نهج
ّ̄ ح� يقوم((:  اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قالعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة ر����  ّ̄ ح� يقوم�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إذا قام إ� الصالة، يُك ّ̄ ح� يقوم�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إذا قام إ� الصالة، يُك ّ̄ ح� يقوم�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إذا قام إ� الصالة، يُك �� يُك¯ ح�  يُك¯ ح�  يُك¯ ح�  يُك¯ ح�     ،،،،�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إذا قام إ� الصالة، يُك ععععُمُُممُم��

ّ̄ ح� يهوي     ،،،،""""ربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مد""""ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم     ،،،،ح� يرفع صلبه من الر�وعح� يرفع صلبه من الر�وعح� يرفع صلبه من الر�وعح� يرفع صلبه من الر�وع    """"سمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?ده""""ثم يقول ثم يقول ثم يقول ثم يقول     ،،،،ير�عير�عير�عير�ع ّ̄ ح� يهوي ثم يُك ّ̄ ح� يهوي ثم يُك ّ̄ ح� يهوي ثم يُك ثم يُك
ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُك ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُكساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُكساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُكساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� ساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� ها، ويُك ّ̄ ح� ها، ويُك ّ̄ ح� ها، ويُك ها، ويُك

�� ¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصالة *¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصالة *¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصالة *¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصالة *��
 .ُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليه ).يقوم من اثنت� بعد اÎلوسيقوم من اثنت� بعد اÎلوسيقوم من اثنت� بعد اÎلوسيقوم من اثنت� بعد اÎلوس

 .ا3ديث إذاً x الصحيح� فلسنا úاجة إ� بيان درجته
        ::::من األلفاظ الواردة x ا3ديثمن األلفاظ الواردة x ا3ديثمن األلفاظ الواردة x ا3ديثمن األلفاظ الواردة x ا3ديث

أجاب اهللا من ?ده متعرضاً 7وابه، وا½°ل ] صحة هذا : ا�راد بها سمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?ده: من األلفاظ الواردة x هذا قول
 .سمع اهللا من ?ده: ولو �ن السماع ] بابه لقال) �ن ?ده�ن ?ده�ن ?ده�ن ?ده(اإلتيان بالالم x قوZ : ا�ع;

) �ن ?ده�ن ?ده�ن ?ده�ن ?دهسمع اهللا سمع اهللا سمع اهللا سمع اهللا (فإذاً السماع هنا �ن سأل اهللا سبحانه وتعا� أو �ن ?د اهللا وأث; عليه، فاهللا يسمع هذا، ويقول العبد 
 .فيقوêا العبد متعرضاً 7واب اهللا سبحانه وتعا�

ا�راد به الظهر، أي ح� يرفع ظهره من الر�وع، أي ح� : الُصلب، ح� يقيم أو ح� يرفع صلبه من الر�وع: ُصلبهُصلبهُصلبهُصلبهلفظ 
 .ã حال االعتدال أو حال االنتقال يقول سمع اهللا �ن ?ده وهو x ا3ر�ةفيعتدل، 

ربنا ولك ربنا ولك ربنا ولك ربنا ولك (إثبات الواو فيقال بهذه الصيغة بربنا استجب aا ولك ا3مد، هذا  ،x هذا دAء واعkاف): لك ا3مدلك ا3مدلك ا3مدلك ا3مدربنا وربنا وربنا وربنا و(*مة 
اااا3333    : (ويقال) اااا3333 ربنا ولك ا3مد  ربنا ولك ا3مد  ربنا ولك ا3مد  ربنا ولك ا3مد : (، ويقال)ربنا لك ا3مدربنا لك ا3مدربنا لك ا3مدربنا لك ا3مد: (ويقال) ربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مد(قال أيضاً بدونها، يقال تو ،)ا3مدا3مدا3مدا3مد

 .اÎملة أو x هذه العبارة تقال أو يقوêا ا�ص® x صالته بعد أن يرفع من ر�وعه هذه أربع صيغ x هذه) ربنا لك ا3مدربنا لك ا3مدربنا لك ا3مدربنا لك ا3مد
ا½Aء واالعkاف، و�أن ا�ص® عندما يقوêا، يقول ربنا استجب aا ولك ا3مد ] هذه اêدية : فإذا جاء بالواو فمعناها

 .هذا فائدة الواو هنا ،الÓ جعلتها aا
عض العلماء أن يقول ا3 ربنا ولك ا3مد، فإن أنقص ا3 أو الواو، أو االثنت� صح ذلك x وأكمل العبارات كما ذكر ب 

 .هذا ا�قام، وقد جاءت فيها روايات بهذا
 : أيضاً من األلفاظ الواردة

 Zَب ي§ُب، وم ىَهو): يهوىيهوىيهوىيهوى(قوJ أي  :ىهو، ذلك إذا هبط وا�ط من أ] إ� أسفل ;عبالفتح من باب يهوي من باب
الرفع من الر�وع يكون قائماً ثم ينحط  بعدx حال صالته أنه �ط من أ] إ� أسفل، وهذا أيضاً يكون x وضع ا�ص® ا

ا�ط إ� األرض ثم أي �ن قائماً : "يهوي ح� يهوي ساجداً "هذه العبارة  مع; اإ� األرض فإذاً هوى إ� األرض، فهذ
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 .وهذا مع; اêوي ،ساجداً 
õمن األحõمن األحõمن األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثمن األح::::        

عدا التسميع عند الرفع من  ،x هذه ا�واضع *هادل ا3ديث ] م(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن دل ا3ديث ] م(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن دل ا3ديث ] م(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن دل ا3ديث ] م(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن  :ا3كم األولا3كم األولا3كم األولا3كم األول
 .الر�وع

 وهذه ،)سمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?ده: (فإذاً ُ[ االنتقاالت من الصالة بينها تكب� ما عدا الرفع من الر�وع ففيه التسميع قول
 x أساس الصالة فبدونها ال يدخل c éكب�ة األو�الصالة، فا x ح� يدخل éكب�ة األو�تلف عن اË كب�ات�ا

، تكب�ة اإلحرام ُركن من أرªن الصالة ال تصح الصالة بدونها ،وzلك عّدها العلماء ُركناً أي تكب�ة اإلحرام ته،صال
x  قبلها لم يكن داخل ألن ماستأنف صالته، اك¯ و :صالته، ثم تذكر بعد ذلكلو لم يك¯ x أول فوx c أول الصالة، 

  .ال يُعتد به ةالصالة، فإذاً ك¯ و�ع x الصالة من جديد ألن ما قبل ا�كب�
هذا فيه  ؟؟؟؟هل x c الفرض واaقل وب� الوجوب وغ� الوجوبهل x c الفرض واaقل وب� الوجوب وغ� الوجوبهل x c الفرض واaقل وب� الوجوب وغ� الوجوبهل x c الفرض واaقل وب� الوجوب وغ� الوجوباrالف x م(وعية تكب�ات االنتقال، َهذه ا�سألة َهذه ا�سألة َهذه ا�سألة َهذه ا�سألة 

 .لعلماء، لعل الوقت لم يسعفنا أن نأÏ إ°هخالف ل

    ))))WÄWÄWÄWÄ((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
نَا x هذه ا3لقة نأÏ 3ديث أ´ هريرة ر� اهللا عنه وقد تقدم معنا نص ا3ديث وال مانع أن نذكر نص ا3ديث مرة 

ّ
ولعل

 .أخرى °تصل الçم معه
ّ̄ ح� يقوم�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إ�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إ�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إ�ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم إ((: عن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال ّ̄ ح� يقومذا قام إ� الصالة، يُك ّ̄ ح� يقومذا قام إ� الصالة، يُك ّ̄ ح� يقومذا قام إ� الصالة، يُك �� يُك¯ ح�  يُك¯ ح�  يُك¯ ح�  يُك¯ ح�     ،،،،ذا قام إ� الصالة، يُك ععععُمُُممُم��

ّ̄ ح� يهوي     ،،،،""""ربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مدربنا ولك ا3مد""""ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم     ،،،،ح� يرفع صلبه من الر�وعح� يرفع صلبه من الر�وعح� يرفع صلبه من الر�وعح� يرفع صلبه من الر�وع    """"سمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?دهسمع اهللا �ن ?ده""""ثم يقول ثم يقول ثم يقول ثم يقول     ،،،،ير�عير�عير�عير�ع ّ̄ ح� يهوي ثم يُك ّ̄ ح� يهوي ثم يُك ّ̄ ح� يهوي ثم يُك ثم يُك
ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُك¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصال ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُك¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصالساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُك¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصالساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� يرفع رأسه، ثم يُك¯ ح� يسجد، ثم يُك¯ ح� يرفع، ثم يفعل ذلك x الصالساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� ساجداً، ثم يُك ّ̄ ح� ها، ويُك ّ̄ ح� ها، ويُك ّ̄ ح� ها، ويُك ها، ويُك
�� ة *ة *ة *ة *��

    .ُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليهُمتفق عليه. )يقوم من اثنت� بعد اÎلوسيقوم من اثنت� بعد اÎلوسيقوم من اثنت� بعد اÎلوسيقوم من اثنت� بعد اÎلوس
    : : : : األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث، وقلنا أن ا3ديث فيهاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث، وقلنا أن ا3ديث فيهاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث، وقلنا أن ا3ديث فيهاألحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث، وقلنا أن ا3ديث فيه

ختلف هو ا�هذا ف، عدا التسميع عند الرفع من الر�وع، م(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن x هذه ا�واضع *هام(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن x هذه ا�واضع *هام(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن x هذه ا�واضع *هام(وعية تكب�ات االنتقال ب� األرªن x هذه ا�واضع *ها --------
ªنقالت ب� األر�بينها، ما عدا االعتدال من الر�وع فيقول فيه ا�ص®فيها، أما ا Ïي يأzكب� هو ا�سمع : ن ف� بلفظ ا

 .اهللا �ن ?ده
 أما ،الçم هنا عن تكب�ات االنتقال ،هذه ا�كب�ات تكب�ات االنتقال ب� األرªن م(وعيةم(وعيةم(وعيةم(وعية    >معون ]>معون ]>معون ]>معون ]العلماء 

 .ا أنها ر�ن من أرªن الصالةتقدم معنا الçم فيها وقلن هلعلفتكب�ة اإلحرام 
وح� ينتقل أو يعتدل من الر�وع إ�  ،أي ح� ينتقل من القيام إ� الر�وع ،تكب�ات االنتقالهنا x و�نما هنا الçم 

فã هذا االنتقال �ع  ،هذه االنتقال ب� األرªن ،القيام ومن القيام إ� السجود ثم رفعه من السجود ثم السجود مرة أخرى
 .كب�ا�

أخذ ذلك من أن ا²a ص± اهللا عليه  ،فالعلماء >معون ] م(وعية تكب�ات االنتقال ب� أرªن الصالة فرضها ونقلها
وهذا  )إنما ُجعل اإلمام °ؤتم به، فإذا ك¯ فك¯وا(: يقول ص± اهللا عليه وسلم x اإلمامةووسلم �ن يك¯ ويداوم عليها 

 .هذا دل ] م(وعية ا�كب�ات فإذاً  ))))إذا ك¯ فك¯واإذا ك¯ فك¯واإذا ك¯ فك¯واإذا ك¯ فك¯وا((((² ص± اهللا عليه وسلم هنا قول اa وجه ا½اللةوجه ا½اللةوجه ا½اللةوجه ا½اللةهو 
    ....لكن العلماء اختلفوا x حكم تكب�ات االنتقال ما ب� إÈاب وسنيةلكن العلماء اختلفوا x حكم تكب�ات االنتقال ما ب� إÈاب وسنيةلكن العلماء اختلفوا x حكم تكب�ات االنتقال ما ب� إÈاب وسنيةلكن العلماء اختلفوا x حكم تكب�ات االنتقال ما ب� إÈاب وسنية    
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 ،لصالة وجاء x أحاديث صحيحةx اتكب�ات االنتقال لألمر به  وجوبوجوبوجوبوجوبذهبوا إ�  فاإلمام أ?د وÐهور أهِل ا3ديثفاإلمام أ?د وÐهور أهِل ا3ديثفاإلمام أ?د وÐهور أهِل ا3ديثفاإلمام أ?د وÐهور أهِل ا3ديث
aا3ديث الصحيح و�داومة ا x ص± اهللا عليه وسلم كما Zأص®(² ص± اهللا عليه وسلم عليه، ثُم قو ùأص®صلوا كما رأيتمو ùأص®صلوا كما رأيتمو ùأص®صلوا كما رأيتمو ùصلوا كما رأيتمو( 

 .وهذا حديث رواه اMخاري
األصل أنه يقت' x فُهنا أمر واألمر  )إنما ُجعل اإلمام °ؤتم به فإذا ك¯ فك¯واإنما ُجعل اإلمام °ؤتم به فإذا ك¯ فك¯واإنما ُجعل اإلمام °ؤتم به فإذا ك¯ فك¯واإنما ُجعل اإلمام °ؤتم به فإذا ك¯ فك¯وا(: و�ذلك قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم

 .صارف ولم يُكن هنا صارف واهللا أعلمالوجوب، إال ل
استدلوا úديث و ،وليست واجبة سنةسنةسنةسنةبأن تكب�ات االنتقال : قالوا للللألألألألئمة ا7الثة أ´ حنيفة ومالك والشاف÷ئمة ا7الثة أ´ حنيفة ومالك والشاف÷ئمة ا7الثة أ´ حنيفة ومالك والشاف÷ئمة ا7الثة أ´ حنيفة ومالك والشاف÷    القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6

 .الُم9ء صالته
ك يقول ا²a ص± فالُم9ء x صالته عندما جاء إ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم بعد أن Aد صالته ثالث مرات، x [ ذل

 �مه ا²a ص± اهللا عليه وسلم الصالة الصحيحة، لم يذكر x ذلك ا�كب�، فإنك لم تصل�  اهللا عليه وسلم ارجع فصل
ّ
، وعل

مه صالته ولم يذكر فو�ن �ن جاء x بعض ألفاظ ا3ديث إال أنهم ما اعتّدوا بها، 
ّ
قالوا أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم عل

 .دل ] أنها سنة، هذا قول األئمة ا7الثةف ،فيها ا�كب�
ا�كب� غ� تكب�ة اإلحرام سنة وليس بواجب، أي مع أصحاب القول ا7ا6، مع ما : اإلمام اaووي يقول ر?ه اهللا تعا�

هو و�ال ف ،يكره ترك ا�كب� عمداً  "فلو تر�ه صحت صالته لكن يُكره تر�ه عمداً ": يقول ،هو مشهور عن إمام مذهبه
 .يقول بسنيتها

 x نªملة تسند القول األول وهو القائل بوجوب تكب�ات االنتقال ب� األرÎا x لكن فيما يظهر واهللا أعلم أن األدلة
    ....، وأّما تكب�ة اإلحرام فقد مر معنا من قبل أنها ر�ن من أرªن الصالة، وأّما تكب�ة اإلحرام فقد مر معنا من قبل أنها ر�ن من أرªن الصالة، وأّما تكب�ة اإلحرام فقد مر معنا من قبل أنها ر�ن من أرªن الصالة، وأّما تكب�ة اإلحرام فقد مر معنا من قبل أنها ر�ن من أرªن الصالةهذا اzي يظهر واهللا أعلم أنها واجبةهذا اzي يظهر واهللا أعلم أنها واجبةهذا اzي يظهر واهللا أعلم أنها واجبةهذا اzي يظهر واهللا أعلم أنها واجبةالصالة، 

WWWW---- ذامن األمور ا�هê أن نتنبه Øمن يكون ] خالف ذلك فينب Ñواقعنا ا�عا x ا، ألننا نرىê نبه�ا Øينب Óمة ال. 
 �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ،، فال يكون قبل ا3ر�ة وال بعد ا3ر�ة����ننننأن تكب�ات االنتقال والتسميع إنما يكون وقتها مع ا3ر�ة ب� الر�أن تكب�ات االنتقال والتسميع إنما يكون وقتها مع ا3ر�ة ب� الر�أن تكب�ات االنتقال والتسميع إنما يكون وقتها مع ا3ر�ة ب� الر�أن تكب�ات االنتقال والتسميع إنما يكون وقتها مع ا3ر�ة ب� الر�

 .أذ�ر ¥صوصةوقبل ا3ر�ة Z  ،ألن بعد ا3ر�ة êا أذ�ر ¥صوصة
ا�كب� إنما �ن x هذا الوقت أو هذا ا�õن اzي هو االنتقال فيكون مع ا3ر�ة، فال يتقدم عن اMدء اzكر وهذا إذاً هذا ف

 .بل يكون موضع ا�كب� ا3ر�ة الÓ ب� الر�ن� ،من ا�كب� الر�ن ا7ا6 وهو لم ينتهِ  يصل إ�با3ر�ة وال يتأخر úيث 
تكب�ات االنتقال �لها ": الر?ن السعدي ر?ه اهللا تعا� قوZ قل عن الشيخ عبدقد نُ ف ،ص عليه بعض العلماءوهذا ما ن

فهذا مأخذ  "األرªن ¥تصة باألذ�ر ا�(وعة فيهافس ون ،ألنه اzكر ا�(وع ب� األرªن ،ب� ابتداء االنتقال واالنتهاء
 .ذا ا�حديدêالفقهاء 

قبل الر�وع هناك  هألن، كب� حينما يريد أن ير�ع مع ا3ر�ة وهو يهوي أو ينحÙ راكعاً يقول اهللا أك¯وقت ا�يكون إذاً 
عند الرفع كذلك من الر�وع يقول سمع اهللا �ن ، وا�كب� ب� الر�ن� وá أثناء الر�وع هناك ذكر وهو التسبيح، إذاً  ،قراءة

، بعد ا3ر�ة هناك ذكر ¥صص وهو قول ا3 ربنا لك تقدمر�ة التسبيح كما ألن قبل ا3 ،هئ?ده ب� ابتداء الرفع وانتها
 .مع ا3ر�ة هو يبÔ وقت ا�كب�فوهنا ذكر ¥صص حال الر�وع،  ،فإذاً هنا ذكر ¥صص حال االعتدال ،ا3مد

 .فهذا مõن ا�كب� حال االنتقال من ر�ن إ� ر�ن ،كذلك يقال x السجود وá الرفع من السجود
توافق وفقد يكون x بعض ا3رªت قليلة  ،مسألة كونه يغطي الوقت �مًال، أو يكون أق¤ من الوقت، هذا أمر فيه سعةو

 .اللفظ x الوقت
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واللفظ أق¤ فينت� قبله، إنما يبدأ بالقول مع اMدء با3ر�ة، فهذا هو الوقت، سواء امتد آلخر  وقد يكون االنتقال طويالً 
 .ق¤ عن ذلك وقت ا�كب� أو أنه

قال قال قال قال     ::::عن ابن عباس رعن ابن عباس رعن ابن عباس رعن ابن عباس ر���� اهللا عنهما قال اهللا عنهما قال اهللا عنهما قال اهللا عنهما قال    ::::ا3ديث اzي يليه وهو ما يسجد عليه العبد وا3ديث عندناا3ديث اzي يليه وهو ما يسجد عليه العبد وا3ديث عندناا3ديث اzي يليه وهو ما يسجد عليه العبد وا3ديث عندناا3ديث اzي يليه وهو ما يسجد عليه العبد وا3ديث عندنا    إ�إ�إ�إ�نأÏ بعد هذا نأÏ بعد هذا نأÏ بعد هذا نأÏ بعد هذا 
مرت أن أسجد ] سبعة أعظم: ((رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم

ُ
مرت أن أسجد ] سبعة أعظمأ
ُ
مرت أن أسجد ] سبعة أعظمأ
ُ
مرت أن أسجد ] سبعة أعظمأ
ُ
وا°دين، والر�بت�، وا°دين، والر�بت�، وا°دين، والر�بت�، وا°دين، والر�بت�،     ----وأشار بيده إ� أنفهوأشار بيده إ� أنفهوأشار بيده إ� أنفهوأشار بيده إ� أنفه----] اÎبهة ] اÎبهة ] اÎبهة ] اÎبهة : : : : أ

 .عليهعليهعليهعليه    متفقمتفقمتفقمتفق ))وأطراف القدم�وأطراف القدم�وأطراف القدم�وأطراف القدم�
اجة إ� بيان درجة úهذا هو نص ا3ديث، قال ا3افظ ابن حجر بعد ذلك متفق عليه، فإذاً ا3ديث x الصحيح� فلسنا 

 .صحته
        ::::نأÏ إ� األلفاظ الواردة هنانأÏ إ� األلفاظ الواردة هنانأÏ إ� األلفاظ الواردة هنانأÏ إ� األلفاظ الواردة هنا

مرتx قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
ُ
مرتأ
ُ
مرتأ
ُ
مرتأ
ُ
قائل هنا ال ا²a ص± اهللا عليه وسلم هو جاء هكذا ] صيغة ا�جهول، فإذا �ن: أ

مرُت "
ُ
 .يكون اآلمر هو اهللا سبحانه وتعا� فمن اآلمر؟فمن اآلمر؟فمن اآلمر؟فمن اآلمر؟ "أ

مرت فاآلمر Z هو اهللا سبحانه 
ُ
ألن ا²a ص± اهللا عليه وسلم إنما يتلÔ عن ربه، فإذا قال ا²a ص± اهللا عليه وسلم أ

 .�اوتع
مر

ُ
فهنا  ،فإذاً نفرق ب� األمرين ،± اهللا عليه وسلمهو ا²a صإنما فاآلمر êم  ؛نا أو نُهينات أو أمرأما إذا قال الصحا´ أ

مرُت أن أسجد: (يقول لن² ص± اهللا عليه وسلملقول ال
ُ
مرُت أن أسجدأ
ُ
مرُت أن أسجدأ
ُ
مرُت أن أسجدأ
ُ
وجاء x بعض روايات  ،فإذاً اآلمر هنا هو اهللا سبحانه وتعا� ،)أ

مرنا(ا3ديث بصيغة اÎمع 
ُ
مرناأ
ُ
مرناأ
ُ
مرناأ
ُ
 .á الغالب يدالن ] ا�ع; نفسهو�تمل،  للفظ�وì ا) أ

مرُت ((((ا²a ص± اهللا عليه وسلم  فَِعندما يقول
ُ
مرُت أ
ُ
مرُت أ
ُ
مرُت أ
ُ
 ....كذلك هو أمر لكذلك هو أمر لكذلك هو أمر لكذلك هو أمر لألألألألمة بعدهمة بعدهمة بعدهمة بعده) ) ) ) أ

مرنا: (عندما يقول
ُ
مرناأ
ُ
مرناأ
ُ
مرناأ
ُ
 .هذا ] صيغ العمومبدل ، فيZ وألمته ص± اهللا عليه وسلمZ وألمته ص± اهللا عليه وسلمZ وألمته ص± اهللا عليه وسلمZ وألمته ص± اهللا عليه وسلمأمر أمر أمر أمر هذا جاء Ñ¨اً هذا جاء Ñ¨اً هذا جاء Ñ¨اً هذا جاء Ñ¨اً ) أ

إذا أي يضاً يعطينا فإطالق ا°دين هنا ا�راد بها الكفان، وال يُراد �مل ا°د، وهذا أ: ا°دينا°دينا°دينا°دين: قال هنا، من األلفاظ الواردة
قلنا بالكف� أن ا�راد با°دين هنا الكف� أو الكفان، أن ذلك يبعدنا عما جاء ا�a فيه، ا²a ص± اهللا عليه وسلم تقدم 

وافkاش السبُع أن Èعل �مل ا°د اzراع وما اتصل به Èعله ] ) افkاافkاافkاافkاشششش السبُع السبُع السبُع السبُع(معنا x حديث سابق أنه �ن ين� 
 .من� عنهاألرض، وهذا 

مرت(أي الكفان فقط ) ا°دينا°دينا°دينا°دينوووو(فإذاً هنا قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
ُ
مرتأ
ُ
مرتأ
ُ
مرتأ
ُ
) وا°دينوا°دينوا°دينوا°دين    ----إ� أن قالإ� أن قالإ� أن قالإ� أن قال----أن أسجد ] سبعة أعظم أن أسجد ] سبعة أعظم أن أسجد ] سبعة أعظم أن أسجد ] سبعة أعظم  أ

 .ال يتعارض مع ا�a الوارد عن افkاش السبُعأفا�راد بهما هنا الكفان، ألجل ، عند اإلطالقهو أي الكف� وهذا 
        ::::هذا ا3ديثهذا ا3ديثهذا ا3ديثهذا ا3ديثأما األحõم الُمستنبطة من أما األحõم الُمستنبطة من أما األحõم الُمستنبطة من أما األحõم الُمستنبطة من 

مرُت "فا3ديث كما مر معنا جاء بصيغة ا�بÙ للمجهول  --------    
ُ
مرُت أ
ُ
مرُت أ
ُ
مرُت أ
ُ
وجاء بهذه الصيغة بصيغة ، وقلنا اآلمر هو اهللا سبحانه وتعا�" أ

مرت"اإلفراد 
ُ
مرتأ
ُ
مرتأ
ُ
مرتأ
ُ
ِمرنا"وجاء أيضاً بصيغة اÎمع " أ

ُ
ِمرناأ
ُ
ِمرناأ
ُ
ِمرناأ
ُ
مر"وجاء x رواية أخرى  ،"أ

ُ
مرأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أ
ُ
مرأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أ
ُ
مرأن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أ
ُ
وا7الث الروايات " أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أ

 .حيحة جاءت x صحيح اMخاري*ها ص
مر به ا²a ص± اهللا عليه وسلم هو والقاعدةُ ال(عيةوالقاعدةُ ال(عيةوالقاعدةُ ال(عيةوالقاعدةُ ال(عية

ُ
 .أمر ألمته إال ما جاء فيه ا�خصيص: أن ما أ

مرُت "فع± رواية 
ُ
مرُت أ
ُ
مرُت أ
ُ
مرُت أ
ُ
مر"x رواية  ،هو أمر لألمة" أ

ُ
مرأ
ُ
مرأ
ُ
مرأ
ُ
مرنا"x رواية  ،كذلك لألمةأمر هو " ا²a ص± عليه وسلم أ

ُ
مرناأ
ُ
مرناأ
ُ
مرناأ
ُ
ف� ظاهرة أنها " أ

 .ومتدل ] العم
مر به ا²a ص± اهللا عليه وسلم فهو أمٌر Aم Z وألمته : : : : فإذاً ] القاعدة ال(عيةفإذاً ] القاعدة ال(عيةفإذاً ] القاعدة ال(عيةفإذاً ] القاعدة ال(عية

ُ
 .ما جاء فيه ا�خصيصإال إال إال إال أن ما أ
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ٌٌ    {:ألن اهللا سبحانه وتعا� يقول ٌٌ َحَسنَة َحَسنَة َحَسنَة َحَسنٌَةٌ َوةَوةَوةَوةٌٌ ْْ ْسْ
ُ
سِ أ
ُ
سِ أ
ُ
سِ أ
ُ
��ِ أ ْْ xِ رَُسوِل اهللا xِ رَُسوِل اهللا xِ رَُسوِل اهللا xِ رَُسوِل اهللا�� ُكْمْ

َ
ُكم َ�َن ل
َ
ُكم َ�َن ل
َ
ُكم َ�َن ل
َ
ْْ َ�َن ل َقْدْ

َ
َقدل
َ
َقدل
َ
َقدل
َ
        {: ويقول عز وجل    }ل

�� �� إَِذا َطل إَِذا َطل إَِذا َطل إَِذا َطل�� ��²ِِ²ِ²ِ² �� ��aَها اaَها اaَها اaَها ا ف�ف�ف�ف�
ََ ََ
�َساَء َساَء َساَء َساَء يَا يَا يَا يَا كككك� ��تُُم النتُُم النتُُم النتُُم الن ْْ قققْقْ

    �� تِِهنتِِهنتِِهنتِِهن�� �� �� لِِعد لِِعد لِِعد لِِعد�� ُقوُهنُقوُهنُقوُهنُقوُهن��
�� ��َطلََطل َطلَ ق هنا قد يكون غ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم ، "يا أيها ا²a"فجاء اrطاب  }    فففَفَطلَ

�
 .وهو ت(يع لوهو ت(يع لوهو ت(يع لوهو ت(يع لألألألألمةمةمةمةوالُمطل

ليه وسلم إن �ن x ظاهره خصوصية للن² ص± اهللا عاaداء  وأبا²a ص± اهللا عليه وسلم  اً فإذاً هنا اaداء هنا ليس خاص
 .ا3كم Aم لا3كم Aم لا3كم Aم لا3كم Aم لألألألألمةمةمةمة    ماماماماإنإنإنإنx ظاهر اaداء، 

WWWW----    هذا ا3ديث x هذا ا3ديثوجوب السجود ] األعضاء السبعة ا�ذكورة x هذا ا3ديثوجوب السجود ] األعضاء السبعة ا�ذكورة x هذا ا3ديثوجوب السجود ] األعضاء السبعة ا�ذكورة x وجوب السجود ] األعضاء السبعة ا�ذكورة. 
مرت أن أسجد ] سبعة أعظم: "وهذه األعضاء كما جاء ذكرها قال ا²a ص± اهللا عليه وسلم

ُ
مرت أن أسجد ] سبعة أعظمأ
ُ
مرت أن أسجد ] سبعة أعظمأ
ُ
مرت أن أسجد ] سبعة أعظمأ
ُ
هذا قول للن² " ] اÎبهة] اÎبهة] اÎبهة] اÎبهة    ::::أ

جاء x بعض الروايات أن ا²a ص± اهللا " وأشار بيده إ� أنفهوأشار بيده إ� أنفهوأشار بيده إ� أنفهوأشار بيده إ� أنفه"حر�ة يقول لم، ثم صحب القول فعل وسص± اهللا عليه و
فكأن اÎبهة واألنف عضواً واحداً، اÎبهة واألنف x هذا هما x " جعل يده ] جبهته ثم أمّرها ] أنفهجعل يده ] جبهته ثم أمّرها ] أنفهجعل يده ] جبهته ثم أمّرها ] أنفهجعل يده ] جبهته ثم أمّرها ] أنفه"عليه وسلم 

 لõنت األعضاء ثمانية، وا²a ص± اهللا عليه وسلم ق، السجود عضواً واحداً 
ّ
 .ال سبعةو�ال

فإذاً  ،فطريقهما واحد، يعÙ مõنهما x اMدن واحد وهو الوجه ،x هذا وهما x الوجه إذاً اÎبهة واألنف هما عضو واحدإذاً اÎبهة واألنف هما عضو واحدإذاً اÎبهة واألنف هما عضو واحدإذاً اÎبهة واألنف هما عضو واحد
 . اÎبهة واألنف x السجود عضو واحد

  ثم ا°دانثم ا°دانثم ا°دانثم ا°دان
ّ
اzي يظهر نما إتكون مفرجة األصابع وذكر تعليًال x ذلك،  كف ا°م; و�ف اليýى، وذكر بعض العلماء أال

الكف : الثالثالثالثالعضو ا7العضو ا7العضو ا7العضو ا7، الكف ا°م;: 6666العضو ا7االعضو ا7االعضو ا7االعضو ا7افإذاً  ،واهللا أعلم أنها تكون مقبوضة األصابع متجهة إ� القبلة
 .اليýى

 .، والر�بة c ا�فصل الواقع ب� الساق وب� الفخذ)والر�بت�والر�بت�والر�بت�والر�بت�: (ثم قال ص± اهللا عليه وسلم
وأطراف القدم� األصابع وما ي® وأطراف القدم� األصابع وما ي® وأطراف القدم� األصابع وما ي® وأطراف القدم� األصابع وما ي® . إذاً تكون «سة أعضاءإذاً تكون «سة أعضاءإذاً تكون «سة أعضاءإذاً تكون «سة أعضاءثالثة من قبل  فإذاً ر�بة الرجل ا°م; ور�بة الرجل اليýى مع

 رجليه ] مقدمتيها، ومتجهة ظهور األقدام أو اوناصب. ، فتكون األصابع حال السجود مثنية متجهة إ� القبلةاألصابعاألصابعاألصابعاألصابع
 .ظهري القدم� إ� ا�اه القبلة

 .فهذا ا3كم اzي هو وجوب السجود ] هذه األعضاءإذاً هذه هيئة السجود وهيئة األعضاء x هذا السجود، 
VVVV----  هور العلماءما ذهب إ°هÐهور العلماءÐهور العلماءÐهور العلماءÐ     بهةإ� أنهÎمع ب� األنف واÈ ب أنÈبهةÎمع ب� األنف واÈ ب أنÈبهةÎمع ب� األنف واÈ ب أنÈبهةÎمع ب� األنف واÈ ب أنÈ،،،، اع ] أنهÐاإلمام ابن ا�نذر اإل Xز: وحÈُ ئال 

 .اÎبهة واألنفب� فيجمع ب� العضوين معاً  ،السجود ] األنف وحدهُ 
هذا ا3ديث إنما c مع االستطاعة، �ب مع القدرة نص األعضاء كما جاء x هذه جود ] طبعا هذه األمور وهذا السو

 .عليها
ال : "ال يستطيعون وال يقدرون عليه، قال تعا� أما إذا �ن ا�ص® يعجز عن بعضها فاهللا سبحانه وتعا� ما *ف عباده ما

تُمتُمتُمتُمْْْْ        {: ويقول اهللا سبحانه وتعا� ،هذا قول اهللا سبحانه وتعا�" يُكلف اهللا نفساً إال وسعها ْْ تََطعتََطعتََطعتََطْعْ ْْ ��َ َما اسَ َما اسَ َما اسَ َما اْسْ ُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللاُقوا اهللا�� وقول ، } فَافَافَافَاي�ي�ي�ي�
�ن هناك عجز عن إيصال أحد هذه األعضاء  إذا فإذاً " توا منه ما استطعتمأو إذا أمرتكم بأمر ف"ا²a ص± اهللا عليه وسلم 

سجوده ] هذه األعضاء الÓ بينها ا²a ص± إ� األرض فيكون معذوراً بذلك، وأما إذا �ن قادراً فيجب عليه أن يكون 
 .اهللا عليه وسلم

UUUU----  هذه األعضاء، طيب x ًعضو �مًال أم ال؟جاء ا3ديث هنا نصا ] [ ب أن يسجدÈ عضو �مًال أم ال؟هل ] [ ب أن يسجدÈ عضو �مًال أم ال؟هل ] [ ب أن يسجدÈ عضو �مًال أم ال؟هل ] [ ب أن يسجدÈ هل    
، يعÙ مثًال الكف لم يمكنه �مًال x األرض جعل بعضه، اzي يظهر واهللا أعلم أنه لو سجد ووضع بعض أحد هذه األعضاءاzي يظهر واهللا أعلم أنه لو سجد ووضع بعض أحد هذه األعضاءاzي يظهر واهللا أعلم أنه لو سجد ووضع بعض أحد هذه األعضاءاzي يظهر واهللا أعلم أنه لو سجد ووضع بعض أحد هذه األعضاء

 .أيضاً ر�بة جعل طرفاً êا ولكنه لم يمكنه أو ال
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مر به، ولكن بال شك أن ا�ؤمن فإذاً جاء بطرف من العضو الراجح واهللا أعلم أن صالته صحيحة بهذافإذاً جاء بطرف من العضو الراجح واهللا أعلم أن صالته صحيحة بهذافإذاً جاء بطرف من العضو الراجح واهللا أعلم أن صالته صحيحة بهذافإذاً جاء بطرف من العضو الراجح واهللا أعلم أن صالته صحيحة بهذا
ُ
، وأنه قد أï بما أ

 أعظم c الفعلية، به وجه اهللا سبحانه، وخصوصاً x الصالة الc Ó أعظم األرªن خصوصاً فيما يبتYو¨رص ] الكمال، 
أرªن اإلسالم بعد الشهادت�، فثلك ] ا�سلم أن ¨رص ] إتمامها و] اإلتيان بما يكون أعظم أجراً وأداًء للواجب 

 ألمره طاعةً 
ً
 .هللا سبحانه وتعا� وامتثاال

فيه وهو  ظهره، و*عل أ�ف عضو Ùالسجود هو ëية اzل واالنكسار، فا�ؤمن sضع هذا اrضوع بثÙ أطرافه وúو
وهو هللا  ،ال يكون هذا إال هللا سبحانه وتعا�وا�ذلل واrضوع، x هذا ëية  ،�نت االوجه ] الkاب أو ] األرض أيّ 

 .سبحانه وتعا� رفعه للعبد
تذلل منه أما إذا �ن السجود هللا سبحانه وتعا� فهو  ،وأمر مذموم x ا�رء اوأما إذا �ن السجود لغ� اهللا فهو مذلة ونقصان
 .ب� يدي اهللا سبحانه وتعا� يرفعه بهذا السجود

وال يكون إال هللا سبحانه وتعا�، وفعله لغ� اهللا إما أن يكون  ،ا�ذلل واrضوع هللا سبحانه وتعا�: فإذاً السجود هو
 يفعلها

ّ
ة أو يكون معصية كب�ة، ينبØ للعبد أال

ّ
 .¥رج من الِمل

فيه تعظيم هللا سبحانه وتعا�، وما �ن  من اهللا سبحانه وتعا�، وهذا األمر بال شك أنه أمرٌ جاء األمر هنا x هذا ا3ديث 
 .فيه تعظيم هللا سبحانه وتعا� فالعبد ¨رص عليه

فيقول شيخ  و�ون اإلنسان يسجد ] األرض، فهذا هو الوارد، لكنه لو سجد ] Aزل بينه وب� األرض يفصله عن ذلك
أنهم x حال االختيار يبا�ون األرض باÎباه، وعند ا3اجة �3ر ] دلت األحاديث واآلثار : تعا�اإلسالم ر?ه اهللا 

أنه يُكره السجود ] متصل أنه يُكره السجود ] متصل أنه يُكره السجود ] متصل أنه يُكره السجود ] متصل : : : : وêذا �ن أعدل األقوال x هذه ا�سألةوêذا �ن أعدل األقوال x هذه ا�سألةوêذا �ن أعدل األقوال x هذه ا�سألةوêذا �ن أعدل األقوال x هذه ا�سألة، و�وه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب و ِعمامة
 3اجةا�ا�ا�ا�بببب

ّ
 3اجةص® إال
ّ
 3اجةص® إال
ّ
 3اجةص® إال
ّ
    ....ص® إال

فإذا دعت ا3اجة إ� أن يسجد  ،إال 3اجةإال 3اجةإال 3اجةإال 3اجة    اااالعل أعدل األقوال أن ذلك مكروهلعل أعدل األقوال أن ذلك مكروهلعل أعدل األقوال أن ذلك مكروهلعل أعدل األقوال أن ذلك مكروهلكن  ،ألن اMعض ¨رم ذلك واMعض Èوزه
وما c وما c وما c وما c . نه مكروه إال لغ� حاجةفإالعبد إ� متصل به كطرف العمامة أو الغkة أو ا7وب أو البشت أو ما شابه ذلك 

  ا3اجة؟ا3اجة؟ا3اجة؟ا3اجة؟
 Cعل جبهته ] األرض أو يتأذى من وض َكحرÈ األرض ال يستطيع أن x عها ] األرض فإذا يفرش هذا ما يكون متصًال

هذا فيما �ن متصًال به من Mاس  ،يفعلهZ أو يكون ُهناك برد شديد أيضاً فهو كذلك �3ر، أما ما عدا ذلك فيكره أن  ،به
 .و�وه

[ ذلك جائز [ ذلك جائز [ ذلك جائز [ ذلك جائز عليها �لفرش ا�وجودة x ا�سجد أو وضع سجادة، أو خرقة يص±  ،فهذا جائز أما ما �ن منفصًال عن العبدأما ما �ن منفصًال عن العبدأما ما �ن منفصًال عن العبدأما ما �ن منفصًال عن العبد
، إنما اzي يتحرج منه أن يسجد ] Áء متصل به من غkة أو عمامة أو طرف بشت أو طرف ثوب أو ما شابه ال حرج فيهال حرج فيهال حرج فيهال حرج فيه

، والصحابة رضوان اهللا عليهم ما فعلوا ذلك إال لّما اشتد ا3ر عليهم وªنوا ال يستطيعون السجود ] يكرهيكرهيكرهيكره    اااافهذفهذفهذفهذذلك، 
ها � .األرض 3ر

  :تأÏ مسألة Èب ا�نبيه إ°ها وc،السجود واجب ] هذه األعضاءالسجود واجب ] هذه األعضاءالسجود واجب ] هذه األعضاءالسجود واجب ] هذه األعضاء أن�  ----////
تجده يسُجد ويرفع أطراف ، فمن غ� Jورةوعن األرض من غ� حاجة،  ئهأن اMعض قد يسجد ويرفع بعض أعضا

فالصالة ] فالصالة ] فالصالة ] فالصالة ]     �ن الرفع êذا العضو مّدة السجود �ملة�ن الرفع êذا العضو مّدة السجود �ملة�ن الرفع êذا العضو مّدة السجود �ملة�ن الرفع êذا العضو مّدة السجود �ملةن ن ن ن فع± من أوجب السجود ] هذه األعضاء فيكون رفعه إفع± من أوجب السجود ] هذه األعضاء فيكون رفعه إفع± من أوجب السجود ] هذه األعضاء فيكون رفعه إفع± من أوجب السجود ] هذه األعضاء فيكون رفعه إ ،القدم�
 .غ� >زئة هذا تكون غ� صحيحة،هذا تكون غ� صحيحة،هذا تكون غ� صحيحة،هذا تكون غ� صحيحة،
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    ....فلعل هذا يكون قد أجزاه هذا الفعلفلعل هذا يكون قد أجزاه هذا الفعلفلعل هذا يكون قد أجزاه هذا الفعلفلعل هذا يكون قد أجزاه هذا الفعل أما إذا �ن رفعه للعضو x بعض السجود، وقد وضعه أو سجد عليه بعض السجودأما إذا �ن رفعه للعضو x بعض السجود، وقد وضعه أو سجد عليه بعض السجودأما إذا �ن رفعه للعضو x بعض السجود، وقد وضعه أو سجد عليه بعض السجودأما إذا �ن رفعه للعضو x بعض السجود، وقد وضعه أو سجد عليه بعض السجود
نقول  -نقول عن مõن السجود ألنه قد يكون هناك حائل-ولكن إن �ن رفعه للعضو عن األرض أو عن مõن السجود 

 .فما امتثل األمر ،ما امتثل األمر، واألمر للوجوب رفعه للعضو عن مõن السجود فkة السجود �ملة فإذاً إذا �ن 
 .ه واهللا أعلمئو�ن �ن رفعه êا أو للعضو x بعض السجود فلعل ذلك Èُز

 .و�ما أسلفت أيضاً ينبØ للمؤمن أن ¨رص ] ا�مام قدر ا�ستطاع وقدر ا�مكن
األنف كأنه تابع êا، ، وجاء ذكر نف كما تقدم معنا ُذكرت اÎبهة، اaص ذكر اÎبهة فيجب السجود عليهاوأما اÎبهة واأل

بل البد أن يضع جبهته ] مõن سجوده، فال يكون äتثًال للواجب إال بل البد أن يضع جبهته ] مõن سجوده، فال يكون äتثًال للواجب إال بل البد أن يضع جبهته ] مõن سجوده، فال يكون äتثًال للواجب إال بل البد أن يضع جبهته ] مõن سجوده، فال يكون äتثًال للواجب إال  فاÎبهة ال يُغÙ عنها وضعه لفاÎبهة ال يُغÙ عنها وضعه لفاÎبهة ال يُغÙ عنها وضعه لفاÎبهة ال يُغÙ عنها وضعه لألألألألنف ] األرضنف ] األرضنف ] األرضنف ] األرض
 .بهذابهذابهذابهذا

    ))))WÅWÅWÅWÅ((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
        ::::كg من حديث، وأول هذه األحاديثكg من حديث، وأول هذه األحاديثكg من حديث، وأول هذه األحاديثكg من حديث، وأول هذه األحاديثوحديثُنا x هذا اللقاء سيكون مع أوحديثُنا x هذا اللقاء سيكون مع أوحديثُنا x هذا اللقاء سيكون مع أوحديثُنا x هذا اللقاء سيكون مع أ

 ))العرب ثم تر�هالعرب ثم تر�هالعرب ثم تر�هالعرب ثم تر�هأحياء أحياء أحياء أحياء أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قنت شهراً بعد الر�وع يدعو ] أحياء من أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قنت شهراً بعد الر�وع يدعو ] أحياء من أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قنت شهراً بعد الر�وع يدعو ] أحياء من أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قنت شهراً بعد الر�وع يدعو ] أحياء من (( عن أنس رعن أنس رعن أنس رعن أنس ر���� اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه اهللا عنه
 .)وأّما x الصبح فلم يزل يقنت حÌ فارق ا½نياوأّما x الصبح فلم يزل يقنت حÌ فارق ا½نياوأّما x الصبح فلم يزل يقنت حÌ فارق ا½نياوأّما x الصبح فلم يزل يقنت حÌ فارق ا½نيا( وأل?د وا½ارقطÙ �وهُ من وجه آخر وزاداوأل?د وا½ارقطÙ �وهُ من وجه آخر وزاداوأل?د وا½ارقطÙ �وهُ من وجه آخر وزاداوأل?د وا½ارقطÙ �وهُ من وجه آخر وزادا    ،،،،متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه

 .رى الشطر األول x الصحيح� ولسنا x حاجة إ� بيان درجتهنا3ديث كما  
Zقو x و :أما ما جاء فيه من زيادة� Ùفارق ( امن وجه آخر وزاد هوأل?د وا½ارقط Ìالصبح فلم يزل يقنت ح x فارق وأّما Ìالصبح فلم يزل يقنت ح x فارق وأّما Ìالصبح فلم يزل يقنت ح x فارق وأّما Ìالصبح فلم يزل يقنت ح x وأّما

ولعل هذه الروايات  ،ومال ابن دقيق العيد إ� تصحيحيها ،فهذه الزيادة عند أ?د وا½ارقطÙ صححها ا3اكم) ا½نياا½نياا½نياا½نيا
فإذاً فإذاً فإذاً فإذاً ، سنذكر إن شاء اهللا تعا� ما ذكره ابن القيم ر?ه اهللا تعا� x زاد ا�عاد Ðعاً ب� هذه األحاديث، ظاهرها ا�عارض

 .الزيادة صحيحة واهللا أعلمالزيادة صحيحة واهللا أعلمالزيادة صحيحة واهللا أعلمالزيادة صحيحة واهللا أعلم
        ::::أما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaصأما األلفاظ الواردة x اaص
سواًء �ن ذلك x ، صالة بعد الرفع من الر�وع األخ�وا�راد بالقنوت هنا، هو ا½Aء x ال: قنتقنتقنتقنتفقول أنس ر� اهللا عنه 

 .الوتر أو �ن ذلك x صالة الفجر أو x غ� ذلك عند من يرى أنه x أي صالة
 .فإذاً القنوت هو ا½Aء بعد الرفع من الر�وع األخ� x الصالة، فهو ا½Aء

دAء لقوم، فيقنت يدعو aفسه وللمسلم�  أيضاً وقد يكون ، فالقنوت Mëاً إنما يأÏ إذا �ن دAء ] قوم، يقال Z قنوت
ناس، وُيمكن اÎمع ب� األمرين

ُ
تكون x  الالمالالمالالمالالمإنما تكون لل§ر، ولفظة  ]]]]ألن لفظة  ،عموماً، ويقنت يدعو ] أ

�rا. 
 ).يدعو ] أحياء من العربيدعو ] أحياء من العربيدعو ] أحياء من العربيدعو ] أحياء من العرب: (قال أنس ر� اهللا عنه

هذه ، وذكوان وبنو 3يان ةوهؤالء كما جاء ذكرهم أو ذكرهم العلماء رِعل وُعصي� القبيلة، هنا Ðع � وا�راد بها : : : : األحياءاألحياءاألحياءاألحياء
أسماء بعض من قبائل العرب دA عليها ا²a ص± اهللا عليه وسلم كما جاء x حديث أنس ر� اهللا عنه ا�تفق عليه 

    !Z سبب، ثم ترك القنوت بعد ذلك ايدعو عليهم شهر ،بعد الر�وع) ااااشهرشهرشهرشهر(
²a�²اذا اa�²اذا اa�²اذا اaص± اهللا عليه وسلم قنت يدعو عليهم شهراً؟ ص± اهللا عليه وسلم قنت يدعو عليهم شهراً؟ ص± اهللا عليه وسلم قنت يدعو عليهم شهراً؟ ص± اهللا عليه وسلم قنت يدعو عليهم شهراً؟�اذا ا  

ب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم بينهم و وªن ،ا²a ص± اهللا عليه وسلم أرسل عدداً من الُقراء إ� هؤالء أو إ� هذه القبائل
م أو	ك وقتلوا فأرسل القراء °ُعلموا اaاس، فغدر به، عهد، أي ب� ا²a ص± اهللا عليه وسلم وب� هذه القبائل عهد
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 .لما وصل اr¯ للن² ص± اهللا عليه وسلم دA عليهم x صالته، هذا هو سبب ا3ديثف ،الُقّراء
سبب ا3ديث أو سبب هذا ا½Aء من ا²a ص± اهللا عليه وسلم ] تلك القبائل أنهم غدروا بالقراء فقتلوهم، ونقضوا 

 .فدA عليهم ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،ه وسلمالعهد اzي �ن بينهم وب� ا²a ص± اهللا علي
        ::::أما اÎمع ب� الروايات عندنا ُهنا روايتانأما اÎمع ب� الروايات عندنا ُهنا روايتانأما اÎمع ب� الروايات عندنا ُهنا روايتانأما اÎمع ب� الروايات عندنا ُهنا روايتان

أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يزل يقنت x صالة الفجر أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يزل يقنت x صالة الفجر أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يزل يقنت x صالة الفجر أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم لم يزل يقنت x صالة الفجر (: الرواية ا7انية ،)أنه قنت شهراً ثم تركأنه قنت شهراً ثم تركأنه قنت شهراً ثم تركأنه قنت شهراً ثم ترك(: األوé ا�تفق عليها
 .والزيادة كما تقدم معنا صحيحة، )حÌ فارق ا½نياحÌ فارق ا½نياحÌ فارق ا½نياحÌ فارق ا½نيا

أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن ال يقنت إال إذا دA لقوم أو دA ] أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن ال يقنت إال إذا دA لقوم أو دA ] أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن ال يقنت إال إذا دA لقوم أو دA ] أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن ال يقنت إال إذا دA لقوم أو دA ] (اء أيضاً عن أنس ر� اهللا عنه x حديث آخر وج
 .)قومقومقومقوم

أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم هنا ال  ،فã هذا أيضاً مع هذه الزيادة الÓ تقدمت أل?د وا½ارقطÙ يظهر بينها ا�عارض
 Aليقنت إال إذا دA² ص± اهللا عليه  ،] قوم قوم أو دaحديث أنس ر� اهللا عنه أن ا x ًقبلها أيضا Óالزيادة ال x بينما

استمر طيلة حياته إ� أن ال، ، بينما هنا أحياناهنا ما دA إال  هأن ،ُهنا ظاهرها ا�عارض ،)لم يزل يقنت x صالة الفجرلم يزل يقنت x صالة الفجرلم يزل يقنت x صالة الفجرلم يزل يقنت x صالة الفجر(وسلم 
 .مات ص± اهللا عليه وسلم وهو يقنت x الفجر

والقنوت اzي ذكره قبل  ،ح يُصدق بعضها بعضاا*ها صحأنس x القنوت أحاديث ": ل ابن القيم ر?ه اهللا x زاد ا�عادقا
واzي ذكره واzي ذكره واzي ذكره واzي ذكره  ،، هو إطالة القيام للقراءةفاzي ذكره قبل الر�وعفاzي ذكره قبل الر�وعفاzي ذكره قبل الر�وعفاzي ذكره قبل الر�وعالر�وع غ� اzي ذكره بعده، واzي وّقته غ� اzي أطلقه، 

ه شهرا يدعو لقوم ثم استمر تطويل هذا الر�ن لتAء وا7ناء إ� أن فارق ا½نيا، واzي هو إطالة القيام لتAء، ففعل بعدهبعدهبعدهبعده
 .انت� Àمه ر?ه اهللا تعا�" ا½Aء ] أقوام من العرب وªن بعد الر�وعهو تر�ه 

اهللا عليه وسلم دA وأطال فإذاً يؤخذ من ذلك أن ما �ن قبل الر�وع فا�راد به إطالة القراءة x صالة الفجر، كون ا²a ص± 
إنما �ن يطيل أنه وهذا قبل الر�وع، وهذا اzي استمر عليه ا²a ص± اهللا عليه وسلم  ،ا½Aء وأطال القراءة ذلكkك ف

 .القراءة x صالة الفجر
 سبب، دA لقوم أو أو ما يكون Z أما ما �ن بعد الر�وع فهذا هو اzي تر�ه ا²a ص± اهللا عليه وسلم وªن دAءه x وقٍت 

 .دA ] آخرين، فõن هذا هو وجه اÎمع ب� هات� الروايت�
فيدعو ا�سلم� إلخوانهم بأن يُذهب اهللا سبحانه  م(وعية القنوت عندما تÚل با�سلم� نازلةم(وعية القنوت عندما تÚل با�سلم� نازلةم(وعية القنوت عندما تÚل با�سلم� نازلةم(وعية القنوت عندما تÚل با�سلم� نازلةفإذاً تب� aا من هذا  

 .الواقعون x هذا هم واإذا �ن هم وتعا� ما حل� بهم من ضيق وشدة، أو ما حّل بأنُفِسِهم
: : : : �فت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم فقال�فت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم فقال�فت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم فقال�فت رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم فقالاااااهللا بن مسعود راهللا بن مسعود راهللا بن مسعود راهللا بن مسعود ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه     بدبدبدبدعععع    ::::ننتقل بعد هذا إ� حديث آخر وهو حديثننتقل بعد هذا إ� حديث آخر وهو حديثننتقل بعد هذا إ� حديث آخر وهو حديثننتقل بعد هذا إ� حديث آخر وهو حديث

��ها ا²a ور?ة اهللا وبرªتها ا²a ور?ة اهللا وبرªتها ا²a ور?ة اهللا وبرªتها ا²a ور?ة اهللا وبرªتككككالسالم عليك السالم عليك السالم عليك السالم عليك     ،،،،ا�حيات هللا والصلوات والطيباتا�حيات هللا والصلوات والطيباتا�حيات هللا والصلوات والطيباتا�حيات هللا والصلوات والطيبات: : : : إذا ص± أحدكم فليقلإذا ص± أحدكم فليقلإذا ص± أحدكم فليقلإذا ص± أحدكم فليقل(((( السالم علينا السالم علينا السالم علينا السالم علينا ه، ه، ه، ه، يييي��
 اهللا وأشهُد  اهللا وأشهُد  اهللا وأشهُد  اهللا وأشهُد ، ، ، ، صا�3صا�3صا�3صا�3و] ِعباد اهللا الو] ِعباد اهللا الو] ِعباد اهللا الو] ِعباد اهللا ال

�� ��
 اً اً اً ن �مدن �مدن �مدن �مدأأأأأشهد أن ال أشهد أن ال أشهد أن ال أشهد أن ال 0000 إال إال إال إال

�� °تخ� من اُ½Aء أعجبه إ°ه فيدعو °تخ� من اُ½Aء أعجبه إ°ه فيدعو °تخ� من اُ½Aء أعجبه إ°ه فيدعو °تخ� من اُ½Aء أعجبه إ°ه فيدعو    اً     )عبده ورسوZ عبده ورسوZ عبده ورسوZ عبده ورسوZ ععععُمُُممُم��
أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم أن ا²a ص± اهللا عليه وسلم ( وأل?دوأل?دوأل?دوأل?د ))))ُكنّا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهدُكنّا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهدُكنّا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهدُكنّا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد((((: : : : وللنساوللنساوللنساوللنسا####    ،،،،واللفظ للبخاريواللفظ للبخاريواللفظ للبخاريواللفظ للبخاري    ،،،،متفق عليهمتفق عليهمتفق عليهمتفق عليه

مه التشهد وأمره أن يُعلم اaاسمه التشهد وأمره أن يُعلم اaاسمه التشهد وأمره أن يُعلم اaاسمه التشهد وأمره أن يُعلم اaاس
�� �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم �ن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم ((((: : : : أنه قالأنه قالأنه قالأنه قال: : : : سلم عن ابن عباس رسلم عن ابن عباس رسلم عن ابن عباس رسلم عن ابن عباس ر���� اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما اهللا عنهما، و�، و�، و�، و�))))علعلعلعل��

    ....إ� آخرهإ� آخرهإ� آخرهإ� آخره    ...)...)...)...)ا�حيات ا�بارªت الصلوات الطيبات هللا ا�حيات ا�بارªت الصلوات الطيبات هللا ا�حيات ا�بارªت الصلوات الطيبات هللا ا�حيات ا�بارªت الصلوات الطيبات هللا : : : : يعلمنا التشهديعلمنا التشهديعلمنا التشهديعلمنا التشهد
وهذه ألفاظ فيما  ،أحد الصحيح� أو x غ�هماx هذا ا3ديث كما نرى جاء x الصحيح� بأصله، وجاءت زيادات أخرى 

Zصالته يَقو x ®ا�ص. 
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 وأما معا6 األلفاظ الواردة x هذا اaصوأما معا6 األلفاظ الواردة x هذا اaصوأما معا6 األلفاظ الواردة x هذا اaصوأما معا6 األلفاظ الواردة x هذا اaص
  ،فا�حيات Ðع �ية: ا�حيات هللا�حيات هللا�حيات هللا�حيات هللا

�
ففيها ا7ناء ا�طلق هللا سبحانه  ،ها هللا سبحانه وتعا�وc لفظة �مع معا6 ا�عظيم ُ*

 .يم *ها هللا سبحانه وتعا�فيجمع معا6 ا�عظ: ا�حيات هللا�حيات هللا�حيات هللا�حيات هللاعندما يقول  ،وتعا� وأنواع ا�عظيم Z سبحانه وتعا�
  Zالصالة ا�كتوبة بال شك، ): الصلواتالصلواتالصلواتالصلوات(وقو c هذه الصلوات x الصلوات ا�علومات، وأول ما يدخل c الصلوات

 .لكن ا�كتوبة c ا�قدمة x هذا ،ويدخل معها اaافلة
ذف الالم و�ثباتها، واإلثبات أفضل وهو Èوز x السالم x ا�وضع� ح: قال اaووي) السالمالسالمالسالمالسالم: (قوZ ص± اهللا عليه وسلم

 ".سالمسالمسالمسالم"وُيقال " السالمالسالمالسالمالسالم"حذف الالم و�ثباتها أي يُقال ، إثبات الالم هناب" السالمالسالمالسالمالسالم"أن يقول  ،ا�وجود x روايات الصحيح�
² ص± ] ا²a ص± اهللا عليه وسلم أي السالمة من اaقص والعيب وأي آفة أو فساد، فهو دAء من ا�ص® للن السالمالسالمالسالمالسالم    و

كأنه يدعو اهللا سبحانه وتعا� أن يُسلم نبيه ص± اهللا عليه وسلم من [ نقص و= آفة و= فساد، فهذا من  ،اهللا عليه وسلم
 .حقوق ا²a ص± اهللا عليه وسلم ] أمته
سواء  ، عليه وسلما²a ص± اهللا: ا�راد بكاف اrطاب هنا" عليَك عليَك عليَك عليَك "وc *مة  ،جاء هنا مسألة نبينها و¨تاج ا�نبه إ°ها

يقال هذا x ح§ته )) السالم عليك أيها ا²aالسالم عليك أيها ا²aالسالم عليك أيها ا²aالسالم عليك أيها ا²a((يُخاطب بهذا فحياً أو ميتاً ص± اهللا عليه وسلم،  ،�ن حاJاً أو �ن ëئباً 
 .والõف هنا للخطاب ،بعد موته تقال هذه اللفظة ] حاêاووبغيبته x حياته 

rعلم أن الصالة تبطل إذا ما ُذكر فيها �ف اaبيه ص± اهللا عليه وسلم كما وa طاب إال إذا �ن هللا سبحانه وتعا� أو �ن
¤ف لغ� ا²a ص± اهللا عليه وسلم أو غ� اهللا ُسبحانه انال تبطل الصالة بذلك، لكنه لو ف" السالم عليك أيها ا²aالسالم عليك أيها ا²aالسالم عليك أيها ا²aالسالم عليك أيها ا²a"هنا 

 .وتعا�، فقال العلماء أن �ف اrطاب تبطل الصالة به واهللا أعلم
يأÏ و واحد، وهو ويقوêا ا�ص® x صالته ،يُراد به ا3اJون من اإلمام وا�أموم� وا�الئكة" السالم عليناالسالم عليناالسالم عليناالسالم علينا"ص® x قول ا�

] من معه من ا�صل� واإلمام كذلك ويسلم يسلم فيأÏ بذلك ألن ا�ص® هنا يُسلم ] نفسه و ،بهذا الضم� ضم� اÎمع
 .للجمع، ويكون êؤالء Ðيعاً واهللا أعلم ] ا�الئكة اzين ح§وا، فهو إذاً 

 .هم القائمون úقوق اهللا وحقوق خلقه ودرجاتهم متفاوتة x هذا) ِعباد اهللا الصا�3ِعباد اهللا الصا�3ِعباد اهللا الصا�3ِعباد اهللا الصا�3(*مة 
        ::::أما ما يؤخذ من هذا ا3ديثأما ما يؤخذ من هذا ا3ديثأما ما يؤخذ من هذا ا3ديثأما ما يؤخذ من هذا ا3ديث

x هذا  اzي جاء األمر به êذا اzكرêذا اzكرêذا اzكرêذا اzكر ] أن ا�ص® إذا انت] أن ا�ص® إذا انت] أن ا�ص® إذا انت] أن ا�ص® إذا انت���� من عدد ر�عات صالته فإنه Èلس بعد ذلك من عدد ر�عات صالته فإنه Èلس بعد ذلك من عدد ر�عات صالته فإنه Èلس بعد ذلك من عدد ر�عات صالته فإنه Èلس بعد ذلك    دل ا3ديثدل ا3ديثدل ا3ديثدل ا3ديث    --------
الصالة أكg من ر�عت� فهو يقال مرت� بعد الر�عت� األو°� وبعد  تفإن �ن، فيكون ذلك بعد [ ر�عت� ،ا3ديث

 .ويقال فيما �ن اثنت� بعد الر�عة ا7انية ،وبعد الرابعة x الرباعية ،ا7ا7ة x ا�غرب
من  تيعÙ بعد الر�عت� من الصالة، فإن �ن أكx، g الصالة فيكون x هذين ا�وطن� ،فهذا موطن هذا ا½Aء وهذا اzكر

 .ر�عت� فيذكر فيها مرت� كما تقدم ذكره
 . من الصحابة بألفاظ ُ¥تلفة وíها جائزة�عدة ألفاظ، ورواه عدد كثبوالتشهد ورد عن ا²a ص± اهللا عليه وسلم 

أصح حديث عندي x التشهد حديث ابن : قال ال�ار، سلم�ائغة باتفاق ا�س*ها : قال شيخ اإلسالم ر?ه اهللا تعا�
، ولكن ما جاء من زيادات وصحف ،وهو ما تقدم معنا ذكره وهو x الصحيح�، مسعود

ً
عن  تهو أصح إسناداً وأثبت رجاال

 .ا²a ص± اهللا عليه وسلم جاز األخذ بها
وهو ما تقدم ذكره معنا x هذا  ،التشهدات الواردة وقد ذكر بعض األئمة أن تشهد ابن مسعود ر� اهللا عنه هو أفضل
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السالم عليك أيها ا²a ور?ة اهللا السالم عليك أيها ا²a ور?ة اهللا السالم عليك أيها ا²a ور?ة اهللا السالم عليك أيها ا²a ور?ة اهللا     ،،،،إذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا والصلوات والطيباتإذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا والصلوات والطيباتإذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا والصلوات والطيباتإذا ص± أحدكم فليقل ا�حيات هللا والصلوات والطيبات(اMاب ا3ديث حديث 
تخ� من ا½Aء تخ� من ا½Aء تخ� من ا½Aء تخ� من ا½Aء عبده ورسوZ، ثم °عبده ورسوZ، ثم °عبده ورسوZ، ثم °عبده ورسوZ، ثم °    ااااأن ال أن ال أن ال أن ال 0000 إال اهللا وأشهد أن �مد إال اهللا وأشهد أن �مد إال اهللا وأشهد أن �مد إال اهللا وأشهد أن �مد    وبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3، أشهدوبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3، أشهدوبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3، أشهدوبرªته، السالم علينا و] عباد اهللا الصا�3، أشهد

    ....األلفاظ الواردةاأللفاظ الواردةاأللفاظ الواردةاأللفاظ الواردةهذه هذه هذه هذه فإذاً هذا هو أصح أو أرجح فإذاً هذا هو أصح أو أرجح فإذاً هذا هو أصح أو أرجح فإذاً هذا هو أصح أو أرجح  )فيدعوفيدعوفيدعوفيدعو    إ°هإ°هإ°هإ°ه    عجبهعجبهعجبهعجبهأأأأما ما ما ما 
ة أبه  تولكن كما قد سبق معنا x مسألة أخرى أن [ ما ثبت ةو الُسن�  هفيÈوز األخذ به وا�نويع  وثبت جاءت به الُسن�

 .اً وأرجح واهللا أعلمواهللا أعلم، ولكن من حيث األفضلية لعل هذا أقوى سنداً ومتن جائز
    ::::نأÏ إ� حديث آخر بعد هذا ا3ديث وهو فيما يقال من اzكر بعد الصالةنأÏ إ� حديث آخر بعد هذا ا3ديث وهو فيما يقال من اzكر بعد الصالةنأÏ إ� حديث آخر بعد هذا ا3ديث وهو فيما يقال من اzكر بعد الصالةنأÏ إ� حديث آخر بعد هذا ا3ديث وهو فيما يقال من اzكر بعد الصالة

و?د و?د و?د و?د     ،،،،من سّبَح اهللا دبر [ صالة ثالثاً وثالث�من سّبَح اهللا دبر [ صالة ثالثاً وثالث�من سّبَح اهللا دبر [ صالة ثالثاً وثالث�من سّبَح اهللا دبر [ صالة ثالثاً وثالث�(: أ´ ُهريرة رأ´ ُهريرة رأ´ ُهريرة رأ´ ُهريرة ر���� اهللا عنه عن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه عن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه عن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه عن رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم قال    حديثحديثحديثحديث
 اهللا وحده ال �يك Z ا�لك وZ  اهللا وحده ال �يك Z ا�لك وZ  اهللا وحده ال �يك Z ا�لك وZ  اهللا وحده ال �يك Z ا�لك وZ     ةةةةوقال تمام ا�ائوقال تمام ا�ائوقال تمام ا�ائوقال تمام ا�ائ    ،،،،سع وتسعونسع وتسعونسع وتسعونسع وتسعونفتلك تفتلك تفتلك تفتلك ت    ،،،،و�¯ اهللا ثالثاً وثالث�و�¯ اهللا ثالثاً وثالث�و�¯ اهللا ثالثاً وثالث�و�¯ اهللا ثالثاً وثالث�    ،،،،اهللا ثالثاً وثالث�اهللا ثالثاً وثالث�اهللا ثالثاً وثالث�اهللا ثالثاً وثالث�

�� ��
ال ال ال ال 0000 إال إال إال إال

أن ا�كب� أربع أن ا�كب� أربع أن ا�كب� أربع أن ا�كب� أربع ( وá رواية أخرىوá رواية أخرىوá رواية أخرىوá رواية أخرى    ،،،،رواه مسلمرواه مسلمرواه مسلمرواه مسلم )ُغفرت خطاياه ولو �نت مثل زبد اMحرُغفرت خطاياه ولو �نت مثل زبد اMحرُغفرت خطاياه ولو �نت مثل زبد اMحرُغفرت خطاياه ولو �نت مثل زبد اMحر    ،،،،ا3مد وهو ] [ Áء قديرا3مد وهو ] [ Áء قديرا3مد وهو ] [ Áء قديرا3مد وهو ] [ Áء قدير
 .لسنا úاجة Mيان درجتهفإذاً ا3ديث x الصحيح . )وثالثونوثالثونوثالثونوثالثون

 ::::من األلفاظ الواردةمن األلفاظ الواردةمن األلفاظ الواردةمن األلفاظ الواردة
وال يستعمل Mëاً  ،وíمة سبحان اهللا مصدر منصوب لفعل �ذوف تقديره سبحت اهللا ،أي قال سبحان اهللا" من سبح اهللامن سبح اهللامن سبح اهللامن سبح اهللا"

ومع; ذلك تÚيه اهللا سبحانه وتعا�  ،وا�صدر هو التسبيح وهو ا�Úيه ،يعÙ اللفظتان معاً  ،فيقال سبحان اهللا ،إال مضافاً 
 .هذا مع; التسبيح ،سبحانه وتعا� عما ال يليق به تÚيه اهللا ة،عن [ عيب و= نقيص

وهو ا�ستحق  ،فا3مد هو ا7ناء ] اهللا سبحانه وتعا� بصفات الكمال" و?د اهللاو?د اهللاو?د اهللاو?د اهللا"أو قول : هذا اللفظ ا7ا6 ا3مدا3مدا3مدا3مدأما  
 .عليه سبحانه وتعا� بهذا ا7ناء وغ�ه فيُث; ،zلك الكمال ا�طلق سبحانه وتعا�

 Zقو" ّ̄ ّ̄ ك ّ̄ ك ّ̄ ك  اهللا أك¯ من ماذا؟اهللا أك¯ من ماذا؟اهللا أك¯ من ماذا؟اهللا أك¯ من ماذا؟ ،وُحذف ا�عمول للتعميم ،ومع; ذلك أن اهللا أجل وأعظم من [ ما عداه ،قال اهللا أك¯ أي" ك
فÇمة  ،طال ا�عدادلولو ُعدد  ،وzلك اإلطالق هنا Z مع;، فاهللا أك¯ من [ Áء هذا هو ا�راد ،[ Áء ال �دد ،طلقأ

سواء x الصورة أو x  ،فأك¯ من [ Áء مهما �ن ذلك الþء عظيماً  ،يماهللا أك¯ تغÙ عن ذلك وتبÔ ] هذا ا�عم
 .فيبÔ األمر ] إطالقه ،القلب عند اإلنسان أو غ� ذلك فاهللا أعظم من ذلك *ه

حده ال حده ال حده ال حده ال ال ال ال ال 0000 إال اهللا و إال اهللا و إال اهللا و إال اهللا و" جاءت عندنا يعÙ" ال ال ال ال 0000 إال اهللا إال اهللا إال اهللا إال اهللا"بعد قوZ " وحده ال �يك Zوحده ال �يك Zوحده ال �يك Zوحده ال �يك Z: "وأيضاً قوZ ص± اهللا عليه وسلم 
Z يك�Z يك�Z يك�Z فـ ،"�يك"Z وحده ال �يكZ وحده ال �يكZ وحده ال �يكZ وحده ال �يك " c ;وحيد و�نما جاء بها للتأكيدو�نما جاء بها للتأكيدو�نما جاء بها للتأكيدو�نما جاء بها للتأكيد" ال ال ال ال 0000 إال اهللا إال اهللا إال اهللا إال اهللا"تفيد مع�ال(يك فمع; ذلك ا ãُفإذا ن ،

 .فإذاً جاء بذلك للتو�يد "ال ال ال ال 0000 إال اهللا إال اهللا إال اهللا إال اهللا"وهذه c *مة ا�وحيد 
هو سبحانه صاحب القدرة " [ Áء قدير[ Áء قدير[ Áء قدير[ Áء قديروهو ] وهو ] وهو ] وهو ] : "سبحانه وتعا� هو صاحب القدرة x قوZ ص± اهللا عليه وسلمو

 .ا�طلقة ] [ Áء وA cمة شاملة
        ::::نأÏ إ� األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثنأÏ إ� األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثنأÏ إ� األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديثنأÏ إ� األحõم ا�ستنبطة من هذا ا3ديث

فإذا رتب ] هذا األمر فهو األوé، ، فهذا اzكر جاء ترتيبه ] هذا، استحباب هذا اzكر بعد الصلوات اrمس ا�كتوبةاستحباب هذا اzكر بعد الصلوات اrمس ا�كتوبةاستحباب هذا اzكر بعد الصلوات اrمس ا�كتوبةاستحباب هذا اzكر بعد الصلوات اrمس ا�كتوبة    --------
 يبدأ بالتسبيح سبحان اهللا ومع; ذلك ا�Úيه كما تقدم معنا x معناه ،ناسبةفهذا الkتيب متناسب ëية ا�

ً
ثم ا3مد  ،فأوال

ثÙ ] اهللا سبحانه وتعا� ، هللا وهو ا7ناء ] اهللا سبحانه وتعا�، ثم اهللا أك¯
ُ
ه سبحانه وتعا� و�ذلك ُ?د وأ �إذا �ن نُز

  ،فجاء ا�كب� بعدها فيقال اهللا أك¯ ا�عظيمذه فهو يستحق فيه ه تمن �نفيأÏ بعد ذلك  ،بأنواع ا�حامد
ً
فا�Úيه أوال

ثم يأÏ من توفرت فيه هاتان االثنتان فهو اzي  ،وهو سبحان اهللا، ا�حميد وا7ناء ] اهللا سبحانه وتعا� بقول ا3مد هللا
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 .يستحق ا�عظيم وهو أعظم من [ Áء فيقال اهللا أك¯
فيقول سبحان اهللا،  ،قال x هذا، وهذه الصيغ أو قول اإلنسان êا äكن أن يأÏ بكل واحدة مستقلةفإذاً هذه الصيغة ت

ثالث وثالث�، ثم يأÏ بعد ذلك فيقول ا3مد هللا، ا3مد هللا، ا3مد هللا، أيضاً مثلها ثالثة وثالث�،  ،سبحان اهللا، سبحان اهللا
صورة x اإلتيان صورة x اإلتيان صورة x اإلتيان صورة x اإلتيان     ههههإذاً هذإذاً هذإذاً هذإذاً هذ "ال 0 إال اهللا وحده ال �يك Z"ثم يقول تمام ا�ائة  ،�ثم يقول اهللا أك¯ مثلهما، أيضاً ثالث وثالث

 .بِهابِهابِهابِها
و= هذه الصيغ " سبحان اهللا وا3مد هللا واهللا أك¯: "وäكن أن يأÏ بها ا�ص® أو اzاكر هللا سبحانه وتعا� متُتا°ة فيقول 

 .ة، أو يأÏَ بها مفرقحدهيأÏ بها [ واحدة ]  ،جائزة
WWWW----  كب� أربع -هذا ا3ديث وغ�ه-نقول أن ا3ديث أو هذه األذ�ر جاء فيها أحاديث�بعضها أن ا x ولم  ،وثالث� اوجاء

ثم يكون  ،هذه ستة وستون ،وا�حميد ثالثة وثالثون ،وثالثون ةالتسبيح ثالث، فيها ذكر *مة ا�وحيد، الÓ تُتّمم ا�ائة يأِت 
 .� فتمت ا�ائة بهذا، جاء كذلك x هذا حديثلتكبلهناك أربع وثالثون 

ً  روايات أخرى أيضاً وx c اMخاريروايات أخرى أيضاً وx c اMخاريروايات أخرى أيضاً وx c اMخاريروايات أخرى أيضاً وx c اMخاري    تتتتجاءجاءجاءجاء ً أن التسبيح ُدبَر [ صالة ع( مرات، فإذا ً أن التسبيح ُدبَر [ صالة ع( مرات، فإذا ً أن التسبيح ُدبَر [ صالة ع( مرات، فإذا بن اا3افظ ، جاءت روايات ُ¥تِلفةجاءت روايات ُ¥تِلفةجاءت روايات ُ¥تِلفةجاءت روايات ُ¥تِلفة    أن التسبيح ُدبَر [ صالة ع( مرات، فإذا
Ð xع اMغوي x �ح السنة ب� هذا االختالف باحتمال أي يكون ذلك صدر ": حَجر ر?ه اهللا x فتح اMاري يقول

فإذاً جاءت روايات ثابتة عن ، "أو sتلف باختالف األحوال ،و¨تمل أن يكون ذلك ] سبيل ا�خي� ،أوقات متعددة
 :واÎمع بينهاواÎمع بينهاواÎمع بينهاواÎمع بينها، ا²a ص± اهللا عليه وسلم و¥تلفة األلفاظ والعدد

 .ما أن ذلك جاء من ا²a ص± اهللا عليه وسلم x أوقات متعددةإ :الوجه األول
وقته وحاZ اإلنسان ربما لف ،اختالف األحوالبsتلف أنه أن يكون ] سبيل ا�خي� يقول هذا أو هذا، أو  :الوجه ا7ا6

ال يستطيع أن يأÏ بذلك ووقته ضيق فيأÏ با�خت¤، هذا ا�راد äا قاZ  وقته قص� أوأنه �طول فيأÏ باzكر ا�طول، أو يسع ا
 .رحم اهللا اÎميعما نقله عن اMغوي في ا3افظ ابن حجر

ما دامت األحاديث *ها صحيحة وجاءت بهذا اzكر بألفاظ متعددة وأعداد متفاوتة  هأعلم أن إذاً فهذا اzي يkجح واهللاإذاً فهذا اzي يkجح واهللاإذاً فهذا اzي يkجح واهللاإذاً فهذا اzي يkجح واهللافففف
فلو نّوع ] القاعدة الÓ ذكرناها من قبل، لو نوع ا�سلم x عباداته وá أذ�ره هذا مرة وهذا مرة كما قلنا من قبل x دAء 

�    أو أنه يأو أنه يأو أنه يأو أنه ي، فإذاً ينوع x العبادة ويأÏ بهذا مرة وذاك مرةفإذاً ينوع x العبادة ويأÏ بهذا مرة وذاك مرةفإذاً ينوع x العبادة ويأÏ بهذا مرة وذاك مرةفإذاً ينوع x العبادة ويأÏ بهذا مرة وذاك مرةقول هذا مرة وهذا مرة، مادام ثبتت بها السنة ي، االستفتاح���رارارارا
ZأحواZأحواZأحواZبه، و�ن وقته قص� ف، أحوا Ïبا�طول فيأ Ïيستطيع أن يأ Zبا�خت¤ وأإن �ن حا Ïال يتحمل با�طول فيأ Zحا. 

ومادام *نا  ،در من األجر وا7واب، وبال شك [ ا�سلم� ¨رصون ] هذاى ا�سلم بأعظم قظك *ه أن ¨ذلوا�راد من 
فإذاً فلو سبح x ، نريد ذلك فلنحرص ] فعله، ويكون العمل بالروايات *ها أو بأكg من واحدة منها x صالة واحدة

 .هذه مرة ، 0 إال اهللاال: ئةاوثالث� ثم قال تمام ا� اوثالث� و�¯ ثالث اوثالث� و?د ثالث اثالث: صالة
ح ثالث: وá الصالة األخرى فعل غ� ذلك   .هذا وثالث� كذلك اوثالث� و�¯ أربع اوثالث� و?د ثالث اسب�

 .لو جاء x صالة أخرى ثا7ة فعل أيضاً الع( كما جاء x صحيح اMخاريو
ها xها xها xها x    ،،،،فإذاً x [ صالة يأÏ بواحدة نعمفإذاً x [ صالة يأÏ بواحدة نعمفإذاً x [ صالة يأÏ بواحدة نعمفإذاً x [ صالة يأÏ بواحدة نعم

�� ��    ....هذا ما يُفهم من هذا اzكرهذا ما يُفهم من هذا اzكرهذا ما يُفهم من هذا اzكرهذا ما يُفهم من هذا اzكر    ،،،،صالة واحدةصالة واحدةصالة واحدةصالة واحدة    لكنه ال Èمع بينها ُ*لكنه ال Èمع بينها ُ*لكنه ال Èمع بينها ُ*لكنه ال Èمع بينها ُ*
ُغفرت خطاياه ولو �نت ِمثل ُغفرت خطاياه ولو �نت ِمثل ُغفرت خطاياه ولو �نت ِمثل ُغفرت خطاياه ولو �نت ِمثل (: فقال عليه الصالة والسالمعند اهللا تعا� هذا اzكر ذكر ا²a ص± اهللا عليه وسلم أجره 

ه لم يق، حÌ ولو �نت أكg من زبد اMحر ،وا�قصود بذلك الكgة )زبد اMحرزبد اMحرزبد اMحرزبد اMحر
�
صد العدد فا²a ص± اهللا عليه وسلم لعل

 .بذاته و�نما قصد ا�كف�
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فتجب فيها ا�وبة ب(وطها فتجب فيها ا�وبة ب(وطها فتجب فيها ا�وبة ب(وطها فتجب فيها ا�وبة ب(وطها أما الكبائر أما الكبائر أما الكبائر أما الكبائر     ،،،،واzنوب الÓ تكفرها هذه األذ�ر وغ�ها من األفعال إنما c صغائر اzنوبواzنوب الÓ تكفرها هذه األذ�ر وغ�ها من األفعال إنما c صغائر اzنوبواzنوب الÓ تكفرها هذه األذ�ر وغ�ها من األفعال إنما c صغائر اzنوبواzنوب الÓ تكفرها هذه األذ�ر وغ�ها من األفعال إنما c صغائر اzنوب
    : : : : ا�عت¯ةا�عت¯ةا�عت¯ةا�عت¯ة

 .اإلقالع عن اzنب --
W- العزم ] عدم الرجوع إ°ه. 
V- +دم ] ما مaا . 
U- ق آَد- أú دة حقوقهم أو بطلب العفو وا�سا�ةو�ذا �ن يتعلقAل من العباد بإ

ّ
 .ن يتحل

    : : : : بال شك أساسبال شك أساسبال شك أساسبال شك أساس    اااايذكر بعض العلماء �ط� x هذا وهميذكر بعض العلماء �ط� x هذا وهميذكر بعض العلماء �ط� x هذا وهميذكر بعض العلماء �ط� x هذا وهم
 .هللا تعا� ةنيبأن تكون  --
W- وقت ا�هلة أي قبل الغرغرة x هاية الك¯ى وه ،أن تكونaطلوع الشمس من مغربها وأو قبل ا. 

 .فهذه c ا�وبة، فالكبائر يلزم فيها هذه ا�وبة ،سبحانه وتعا�فتكون بوقت ا�هلة وتكون بنية هللا 
[ هذه من  ،وصوم رمضان والوضوء ،والعمرة ،وا3ج ،والصلوات اrمس ،هذه األذ�ر ،وأما الصغائر فمكفراتها كث�ة

 .ةمكفرات الصغائر وهذا فضل من اهللا ومنّ 

    )))).V.V.V.V((((    ا3لقةا3لقةا3لقةا3لقة
x هماÀ هذه ا3لقة حديثان x ومعناx هماÀ هذه ا3لقة حديثان x ومعناx هماÀ هذه ا3لقة حديثان x ومعناx هماÀ هذه ا3لقة حديثان x سجود السهو سجود السهو سجود السهو سجود السهو     ((((((((ومعنا((((((((    

�� سلم سلم سلم سلم": عن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة رعن أ´ هريرة ر���� اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال اهللا عنه قال �� قام إ� خشبة  قام إ� خشبة  قام إ� خشبة  قام إ� خشبة     ،،،،ص± ا²a ص± اهللا عليه وسلم إحدى صالÏ العþ ر�عت� ص± ا²a ص± اهللا عليه وسلم إحدى صالÏ العþ ر�عت� ص± ا²a ص± اهللا عليه وسلم إحدى صالÏ العþ ر�عت� ص± ا²a ص± اهللا عليه وسلم إحدى صالÏ العþ ر�عت� ععععُمُُممُم�� ععععُمُُممُم��
Aَنُ     ،،،،ا�سجد فوضع يده عليهاا�سجد فوضع يده عليهاا�سجد فوضع يده عليهاا�سجد فوضع يده عليها    x مقدمِ x مقدمِ x مقدمِ x مقدمِ  Aَنُ َ Aَنُ َ ت ت ت ت ُ¤ ُ¤ ُ¤ ُ¤ قَ قَ قَ قَ أأأأ: : : : اaاس، فقالوااaاس، فقالوااaاس، فقالوااaاس، فقالوا    وá القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يُكلماهُ، وخرج وá القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يُكلماهُ، وخرج وá القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يُكلماهُ، وخرج وá القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يُكلماهُ، وخرج ���Aَ�َنُ َ
لم أنَس لم أنَس لم أنَس لم أنَس : (: (: (: (فقالفقالفقالفقال!!!!    ؟؟؟؟أنسيت أم قُ¤ت الصالةأنسيت أم قُ¤ت الصالةأنسيت أم قُ¤ت الصالةأنسيت أم قُ¤ت الصالة: : : : فقال يا رسول اهللافقال يا رسول اهللافقال يا رسول اهللافقال يا رسول اهللا    """"ذا ا°دينذا ا°دينذا ا°دينذا ا°دين""""    دعوه ا²a ص± اهللا عليه وسلمدعوه ا²a ص± اهللا عليه وسلمدعوه ا²a ص± اهللا عليه وسلمدعوه ا²a ص± اهللا عليه وسلمرُجل يرُجل يرُجل يرُجل يووووالصالة، الصالة، الصالة، الصالة، 

، ، ، ، : : : : قالقالقالقال) ) ) ) ولم تُق¤ولم تُق¤ولم تُق¤ولم تُق¤ �� ��̄ �� ك¯ ك¯ ك¯ ك �� سلم،  سلم،  سلم،  سلم، ععععُمُُممُم�� �� وضع  وضع  وضع  وضع ففففب± قد نسيَت، فص± ر�عت� ب± قد نسيَت، فص± ر�عت� ب± قد نسيَت، فص± ر�عت� ب± قد نسيَت، فص± ر�عت� ععععُمُُممُم�� ، ععععُمُُممُم�� َ̄ ،  رفع رأسه فك َ̄ ،  رفع رأسه فك َ̄ ،  رفع رأسه فك َ̄ �� رفع رأسه فك سجد مثل سجوده أو أطول، سجد مثل سجوده أو أطول، سجد مثل سجوده أو أطول، سجد مثل سجوده أو أطول، ععععُمُُممُم��
 "صالة الع¤صالة الع¤صالة الع¤صالة الع¤": وá رواية �سلموá رواية �سلموá رواية �سلموá رواية �سلم    ،،،،متفق عليه، واللفظ للبخاريمتفق عليه، واللفظ للبخاريمتفق عليه، واللفظ للبخاريمتفق عليه، واللفظ للبخاري "رفع رأسه و�¯رفع رأسه و�¯رفع رأسه و�¯رفع رأسه و�¯    ععععُمّ ُمّ ُمّ ُمّ     ،،،،رأسه فك¯ فسجد ِمثل سجوده أو أطولرأسه فك¯ فسجد ِمثل سجوده أو أطولرأسه فك¯ فسجد ِمثل سجوده أو أطولرأسه فك¯ فسجد ِمثل سجوده أو أطول

ولم ولم ولم ولم ": وá رواية Zوá رواية Zوá رواية Zوá رواية Z "فقالوافقالوافقالوافقالوا": ،لكن بلفظلكن بلفظلكن بلفظلكن بلفظ، وx c الصحيح�وx c الصحيح�وx c الصحيح�وx c الصحيح� "أي نعمأي نعمأي نعمأي نعم: : : : واواواواؤؤؤؤفأومفأومفأومفأوم) ) ) ) أصدق ذو ا°دين؟أصدق ذو ا°دين؟أصدق ذو ا°دين؟أصدق ذو ا°دين؟(((("""": : : : فقالفقالفقالفقال وأل´ داوُدوأل´ داوُدوأل´ داوُدوأل´ داوُد
 ."يسجد حÌ يّقنُه اُهللا تعا� ذلكيسجد حÌ يّقنُه اُهللا تعا� ذلكيسجد حÌ يّقنُه اُهللا تعا� ذلكيسجد حÌ يّقنُه اُهللا تعا� ذلك

 .فلسنا úاجة إ� بيان درجته ، أو x أحدهماا3ديث كما نرى برواياته x الصحيح�
    نأM Ïيان بعض األلفاظ الواردة x هذا ا3ديثنأM Ïيان بعض األلفاظ الواردة x هذا ا3ديثنأM Ïيان بعض األلفاظ الواردة x هذا ا3ديثنأM Ïيان بعض األلفاظ الواردة x هذا ا3ديث

c ما ب� زوال : قال األزهري: ا�حتية ةابفتح الع� ا�هملة و�ý الش� الُمعجمة وتشديد ا�ثنّ : العþِّ العþِّ العþِّ العþِّ اللفظ األول *مة 
 .الشمس وغروبها

فمن هذا أي من منتصف اaهار إ� آخره، هذا ، السماء، هذا هو ابتداء الزوالهو �رك الشمس من وسط : وزوال الشمس
 ّþِا�راد بالع. 

 .منتصف اaهار إ� غروبها بعدc ما ب� زوال الشمس وغروبها، أي من منتصف اaهار من زوال الشمس : فقول األزهري
 .وم ا�ا�من زوال الشمس إ� الصباح، أي إ� صباح ا° الَعþّ : وقال الراغب

 .ولكن جاء x الصحيح� أنها الظهر من غ� شك ،والصالة الÓ وقع فيها السهو قيل الظهر وقيل الع¤
  ،"هابا أن يُكلماههابا أن يُكلماههابا أن يُكلماههابا أن يُكلماه"أيضاً من األلفاظ الواردة *مة 

َ
 ا²a جَ c من اêيبة واإلجالل، أي أن أبا بكر وعمر ر� اهللا عنهما أ

�
ال
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ه اباه هفص± اهللا عليه وسلم وعّظماهُ، 
�
 .وعظماهأي أجال

Aَنُ " Aَنُ َ Aَنُ َ Aَن فتح الس� ا�هملة وفتح الراءبc ": اaاساaاساaاساaاس    ���Aَ�َنُ َ Aَنَ Aَنَ  .وهم أوائل اaاس ا�ýعون إ� اrروج: ���Aَ�َنَ
ÑَُتÑَُتÑَُتÑَُت"ورويت بفتحها  ،ويت بهذا اللفظ بضم القاف، أن يكون مبنياً للمجهولرُ " قُ¤ت الصالةقُ¤ت الصالةقُ¤ت الصالةقُ¤ت الصالة" ��  مبنياً للمعلوم، وصح� " قَقَقََق��

 .هذا وهذا
�ن x  لطولٍ : وأما تلقيبه بذي ا°دينو، بن ُعمرارياق اrِ : �ن يُقال Z ذو ا°دين وهذا ليس اسماً Z اسمه: ننننذو ا°ديذو ا°ديذو ا°ديذو ا°ديأّما 

ب بذلك � .يديه فلُق
الحتقار واالنتقاص وهو ال يكره ذلك ] التعريف ال لأن اإلنسان إذا �نت فيه Áء من هذه فُذكر بها  :ونأخذ من هذا

فإذا �ن  "الغيبة ذكرك أخاك بما يكره: "ألن ا²a ص± اهللا عليه وسلم قال ،وليس من الغيبة هذا x ذلك، فيقال فال حرج
] سبيل االنتقاص واالحتقار فال مانع من ذلك، وهذا فعل ا²a  تال يكرهها، أو �نت للتبي� ال يُعرف إال بهذا وليس

ªن يُلقبه بذي ا°دين، وªهذا، و x ذو ا°دينص± اهللا عليه وسلم Z ح بهذا ،ن يقولونÑ ² ص± اهللا عليه وسلمaوا: 
 .فهذا ليس من الغيبة أو äا ال Èوز فعله، فهذا جائز كما تقدم "أصدق ذو ا°دينأصدق ذو ا°دينأصدق ذو ا°دينأصدق ذو ا°دين"

 Zقو x"الرجل �ا سأل يعرف أن الصالة �نت عدد : ] اللفظ� كما تقدم" قُ¤ت الصالةقُ¤ت الصالةقُ¤ت الصالةقُ¤ت الصالة"أو " أنسيت أم قَ¤ت الصالةأنسيت أم قَ¤ت الصالةأنسيت أم قَ¤ت الصالةأنسيت أم قَ¤ت الصالة
واء �ن صالة الع¤ أو الظهر أربع ر�عات، فهو يعرف ذلك، فلما ص± ا²a ص± اهللا عليه وسلم ر�عت�، ُهنا معيناً، س
فهذا مع; ذلك أن االستفهام ] بابه، " ت الصالةت الصالةت الصالةت الصالةأم قَُ¤ أم قَُ¤ أم قَُ¤ أم قَُ¤ " "أم قُ¤ت الصالةأم قُ¤ت الصالةأم قُ¤ت الصالةأم قُ¤ت الصالة"يقع ل� أحد،  هذا حال" أنسيتأنسيتأنسيتأنسيت"تعجب 
قد يكون تغ� ا3ال وهم ال يدرون، قد ، فليه وسلم ال يزال زمن نسخال يزال زمن نسخ، x زمن ا²a ص± اهللا ع والزمن

يكون اهللا سبحانه وتعا� خفف من األربع إ� اثنت�، وc �نت ] هذا أول األمر، أول ما فرضت الصالة الرباعية 
قرت x السفر وزيد x صالة ا3§

ُ
 .�نت ر�عت� فأ

¤ت الصالة، أّما بعد زمن ا²a م قسأل سؤاZ ] بابه، ال يستنكر منه أن يقال أفالسائل �ا سأل أي الرجل ذو ا°دين �ا 
  هل أن نسأل هذا السؤال؟هل أن نسأل هذا السؤال؟هل أن نسأل هذا السؤال؟هل أن نسأل هذا السؤال؟ص± اهللا عليه وسلم، 

عليه ا²a ص± اهللا عليه وسلم، أو ما مات ا²a ص± اهللا عليه وسلم �ن ألن النسخ انت�، واستقرت األحõم ] ما  ،ال 
 .هذا إ� أن يرث اهللا األرض ومن عليهافتبÔ ]  ،وc عليه

فقال ا²a ص± اهللا عليه وسلم هذا ] ما يظنه، وªن ا²a ص± اهللا  :"ولم تُق¤ولم تُق¤ولم تُق¤ولم تُق¤    لم أنَس لم أنَس لم أنَس لم أنَس "قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
م تق¤ حتماً ¤ الصالة هذا ] ظن ا²a ص± اهللا عليه وسلم، لتقولم  إذاً لم ينَس فعليه وسلم ُمعتقداً أنه أتم صالته، 

هذا أيضاً يعطينا أن اإلنسان لو ، فهذا ] ظنه ص± اهللا عليه وسلم" لم أنَس لم أنَس لم أنَس لم أنَس : "يه وسلمعللكن قوZ ص± اهللا  ،مفروغ منها
 . قال مثل هذا ] ما يظنه ال يكون بذلك �ِذباً 

م عن سهوه علم ا°ق� با�حقيق و�خبار لِ بتشديد القاف، يعÙ حÌ عَ " ّقنُه اهللاّقنُه اهللاّقنُه اهللاّقنُه اهللاولم يسجد حÌ ولم يسجد حÌ ولم يسجد حÌ ولم يسجد حÌ ففففَ َ َ َ : "أيضاً من األلفاظ الواردة
فسأل  ،بل توثق ا²a ص± اهللا عليه وسلم من غ�ه ،قال Z ذو ا°دين�ا ، ا²a ص± اهللا عليه وسلم ما سجد مبا�ة ةا7ق

تكã عن  اإلشارة، أي: ماء معناهيواإل ،"نعمنعمنعمنعم: "هذا x رواية، وá رواية قالوامؤوا، فأو" أصدق ذو ا°دينأصدق ذو ا°دينأصدق ذو ا°دينأصدق ذو ا°دين: "أصحابه فقال
ا²a ص± اهللا عليه وسلم ما ، فنعم: تلفظوا قالوا موجاء x بعض الروايات أنه ،نعم، فاإلشارة تفيد مع; اللفظ: أي ،القول

 . سجد حÌ تيقن من إخبار ا7قات، يعÙ ا7قات هم اzين أخ¯وه بذلك
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        ::::أما األحõم ا�ستنبطة فأول حكم معناأما األحõم ا�ستنبطة فأول حكم معناأما األحõم ا�ستنبطة فأول حكم معناأما األحõم ا�ستنبطة فأول حكم معنا
Èوز ]  ، الÓ يبلغونها، ألنهم ب( Èوز عليهم ماعليهم الصالة والسالم x أفعاêم اMالغيةعليهم الصالة والسالم x أفعاêم اMالغيةعليهم الصالة والسالم x أفعاêم اMالغيةعليهم الصالة والسالم x أفعاêم اMالغيةجواز السهو ] األنبياء جواز السهو ] األنبياء جواز السهو ] األنبياء جواز السهو ] األنبياء     --------

ون عليهون عليهون عليهون عليهغ�هم من الب(،  �� َقر�� َقرُ َقرُ  .إال أنهم ال إال أنهم ال إال أنهم ال إال أنهم ال فففُفَقرُ
، وهذا من تيس� فهذا جارٍ  األفعالاألفعالاألفعالاألفعالوأما x  ،اMالغية فالسهو äتنع ] األنبياء عليهم الصالة والسالم باإلÐَاع األقوالاألقوالاألقوالاألقوالأما 
 . سبحانه وتعا� لألمةاهللا

يه وسلم ثم حدث للناس بعده مثلما حدث Z ص± اهللا عليه وسلم ولم يكن êم مستند عللو لم يكن ذلك للن² ص± اهللا 
Z² ص± اهللا عليه وسلم أو قوaما العمل؟ما العمل؟ما العمل؟ما العمل؟ ،من قبل من فعل ا  

َم َم َم َم {: يكون بهذا كأن الت(يع ناقص، واهللا سبحانه وتعا� يقول  ْْ َوَوَوَْوْ
ْْ ْْ
ْْ ِدينَُكم ِدينَُكم ِدينَُكم ِدينَُكمْْْْ    ا°ا°ا°ا° ُكْمْ

َ
ُكمُت ل
َ
ُكمُت ل
َ
ُكمُت ل
َ
َملَملَملَملُْْْْت ل
ْْ ْ
ْك
َ
كأ
َ
كأ
َ
كأ
َ
هذا من إتمام و�كمال هذا  }أ

 .فõن هذا من ا�يس� والت(يع ،ا½ين أن ¨دث مثل هذا ليُ(ع لألمة
وهذا الفعل أو هذا ما حدث للن² ص± اهللا عليه وسلم السهو كما قلنا هو ر?ة êذه األمة، فõن هذا من اهللا سبحانه 

 .عن طريق سهو نبيه ص± اهللا عليه وسلم هدوتعا� أراد به أن يُ(ع لعبا
WWWW----    [ روج من الصالة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت ال يُبطلهاأن  دل ا3ديثrروج من الصالة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت ال يُبطلهااrروج من الصالة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت ال يُبطلهااrروج من الصالة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت ال يُبطلهااrروج من اrبعضها ] بعضها، ا Ùفيب ،

دل ف ،سلم قبل أن تتم، كما فعل ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،الصالة معتقداً تمامها، خرج من الصالة قبل أن تتم الصالة
ا²a ص± اهللا  ،سالمالا3ديث ] أنه مثل هذا ال تبطل الصالة به، حدث خروج من الصالة وحدث Àم كذلك بعد 

ولم تق¤ الصالة،  ورد عليه ا²a ص± اهللا عليه وسلم بأنه لم ينَس " أنسيَت أم قُ¤ت الصالةأنسيَت أم قُ¤ت الصالةأنسيَت أم قُ¤ت الصالةأنسيَت أم قُ¤ت الصالة"عليه وسلم قال Z ذو ا°دين 
ثم حصل Àم كذلك من ا²a ص± اهللا عليه  ،ن ا²a ص± اهللا عليه وسلموحصل Àم م ،ا°دين يحصل Àم من ذ

 رواية الهم Àم أيضاً عندما ] منوحصل  ،وسلم مرة ثانية عندما سأل أصحابه
ُ
إذاً حدث هناك  ،نعم: أنهم قالوا ىخراأل

    .بعضها ] بعض وzلك يبÀ ،Ùم، فهذا *ه ال يُبطل الصالة
فيكون إذاً هنا ا3كم ا�ستنبط أن اrروج من  ،م ا�ص® فيأÏ بما بñ من صالته، ال يص® من جديدفمثل هذه ا3الة يقو

ًالصالة ظانّ   .بعضها ] بعض تمامها ال يبطل الصالة ويبÙ اً�
VVVV----    ² ص± ،أن ا3ر�ة الكث�ة سهواً أو من غ� قصد ال تُبطل الصالة ولو �نت من غ� جنس الصالةأن ا3ر�ة الكث�ة سهواً أو من غ� قصد ال تُبطل الصالة ولو �نت من غ� جنس الصالةأن ا3ر�ة الكث�ة سهواً أو من غ� قصد ال تُبطل الصالة ولو �نت من غ� جنس الصالةأن ا3ر�ة الكث�ة سهواً أو من غ� قصد ال تُبطل الصالة ولو �نت من غ� جنس الصالةaفهنا حدث من ا 

ثم حدث هناك ، Aن اaاس خرجواَ�َ  ] خشبة، ثم اaاس خرجوا أو اتكأ ،اهللا عليه وسلم حر�ة، قام بعد السالم
تُبطلها، ألن هذه إما أن تدخل x باب  فدل ذلك ] أنها ال ،مصلحة الصالة xحرªت، هذه ا3رªت ليست من الصالة وال 

 .السهو، أو تكون äا عمل بغ� قصد
UUUU----    السهو �ن سه    وجوبوجوبوجوبوجوب Ïالسهو �ن سهسجد Ïالسهو �ن سهسجد Ïالسهو �ن سهسجد Ïالسهو، ويُرغم به الشيطانويُرغم به الشيطانويُرغم به الشيطانويُرغم به الشيطان وسلم عن نقص فيها °ج¯ خلل الصالةوسلم عن نقص فيها °ج¯ خلل الصالةوسلم عن نقص فيها °ج¯ خلل الصالةوسلم عن نقص فيها °ج¯ خلل الصالة    ااااسجد Ïفهنا وجوب سجد ،

هذا السجود È¯ هذا اaقص، سواء �ن زيادة أو  ،كونها قبلية أو بعدية لعله يأZ Ï ما يب� ذلك، إنما وجوب سجدÏ السهو
وهذا سهو  ،لقيام من الر�عة ا7انية وترك التشهد األول من غ� قصدقد ¨صل هناك نقص x الصالة �ف ،نقص x الصالة

̄ه سجود السهو È، ال يرجع إذا قام، Z يُكرهZ يُكرهZ يُكرهZ قراءة الفا�ة،  يُكره x الر�ن x وزالرجوع، إذا بدأ و�عÈ وزالÈ وزالÈ وزالÈ الرجوع فيستمر،  ال Z
 .وÈ¯ ذلك بسجدÏ السهو

 ن ا²a ص± اهللا عليه وسلم سَ اآلوسلم،  أو �ن زيادة x الصالة كما حدث للن² ص± اهللا عليه
�
x وقت ليس هو �ل  مَ ل

إذاً هو زيادة x الصالة، ا²a ص± اهللا  ،هذا السالم زائد من ا²a ص± اهللا عليه وسلم ،التسليم هنا واrروج من الصالة
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 .عليه وسلم عوض ذلك بسجدÏ السهو، فج¯ ذلك اrلل x صالته
ٌٌ    أن سهو اإلمام الحِ أن سهو اإلمام الحِ أن سهو اإلمام الحِ أن سهو اإلمام الحِ     ----//// ، وألن ما طرأ من نقص ] صالة اإلمام يلحق كذلك با�أموم� با�أموم� �مام ا�تابعة واالقتداءبا�أموم� �مام ا�تابعة واالقتداءبا�أموم� �مام ا�تابعة واالقتداءبا�أموم� �مام ا�تابعة واالقتداء    قققٌقٌ

 .وجب عليه أن يسجد للسهو و�ذلك يسجد معه ا�أموم� افإذاً اإلمام إذا سه، معه
نا كون السجود يكون لعل ا3كم كما قل ،سجود إمامهبالسهو وقع من اإلمام لكن ا�أموم تابع إلمامه فيسجد كذلك 

 .قبل أو بعد نأÏ إ°ه x حديث بعد هذا
    : : : : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�وا3ديث وا3ديث وا3ديث وا3ديث 

�� أحُدُكم x صالته فلم يَدِر  أحُدُكم x صالته فلم يَدِر  أحُدُكم x صالته فلم يَدِر  أحُدُكم x صالته فلم يَدِر (: : : : قال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص± اهللا عليه وسلم    ::::قالقالقالقالأنه أنه أنه أنه عن أ´ سعيد اrدري رعن أ´ سعيد اrدري رعن أ´ سعيد اrدري رعن أ´ سعيد اrدري ر���� اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه  اهللا عنه   إذا شكإذا شكإذا شكإذا شك��
�� أثالث أثالث أثالث أثالث �� ي ي ي ي    ااااكم ص±كم ص±كم ص±كم ص±�� ZِZZZ ] ما استيقن، ِ ] ما استيقن، ِ ] ما استيقن، ِ ] ما استيقن، ععععُمُُممُم�� سُجد سجدت� قبل أن يُسلم، فإن �ن ص± «ساً سُجد سجدت� قبل أن يُسلم، فإن �ن ص± «ساً سُجد سجدت� قبل أن يُسلم، فإن �ن ص± «ساً سُجد سجدت� قبل أن يُسلم، فإن �ن ص± «ساً أم أربعاً؟ فليطرح الشك و°َأم أربعاً؟ فليطرح الشك و°َأم أربعاً؟ فليطرح الشك و°َأم أربعاً؟ فليطرح الشك و°َ
يماً للشيطان    ،،،،شفعَن Z صالتهشفعَن Z صالتهشفعَن Z صالتهشفعَن Z صالته يماً للشيطانِ يماً للشيطانِ     ....رواه ُمسلمرواه ُمسلمرواه ُمسلمرواه ُمسلم) و�ن �ن ص± تماماً �نتا ترو�ن �ن ص± تماماً �نتا ترو�ن �ن ص± تماماً �نتا ترو�ن �ن ص± تماماً �نتا ترلللِليماً للشيطانِ

 .هذا ا3ديث إذاً x الصحيح فلسنا úاجة إ� بيان درجته
     ::::أما األلفاظ الواردة x هذا اaصأما األلفاظ الواردة x هذا اaصأما األلفاظ الواردة x هذا اaصأما األلفاظ الواردة x هذا اaص

وأما عند  ،تردد الفعل ب� الوقوع و عدمه: دد، وهو عند الفقهاءُمطلق الk: الشك لغة" إذا شكإذا شكإذا شكإذا شك: "قوZ ص± اهللا عليه وسلم
 .هذا هو مع; الشك ،طرá الþء استواء: األصو°� معناه

 وهذا الشك كونه يبعده أو يلقيه مع; ،فليُلñ ما شك فيه و°بعده عنه: معناه" فليطرحفليطرحفليطرحفليطرح"قول ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
Ïبما تيقن، ] ما سيأ Ïهذا ا3ديثذلك يأ x ًبيانه وما جاء ظاهرا . 

فعًال ما يكون حقيقة أن الساجد ُهنا ، ألنه وا�راد بذلك إذالZ ،ألنفه x الُرëم وهو الkاب اأي إلصاق: "ترغيماً للشيطانترغيماً للشيطانترغيماً للشيطانترغيماً للشيطان"
ذل الشيطان ، أخذ برأس الشيطان وأرغمه أي ألصقُه بالkاب، و�نما ا�راد بذلك إذالل الشيطان

ُ
مثل بهذا، أو مثل بفإذا أ

لصق أنفه x الkاب بسبب هذا اzكرو ،ا�عوذ فهو ينخس
ُ
أو بسبب هذا الفعل، اzكر x ا�عوذ، والفعل x السجود  �أنه أ

فلعّل السهو أن  ،كأن الساجد عندما سجد هات� السجدت� أراد أن يُغيظ الشيطان: أي ،للسهو، فهو ترغيم للشيطان
الشك x صالته سببه الشيطان و�شغال الشيطان للمص® x صالته، فيشغله عن  يكون حصل أو ¨صل لإلنسان أو

 .فإذاً بهذا الفعل أرغم الشيطان بسجوده للسهو ،صالته، فيكون هذا السهو منه
، تيقنوسيأÏ معنا ما هو ا� ،يعÙ يعتمد ] ما تيقن أنه أï به من الصالة" ستبقنستبقنستبقنستبقناااا] ما ] ما ] ما ] ما     ZZZZِ ِ ِ ِ و°و°و°و°: "قوZ ص± اهللا عليه وسلم

 .األقل بال شك، وسيأÏ معنا x األحõم ما يُب� ذلك: الُمتَيََقن هوالُمتَيََقن هوالُمتَيََقن هوالُمتَيََقن هو
        ::::أما األحõم الواردة x هذا ا3ديثأما األحõم الواردة x هذا ا3ديثأما األحõم الواردة x هذا ا3ديثأما األحõم الواردة x هذا ا3ديث

 .السهوالسهوالسهوالسهو    أحد أسباب سجودأحد أسباب سجودأحد أسباب سجودأحد أسباب سجود    أن الشك x الصالة هوأن الشك x الصالة هوأن الشك x الصالة هوأن الشك x الصالة هوهذا ا3ديث  منتب�     --------
 :السهو ] هذامن أسباب سجود فيكون 

 .فيهاأو شك  -V ،أو نقصان منها -W ،زيادة x الصالة --
وهذا  ،أما إذا �ن وسواساً يُالزم اإلنسان ،ليس من باب الوسواس ،وهذا ا3كم بالنسبة للشك إذا حدث لإلنسان أحياناً 

فهذا األمر إذا �ن من باب الوسواس فليطرح ذلك وال يلتفت Z  ،¨دث لإلنسان أنه يعمل العمل ويقول x نفسه لم أعمله
 .و°َتيقن ما بناه

اzي  ،ال يدخل معه الشك x هذه نوأ ،ينبZ Ø أن يُقبل ] صالته بقلبه مع بدنه من أجل أن ¨افظ عليهاوzلك العبد 
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 .هو شك الوسواس
أما ما حدث للن² ص± اهللا عليه ، للصحابة رضوان اهللا عليهم اzي هو الشك x الصالة حصل ذاأما غ� الوسواس فه

م قبلوسلم فهو فعل، يعÙ ا²a ص± اهللا علي
ّ
أما الصحابة ما ُذكر عنهم الوسواس x هذا واهللا  ،الصالة تمام ه وسلم سل

 .أعلم
WWWW----     ا°ق�، وا°ق� هو [ Ùصالته إذا �ن ال يدري هل ما صاله مثال ر�عت� أو ثالثاً، أنه يطرح الشك ويب x أن الشاك

 .األقل كما تقدم ذكره
هذا هو ا°ق� أنه يبÙ ] ا°ق� وا°ق� هو فألن هذا >ال شك،  ،االثنت�و�ذا شك هل ص± ر�عت� أو ثالثاً فليجزم ب

م يسجد سجدت� للسهو وقبلوقبلوقبلوقبل ،فيعت¯ها اثنت� ثم يُتم صالته بناء ] هذا ،األقل
�
هذا إذا شك x صالته ولم يتب�  ،أن يُسل

Z. 
VVVV----    شك فيها صاحبها Óصحة الصالة ال x يحÑ شك فيها صاحبهاا3ديث Óصحة الصالة ال x يحÑ شك فيها صاحبهاا3ديث Óصحة الصالة ال x يحÑ شك فيها صاحبهاا3ديث Óصحة الصالة ال x يحÑ كون وهذا الشك ال ي ا3ديثäوهذا هو مذهب وهذا هو مذهب وهذا هو مذهب وهذا هو مذهب  ،ا تبطل به الصالة

ألنه لم يتعمد فعل Áء  ،، وبناء ] هذا ال �ب عليه إAدة، هو شك x صالته لكن ال �ب عليه اإلAدةÐهور العلماءÐهور العلماءÐهور العلماءÐهور العلماء
̄ه  ،فشكه ال يؤثر ] صالته ،من ذلك È و�نما x² ص± اهللا عليه وسلمaالسجود كما ب� ا. 

UUUU---- ي هو �ويز أمرين أحدهما أضعف من اآلخر، ويشمل .- :فيشمل ،هو ما دون ا°ق�هو ما دون ا°ق�هو ما دون ا°ق�هو ما دون ا°ق�فقهاء هنا عند ال أن الشكأن الشكأن الشكأن الشكzالظن ا
W.ي يكون مستوي الطرف�zناء ] ا°ق� ،الشك اMب فيه اÈ مة مشغولة بأداء  ،هذا *ه شك عند الفقهاءzألن ا

 .إال بيق� أالواجب فال ت¯
م من  ،من هذين ا3ديث� هو فعل للن² ص± اهللا عليه وسلم فا3ديث األول، هوهوهوهووقول x السوقول x السوقول x السوقول x الس    ،،،،إذاً عندنا هنا حديثان فعلإذاً عندنا هنا حديثان فعلإذاً عندنا هنا حديثان فعلإذاً عندنا هنا حديثان فعل

ّ
سل

 .صالة رباعية بعد ما ص± ر�عت� يعÙ قبل تمام الصالة
x ا3ديث األول x فعل ا²a ص± اهللا عليه  ،"إذا شك أحدكم"²a ص± اهللا عليه وسلم x الشك اقول  ا3ديث ا7ا6و

ما²a ص± ا: وسلم
ّ
خري� ثم التشهد ثم سل

ُ
ّ̄  ،هللا عليه وسلم �ا تيقن أنه نx 9 صالته قام فأï بالر�عت� األ ثم Aد فك

م مرة ثانيةو
ّ
 .سجد سجدت� للسهو ثم سل

 .السالم قبلقبلقبلقبلإنما �ن  الشكالشكالشكالشكوهنا x  ،مالسال بعدبعدبعدبعدا²a ص± اهللا عليه وسلم  فعلفعلفعلفعلx فإذاً �ن السجود للسهو 
لكن ا�خت¤ x هذا أن اإلنسان  ،إذا شك فتب� Z، إذا شك لم يتب� Z :الف طويل ب� العلماء x الشكوا�سألة فيها اخت

م إذا شك x صالته فلم يدرِ 
�
 .هل ص± ثالثاً أم أربعاً ؟ ب; ] ا°ق� وأتم صالته بناء ] ذلك وسجد قبل أن يُسل

Z أما إذا تب�Z أما إذا تب�Z أما إذا تب�Z بعد ذلك ف أما إذا تب� Z صالته ثم تب� x ² ص± اهللا عليه . وسجوده بعد التسليموسجوده بعد التسليموسجوده بعد التسليموسجوده بعد التسليم ،هو ] ما تب�شكa² ص± اهللا عليه وأما فعل اa² ص± اهللا عليه وأما فعل اa² ص± اهللا عليه وأما فعل اaوأما فعل ا
 .وسلم فهو aقص x الصالةوسلم فهو aقص x الصالةوسلم فهو aقص x الصالةوسلم فهو aقص x الصالة

م عن نقص x الظاهر ،أخذ العلماء من ذلك أن سالم ا²a ص± اهللا عليه وسلم 
�
م من  ،هو سل

�
يعÙ من الصالة الرباعية سل

م ،ر�عت�
�
ا²a ص± اهللا عليه وسلم وتكلم x مصلحة الصالة والسؤال  لكنه جاء x الصالة بزيادة وهو التسليم، سل

التسليم زائد úد ذاته فهو زيادة و�ن �نت الصورة صورة نقص، فجاء ا²a ص± اهللا عليه  ،أï بكالم زائد هنا ،عنها
و ترك واجباً، طبعاً كما ل قبل السالمقبل السالمقبل السالمقبل السالم�ن السجود  فإذا �ن السهو aقٍص x الصالةفإذا �ن السهو aقٍص x الصالةفإذا �ن السهو aقٍص x الصالةفإذا �ن السهو aقٍص x الصالةوسلم بالسجدت� للسهو بعد السالم، 

م  ،تر�ه �ن سهواً ال عمداً 
�
فيسجد قبل السالم، مثًال لو قام عن التشهد األول ثم تذكر بعد ذلك وأتم صالته قبل أن يُسل

 .يسجد سجدت�



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))ومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدةومزيدة        نسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققةنسخة مدققة((((((((                                                                                                                                                               ا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثا3ديثمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                                                                 

- ١٣٨ - 

 

 . المالمالمالمفيكون ذلك بعد السفيكون ذلك بعد السفيكون ذلك بعد السفيكون ذلك بعد السا²a ص± اهللا عليه وسلم زاد تسليمت� ُهنا وخروجاً من الصالة  فعلفعلفعلفعلكما x  وأما إذا �ن لزيادةوأما إذا �ن لزيادةوأما إذا �ن لزيادةوأما إذا �ن لزيادة
 :هذا ملخص مواطن السجود x السهو

 .ما �ن من زيادة x الصالة فسجودها بعد التسليم
 .وما �ن نقصاً x الصالة فسجوده قبل التسليم

 .ما �ن من شك وب; ] ا°ق� x ذلك ولم يتب� Z سجد قبل السالم
 .ألةفهذه >مل األقوال x هذه ا�س، و�ذا �ن تب� Z سجد بعد السالم


