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 المــــقــــدمـــــــــــــــــة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ويزيدنا بسببه من نعمه و , وأشكره شكرًا يبلغنا به مرضاته , الحمد هلل حمدًا يليق بعظمته وجالله 
ويعبد اهلل من , رحماته , ومن أفضل هذه النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظالم الجهل والبدعة 

, واجعلنا فيه من المخلصين , فيا رب يسر لنا ذلك , ى بصيرة وحق ؛ وذلك بإتباعه للسنة خاللها عل
جل  -ثم الصالة مع سالم دائٍم على النبي محمد الخاتم , المأمور باالزدياد من العلم فقال له اهلل 

ثم أما ,  حبه األخيار فصالة ربي وسالمه عليه وعلى آله األطهار وص {َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلًما}: -جالله 
 :بعد 

أرجو بها يوم القيامة عوائد , قيَّدتها أثناء دروس , فوائد  –أخي طالب العلم  –أنثر أمام عينيك 
في شرح ِسْفٍر من أسفار الدين لبحر من أبحر العلم , وهذا السِّْفر هو ثاني كتابين هما أصح الكتب 

(  622 - 602) مسلم بن الحجاج النيسابوري  صحيح مسلم ألبي الحسين: المصنَّفة ؛ أال وهو 
مع إضافة ما نحتاجه من روايات لصاحب الكتاب األول أصح , بعد أن حذفت األحاديث المكررة 

, ولكن جلُّها , وال أزعم أني استقصيت كل فوائد الحديث , الكتب المصنفة صحيح اإلمام البخاري 
 .مراعياً في ذلك عدم اإلطالة واإلخالل

قصور : عذرين أنا أعرف الناس فيهما بنفسي وهما  -أخي طالب العلم  –ك التمس لي ومع ذل
فأسأل اهلل لي ولك التوفيق للعلم والعمل , بإخالص ويقين بما عند اهلل من ,  وقلة البضاعة , الهمة 

 .األجر والمنن 
وإياك لما وفقني اهلل ,  من صحيح اإلمام مسلم[ كتاب الصالة] الجزء األول من شرح  فهذا

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد , يحبه ويرضاه
 

 الفريح محود بن اهلل عبد/  كتبه                                                            
 رفحاء – الشمالية احلدود                                                           

A0504975170@hotmail.com 
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 كتاب الصالة
 

ذكررر اامرررام ممحرررهلل  رمحررره اهلل كتررات الارررار بورررد كترررات الة رررارر وررردم كترررات الة رررارر    الة رررارر مفترررا  
أخرجره أبرو  "مفتاح الصالة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم:" الاار وشرط ا، كما يف حديث

 .رتمذي وأمحدداود وال
 :تعريف الصالة

: سررورر التوبررة ]   َوَصلللِّ َعلَلليِهم ِإنَّ َصللالَتَك َسللَكن  َلُهللم: الرردعاء بررامن ومورره رولرره  ورراى: الاررار ل ررة
إذا دعي أحدكم فليجب فإن كلان صلائماً فليصلل, وإن كلان مفطلراً :" ادع هل ، ورال الويب : ، أي [101
 رواه ممحهلل " فليطعم

 .أي فهلليدع  هل الةوام بامل فرر والربكة وحنو ذلك ":فليصل"وموىن 
الرردعاء وتيررص الاررار الشرررعية مررارع يشررتماهلا عهلليرره، هررذا هررو : الاررار يف الهلل ررة:" رررال الوررووي رمحرره اهلل

 ([1/1)اجملموع " ] الاحيح وبه رال اجلم ور وأهل الهلل ة وغنه  من أهل التحقيق
 موهللومة، مفتتحة بالتكبن، خمتتمة بالتمحهللي عبادر ذات أروال وأفوال : الشرعويف 

 يا َمريَُم اقنُتي ِلَربِِّك َواسُجدي َوارَكعلي َملَع اللِراِكعينَ  :والاار مشروعة يف مجيع املهللل، رال اهلل  واى
 ثبرص يف الاررحيحن مرن حرديث أر هريرررر  ، ويردل عهللررل ذلرك أيمراع مرن المحرروة مرا[31: ل عمررا آسرورر ]
 ...."جة إبراهي  عهلليه المحام عودما رام إليه املهللك ليتواوهلا بيده فقامص  توضأ و اهللييف راىة سارر زو "

ومررررن كررررا  ربهللوررررا هلرررر  مررررار ليمحررررص  اثهللررررة لاررررا وا يف ا ورررررات وي يف :" رررررال شررررير ااسررررام رمحرررره اهلل
 ([.10ص )ايختيارات "] اهليئات

 :أهمية الصالة ومتى فرضت؟
 ا بود الش اد ن، ويدل عهللل أمهيت ا أ  اهلل  واى فرض ا الاار ثاين أركا  ااسام وأمه -
وكا   يف المحماء ليهللة املوراج با واسةة كما ثبص يف الاحيحن من حديث أنس  عهللل نبيه 

ذلك ربل اهلجرر بوحو ثاث سون عهللل املش ور، و ا يدل عهللل أمهيت ا أهنا  تكرر يف اليوم والهلليهللة 
 .ل مكهللف ما دام عاراع مخس مرات وأهنا واجبة عهللل ك

فرضص الاار أول ما فرضص مخمحن مار مث خففص مخس مهللوات بالفول ومخمحن مار  -
املتفق عهلليه و قدم  يف امليزا ، فجوهللص الاار الواحدر عن عشر مهللوات كما يف حديث أنس 

 .شرحه يف كتات ااميا 
ر امل رت ثاث وكا  عدد ركوات الاهللوات أول ما فرضص ركوتن لكل مار إي ما -

إى املديوة بقيص الركوتا  لهللممحافر، وزيدت مار املقي  إى أربع ركوات  ركوات، فهللما هاجر الويب 
 .إي الفجر فبقيص ركوتن كما يف حديث عائشة املتفق عهلليه وغنه من ا حاديث وسيأيت شرح ا
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كار و ارر مفردر، وكل ما  ارر مقرونة بالز  اع ذكر اهلل  واى يف القرآ  يف أكثر من ستن موضو -
 قدم يدل عهللل عظمة هذه الشونر وحمبة اهلل  واى هلا؛    مثراهتا عظيمة وهي الاهللة بن الوبد وربه 

انظر شفاء الوهلليل ص . ] وهلا مثرات وفمائل عديدر ذكرها ابن القي  رمحه اهلل يف كتات شفاء الوهلليل
(110-111]) 

 .ذا   نه أول ا حكام املتوهللقة بالاارا بدأ اامام ممحهلل  رمحه اهلل بأحاديث  -
 :ذانتعريف األ

َوَأذان  ِملَن  :أذَّ  يؤذِّ   أذيواع وأذاناع، وموواه ااعام وموه روله  وراى: اس  مادر لهللفول: ذا  يف الهلل ةا 
أي أُعهللر  : أُّذ  برالظ ر: يقرال إعرام،: ، أي [1: سرورر التوبرة]   اللَّلِه َوَرسوِلِه ِإلَلى النِلاِس يَلوَم الَحلألِّ اأَلكبَلرِ 

 .الواس بورص مار الظ ر
 .التوبد هلل  واى بإعام خاص بدخول ورص فول الاار:  الشرعويف 

 .ام القاعدينربألفاظ اارامة أ لأ  ام، كأ  املؤذ  حنرمادر أ: واإلقامة في اللغة
 .اراإى البذكر خماوص لإلعام بالقيام  واى التوبد هلل : الشرع ويف
 :ذان واإلقامة مشروعان بالكتاب والسنةاأل-

 َوِإذا ناَديُتم ِإَلى الصَّالِة اتََّخذوها ُهُزًوا َوَلِعًبا ذِلَك بِلأَنلَُّهم قَلوم  ال يَعِقللونَ  :فقوله  واى: أما الكتاب
 يا اي ا الذين امووا أذا نودي : ، وروله  واى[31: سورر املائدر] 

ثرررنر مو رررا مرررا سررريأيت يف أول كترررات الارررار كحرررديث ابرررن عمرررر، وحرررديث أنرررس فأحاديرررث ك: السلللنةأملللا و 
 .ذا أمجون، ومو ا سبب مشروعية ا  وحديث أر حمذورر، وحديث أر سويد وغنه  
يف المحرروة ا وى مررن اهلجرررر، وأمررا ربررل اهلجرررر : فقيللل ذا ،ا  اواختهللررف أهررل الوهللرر  يف المحرروة الرر  شرررع في رر

مرن هرذه ا حاديرث، وررد جرزم  يءواحلق أنه ي ياح ش:" ، رال ابن حجريءمو ا شفوردت أحاديث ي ياح 
ذا  موررذ فرضررص الاررار  كررة إى أ  هرراجر إى املديوررة، وإى أ  أكررا  ياررهللي ب ررن   ابررن املوررذر رمحرره اهلل بأنرره 

" ] زيرد ورع التشاور يف ذلك عهللرل مرا يف حرديث عبرد اهلل برن عمرر رضري اهلل عو مرا مث حرديث عبرد اهلل برن 
 ([2/87)الفتح 

 :ذان واإلقامةحكم األ
ذا  واارامرة فررك كفايرة عهللرل الرجرال املقيمرن واملمحرافرين إذا ررام  مرا ا ظ ر من أرروال أهرل الوهللر  أ  ا 

إذا :"  ملالرررك برررن احلرررويرث وأمرررحابه  مرررن  ارررل بررره الكفايرررة سرررقل عرررن البرررارن، يررردل عهلليررره ررررول الوررريب 
 . متفق عهلليه "أحدكم وليؤمكم أكبركمحضرت الصالة فليؤذن لكم 

والاررحيح أهنررا فرررك  :" ذا  الواحررد، رررال ابررن  يميررة رمحرره اهللأولررو كررا  لررب عهللررل كررل أحررد   يكتررف برر
وخهللفرررراله عهللي مررررا حمررررراع وسررررفراع، وأمررررا املوفرررررد فررررا ذا   ، ورررررد داوم الورررريب ([13)ايختيررررارات ص " ] كفايررررة

 .ذا ، لكو ما سوة ملا في ما من الذكر؛  نه ليس لديه من يواديه با واارامة يف حقه سوة وليمحا بواجبن عهلليه

 



 

 
 3 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

 َباُب بْدِء اْلَأَذاِن
 

َكلللاَن اْلُمْسلللِلُموَن ِحللليَن قَلللِدُموا اْلَمِدينَلللَة َيْجَتِمعُلللوَن, فَلَيَتَحيلَّنُلللوَن : , َأنَّلللُه قَلللالَ  َعلللْن َعْبلللِد اهلل بْلللِن ُعَملللر - 2
لِللكَ الصَّللَلَواِت, َولَللْيَس يُنللاِدي ِبَهلل اتَِّخللُذوا نَاُقوسللاً ِمثْللَل نَللاُقوِس : فَلَقللاَل بَلْعُضللُهمْ . ا َأَحللد , فَلَتَكلَُّمللوا يَلْومللاً ِفللي ذ 

َعثُللوَن رَُجللالً يُلنَللاِدي : فَلَقللاَل ُعَمللرُ . قَلْرنللاً ِمثْللَل قَلللْرِن اْليَلُهللودِ : َوقَللاَل بَلْعُضللُهمْ . النََّصللاَر  ؟ قَللاَل بِالصَّللاَلةِ َأَوالَ تَلبلْ
      .«فَلَناِد بِالصَّاَلةِ . يَا ِباَلُل ُقمْ » :َرُسوُل الِلهِ 
 . َفذََكُروا َأْن يُلنَلوُِّروا نَاراً َأْو َيْضرِبُوا نَاُقوساً : وفي رواية 

 

 :تخريج الحديث  
بررات " " كتررات ا ذا " ، وأخرجرره البررراري يف"188" حررديث ابررن عمررر رضرري اهلل عو مررا أخرجرره ممحررهلل 

، "190" " برررررات مرررررا جررررراء يف بررررردء ا ذا " " كترررررات الارررررار" ذي يف ، وأخرجررررره الرتمررررر"303" " بررررردء ا ذا 
 ".323" " بات بدء ا ذا  " " كتات ا ذا  " وأخرجه الومحائي يف 

 :شرح ألفاظ الحديث
 .م اجرين من مكة ": َكاَن اْلُمْسِلُموَن ِحيَن َقِدُموا اْلَمِديَنَة " 
 .ليأ وا إلي ا اهنأي يقدروا أحيا ": فَلَيَتَحيلَُّنوَن الصََّلَواتِ  "
كررا  نرراروس الواررارا أول ا مررر خشرربة طويهللررة  مرررت  شرربة أمرر ر   ": نَاُقوسللاً ِمثْللَل نَللاُقوِس النََّصللاَر  "

 .مو ا، فتحدث مو اع، مث ماروا إى الواروس املوروف اليوم يف الكوائس واملدارس
لبرروأ أسررةوانة واسرروة مررن الةرررف البويررد، ضرريقة مررن القررر  وا ":قَلْرنللاً ِمثْللَل قَلللْرِن اْليَلُهللودِ : َوقَللاَل بَلْعُضللُهمْ " 

 .الةرف الذي يوفر فيه  مر  الاوت و رفوه ويمحتومل يف اجليوش والوداءات الشوبية ويقال له مور
َعثُوَن رَُجالً يُلَناِدي  " أ قتردو  بالوارارا والي رود وي : ايسرتف ام هورا إنكراري، واملورىن":  ؟بِالصَّلاَلةِ َأَوالَ تَلبلْ
 .  عهللل ايرتداء بأهل الكتاتجاع يوادي بالاار؟ رال ذلك  وبيراع هل بوثو  ر 
املرراد رر  فرأعهلل  الوراس بالارار، ي ا ذا  املشرروع،    هرذه احلادثرة ربرل ": فَلنَلاِد بِالصَّلاَلةِ . يَا بِلاَلُل قُلمْ "

 . شريع ا ذا  املوروف
لرريس عهللررل مررفة ا ذا  الشرررعي، بررل نرره إعررام أظرراهره  :قللال القاضللي عيللا :" قللال النللووي رحملله اهلل

عبرد ربرره يف بررن إخبرار ضمرور ورت ررا، وهرذا الررذي رالره حمتمررل، أو متورن، فقررد مرح يف حررديث عبرد اهلل بررن زيرد 
, يخبره فجلاء عملر  أنه رأ  األذان في المنام فجاء إلى رسول اهلل :" سون أر داود والرتمذي وغنمها

وذكرر احلرديث، ف رذا ظراهره أنره كرا  يف  "حق لقد رأيت مثل الذي رأ يا رسول اهلل والذي بعثك بال: فقال 
شرررر  " ] بورررد ذلرررك هللرررس آخرررر، فيكرررو  الواررررع ااعرررام أويع، مث رأا عبرررد اهلل برررن زيرررد ا ذا  فشررررعه الوررريب جم

 ([3/297) ممحهلل  
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 :من فوائد الحديث
فَلنَلللاِد . يَلللا بِللاَلُل قُلللمْ  :" يف احلررديث بيرررا  برردء ااعرررام برردخول وررررص الاررار، لقولررره :الفائللدة األوللللى

ذا  الشرررعي وإ ررا جمرررد ااعررام، وأ  ا ذا  الشرررعي إ ررا كررا  بوررد رليررا و قرردم أنرره لرريس املررراد برره ا "   بِالصَّللاَلةِ 
عبرد اهلل برن زيررد وكرذلك عمررر برن امةررات رضري اهلل عو مرا كمررا يف حرديث عبررد اهلل برن عبررد ربره عوررد أر داود 

 "إنها لرؤيا حق"  ث رال الويب والرتمذي، ويف احلدي
ألريس املتقررر يف رواعرد ثبروت احلكر  الشررعي أ  رليرا غرن ا نبيراء ي يبرىن عهللي را حكر  شررعي  : فإن قيلل

  ؟مشروعية ا ذا  بود رليا ذكرت له إذ ي يؤمن عهللي ا امةأ؟ فهللماذا أررَّ الويب 
لرليرررا، وإ رررا جررراءت الرليرررا مرررادرة ثابترررة بهللرررل، و  يكرررن إرررررار حكررر  ا ذا  الشررررعي بمحررربب ا :فلللالجواب

باردر ا ملرا ورد أ  عمرر حرن رأا ا ذا   وحك  الوريب  "إنها لرؤيا حق:"  مةابقة لهللوحي ولذا رال الويب 
) رواه عبرررد الررررزاأ يف مارررروفه ]  "سلللبقك بلللذلك الللللوحي :"بررره، فقرررال الورررريب  يف املورررام أ رررل ليرررررب الورررريب 

 [وإسواده محيح إى مرسهلله كما ذكر حمقق املراسيل( 123)ص  وأبو داود يف املراسيل( 1/333
إ  هرررذه : فايسررتواد إى الرليرررا أمرررر ظررراهري، وايسرررتواد احلقيقررري إ رررا كرررا  إى الررروحي، وا مرررر ا خرررر يقرررال

 ([2/72) انظر فتح الباري " ] فقوا جانب ا الرليا جاء  قريرها من الويب 
من احلررص عهللرل الارار و رّن  كا  عهلليه املمحهللو  عهللل ع د الويب   يف احلديث بيا  ما  :الفائدة الثانية

 .ورت ا
يف احلديث أمهية التشراور والتباحرث يف ا مرور امل مرة، واملشرورر شرونر مرن شروائر ااسرام  :الفائدة الثالثة

ورراى عهللررل املررؤمون وأثررىن اهلل   (الشرروراسررورر ) رأنررزل اهلل  ورراى في ررا آيررات  تهللررل إى يرروم القيامررة وتيررص  ررا سررور 
َوالَّذيَن اسَتجابوا ِلَربِِّهم َوَأقلاُموا الصَّلالَة َوَأملُرُهم شلور   : فقال  واى  ن الاادرون ا، وررهنا بافات املؤم

اسلَتجابوا  َوالَّلذينَ " ورولره  وراى:" ، ررال اامرام اجلاراص [7: سرورر الشرورا]  بَينَلُهم َوِمِملا َرزَقنلاُهم يُنِفقلونَ 
يدل عهللل جالة مورع املشورر لذكره هلا مع ااميرا  وإررام الارار " ِهم َوَأقاُموا الصَّالَة َوَأمُرُهم شور  بَينَلُهم ِلَربِّ 

 ([231/ 3) أحكام القرآ  " ]    ا و ويدل عهللل أنا مأمور 
 .ولاستشارر واملشورر مباحث سوف  أيت يف مظاهنا بإذ  اهلل  واى

 .يل عهللل مراعار املااحل والومل  ااحلديث دل :الفائدة الرابعة
و شررراوره  يف هرررذا دليرررل عهللرررل مراعرراهت  املاررراحل والومرررل  رررا، وذلرررك أنررره ملرررا شرررق :" رررال القررررطيب رمحررره اهلل

 ([2/3)املف   " ] عهللي   التحّن بالتبكن فيفوهت  عمهلل  ، أو بالتأخن فتفوهت  الاار؛ نظروا يف ذلك
عهللررل أنره يوب رري خمالفررة أهررل الباطرل يف أعمرراهل ، فالواررارا عامررت    يف احلررديث ديلررة :الفائلدة الخامسللة

" باسررتف ام إنكراري فقررال  المررت بالوراروس، والي ررود ا رذوا ررنرراع، واجملروس يمرررمو  نراراع، فجراء إنكررار عمرر 
َوثُرروَ  َرُجرراع يُروَرراد ي  بررأمر  اررار؟ وأرررره الورريب أي أ قترردو   رر  وي  بوثررو  رجرراع يوررادي بال"  ؟ب الاَّرراَر  أََويَ  َربرْ
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موافقررات لهللحررق سرريأيت  وموافقررة مورره لهللارروات، ولومررر  ليوررادي بالاررار، ويف هررذا موقبررة لومررر  بررال 
 .بإذ  اهلل  واى يف مظاهنابياهنا 

 .حيث خّاه بذلك  موقبة لبال  " فَلَناِد بِالصَّاَلةِ . يَا ِباَلُل ُقمْ : "يف روله   :الفائدة السادسة
 عام دو  غنه؟ااما المحبب يف  ايص بال بالوداء و  :قيلفإن 

رررال  جراء يف سرون أر داود والرتمرذي وغنمهرا حرديث عبرد اهلل برن زيرد يف ا ذا  وأ  الوريب  :فلالجواب
 .أرفع وأطيب :وريل ،أطيب :رفع مو اع، وريلأموواه  :ريل" القه على بالل فإنه أند  صوتاً منك :" له

 .الوهللماء أ  يكو  من مفات املؤذ  احلمحوة رفع الاوت وحمحوه ومن هوا استحمحن
إ را ُخرصَّ برذلك دو  غرنه؛ : " برا ذا ، فقرال وذكر بوض الوهللماء مواسبة حمحروة يف اختاراص برال 

أحد أحد، فجروزي بوييرة ا ذا  املشرتمهللة عهللرل التوحيرد يف ابتدائره :  نه ملا ُعذت لنجع عن ااسام كا  يقول
 ([2/72)انظر فتح الباري ]  "وانت ائه
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 َباُب اْلَأْمِر ِبَشْفِع اْلَأَذاِن َوِإيَتاِر اْلِإَقاَمِة
 َباُب ِصَفِة اْلَأَذاِن

 

       . أُِمَر ِباَلل  َأْن َيْشَفَع اأَلَذاَن َويُوتَِر اإِلقَاَمةَ  :، رَالَ   َعْن أََنس     -6
رَامَ »  :ويف رواية   .«َة إ يَّ اا 

 

َّ الهللّره  َعرْن َأر  حَمْرُذورََر  -3 ر  ، أَ َّ نَريب  َه ِإالَّ اللِللُه, اهلل َأْكبَللُر اللِلُه َأْكبَلللُر, َأْشلَهُد َأْن الَ ِإل ل»: َذا اَ َذا َ َعهللََّمررُه ه 
: ، مُثَّ يَروُرروُد فَريَرُقررولُ «َحمَّللداً َرُسللوُل اللِللهِ َهُد َأنَّ مُ َه ِإالَّ اللِللُه, َأْشللَهُد َأنَّ ُمَحمَّللداً َرُسللوُل اللِللِه َأْشللَأْشللَهُد َأْن الَ ِإل لل

َه ِإالَّ اللِلُه, َأْشللَهُد َأنَّ ُمَحمَّلداً َرُسلوُل اللِللِه َأْشلَهُد َأنَّ ُمَحمَّلداً َرُسللوُل َه ِإالَّ اللِلُه َأْشللَهُد َأْن الَ ِإل لَأْشلَهُد َأْن الَ ِإل ل»
 رواه ممحهلل  « َه ِإالَّ اهللالَ ِإل  . اهلل َأْكبَلُر اهلل َأْكبَلرُ » (َمرَّ َرْن  ) َعَلى اْلَفاَلحِ  َحيَّ ( َمرَّ َرْن  ) الِلِه, َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِ 

 

- :ترجمة راويي الحديثين
 . قدمص  رمجته يف كتات ااميا  أنس بن مالك 
 . م ْوَن بن حمنيز: ترر بن م ْوَن، وريل: اته أوس بن م ْوَن، وريل وأبو حمذورر 

يؤذ  فأعجبه مو ه فأمر أ  يؤ ل بره مث أمرره أ  يرؤذ   بود حون توه الويب  يف اته، أسهلل  خمتهللف 
برل أررام  كرة حرت مرات يف مكرة سروة  محرع  يف مكة، و  ي اجر أبو حمذورر  ل اهلل و  كة فاار مؤذ  رس

، واامرررابة (3/287)انظرررر أسرررد ال ابرررة . ] وأرضررراه ومخمحرررن، وريرررل  محرررع وسررربون  و وارثرررص ذريتررره ا ذا  
 ([3/102) ، وشر  الوووي ملمحهلل  (8/102)

 :تخريج الحديثين
" برررات بررردء ا ذا  " " كترررات ا ذا " ، وأخرجررره البرررراري يف "187" أخرجررره ممحرررهلل  حرررديث أنرررس 

كتررات " وأخرجرره الرتمررذي يف " 307" " بررات يف اارامررة " " كتررات الاررار " ، وأخرجرره أبررو داود يف "301"
" برات  ثويرة ا ذا  " " ذا كترات ا "، وأخرجره الومحرائي يف "191" "اارامة  درافات ما جاء يف إب" " الاار 

 "829" " بات إفراد اارامة" " كتات ا ذا  والمحوة في ا" ، وأخرجه ابن ماجه يف "323" 
كترات " ، وانفررد بره عرن البرراري، وأخرجره أبرو داود يف " 189" وأما حديث أر حمذورر فأخرجره ممحرهلل  

برررات مرررا جررراء يف الرتجيرررع يف " " كترررات الارررار" ، وأخرجررره الرتمرررذي "300" " برررات كيرررف ا ذا " " الارررار
" " ض الاررررروت يف الرتجيرررررع يف ا ذا خفررررربرررررات " " كترررررات ا ذا  " ، وأخرجرررره الومحرررررائي يف "192" " ا ذا  
 ".807" " ا ذا بات الرتجيع يف " " كتات ا ذا  والمحوة في ا" ، وأخرجه ابن ماجة يف "327
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- :شرح ألفاظ الحديثين
َر ب َاٌل "  ، جراء ذلرك ماررحاع يف روايرة الومحرائي بم  اهلمزر وكمحر املي ، والذي أمره هو رسول اهلل " أُم 
  ."أمر بايع أ  يشفع ا ذا  وأ  يو ر اارامة وإ  رسول اهلل : بهللفظ

ت عهللررل ذلررك، حرت كررا  أميررة بررن إسرامه، فوررذِّ  ابررن ربررا  احلبشرري، أسرهلل   كررة ررردمياع، وأظ ررر" وبلالل هللو
عهللرررل مررردره مرررررر عظيمرررة؛ لنجرررع عرررن  لخهللرررف إذا محيرررص الظ رررنر طرحررره يف بةحررراء مكرررة عهللرررل ظ رررره، وألقررر

يوذبونره فاشررتاه وأعتقره،   وهر أحد، أحرد، حرت مررَّ بره أبرو بكرر : ، وهو يقولاااسام، ويوبد الات والوز 
بالتورراوت مررع  اع ومررا بورردها، و رروى ا ذا  يف املديوررة يف ممحررجد رسررول اهلل هرراجر بررال إى املديوررة، وشرر د برردر 

، يف حررديث ورد باجلوررةشرر د لرره الورريب  –كمررا سرريأيت بررإذ  اهلل   –ابررن أم مكترروم إي يف رممررا  فيؤذنررا  مجيورراع 
ويف يف الشرام ، وخررج إى الشرام جماهرداع، و ر و رك ا ذا  بود مروت الوريب  -وسيأيت بإذ  اهلل- يف الاحيحن

   . ](281/ 1)، واامابة (23/ 2)انظر ايستيوات  [. سوة عشرين من اهلجرر رضي اهلل عوه وأرضاه
شررفواع بررأ  يكرررر مجررل ا ذا   كررراراع زوجيرراع، واملررراد أكثررر ألفرراظ ا ذا ، أي لوهللرره  ":َأْن َيْشللَفَع اأَلَذاَن  "

 ."َه ِإالَّ الِلُه الَ ِإل  " هي كهللمة التوحيدشفواع بل و راع و    آخر مجهللة يف ا ذا     أت 
أي لول ألفاظ ا و راع فا يكررها  كا ذا ، واملرراد أكثرر ألفراظ اارامرة؛    التكبرن يف  ":َويُوتَِر اإِلقَاَمةَ " 

 .شفواع ولذا استثويص "قد قامت الصالة" اارامة شفواع، وكذلك رول 
فإهنررا ُ شررفع فتكرررر مررر ن،  هنررا مقاررودر فاررار هلررا " قللد قامللت الصللالة" أي إي رولرره  ":ِإالَّ اإِلقَاَمللَة  "

 .مزيد عواية
... مووراه  ورالوا إى الارار وأربهللروا إلي را:" رال الوووي رمحره اهلل" : َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِ  َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة " 
" ] أي أربهللرروا عهللررل سرربب البقرراء يف اجلوررةههللرر  إى الفرروز والوجررار، وريررل إى البقرراء " حرري عهللررل الفررا  " وموررىن 

 ([3/101)شر  ممحهلل  
هررذا يمحررمل الرتجيررع وهررو أ  يررأيت بالشرر اد ن ا ربررع مجررل ": َه ِإالَّ اللِللُه َأْشللَهُد َأْن الَ ِإل لل ثللم يعللود فيقللول"

اهلل  :تقلول:" باوت مورفض، مث يرأيت  را رافوراع مرو ه، جراء ذلرك ماررحاع بره يف روايرة أر داود، ررال الوريب 
أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر, ترفلع بهلا صلوتك, ثلم تقلول أشلهد أن ال إلله إال اهلل أشلهد أن ال إلله إال 

محمللداً رسللول اهلل, أشللهد أن محمللداً رسللول اهلل, تخفللث بهللا صللوتك, ثللم ترفللع صللوتك  ناهلل , أشللهد أ
هد أن محملداً رسلول اهلل, أشلهد أن محملداً بالشهادة أشهد أن ال إله إال اهلل, أشهد أن ال إله إال اهلل, أشل

رسلول اهلل, حلي عللى الصللالة, حلي عللى الصلالة, حللي عللى الفلالح, حلي علللى الفلالح, فلإن كلان الصللبح 
 "بر, ال إله ال اهللأككبر اهلل أالصالة خير من النوم, الصالة خير من النوم, اهلل : قلت

برن يف أولره، وبيرا  مرفة الرتجيرع يف الشر اد ن  فرض اختهللفرص روايرة أر داود عرن روايرة البرات برتبيرع التك
 "الاوت باجلمل ا ربع مث رفع الاوت  ا، وبزيادر الاار خن من الووم مر ن يف أذا  الفجر
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 :من فوائد الحديثين
دليل عهللرل أ  املشرروع يف ا ذا  أ  يكرو  أكثرره شرفواع، ويف اارامرة أ   حديث أنس  :الفائدة األولى

دين فواسررب  كررراره ليحقررق ترراع   يرر   ا ذا  اعررام ال ررائبن والبو: رهررا و ررراع، واحلكمررة مررن ذلرركيكررو  أكث
كررل ذلررك لقاررد   ،وبتم ررل ،وبارروت مر فررع –ولررذا اسررتحب أ  يكررو  ا ذا  عهللررل مكررا  عررال، يسرريما ررردمياع 

قلللد قاملللت " أوهلرررا، ورولررره  المحرررماع، أمرررا اارامرررة فاهنرررا اعرررام احلاضررررين جررراءت ألفاظ رررا و رررراع  إي التكبرررن يف
 .هنا املقاود بالذاتفإهنا  كرر مر ن؛  " الصالة

يكررره رفررع الارروت يف اارامررة دونرره يف ا ذا ؛ وإ ررا كرررر  -:وهلررذا رررال الوهللمرراء :"قللال النللووي رحملله اهلل
 ([3/101) شر  ممحهلل  " ] لفظ اارامة خامة  نه مقاود اارامة

فيرررره بيررررا  مررررفة ا ذا ، وأشرررر ر حررررديثن يف بيررررا  مررررفة ا ذا   ر حررررديث أر حمررررذور  :الفائللللدة الثانيللللة
الررذي  قرردم يف شررر  احلررديث  - يف البررات، وحررديث عبررد اهلل بررن زيررد بررن عبررد ربرره  حررديث أر حمررذورر 

طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليله ثوبلان أخضلران وفلي يلده نلاقوس :"  ولفظه ررال  -المحابق
. نلدعو بله إللى الصلالة : عبلد اهلل أتبيلع النلاقوس ؟ قلال وملا تصلنع بله ؟ قلال قللت يا : يحمله قال فقلت 

اهلل أكبلر اهلل أكبلر اهلل أكبلر اهلل أكبلر, : قلال تقلول . بللى : أفلال أدللك عللى خيلٍر ملن ذللك فقللت : قال 
حمللداً رسللول أشللهد أن ال إللله إال اهلل أشللهد أن ال إللله إال اهلل , أشللهد أن محمللداً رسللول اهلل, أشللهد أن م

اهلل,أشهد أن ال إله إال اهلل, أشهد أن ال إله إال اهلل, أشهد أن محمداً رسول اهلل, أشهد أن محملداً رسلول 
اهلل, حي على الصالة, حي على الصالة, حي على الفالح, حي على الفالح, فإن كان الصلبح قلد قاملت 

فلملا أصلبحت أتيلت رسلول اهلل صللى : قال " هللالصالة, قد قامت الصالة, اهلل أكبر اهلل أكبر, ال إله ال ا
إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل فقم مع بالل فأْلِق عليله ملا رأيلت فإنله : اهلل عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال 

عمللر بللن الخطللاب  هفسللمع: قللال فقمللت مللع بللالل فجعلللت ألقيلله عليلله ويللؤذن بلله قللال  .أنللد  صللوتاً منللك
فقللال رسللول اهلل . والللذي بعثللك بللالحق لقللد رأيللت مثللل الللذي ُأِري : الوقلل فجللاء للنبللي  رضللي اهلل عنلله

 .واحلديث رواه أبو داود والرتمذي "فلله الحمد"صلى اهلل عليه وسلم 
مجهللررة، وهررذا يمحررمل أذا  بررال وهرري  رفتحاَّررل مررن حررديث عبررد اهلل بررن زيررد أ  ألفرراظ ا ذا  مخررس عشررر 

مجهللرة ويمحرمل  ريف البرات سربع عشرر  ة، ومن حرديث أر حمرذورر الافة املش ودر عودنا اليوم وهو أذا  احلوابهلل
بررالتكبن أولرره مررر ن مررع الرتجيررع وهرري الاررفة املشرر ورر عوررد املالكيررة، وأمررا الشررافوية فأخررذوا  أذا  أر حمررذورر 

 ممحرتدلن ،مجهللرة رضديث أر حمذورر بالرتجيع لكن مع التكبن أوله أربواع فتكرو  ألفراظ ا ذا  عورده   محرع عشرر 
وفيه التكبن يف أوله أربواع رالوا وهو املوافرق حلرديث عبرد اهلل  برواية أمحد وأمحات المحون حلديث أر حمذورر 

التكبررن يف البرررات أ  إسررحاأ برررن رهويررره ذكرهررا خمتاررررر فرررذكر  ةالررذي  قررردم، وررررالوا عررن روايرررة  ثويررر بررن زيرررد 
 .ين رووه بأربع  كبناتالتكبن يف أوهلا مر ن وخالف يف هذا كثن من احلفاظ الذ
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كررررب اهلل أكررررب أربرررع مررررات، ررررال أووررررع يف غرررن ممحرررهلل  اهلل أكررررب اهلل أكررررب اهلل  :"قلللال النلللووي رحمللله اهلل
يف مررحيح ممحررهلل  أربررع مرررات، وكررذلك اختهللررف يف  1وورررع يف بوررض طرررأ الفارسرري:" القاضرري عيرراك رمحرره اهلل
ور فيره الرتبيررع، وبرالرتبيع ررال الشررافوي وأبرو حويفرة وأمحررد يف التثويرة والرتبيررع، واملشر  حرديث عبرد اهلل بررن زيرد 

وبالتثوية رال مالك، واحتج  ذا احلديث، وبأنه عمل أهل املديوة، وهو أعررف بالمحرون، واحرتج : ومج ور الوهللماء
 اجلم ررور، بررأ  الزيررادر مررن الثقررة مقبولررة، وبررالرتبيع عمررل أهررل مكررة، وهرري جممررع املمحررهللمن يف املواسرر  وغنهررا، و 

 ([101 – 3/102)شر  ممحهلل  " ] يوكر أحد من الاحابة وغنه  واهلل أعهلل 
وإ  كررا  القررول برتبيررع التكبررن أررروا إي أ  التثويررة دل عهللي ررا حررديث البررات وهررو عمررل اشررت ر عوررد أهررل 
املديورررة وفررراك وموهللررروم مرررا كرررا  عهلليررره عمرررل أهرررل املديورررة مرررن حمحرررن اا بررراع، وخامرررة امررراف يف التكبرررن أول 

وامل رر  ( 1/90) ، واجملمرروع (1/138) انظررر برردائع الارروائع " ] أ  مج ررور الوهللمرراء عهللررل  ربيررع التكبررن :  ا ذا
(2/33]) 

عوررد غررن ممحررهلل ، وعهلليرره عمررل أهررل مكررة الرر   ضررديث عبررد اهلل بررن زيررد، وحررديث أر حمررذورر :اسللتدلوا
 .هي جممع املمحهللمن يف املواس 

، (1/138) انظرر بردائع الاروائع . ] مالرك وأبرو يوسرف مرن احلوفيرة  ثوية التكبن وبه رال :والقول الثاني
 ([1/237)وبداية اجملت د 
 .يف البات، وعهلليه عمل أهل املديوة ضديث أر حمذورر  :واستدلوا

وإ  كرررا  ررررول اجلم رررور أظ رررر إي أ  إنكرررار عمرررل أهرررل املديورررة واعتبررراره خةئررراع وومهررراع فيررره مرررووبة يسررريما 
قرال هرو مرن اخرتاف التوروع يدوا إى حديث البرات، وعهلليره فوة والوواية باحلديث وروايته، واستوعرفوا با باع المحو

والتكبن أربوراع يف أولره  ،ش وأموص الفتوةيالذي يومل  ذا  ارر وهذا  ارر  ةبيقاع لهللمحوة، يسيما إذا   حيال  شو 
 قرردم، و اررل  ررا سرربق أ  مررفات ا ذا  مررا كإي أنرره ي حرررج بتثويررة التكبررن   ،والررذين رووه أكثررر ،أشرر ر وأمررح

 :الواردر ثاث مفات 
 .مخس عشرر مجهللة من دو   رجيع وهي الافة املش ورر عود احلوابهللة حلديث عبد اهلل بن زيد: األولى
سربع عشررر مجهللررة بتثويررة التكبررن يف أولرره مررع الرتجيرع وهرري الاررفة املشرر ورر عوررد املالكيررة حلررديث أر  :الثانيللة

 .لباتيف ا حمذوزر 
 محع عشر مجهللة برتبيع التكبن يف أوله مرع الرتجيرع وهري الارفة املشر ورر عورد الشرافوية حلرديث أر  :الثالثة

 .عود غن ممحهلل  حمذورر 

                                      
ن عيمحررل اجلهللررودي رررراءر عهلليرره، وهرري الومحرررة هررو عبررد ال ررافر بررن حممررد الفارسرري الفمحرروي مث الويمحررابوري، تررع مررحيح ممحررهلل  مررن حممررد برر 1

 ([103)ميانة محيح ممحهلل  ص .] مات سوة مثا  وأربون وأربومائة –كما ذكر ابن الاا  -املوتمدر املش ورر 
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ذلررك مررن ايخررتاف املبررا ، أ  ذهررب أمحررد وإسررحاأ وداود وابررن جريررر إى :" رررال ابررن عبررد الرررب رمحرره اهلل
" ثواه، ورّجرع يف التشر د أو   يرجِّرع، أو ثرىّن اارامرة أو أفردهرا كهلل را أو إي فإ  ربّع التكبن ا ول يف ا ذا ، أو 

 .([23/22) التم يد " ] فاجلميع جائز "رد رامص الاار
وإذا كا  كذلك فالاوات مذهب أهل احلديث ومرن وافق ر ، وهرو  محروي  كرل :" ورال ابن  يمية رمحه اهلل

مررررن ذلررررك، إذ  وّرررروع مررررفة ا ذا  واارامررررة،كتووع القررررراءات و ييكرهررررو  شرررريئاع  ن الورررريب عررررماثبررررص يف ذلررررك 
، وبرره رررال ([22/33) الفترراوا " ]  مترره التشرر دات وحنررو ذلررك، ولرريس  حررد أ  يكررره مررا سررّوه رسررول اهلل 

/ 2)املمتررع [" وكررل هررذا  ررا جرراءت برره المحرروة، فررإذا أذنررص  ررذا مرررر، و ررذا مرررر كررا  أوى: "شرريروا ابررن عثيمررن
33)[. 

يف البرات فيره مشرروعية الرتجيرع يف ا ذا  و قردم بيرا  مرفته وهري  حرديث أر حمرذورر  :دة الثالثلةالفائ
اا يا  بالش اد ن أربع مجل باوت مورفض ُيمحمع  ا نفمحه مث يرجع ويأيت  ا أربواع مرر أخررا باروت مر فرع 

ة يوب ي إحيراء الومرل  را، وبرالرتجيع وجاء بيا  هذه الافة يف الروايات ا خرا غن ممحهلل ، وا ذا  بالرتجيع سو
ولرريس فيرره الرتجيررع، إي أ  الارروات  رررال اجلم ررور خافرراع لاحورراف الررذين اسررتدلوا ضررديث عبررد اهلل بررن زيررد 

 يف البات رول اجلم ور لثبوت الرتجيع يف حديث أر حمذورر 
مرع أ  حرديث أر حمرذورر  ،ةلزيرادر مقدمراوحجة اجلم ور هذا احلديث الاحيح، و :" رال الوووي رمحه اهلل

  هررذا متررأخر عررن حررديث عبررد اهلل بررن زيررد ،فررإ  حررديث أر حمررذورر سرروة مثررا  مررن اهلجرررر بوررد حوررن ،
شرر  " ] وحديث ابن زيد أول ا مر، وانم  إى هذا كهلله عمل أهل مكرة واملديورة وسرائر ا مارار وبراهلل التوفيرق

 ([3/101)ممحهلل  
رمحره اهلل يرذكر فائردر الرتجيرع ومالره مرن شردر عهللرل آذا  مرن يمحرموه مرن ولقد تورص شريروا ابرن الوثيمرن 

يررؤذ  فررإذا ومررل لهللشرر اد ن خفررض مررو ه فهللرر   حمررذورر و فقررد كررا  أبرر ،بوررد فقررداهن  لارروت املررؤذ  الكفررار
وانقةراع الاروت يهللفرص اينتبراه فياردع باروت مر فرع لتارب يف آذاهنر   ،يمحموه من بَرُود فظن انقةاع الاوت

 .فتحدث أثراع 
  يقول كرل  كبن رن أعهللل أ  املؤذ  يمحتحب له  استدل بوض الوهللماء ضديث أنس  :الفائدة الرابعة
 ([3/101انظر شر  الوووي ملمحهلل  ]  " يشفع األذان "بوفس واحد لقوله 
لرررريس مررررراداع مورررره رررررر  التكبن ررررن برررروفس واحررررد وإي لهللررررزم مورررره سرررروة مجررررع " يشللللفع " بررررأ  موررررىن : ونللللوق 
 .ذا احليوهللتن بوفس واحد، وإ ا املراد كما  قدم أ   كو  ألفاظ ا ذا  شفواع أي مثوار ي و راع الش اد ن وك

: ِإَذا قَلاَل اْلُملَؤذِّنُ » :-وسيأيت رريباع بإذ  اهلل–مرفوعاع  ُعَمَر ْبن  امَْةَّات   عن ضديث :واستدلوا أيضاً 
 .رواه ممحهلل  «...َأْشَهُد َأْن الَ ِإل َه ِإالَّ الِلهُ : ثُمَّ قَالَ . الِلُه َأْكبَلُر اهلل َأْكبَلرُ : فَلَقاَل َأَحدُُكمْ . الِلُه َأْكبَلُر الِلُه َأْكبَلرُ 

 ([1/377)انظر  فة ا حوذي . ] رالوا ظاهره أ  املؤذ  لمع بن كل  كبن ن 
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ية ررررررر  أ  احلرررررديث يف إجابرررررة املرررررؤذ  وفمرررررهلل ا ي أداء ا ذا ، و  يررررررتج  عهلليررررره أحرررررُد  شرررررروع :ونلللللوق 
مويوة ولذا ذكر التكبن مر ن وشر ادر أ  ي إلره إي اهلل  ةأراد باحلديث جوس التكبن ي مف اجلمهللتن، والويب 

 .مرر وكذا ش ادر أ  حممداع رسول اهلل
واألظهلللر واهلل أعللللم أن الوقلللوف عنلللد نهايلللة كلللل جمللللة أوللللى وأقلللرب للصلللفة المناسلللبة لللل ذان وهلللو 

األذان لللم يقللل للله تقلرن بللين تكبيللرتين والمقللام مقللام  حللين علللم أبلا محللذورة الترسلل, السلليما والنبللي 
 .بيان وتعليم, واهلل أعلم
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 َباُب اْستْحَباِب اتِّخاِذ ُمؤذَِّنْيِن ِلْلَمْسجِد اْلَواِحِد
 

 .  َواْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم اأَلْعَمى   ِباَلل  : ُمَؤذِّنَانِ   َكاَن ِلَرُسوِل الِلهِ : َعِن اْبِن ُعَمَر , قَالَ  -3
 رواهما مسلم   ., َوُهَو َأْعَمى   َكاَن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم يُلَؤذُِّن ِلَرُسوِل الِلهِ : قَاَلتْ  : َعاِئَشةَ وفي حديث 

 

 .وانفرد به عن البراري" 170"حديث ابن عمر رضي اهلل عو ما أخرجه ممحهلل   :تخريج الحديثين
" ، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود يف "171"ضرري اهلل عو ررا أخرجرره ممحررهلل  وحررديث عائشررة ر 

 ".313" "بات ا ذا  لاعمل" " كتات الاار
 :شرح ألفاظ الحديثين

أي باملديوة ويف ورص واحد، واملراد به وررص الفجرر، ففري احلرديث املتفرق  :"ُمَؤذِّنَانِ   َكاَن ِلَرُسوِل الِلهِ "
 "إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم :"رال الويب 

 .بقباء عدر مراتأذ  لرسول اهلل   كة، وسود القرظ  أما أبو حمذورر فقد كا  مؤذناع لرسول اهلل 
إى  وبقرري مررؤذ  أر بكررر    ررويف رسررول اهلل أى إسررفراع وحمررراع  كررا  مررؤذ  رسررول اهلل ": ب ررَالٌ  "

 .يف كتات الة ارر  لدمص  رمجة باأ   ويف، و ق
ريل اته عبد اهلل، وريرل عمررو وهرو ررول ا كثرر كمرا ذكرر ابرن حجرر رمحره اهلل، وهرو  ":َواْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم  "

ابرن رريس برن زائردر برن ا مرر  القرشري، ابرن خرال خدلرة أم املرؤمون، واسرر  أم مكتروم عا كرة بورص عبرد اهلل بررن 
وم   أنره ولرد أعمرل فكويرص أمره أم مكتروم ينكترام نرور بارره، أسرهلل  رردمياع  كرة وكرا  عوكثة املرزومي، زع  ب

يمحررترهللفه عهللررل املديوررة يف عامررة غزوا رره ياررهللي بالورراس ثرراث عشررر مرررر،،  مررن امل رراجرين ا ولررن، وكررا  الورريب 
ت  رررا، وهرررو وشررر د القادسرررية واستشررر د هوررراك وكرررا  موررره الهللرررواء، وريرررل شررر د القادسرررية ورجرررع إى املديورررة ومرررا

، وكرررا  ([1،2)سرررورر عررربس ]  َأن جلللاَءُه اأَلعملللى ﴾2﴿َعلللَبَس َوتَللللَوِلى  : ا عمرررل املرررذكور يف رولررره  وررراى
وفرتح (3/393) انظرر اامرابة يبرن حجرر ]  "أهلالً بملن علاتبني فيله ربلي :"يكرمره ويهللقراه يقرول رسرول اهلل 
 ([2/339)سل يشن املوو  ملو 

 :من فوائد الحديثين
حررديث ابررن عمررر رضرري اهلل عو مررا دليررل عهللررل مشررروعية ا رراذ مررؤذنن لهللممحررجد الواحررد  :الفائللدة األولللى

، ومثهللره الورداء ، واملقارود يف وررص واحرد كرأذا  الفجرر كمرا فورل الوريب يسيما عود احلاجة كما فول الوريب 
 .لهللجموة ا ول والثاين
كثررر مررن مررؤذنن ا ررذ ثاثررة وأربوررة حمحررب احلاجررة، وملررا كثررر الورراس عهللررل أفررإذا احترراج إى :" ةرررال الشررافوي

يحاجررة ي رراذ  احلاضرر ع رد عثمررا  ا ررذ أربورة مررؤذنن، كررل مرؤذ  يررؤذ  يف ناحيررة ليمحرمووا الورراس، ويف الورررص
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ة الر  ُ محرمع مرن بَروُرد، أكثر من مرؤذ  يف املمحرجد الواحرد لهللوررص الواحرد لوجرود مكرربات الاروت واملريذ  الوالير
 .أما إذا كا  لهللاار نداء كالفجر واجلموة فا حرج من ا اذ مؤذنن كما  قدم

احلديثا  يدي  عهللل محة أذا  ا عمل إذا كا  لديه من خيربه بالوررص؛    الوررص مبر   :الفائدة الثانية
 .عهللل املشاهدر

ابرن أر شريبة وابرن املورذر عرن ابرن ممحروود وابرن  اوعهللرل هرذا القيرد حيمرل مرا رو :" رال ابن حجر رمحره اهلل
الررزبن وغنمهررا أهنرر  كرهرروا أ  يكررو  املررؤذ  أعمررل، وأمررا مررا نقهللرره الوررووي رمحرره اهلل عررن أر حويفررة وداود أ  أذا  

" ] ا عمررل ي ياررح فقررد  وقبرره المحَّررروجي رمحرره اهلل بأنرره غهللررل عهللررل أر حويفررة، نورر  يف ا رريل لهللحوفيررة أنرره يكررره
 ([2/99) الفتح

الر  يمحرتومهلل ا املكفوفرو  يف هرذه  ةمرا يف واروورا اليروم فالمحراعات احلديثرة احلمحاسرأوهذا يف الزمن المحرابق، 
 .ا يام     ا عمل عمن يرشده من الواس إى الورص

ج إليره، ولريس يف ياحلرديثا  يردي  عهللرل جرواز نمحربة الرجرل إى أمره إذا اشرت ر برذلك واحتر :الفائدة الثالثلة
 .موقاة لهذلك 

فيره ديلرة عهللرل جرواز ومرف اانمحرا  بويرب فيره لهللتوريرف، " َواْبُن أُمِّ َمْكُتوم  اَ ْعَمل   "روله :الفائدة الرابعة
 .أو ملاهللحة  رت ب عهلليه ي عهللل وجه التوقص والتوييب

 .[3/1039) شر  ممحهلل  " ] وهذا أحد وجوه ال يبة املباحة وهي ستة:" رال الوووي رمحه اهلل
  :ال  أرادها الوووي رمحه اهلل جمموعة يف رول الواظ  والمحتة

 متظهلل  وُموِّرف  وحمذر       القد  ليس ب يبة يف ستة    
 ن    طهللب ااعانة يف إزالة موكروموجماهر  فمحقاع وممحتفص  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 13 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

 ِفيِهُم اْلَأَذاُن َباُب اْلِإْمَساِك َعِن اْلِإَغاَرِة َعَلى َقْوٍم ِفي َداِر اْلُكْفِر، ِإَذا ُسِمَع
 

يُِغيللُر ِإَذا طَلَللَع اْلَفْجللُر, وََكللاَن َيْسللَتِمُع اأَلَذاَن, فَللِإْن  َكللاَن َرُسللوُل اللِللهِ : , قَللالَ   َعللْن َأنَللِس بْللِن َمالِللكٍ  -5
َعلَلللى »: َرُسلللوُل اللِلللِه  فَلَقلللالَ : اهلل َأْكبَللللُر اهلل َأْكبَللللرُ : َسلللِمَع َأَذانلللاً َأْمَسلللَك, َوِإالَّ َأسَلللاَر, َفَسلللِمَع رَُجلللالً يَلُقلللولُ 

َخَرْجللَت ِمللَن »: فَلَقللاَل َرُسللوُل اللِللِه . َأْشللَهُد َأْن الَ ِإل للَه ِإالَّ اهلل َأْشللَهُد َأْن الَ ِإل للَه ِإالَّ اهلل: ثُللمَّ قَللالَ « اْلِفطْللَرةِ 
 رواه ممحهلل  ورواه البراري دو  راة الرجل .فَلَنَظُروا فَِإَذا ُهَو رَاِعي ِمْعز ً « النَّارِ 

 

 :تخريج الحديث
برات " " كترات اجل راد والمحرن" يف " ة الرجل را، وأخرجه البراري دو  "172" احلديث أخرجه ممحهلل  

برات يف دعراء " " كتات اجل راد " أخرجه أبو داود يف و ،، " 2931" " الواس إى ااسام والوبور دعاء الويب 
" " يف القتررررال بررررات مررررا جرررراء يف ومرررريته "  "كتررررات المحررررن " ، وأخرجرررره الرتمررررذي يف "2313" " املشررررركن 
1317" 

 :شرح ألفاظ الحديث
ال ررارر هرري اهلجرروم عهللرل القرروم غفهللررة مررن غررن إعررام هلرر ، ": يُِغيللُر ِإَذا طَلَللَع اْلَفْجللرُ  َكللاَن َرُسللوُل اللِللِه ": 

" ن باملمرارع اسرتماع أذا  الفجرر، لهللتحقرق مرن إسرام  ، والتوبر وهي بهلليل أوى، ولول  أخنها لهللفجر من أجرل
 .افادر أهنا كانص عاد ه املمحتمرر" كا  " مع " يُ ن

 .أي عن ااغارر ":فَِإْن َسِمَع َأَذاناً َأْمَسكَ  "
 .خرب ملبتدأ حمذوف، أي أنص يف نةقك بالتكبن عهللل الفةرر ال  فةر اهلل الواس عهللي ا": َعَلى اْلِفْطَرةِ "
بالتوحيد واستمرارك عهللرل الفةررر وعردم  اررف أبويره فيره بالت ويرد أي بمحبب نةقك  ":َخَرْجَت ِمَن النَّارِ "

 .والتوان، والتوبن باملاضي لهللتفالل باستمراره عهللل ااسام حت املوت
 .بكمحر املي  وسكو  الون وفتح الزاي واحدها ماعز ":رَاع ي م ْوزاع  "

 :من فوائد الحديث
كافيرراع يف حقررن الرردماء   ااسررام فقررد جوهللرره الورريب  احلررديث دليررل عهللررل أ  ا ذا  شرروار :الفائللدة األولللى

 .ودلياع عهللل إسام  ، وأ   ركه ممحوّغ لقتاهل 
يف احلرديث دليرل عهللررل أ  ا ذا  ميورع ااغرارر عهللررل أهرل ذلرك املوضررع، فإنره دليررل : " ررال الورووي رمحرره اهلل

 ([3/103)شر  ممحهلل  " ] عهللل إسام  
وااعرام  ،إظ رار شروار ااسرام، وكهللمرة التوحيرد: ذا  أربوة أشياءذكر الوهللماء يف حكمة ا :" ورال أيماع 

 .([3/299) شر  ممحهلل  "] الدعاء إى اجلماعةو  ،بدخول ورص الاار، و كاهنا
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فيه أ  ا ذا  شوار ااسام وأنره ي لروز  ركره، ولرو أ  أهرل بهللرد : رال امةار:" ورال ابن حجر رمحه اهلل
 .([2/90) فتح الباري " ] ةا  رتاهل  عهلليهاجتمووا عهللل  ركه كا  لهللمحهلل

ارامررة  روالررذي يقررا هلل   اامررام إى أ  يؤِّذنرروا، وهررذا مررن بررات التوزيرر:" رررال شرريروا ابررن عثيمررن رمحرره اهلل
 .([2/38) املمتع " ] الفرك، وليس من بات استباحة دمائ  

 .ظ ر من دليل عهللل حقن الدماء  ا احلديث دليل عهللل حرص الويب   :الفائدة الثانية
كف عرن القترال  جررد تراع ا ذا ، ويف هرذا   فيه جواز احلك  بالدليل لكونه :" رال الشوكاين رمحه اهلل

ي يكررو  ذلررك عهللررل   احلررديث ا خررذ بررا حور يف أمررر الرردماء؛  نرره كررف عررو   يف  هللررك احلررال مررع احتمررال أ
 .([7/31)نيل ا وطار " ] احلقيقة

لفوررل الراعرري و رغيبرره لفوهللرره  دليررل عهللررل مشررروعية ا ذا  لهللموفرررد؛ اررررار الورريب  احلررديث :الفائللدة الثالثللة
 ررا ذكررر لرره مرررن الفمررل، وا ذا  لهللموفرررد ممحرررتحب ي واجررب عهللررل الارررحيح؛    ا ذا  اعررام ال ررائبن مرررن 

 .اجلماعة، واملوفرد ليس له مجاعة يدعوه 
ده أداء أو رمررراءع وأّذ  وأررررام فقرررد أحمحرررن، وإ  وإذا مرررهللل وحررر:" ررررال شرررير ااسرررام ابرررن  يميرررة رمحررره اهلل

 ([13)ايختيارات ص " ] أز اكتفل باارامة أج
احلديث دليل عهللل أ  الوةق بالش اد ن مع اعتقاد مووامها والومل  قتمرامها حرت املروت : الفائدة الرابعة

 "َخَرْجَت ِمَن النَّارِ " سبب يف الوجار من الوار ودخول اجلوة، لقوله 
أ  : استدل باحلديث القائهللو  بودم وجوت متابورة املرؤذ  وإ را ممحرتحبة، ووجره الديلرة :ئدة الخامسةالفا

."]   يتررابع املررؤذ  وإ ررا اسررتمع لرره ورررال عورره مررا رررال، وباسررتحبات متابوررة املررؤذ  رررال مج ررور الوهللمرراء الورريب 
 ([3/230)، وفتح الباري يبن رجب (2/73) انظر امل   

لهللمرؤذ ؛ لتةررأ بأنره لريس يف احلرديث مرا يردل مرراحة عهللرل عردم متابورة الوريب : ستديلونورش هذا اي
يف متابوة املؤذ ، ونقرل الرراوي مرا زاد  ايحتمال إليه، فقد يكو   ابع لكن   يوقهلله الراوي اكتفاءع بوادر الويب 

 .ربل مشروعية متابوة املؤذ يف حق املؤذ  الراعي، وحيتمل أ  يكو  هذا احلديث  عن الوادر من رول الويب 
. ] أ  متابورة املرؤذ  واجبررة، وبره رررال الظاهريرة، وحكراه الةحرراوي عرن طائفررة مرن المحررهللف :والقلول الثللاني

 ([1/133)انظر شر  مواين ا ثار 
ِإَذا َسللِمْعُتُم  :"رررال أ  الورريب  –وسرريأيت شرررحه يف احلررديث القررادم  -ضررديث أر سررويد  :واسللتدلوا

 .متفق عهلليه «ُقوُلوا ِمْثَل َما يَلُقوُل اْلُمَؤذِّنُ النَِّداَء فلَ 
 .أمر، وا مل يف ا مر أنه لهللوجوت " فَلُقوُلوا ِمْثَل َما يَلُقوُل اْلُمَؤذِّنُ  " أ  رول الويب  :وجه الداللة

 .  متابوة املؤذ  ممحتحبة ي واجبةأوالراجح واهلل أعهلل  رول اجلم ور و 
لرره  ت، وأمرر  موره حرديث مالرك برن احلرويرث وررول الوريب يف البراحرديث أنرس  :ويلدل عللى ذللك

 .متفق عهلليه "إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم:" وملن موه
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حلاجرة داعيرة لبيرا  كرل مرا حيتاجره هرؤيء، ومرن القواعرد املوفرردر أنره اأ  املقام مقام  وهللري ، و  :ووجه الداللة
 .دل هذا عهللل أ  ي حاجة ممحتحبة ي واجبة وملا   يبيوه الويب  ي لوز  أخن البيا  عن ورص احلاجة
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َباُب اْلَقْوِل ِمْثَل َقْوِل اْلُمَؤذِِّن ِلَمْن َسِمَعُه، ُثمَّ ُيَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه 
 َوَسلََّم ُثمَّ َيْسَأُل لُه اْلَوِسيَلَة

 

 .«ِإَذا َسِمْعُتُم النَِّداَء فَلُقوُلوا ِمْثَل َما يَلُقوُل اْلُمَؤذِّنُ »: رَالَ   ، أَ َّ َرُسوَل الهلّله   َسو يد  اْمُْدر يِّ  َعْن َأر   -2
 

َّ  الورراص َعررْن َعْبررد  الهللّرره  بْررن  َعْمررر و بْررن  و  -7 ررَع الوَّرريب  ِمثْللَل َمللا  ِإَذا َسللِمْعُتُم اْلُمللَؤذَِّن فَلُقولُللوا» :يَرُقررولُ  ، أَنَّررُه تَ 
ي اْلَوِسليَلَة, فَِإنلََّهلا يَلُقوُل, ثُمَّ َصلُّوا َعَليَّ, فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه ِبَها َعْشراً, ثُمَّ َسُلوا اهلل لِل

يَلَة َحلَّلْت لله ُكلوَن َأنَلا ُهلَو, َفَملْن َسلَأَل لِلَي اْلَوِسلَمْنزَِلة  ِفي اْلَجنَِّة اَل تَلْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِملْن ِعبَلاِد اهلل, َوَأْرُجلو َأْن أَ 
 رواه مسلم  .«الشََّفاَعةُ 

 

فَلَقاَل . َأْكبَلُر الِلُه َأْكبَلرُ  الِله: ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذِّنُ »: رَاَل َرُسوُل الهلّله  : ، رَالَ وَعْن ُعَمَر ْبن  امَْةَّات   - 8 
: ثُمَّ قَالَ . َأْشَهُد َأْن الَ ِإل َه ِإالَّ اهلل: قَالَ . َأْشَهُد َأْن الَ ِإل َه ِإالَّ الِلهُ : ثُمَّ قَالَ .  َأْكبَلرُ الِلُه َأْكبَلُر اهلل: َأَحدُُكمْ 

اَل : قَالَ . َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِ : ثُمَّ قَالَ . َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً َرُسوُل الِلهِ : قَالَ . َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً َرُسوُل الِلهِ 
َة ِإالَّ باهلل َة ِإالَّ بِاهلل: قَالَ . َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِ : ثُمَّ َقالَ . َحْوَل َوالَ قُلوَّ اهلل َأْكبَلُر اهلل : ثُمَّ قَالَ . الَ َحْوَل َواَل قُلوَّ

رواه .  «ِإالَّ اهلل, ِمْن قَلْلِبِه َدَخَل اْلَجنَّةَ  الَ ِإل هَ : قَالَ . الَ ِإل َه ِإالَّ اهلل: ثُمَّ قَالَ . اهلل َأْكبَلُر اهلل َأْكبَلرُ : قَالَ . َأْكبَلرُ 

 مسلم
 

ويف » َأْشلَهدُ : َملْن قَلاَل ِحليَن َيْسلَمُع اْلُملَؤذِّنَ » :أَنَّرُه رَرالَ   َعرْن َرُسرول  الهللّره    َعْن َسْود  ْبن  َأر  َورَّاص  و  - 9
لللداً َعْبلللُدُه َوَرُسلللولُُه, َرِضللليُت بِلللاهلل رَبَّلللاً  َأْن الَ ِإل لللَه ِإالَّ اهلل َوْحلللَدُه الَ «َوَأنَلللا َأْشلللَهدُ : روايرررة َشلللرِيَك لَلللُه, َوَأنَّ ُمَحمَّ

 رواه مسلم .«َوِبُمَحمٍَّد َرُسوالً َوبِاإِلْساَلِم ِديناً, ُسِفَر َلُه َذنْلُبهُ 
 

 :تخريج األحاديث
ول بررات مررا يقرر" " كترات ا ذا  " ، وأخرجرره البررراري يف "171" أخرجرره ممحرهلل   حلديث أبللي سللعيد 

، "322" " برات مرا يقرول إذا ترع املرؤذ " " كترات الارار " ، وأخرجه أبو داود يف "311" " إذا تع املوادي
، وأخرجررره "207" " برررات مرررا جررراء مرررا يقرررول الرجرررل إذا أذ  املرررؤذ " " كترررات الارررار " وأخرجررره الرتمرررذي يف 

كترررات " ، وأخرجرره ابرررن ماجررره يف "832" " برررات القرررول مثررل مرررا يقرررول املرررؤذ " " كترررات ا ذا  " الومحررائي يف 
 "820" " بات ما يقال إذا أذ  املؤذ " " ا ذا  والمحوة في ا
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" ، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف "173" فأخرجررره ممحرررهلل   وأملللا حلللديث ابلللن عملللر 
برات فمرل  " "كترات املواررب" ، وأخرجه الرتمرذي يف "321" " بات ما يقول إذا تع املؤذ " " كتات الاار

" " بوررررد ا ذا  بررررات الاررررار عهللررررل الورررريب " " كتررررات ا ذا  " ، وأخرجرررره الومحررررائي يف " " "1313الورررريب 
388" 

، وانفرررد بره عرن البررراري، وأخرجره أبررو داود "173"فأخرجره ممحرهلل    وأملا حلديث عمللر بلن الخطللاب
 "328" "بات مايقول إذا تع املؤذ " "يف كتات الاار"

، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود "173"فأخرجرره ممحررهلل    ي وقللاصوأمللا حللديث سللعيد أبلل
برات " " كترات الارار " ، وأخرجره الرتمرذي يف "323" " بات ما يقول إذا تع املؤذ " " كتات الاار" يف 

بررررات " " كتررررات ا ذا " ، وأخرجرررره الومحررررائي يف "210" " ماجرررراء مررررا يقررررول الرجررررل إذا أذ  املررررؤذ  يف الرررردعاء
برررات مرررا يقرررال إذا أذ  " " كترررات ا ذا  والمحررروة في رررا" ، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف "387" " لررردعاء عورررد ا ذا ا

 "821" " املؤذ 
 :شرح ألفاظ األحاديث

 .أي موت املؤذ  با ذا ":  ِإَذا َسِمْعُتُم النَِّداءَ " 
أي "  ِمثْلَل َملا يَلُقلولُ  "ب كرل كهللمرة، الفاء  دل عهللل التوقيب فتكرو  ملتابورة عقر": فَلُقوُلوا ِمْثَل َما يَلُقولُ  "

ي يف الو مرة ورفرع الاروت، ويمحرتثىن  ملشرا ة با لفراظامثل كل مجهللة يرتهللفظ  را املرؤذ  مرن أذكرار ا ذا ، واملرراد 
كمررا يف حررديث عمررر بررن امةررات " ال حللول وال قللوة إال بللاهلل  "مررن ألفرراظ ا ذا  احليوهللتررن فررإ  املتررابع يقررول 

.                                                                                      
: يوافررق أمررر اهلل  ورراى يف رولرره وهررذا أمررر مورره  ،"اللهللم صللل علللى محمللد:" أي رولرروا ": َصلللُّوا َعلَلليَّ "
 َِلوا َعَليِه َوَسللِّموا َتسلليًماِإنَّ اللَّلَه َوَمالِئَكَتُه ُيَصِلوَن َعَلى النَِّبيِّ يا َأيلَُّها الَّذيَن آَمنوا ص   [سرورر ا حرزات :
33] 

: والارار مرن اهلل عهللرل رسروله لريس موواهرا كمرا ررال بورض أهرل الوهللر :" رال شريروا ابرن عثيمرن رمحره اهلل
إ  الاررار مررن اهلل الرمحررة، ومررن املائكررة ايسررت فار، ومررن ا دمررن الرردعاء، ف ررذا لرريس باررحيح، بررل إ  الاررار 

ثواله عهلليه يف املا ا عهللرل، كمرا ررال أبرو الواليرة و بوره عهللرل ذلرك ا ققرو  مرن أهرل الوهللر ، ويردل عهللرل  عهللل املرء
]   ُأوللللِكَك َعلَلليِهم َصللَلوات  ِمللن رَبِِّهللم َورَحَمللة  َوُأوللللِكَك ُهللُم الُمهتَللدونَ :  بةررا  القررول ا ول، رولرره  ورراى

ا مررل يف الوةررف امل ررايرر؛    الرمحررة  كررو  لكررل أحررد و ، فوةررف الرمحررة عهللررل الاررهللوات، [138: سررورر البقرررر
جممررروع " ] مررررر أثرررىن اهلل عهلليررره يف املرررا ا عهللرررل عشرررر مررررات، وهرررذه نومرررة كبرررنر عهللرررل حممرررد  لفمرررن مرررهلل... 

 .([9/333)الفتاوا 
َهلا َمْنزِلَلة  ِفلي اْلَجنَّلِة فَِإنلَّ :" بقولره  الوسيهللة املررادر يف احلرديث عرف را الوريب " : ثُمَّ َسُلوا اهلل ِلي اْلَوِسيَلةَ  "

 .ورجاله هذا سيتحقق إ  شاء اهلل "و الَ تَلْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهلل, َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأنَا هُ 
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 .أي وجبص له " :َحلَّْت له الشََّفاَعةُ  "
عهللررل البرراري،   رراع وبييف ألفرراظ ا ذا  عهللررل الشررةر   ارتاررر ": اللِللُه َأْكبَلللُر اللِللُه َأْكبَلللرُ : ِإَذا قَللاَل اْلُمللَؤذِّنُ "

  املراد هرو بيرا  لفرظ وهكذا البقية   ،فقد ذكر من التكبن اثوتن والش ادر مرر لكل نوع واحليوهللة مرر لكل نوع
 .املتابع املواسب لكل مجهللة

َة ِإالَّ بللاهلل " اهلل إي  ةأي عهللررل طاعرر: ، ويررروراحلركررة، أي ي حركررة وي اسررتةاعة: احلررول": الَ َحللْوَل َوالَ قُلللوَّ
بوراء كهللمرة جديردر : ومووراه" الوحرص " باهلل، ويةهللق عهللي ا اختااراع احلورهللة أو احلولقة، وهذا يمحمل يف الهلل ة ت 

، واحليوهللرة لرةهللة، واحلمدبحمن كهللمتن أو أكثر، أو من مجهللة، ضيث  دل عهللل املوىن املرراد، ومثهلل را البمحرمهللة، والمحر
 .وغنها

إذا : إذا ررال بمحر  اهلل، وسربحل: بمحرمل: ا فوال ال  أخذت من أتائ ا سربوة:" ةرز رمحه اهللرال ابن امل
إي وي ررور إذا ررال ي حرول : إذا رال ي إله إي اهلل، وحوررل: إذا رال احلمد هلل، هيهللل: رال سبحا  اهلل، ومحدل

إذا رررال أطررال : ك، وزاد الثورراليب طبهللررقإذا رررال ُجوهللررص فررداء: إذا رررال حرري عهللررل الفررا ، وجوفررل: حيوررلو برراهلل، 
 .](333/ 2)، وفتح املوو  (21/ 2)انظر املف   [ "إذا رال أدام اهلل عزك: اهلل بقالك، ودموز

 .أي خالااع من رهللبه يف روله مثل ما رال املؤذ  يف مجيع ألفاظه ":ِمْن قَلْلِبهِ  "
 . دت أي ا املؤذ  بكذا وأنا أش د مثهللكش: الواو عاطفة عهللل حمذوف، والتقدير " : َأْشَهدُ و أنا " 

 :من فوائد األحاديث
 فَلُقولُلوا ِمثْلَل َملا يَلُقلولُ :" ا حاديث دليل عهللل مشروعية متابوة املؤذ ، ويف ررول الوريب  :الفائدة األولى

اسررتدل مرررن يقرررول بوجررروت متابورررة املرررؤذ ، والاررروات اسررتحبات املتابورررة وهرررو ررررول مج رررور الوهللمررراء، و قررردمص  "
 .دلت ا يف احلديث المحابقأألة باملمح

ا حاديث دليل عهللل أ  املتابع يقول مثل مرا يقولره املرؤذ  مجهللرة مجهللرة إي يف احليوهللترن كمرا  :الفائدة الثانية
وحرديث عبرد  فيحمل الوام يف حرديث أر سرويد " ال حول وال قوة إال باهلل :" فيقول يف حديث عمر 

عهللرررل امرررراص يف حرررديث عمررررر باسررررتثواء " فَلُقولُللللوا ِمثْللللَل َمللللا يَلُقللللولُ :" ه اهلل برررن عمرررررو رضررري اهلل عو مررررا يف رولررر
احليوهللترررن فإنررره يقرررول ي حرررول وي ررررور إي بررراهلل، و   املورررىن مواسرررب اجابرررة احليوهللرررة باحلورهللرررة، وبررره ررررال مج رررور 

قرول املرؤذ  إي وكرأ  المحرامع ليرب مجيرع ألفراظ الرذكر والثوراء يف ا ذا  كمرا ي([ 2/91)انظرر الفرتح . ] الوهللماء
فاملواسررب لهللوبررد إظ ررار عجررزه عررن "  َحلليَّ َعلَللى اْلَفللاَلحِ . َحلليَّ َعلَللى الصَّللاَلةِ " يف الوررداء إى حمررور الاررار بررر 

 .عانة اهلل  واى و قويته له و وفيقه ويف هذا غاية احلمحن يف املواسبةاحمور ذلك وافتقاره 
فهللررريس مرررن املواسرررب أ  نواديررره  رررا " َحللليَّ َعلَلللى اْلَفلللاَلحِ . ةِ َحللليَّ َعلَلللى الصَّلللالَ "  " و   املرررؤذ  يورررادي برررر 
 .وارك وإ ا املواسب احلورهللة كما  قدم برتديدنا احليوهللتن    يف هذا 

كررا  موشرر اع   نرررارا القرررآ  ومرر" فَلُقولُللوا ِمثْللَل َمللا يَلُقللولُ :" يرردخل يف عمرروم رررول الورريب  :الفائللدة الثالثللة
بادر يفوت ورت ا  اف القراءر والذكر والدعاء فايفوت ورت ا، وكرذلك الةرائف بذكر أو دعاء؛    ااجابة ع
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والرررذكر مشرررروع يف الةرررواف، فإجابرررة املرررؤذ   ،ب املرررؤذ  حرررال طوافررره    إجابرررة املرررؤذ  مرررن الرررذكريررربالبيرررص ل
حررال إي يف ا حرروال الرر  هنررل الشرررع في ررا عررن الررذكر كرردخول امرراء و  ،مشررروعة مررن كررل إنمحررا  عهللررل أي حررال

 .اجلماع وحنو ذلك
 وهل المصلي يجيب المؤذن؟

 ([1/170)انظر املدونة . ] ليبه إذا كا  يف الوفل دو  الفرك، وبه رال مالك: قيل
([ 1/111) انظرررر املوتقرررل . ] كرررا  يف نفرررل أو فررررك، وبررره ررررال بورررض املالكيرررة  ءع ليبررره مةهللقررراع سررروا :وقيلللل

) وااناررراف ( 19) انظررر ايختيرررارات ص . ]  يميرررة  ونقهللرره مررراحب ااناررراف وغررنه عرررن شرررير ااسررام ابرررن
1/323]) 

، (2/77) انظرر امل رر  . ] ي ليبره إ  كرا  يارهللي مةهللقراع، وبره ررال أكثرر أهرل الوهللر  وهرو الاروات :وقيلل
انظرررر شرررر  مرررحيح البرررراري ] وهرررو اختيرررار شررريروا ابرررن عثيمرررن ([ 1/117) ، واجملمررروع (1/111) واملوتقرررل 

 ([2/312) الةبوة املارية 
متفرق عهلليره، و   متابورة املرؤذ  ذكرر كثرن  راف "إن فلي الصلالة لشلغاًل :"  ويدل لذلك قول النبي

 .ميد بود الوةاس أو التووذ من وسواس الاار ف ي كهللمات يمحنر ي بأس  احالت
 :وهل المؤذن يجيب نفسه؟ قوالن ألهل العلم

،    املررؤذ  ُيمحررمع نفمحرره فيكررو  مرررو ليررب نفمحرره؛ لومرروم حررديث أر سررويد وحررديث ابررن ع: قيللل
 .مأموراع بااجابة
يرردل عهللررل التفريررق بررن املررؤذ  والمحررامع، و   "  ِإَذا َسللِمْعُتُم اْلُمللَؤذِّنَ :" ي ليررب نفمحرره؛    رولرره :وقيللل

املرررؤذ  جررراء بألفررراظ ا ذا  فرررا مورررىن بتكررررار هرررذه ا لفررراظ، و   هرررذا يشررروش عهللرررل م متررره يف الترررأذين ويةيرررل 
هرذا   :"مل بن مجل ا ذا ، وا مل يف ألفاظه التتابع، وهذا القول هو الاوات، رال ابرن رجرب رمحره اهلل الفا

 .([2/113) الشير حممد بن إبراهي   ا، وفتاو (2/29) رواعد ابن رجب " ] هو ا رجح
ذلررك بررأول     ورردد املؤذنررو ، وي خيررتصإظرراهر ا حاديررث  رردل عهللررل أنرره يتررابع املررؤذ  و  :الفائللدة الرابعللة

 -:أذا ، ويف املمحألة روي   هل الوهلل 
ي ليررب إي مررؤذ  ممحررجده الررذي سياررهللي : أ  املتابوررة  كررو   ول مررؤذ ، ورررال بومرر   :القللول األول

 .([1/271) ، والفروع (2/230) انظر إكمال الوهلل  . ] فيه؛  نه هو املدعو به
ذا  ممحرموع، واحلكر  يردور مرع أا حاديث لكل استحبات متابوة كل مؤذ  أخذاع بظاهر : والقول الثاني
ذا   كرررر اسررتحبات إجابترره، وهررذا القررول هررو الارروات، واخترراره مجررع مررن أهررل الوهللرر  مررو   عهللترره، فررإذا  كرررر ا 

، وايختيررارات (1/119) انظررر اجملمرروع . ] سررام ابررن  يميررة، وشرريروا ابررن عثيمررن رمح رر  اهللاالوررووي وشررير ا
 .([2/71) ، واملمتع (19)ص 
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 :وهل يجيب من صلَّى ثم سمع مؤذناً بعد الصالة ؟ قوالن ألهل العلم
) ، وكشراف القوراع (1/108) انظرر ااناراف . ] ي ليب،  نره غرن مردعو  رذا ا ذا  فرا يتابوره :قيل

1 /233]). 
اختراره ليب املؤذ  ولو كا  مهللل، لوموم ا حاديث الدالة عهللل مشروعية املتابوة لكرل مرن ترع، و  :وقيل

 .([2/71) انظر املمتع . ] شيروا ابن عثيمن 
ومن استمع لاذا  عررب املرذياع، فرإ  كرا  يُوقرل عهللرل اهلرواء مباشررر يف نفرس وررص الارار شررعص متابوتره 
وإجابته؛ لوموم ا حاديث الدالة عهللرل مشرروعية املتابورة ومو را أحاديرث البرات، أمرا إذا كرا  ا ذا  ممحرجاع فرا 

 .ه؛  نه ليس باوت مؤذ  يؤذ  حقيقة يف هذا الورص شرع متابوت
 :وهل يشرع متابعة المقيم للصالة ؟ قوالن ألهل العلم

، وموت ررررل (1/107)انظررررر اانارررراف . ]  محررررن متابوررررة املقرررري  كمررررا  محررررن متابوررررة املررررؤذ  :القللللول األول
 ([1/33) اارادات 

رررد : بررايع أخررذ يف اارامررة، فهللمررا رررال أ :" ضررديث رواه أبررو داود مررن حررديث أر أمامررة (2: )واسللتدلوا
واحلديث ضويف جداع، ضوفه الوووي، وابن حجرر، وررال  " أقامها اهلل وأدامها :" رامص الاار، رال الويب 

والتهللررريص احلبررن " 103" وإرشرراد الفقيررة ص" 731" انظررر امامررة " ] لرريس هررذا احلررديث بثابررص:" ابرن كثررن 
 "[111" رر  

] املررؤذ  فيررردخل يف عمرروم مشررروعية متابوررة الورررداء  ناارامررة نررداء إى الارررار مرردر مرربررأ  : وعهللهللرروا (6)
 ([2/113) ، وفتاوا حممد بن إبراهي  (1/338)انظر شر  ابن رجب لهللبراري 

أنه ي  شرع متابوة املقي  لودم الردليل الارحيح عهللرل مشرروعية ذلرك، واختراره شريروا ابرن  :والقول الثاني
لررة عهللرل مشرروعية املتابوررة ا   املقارود با دلرة الد وهللذا األظهلر واهلل أعلللم؛([ 2/91) ترع انظرر املم] عثيمرن 

رواه أمحد يف ممحروده عرن حممرد  املو  .ةات يف الباتاملاذا  ي اارامة، وجاء ذلك مفمحراع يف حديث عمر بن 
ي  وهرو يمحرتررب الوراس تورص عثمرا  برن عفرا  وهرو عهللرل املوررب واملرؤذ  يقر:" بن ريس عن موسل بن طهللحة رال
وهرو مرن امهللفراء الرذين أمرنرا بإ براع سروته   يكرن  وجره الديلرة أ  عثمرا  و " ليمحأهل  عن أخباره  وأسرواره 

 .يتابع املقي 
ظاهر ا حاديث أ  متابوة املؤذ  مشرروطة بمحرماع ا ذا  فمرن رآه و  يمحرموه، أو مرن  :الفائدة الخامسة

فراحلك  موهللرق بالمحرماع وإ    يرره  " إذا سلمعتم  :" وة فإنه ي يتابع، لقولره   يمحموه بوضو  ميكوه من املتاب
 .كما يف وارووا اليوم

الاررار خررن " ظرراهر ا حاديررث أ  املتررابع ليررب املررؤذ  يف التثويررب لاررار الفجررر ت  :الفائللدة السادسللة
، "الاررار خررن مررن الورروم" قررول اجمليررب في"  فَلُقولُللوا ِمثْللَل َمللا يَلُقللولُ  " ثررل مررا يقررول لومرروم رولرره " مررن الورروم 

ولرريس هلررذا  " مرردرص وبررررت:" خافرراع لرربوض عهللمرراء الشررافوية واحلوابهللررة وغررنه  الررذين يقولررو  أ  اجمليررب يقررول
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هررذا استحمحررا  :" ، ورررال الارروواين رمحرره اهلل ([1/222) انظررر التهللررريص ] أمررٌل كمررا ذكررر احلررافظ ابررن حجررر 
 [1/233) سبل المحام " ] مدمن رائهلله، وإي فهلليس فيه سوة  وت

ي حرول وي ررور إي براهلل : ي يف احليوهللترن يقرول إوعهلليه فاملتابع يقول مثل ما يقرول املرؤذ  يف مجيرع ألفاظره 
 .يف البات لورود الوص بذلك كما يف حديث عمر بن امةات " 

ة مرن ا ذا ، ي مو را دل عهللل أ  متابوة املرؤذ   كرو  عقرب كرل مجهللر ظاهر ا حاديث  :الفائدة السابعة
وي يتأخر عو ا، و ذا  تحقق املتابوة الاحيحة؛    من الواس من يوافق املؤذ  يف ا لفراظ وهرذا مرن ا خةراء 

 .املشت رر
يف ا حاديررث بيررا  مررا يتوهللررق بررا ذا  مررن سررون وفمررائل امررب اهلل  ورراى  ررا عهللررل عبرراده  :الفائللدة الثامنللة

الوباد مو ا بن ممحرتقل وممحرتكثر وبرن مبرادر ومفررر، وهري مخرس سرون يف مخرس و  ،مخس مرات يف اليوم والهلليهللة
 -:فرائض يتحال مو ا مخمحاع وعشرين سوة يف اليوم والهلليهللة  توهللق با ذا ، وهذه اممس سون كما يهللي

يف البرررات،  متابورررة املرررؤذ ، كمرررا دّل عهللي رررا حرررديث أر سرررويد وحرررديث ابرررن عمرررر وحرررديث عمرررر  (2)
 ". ِمْن قَلْلِبهِ "وة، شريةة أ  يكو  رهللب القائل خمهللااع مورواع  ا نةق به، لقوله دخول اجل: وفمهلل ا
َأْن الَ ِإل للَه  َأْشللَهدُ  :"يف البررات أ  يقررول بوررد الشرر اد ن مررا جرراء يف حررديث سررود بررن أر وررراص  (6)

للٍد َرُسللوالً َوبِاإِلْسللاَلِم ِدينللاً ِإالَّ اهلل َوْحللَدُه الَ َشللرِيَك لَللُه, َوَأنَّ ُمَحمَّللداً َعْبللُدُه َوَرُسللولُُه, رَ   ِضلليُت بِللاهلل رَبَّللاً َوِبُمَحمَّ
 :و ا يدل عهللل أ  ا مح يف موضع هذا الذكر بود الش اد ن ي بود ا ذا "

أي "  َوَأنَللا َأْشللَهدُ  " اوأيمرراع  الروايررة ا خررر "  َأْشللَهدُ : َمللْن قَللاَل ِحلليَن َيْسللَمُع اْلُمللَؤذِّنَ  "حررديث البررات  -أ
 .أش د كما  ش د أنص أي ا املؤذ  وأنا

َمللْن قَللاَل ِحلليَن :" رررال رسررول اهلل : رررالمررا أخرجرره أبررو عوانررة بمحرروده عررن سررود بررن أر وررراص  -ب
بِللاهلل رَبَّللاً  َأْن الَ ِإل لَه ِإالَّ اهلل َوْحللَدُه الَ َشللرِيَك لَلُه, َوَأنَّ ُمَحمَّللداً َعْبللُدُه َوَرُسلولُُه, َرِضلليتُ  َأْشللَهدُ : َيْسلَمُع اْلُمللَؤذَِّن 

 "1/271" أخرجه أبو عوانة يف ممحوده  " َوِبُمَحمٍَّد َرُسوالً َوبِاإِلْساَلِم ِديناً ُسِفَر َلُه َذنْلُبهُ 
 " ُسِفَر َلُه َذنْلُبهُ " م فرر الذنوت، لقوله: وفمل هذا الذكر 

و قردم أ  مورىن , " َصللُّوا َعلَليَّ  فَلُقوُلوا ِمْثَل َملا يَلُقلوُل, ثُلمَّ :" بود ا ذا ، لقوله الاار عهللل الويب  -3
 .الاار عهلليه هي الثواء عهلليه يف املا ا عهللل

أ  اهلل  واى يثر  عهلليره يف املرا ا عهللرل عشرر مررات ويالره مرن شررف وفمرل عظري ، : ذلك فولوفمل من 
، وأفمرررل مررري ة لهللارررار هررري الارررار " فإنللله ملللن صللللى عللللي صلللالة صللللى اهلل عليللله بهلللا عشلللر:" لقولررره 

 ... ".الهلل   مل عهللل حممد وعهللل آل حممد:" براهيميةاا
 تهكمرررا يف حرررديث ابررن عمررررو رضررري اهلل عو مرررا يف البرررات، ومررري   سررؤال اهلل  وررراى الوسررريهللة  مرررد  -4

اللهلللم رب هلللذه :" ملللن قلللال حلللين يسلللمع النلللداء:" ررررال جررراءت يف حرررديث جرررابر عورررد البرررراري أ  الوررريب 
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حملداً الوسليلة والفضليلة وابعثله مقاملاً محملوداً اللذي وعدتله, حللت الدعوة التامة والصالة القائملة, آت م
 "له شفاعتي يوم القيامة

: ابررن عمررر رضرري اهلل عو مررا يف البررات وهررو ثوالفمررل جرراء يف آخررر احلررديث المحررابق وكررذا يف آخررر حرردي
شررفاعة أي وجبررص واسررتحق ا، ف ررذا الررذكر مررن أسرربات نيررل "  حلللت" لرره يرروم القيامررة، وموررىن   شررفاعة الورريب

 .يوم القيامة  الويب
أ  رجرراع :" الرردعاء بررن ا ذا  واارامررة، دّل عهللررل ذلررك حررديث عبررد اهلل بررن عمرررو رضرري اهلل عو مررا -5

 "قلل كملا يقوللون, فلإذا انتهيلت فسلل تعطله :"يا رسول اهلل ، إ  املرؤذنن يفمرهللونوا، فقرال رسرول اهلل : رال
ومررحيح الكهللرر  الةيررب لالبرراين ( 1/138)انظررر نتررائج ا فكررار ] . حمحرروه ابررن حجررر وا لبرراينو رواه أبررو داود، 

 ([81) ص 
إجابررة الرردعاء، وهررذا مررن فمررل اهلل  ورراى الواسررع عهللررل عبرراده، ويررا ممحررارر مررن  رررددت عهلليرره هررذه  :وفضللله

يف  –دخول اجلوة، وم فررر الرذنوت، وثوراء اهلل عهلليره يف املرا ا عهللرل عشررا، والشرفاعة، وإجابرة الردعاء : الفمائل
اررريبه مو رررا إي القهلليرررل إ    يكرررن نمخمحررراع وعشررررين مررررر يف عبرررادر واحررردر وهررري ا ذا  و  يكرررن  –اليررروم والهلليهللرررة 

 .حمروماع واهلل املمحتوا 
جررور و ووع ررا مررع عظمت ررا ومررن ذلررك مررا يف ا حاديررث فمررل اهلل  ورراى عهللررل هررذه ا مررة  مرراعفة ا  -9

 .ذا اشتمهللص عهلليه عبادر واحدر من الوبادات وهي ا 
 ". ِمْن قَلْلِبهِ "ديلة عهللل أ  ا عمال يبد هلا من ااخاص هلل  واى لقوله  يف حديث عمر  -20
 .يف حديث ابن عمرو ما يدل عهللل اختااص الوسيهللة املذكورر بوبيوا  -22
 .يف حديث ابن عمرو رضي اهلل عو ما إثبات الشفاعة -26
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 ِب الشَّْيَطاِن ِعْنَد َسَماِعِهَباُب َفْضِل اْلَأَذاِن َوَهَر
 

ْوررُص َرُسرروَل الهللّرره  : رَرراَل   َعرْن ُمَواو يَررةَ  -20 رواه  .«اْلُمَؤذِّنُللوَن َأطْللَوُل النَّللاِس َأْعَناقللاً يَلللْوَم اْلِقَياَمللةِ »:يَرُقررولُ   تَ 
 ممحهلل 
 

 :ترجمة راوي الحديث
شري ا مروي، أمرن املرؤمون، ولرد هو مواوية بن مرر بن حرت بن أمية بن عبرد سرس برن عبرد موراف القر 

سرهلل  أ، واختار ابرن حجرر ا ول، وأمره هورد بورص عتبرة، روريل بثاث عشر  ،وريل بمحبع ،ربل البوثة  مس سون
ممحرهللماع وكرت   إنره أسرهلل  عرام القمرية، وأنره لقري الوريب : يقرول هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هود، وكا  مواويرة 

 .ام الفتح، وأخته هي أم املؤمون أم حبيبة بوص أر سفيا  رضي اهلل عو اإسامه من أبيه وأمه مث أظ ره ع
حويورراع، وأعةراه مررن غوررائ  هرواز  مائررة بورن، وأربوررن أوريررة، وكرا  هررو وأبروه مررن املؤلفررة  وشر د مررع الوريب 

لره الوريب  ، وويه عمرر الشرام بورد أخيره يزيرد، وأررره عثمرا ، دعرارهللو  ، وحمحن إسام ما، وكترب لرسرول اهلل 
 مرات مواويرة :" رواه الرتمرذي، ررال ابرن حجرر  "بله  اللهم اجعلله هاديلاً مهلدياً واهلد:" بقوله  يف رجرب

 ([3/120) ، واامابة (3/209)انظر أسد ال ابة ". ] سوة ستن عهللل الاحيح رضي اهلل عوه وأرضاه
 :تخريج الحديث

كتررات ا ذا  والمحرروة " أخرجرره ابررن ماجرره يف ، وانفرررد برره عررن البرراري، و " 178" احلرديث أخرجرره ممحررهلل  
 "823" " بات فمل ا ذا  وثوات املؤذنن" " في ا 

 :شرح ألفاظ الحديث
هررو بفررتح مهررزر أعواررراع مجررع عوررق، واختهللررف  ": َأْعَناقللاً :" رررال الوررووي " :اْلُمَؤذِّنُللوَن َأطْللَوُل النَّللاِس َأْعَناقللاً " 

اهلل  وراى؛    املتشروف يةيرل عوقره إى مرا  ةثرر الوراس  شروفاع إى رمحرأك: المحهللف وامهللف يف موواه، فقيرل مووراه
 .يتةهللع إليه، فموواه كثنر ما يرونه من الثوات

إذا أجلررر  الوررراس الوررررأ يررروم القيامرررة طالرررص أعورررار   لرررئا يوررراهل  ذلرررك الكررررت  :"وقلللال النضلللر بلللن شلللميل
 .والورأ

 .موواه أكثر أ باعاع : ، وريلبةول الووقموواه أهن  سادر ورلساء، والورت  اف المحادر  :وقيل
( إعواررراع )ورواه بومرر   : "ورررال القاضرري عيرراك وغررنه" موورراه أكثررر الورراس أعمررايع  :"وقللال ابللن األعرابللي

 .](111/ 3)شر  الوووي ملمحهلل  [" بكمحر اهلمزر أي إسراعاع إى اجلوة، وهو سن الووق
 :من فوائد الحديث
ل فمرل ا ذا  وعظري  رردر مراحبه يروم القيامرة، واختهللرف ملراذا   يرؤذ  احلديث دليل عهلل :الفائدة األولى

 مع عظي  فمل املؤذ ؟ الويب 
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ملرا يشرمل عهلليره ا ذا  مرن الشر ادر بالرسرالة، :   يرؤذ  واعترذر عرن كرو  الوريب :" رال القرطيب رمحه اهلل
 ن توه التأخر، وإ  كرا  لره حاجرة أو  إ ا  رك ا ذا  ملا فيه من احليوهللة؛ وهي أمٌر، فكا  ي يمحع أحدٌ  :وقيل

فقرال  يف ش ل عوه بأمور املمحهللمن، وهذا هو الاحيح، ورد مر  برذلك عمرر   نه كا  : وقيلضرورر، 
 ([2/13) املف   " ] لوي امافة  ذنص " 

مافرررة، وخهللفررراله الراشررردين ينشررر اهل  با ومرررا اختررراره القررررطيب رمحررره اهلل هرررو الاررروات، فهللررر  يرررؤذ  الوررريب 
ينشرر ل عررن م مررات املمحررهللمن خامررة يف الررزمن الورررص فاامررام يتوهللررق برره مجيررع شررؤو  الورراس، ولررو  فرررغ ملراربررة 

ابررررن أر شرررريبة يف مارررروفه  هروا" لررررو أطقررررص ا ذا  مررررع امافررررة  ذنررررص:" المحررررابق ومررررن ذلررررك رررررول عمررررر 
(1/223) 

مامرة وبره ررال احلوابهللرة وهرو الرراجح عورد اسرتدل باحلرديث مرن يررا  فمريل ا ذا  عهللرل اا :الفائدة الثانيلة
 .الشافوية

 " اْلُمَؤذِّنُوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقاً يَلْوَم اْلِقَياَمةِ :" ضديث البات رال الويب  (2:)واستدلوا
اللهلم أرشلد األئملة  ,اإلمام ضامن والمؤذن ملؤتمن:" رال  أ  رسول اهلل  حديث أر هريرر  (6)

 "2878" رواه أبو داود والرتمذي، ومححه ا لباين يف محيح اجلامع حديث رر   "واسفر للمؤذنين
"   فا من متةوع بومهلله، والمامن لب عهلليه فورل مرا الترزم برهاأ  ا مانة أعهللل من المم: ووجه التفميل

 ([1/73) انظر اجملوع ] 
 يء جللن وال شللال يسللمع مللد  صللوت المللؤذن إنللس وال:" رررال أ  الورريب حررديث أر سررويد  (3)

 .رواه البراري" إال شهد بيه يوم القيامة
لو يعللم النلاس ملا فلي النلداء والصلف األول ثلم للم :" رال أ  رسول اهلل  حديث أر هريرر  (4)

 .متفق عهلليه "يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا
جررره لهللشرررافوية وروايرررة عورررد أ  اامامرررة أفمرررل مرررن ا ذا ، وهرررو ررررول احلوفيرررة واملالكيرررة وو  :والقلللول الثلللاني

 ([117/ 1)، وم   ا تاج (1/233) انظر فتح القدير . ] احلوابهللة
إذا حضلرت الصلالة فليلؤذن لكللم :" ديث مالرك برن احلرويرث ررال لورا رسرول اهلل ضر( 2: ) واسلتدلوا

 .رواه البراري وممحهلل " أحدكم وليؤمكم أكبركم
مل حايع وأفمل، واعتبرار فمريهللته، يف حرن أنره   يشررتر أ  اامامة خيتار هلا من هو أك :ووجه التفضيل

 ([2/318) ، وسبل المحام (2/33)انظر امل   . ] دحيف املؤذ  شرطاع وإ ا أي أ
 .وامهللفاء من بوده كانوا أئمة و  يكونوا مؤذنن وي خيتارو  من ا مور إي أفمهلل ا أ  الويب  (6)

 .أدلت   رئل بأفمهللية املؤذ  عهللل اامام، لقو والراجح من القولن القول ا ول القا
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وإمامررة امهللفرراء الراشرردين فكانررص متويوررة عهللرري    وأمررا إمامترره :" رررال شررير ااسررام ابررن  يميررة رمحرره اهلل
فإهنرررا وظيفرررة اامرررام ا عظررر ، و  يكرررن ميكرررن اجلمرررع بيو رررا وبرررن ا ذا ، فارررارت اامامرررة يف حق ررر  أفمرررل مرررن 

 ([30)ايختيارات ص " ] وإ  كا  أكثر الواس ا ذا  أفملذا ؛ ماوص أحواهل ، ا 
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َّ َعرْن َأر  ُهَريْرررََر و  -22 َولَللُه  : ويف روايرة»ِإَذا نُللوِدَي لِلصَّلاَلِة َأْدبَلللَر الشَّلْيطَاُن لَللُه ُضللَرا   » :رَرالَ ، أَ َّ الوَّرريب 
َحتَّلى ِإَذا ُقِضلَي . َيْسَمَع التَّْأِذيَن, فَِإَذا ُقِضَي التَّْأِذيُن َأقْلَبَل, َحتَّلى ِإَذا ثُللوَِّب بِالصَّلاَلِة َأْدبَللرَ  َحتَّى الَ  «ُحَصاص  

يَللْذُكُر ِمللْن  اذُْكللْر َكللَذا, َواذُْكللْر َكللَذا, ِلَمللا لَللْم َيُكللنْ : يَلُقللوُل لَللهُ . التَّْثِويللُب َأقْلبَللَل, َحتَّللى َيْخِطللَر بَلللْيَن اْلَمللْرِء َونَلْفِسللهِ 
                 .«َحتَّى َيَظلَّ الرَُّجُل َما يَْدِري َكْم َصلَّى. قَلْبلُ 

 .«َوُهَو َجاِلس  . فَِإَذا َلْم يَْدِر َأَحدُُكْم َكْم َصلَّى فَلْلَيْسُجْد َسْجَدتَلْينِ »: ويف رواية 
النِّللللَداَء بِالصَّللللاَلِة, َذَهللللَب َحتَّللللى َيُكللللوَن َمَكللللاَن ِإنَّ الشَّللللْيطَاَن ِإَذا َسللللِمَع »: مرفوعرررراع َجرررراب ر  وملمحررررهلل  مررررن حررررديث 

 .«الرَّْوَحاءِ 
تٌَّة َوَثاَثُوَ  م ياع : َفمَحأَْلُتُه َعن  الرَّْوَحاء ؟ فَرَقالَ : رَاَل ُسهلَلْيَما ُ       . ه َي م َن اْلَمد يَوة  س 

 

 :تخريج الحديثين
" برات فمرل الترأذين " " كترات ا ذا "  ، وأخرجره البرراري يف" 179" حديث أر هريرر أخرجره ممحرهلل  

 "301." 
 .، وانفرد به عن البراري" 177" فأخرجه ممحهلل   وأما حديث جابر 

 :شرح ألفاظ الحديثين
 المرار بم  الماد خروج الريح من الدبر باوت، وهل هو حقيقة؟ ": َلُه ُضَرا    "

 .حيمل عهللل ظاهره وأنه ضرار حقيقة :قيل
 .ا كواية عن شدر هربه وخوفه عود إدبارهليس حقيقة وإ  :وقيل

وضررار الشريةا  حممرول عهللرل ظراهره عورد كثرن مرن الوهللمراء، ومرو   مرن  أولرره، :" ررال ابرن رجرب رمحره اهلل
 ([3/213) فتح الباري يبن رجب " ] وي حاجة لذلك

 .هو شدر الودو والفرار: هو المرار، وريل: ريل ": َوَلُه ُحَصاص   "
أي  يءثرروت بمرر  الثرراء، و شررديد الررواو املكمحررورر، مررن ثررات إى الشرر ": ثُلللوَِّب بِالصَّللاَلِة َأْدبَلللرَ َحتَّللى ِإَذا  "

نررادا هلررا بررا ذا ، وجرراء يف أ  رجررع إليرره، واملررراد إرامررة الاررار،    مقرري  الاررار رجررع إى الرردعاء إلي ررا بوررد 
 "فإذا سمع اإلقامة ذهب:" رال  الرواية ا خرا عود ممحهلل  التاريح بأ  املراد بالتثويب اارامة حيث

 .أي يوسوس له ": َحتَّى َيْخِطَر بَلْيَن اْلَمْرِء َونَلْفِسهِ  "
اه فهنَّل" زاد ممحرهلل  مرن روايرة عبرد ربره عرن ا عررج :" ررال ابرن حجرر رمحره اهلل ": اذُْكْر َكلَذا, َواذُْكلْر َكلَذا "
  يكررن عهللررل ذكررره ربررل  يءأي لشرر "يللذكر  مللا لللم يكللن" ه وذِكللره مللن حاجاتلله مللا لللم يكللن يللذكر, قوللله اومنَّلل

وهررذا مشرراهد فالشرريةا  حيررول بيورره وبررن خشرروعه ومررا ه بتررذكنه مررا  ([ 2/73) الفررتح ] " دخولرره يف الاررار
 .يذكر بل ما ي ميكن له فوهلله أحياناع 

 .املقاود سجود المح و": َوُهَو َجاِلس  . فَلْلَيْسُجْد َسْجَدتَلْينِ  "
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 .أي إذا تع ا ذا   جل الاار":  َء بِالصَّاَلةِ ِإَذا َسِمَع النَِّدا" 
يبوررد عررن  –كمررا أخرررب الررراوي -بفررتح الررراء وباحلرراء واملررد، وهررو مكررا  ": َحتَّللى َيُكللوَن َمَكللاَن الرَّْوَحللاءِ  " 

 .املديوة ستة وثاثو  مياع، فاملمحافة طويهللة لهلل اية كل ذلك لئا يمحمع التأذين ولشدر وروه عهلليه
 :ديثينمن فوائد الح

احلرديثا  يردي  عهللرل فمرل ا ذا  وعهللرو رردره، وعظري  أثرره حرت أ  الشريةا  يهللحقره موره  :الفائدة األولى
حن يفر وله ضرار ويف مردا بورده عرن املديورة بوحرو سرتة وثاثرن مرياع، وذلرك لشردر كهللمرة  ههول كبن يف حال

 ([3/112) القاري  انظر عمدر. ] التوحيد عهلليه وإظ ار شوائر ااسام فيدبر بويداع 
ولررذا ف ررر  بورررض المحررهللف اا يرررا  برررا ذا  ولرررو برردو  مرررار عورررد امررروف مررن اجلرررن والشرررياطن، ولررريس يف 

 .احلديث ما يدل مراحة عهللل ذلك 
عهللرررل أ  مرررن أسررربات المحررر و يف الارررار، وسوسرررة الشررريةا   اسرررتدل ضرررديث مواويرررة  :الفائلللدة الثانيلللة

يل لمحرجود ارعود الشك يف عدد ركوات الارار، وسريأيت مزيرد  ف لهللوبد ، ويف احلديث مشروعية سجود المح و
 .المح و عود الكام عهللل أحاديثه

ديلة عهللل حررص الشريةا  عهللرل ااخرال بارار الوبرد وذهرات  يف حديث أر هريرر  :الفائدة الثالثة
 .لخشوعه بتذكنه ما  يذكر وبالتهللبيس عهلليه حت ي يدري ك  مهلل

عهللرل أ  برن ا ذا  واارامرة فامرل مرن الوررص، وأ  هرذا  ل ضرديث أر هريررر اسرتد  :الفائدة الرابعة 
الفامررل اليمحررن ي يررؤثر عهللررل أداء الاررار يف أول ورت ررا، خافرراع ملررن اشرررتر يف إدراك فمرريهللة الورررص أداء الاررار 

 .بود دخول ورت ا مباشرر
خرروج املررء مرن املمحرجد حرال الزجرر عرن  أخذ بوض أهل الوهلل  من حديث مواوية  :الفائدة الخامسة

ا ذا  وبورده لرئا يشررابه الشريةا  الررذي يفرر عورد ترراع ا ذا ، وأمرا الو رري عرن امرروج مررن املمحرجد بوررد ا ذا  
كورا روروداع يف املمحرجد مرع : اء رالثل ن حاجة فقد جاء الو ي فيه مرحياع يف محيح ممحهلل  من حديث أر الشو

باررره حررت خرررج مررن املمحررجد،   بورره أبررو هريرررر أمررن املمحررجد ميشرري فذ  املررؤذ ، فقررام رجررل أفرر أر هريرررر 
 "أما هذا فقد عال أبا القاس  :" فقال أبو هريرر 

جواز التاريح وعدم الكواية عرن ألفراظ  "َأْدبَلَر الشَّْيطَاُن َلُه ُضَرا    :"أخذ من روله  :الفائدة السادسة
 .رورر إى التاريح  ااملوايب املمحتقبح تاع ا إذا دعص احلاجة أو الم
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َباُب اْسِتْحَباِب َرْفِع اْلَيَدْيِن َحْذَو اْلَمْنِكَبْيِن َمَع َتْكِبيَرِة اْلِإْحَراِم، َوالرُُّكوِع، َوِفي 
 الرَّْفِع ِمَن الرُُّكوِع، َوَأنَُّه َلا َيْفَعُلُه ِإَذا َرَفَع ِمَن السُُّجوِد

 

ثُلمَّ  . ِإَذا قَلاَم لِلصَّلاَلِة, رَفَلَع يََديْلِه َحتَّلى َتُكونَلا َحلْذَو َمْنِكبَلْيلهِ  َرُسوُل اللِلِه  َكانَ : رَالَ  َعْن اْبَن ُعَمرَ  -26
ِلكَ  لِلَك, َوالَ يَلْفَعلُلُه ِحليَن يَلْرفَلُع رَْأَسلهُ . َكبلََّر, فَِإَذا َأرَاَد َأْن يَلرَْكَع فَلَعَل ِمْثَل ذ   َوِإَذا رََفَع ِمَن الرُُّكلوِع فَلَعلَل ِمثْلَل ذ 

 «َواَل يَلْرفَلُعُهَما بَلْيَن السَّْجَدتَلْينِ »: ويف رواية .ِمَن السُُّجودِ 
وِإذا قللاَم مللَن الللرَّكَعتيِن رفللع » :ولرره يف روايررة أخرررا . «وال يفعللُل ذلللَك حلليَن َيسللُجُد »: زاد البررراري يف روايررة 

 «يَديهِ 
 .« ِإَذا َصلَّى َكبلََّر, ثُمَّ رََفَع يََدْيهِ  » :ه بوحو حديث ابن عمر وفي َمال َك ْبَن احلَُْوْير ث  ويف الاحيحن حديث 

 .«َحتَّى ُيَحاِذَي ِبِهَما فُلُروَع ُأُذنَلْيهِ  » :وله يف رواية أخرا ،  .«َحتَّى ُيَحاِذَي ِبِهَما ُأَذنَلْيهِ »: ويف رواية ملمحهلل  
 

 :ترجمة راويي الحديثين
 .ابن عمر رضي اهلل عو ما  قدمص  رمجته يف كتات ااميا 

، رردم مررع نفررر ابررن احلرارث الهلليثرري : أبررو سرهلليما  مالررك برن احلررويرث، ويقرال :وأملا الللراوي الثللاني فهلو
لتبوك كما ذكر ابرن سرود رمحره اهلل، وكرانوا  شرببة متقراربن و وهللمروا مرن الوريب  زوهو يتج  من رومه عهللل الويب 

 وريل أربع و محون، رال ابرن حجرر مث رجووا إى  أههلل  ، سكن مالك البارر، ومات في ا سوة أربع وستن ،
) انظررر ايسررتيوات . ] رضرري اهلل عورره وأرضرراه" وا ول هررو الاررحيح وبرره جررزم ابررن المحرركن وغررنه:" يف اامررابة

 ([9/31) ، واامابة (9/108
 :تخريج الحديثين

" " كترررات ا ذا  " ، وأخرجرره البرررراري يف "190" أخرجرره ممحرررهلل   حللديث ابلللن عملللر رضللي اهلل عنهملللا
برررات رفرررع " " كترررات الارررار " ، وأخرجررره أبرررو داود يف "813" " رفرررع اليررردين إذا كررررّب وإذا ركرررع وإذا رفرررع برررات

" برات رفرع اليردين لهللركروع حرذاء املوكبرن" " كترات ايفتترا " ، وأخرجره الرتمرذي يف "821" "اليدين يف الارار
ات رفع اليدين إذا ركرع وإذا رفرع رأسره ب" " كتات إرامة الاار والمحوة في ا" ، وأخرجه ابن ماجه يف "1023" 

 "737" " من الركوع 
برات " " كترات ا ذا  " ، وأخرجه البرراري يف "191" أخرجه ممحهلل   وحديث مالك بن الحويرث 

بررات مررن ذكررر أنرره " " كتررات الاررار" ، وأخرجرره أبررو داود يف "818" " رفررع اليرردين إذا كرررب وإذا ركررع وإذا رفررع
برررات رفرررع اليررردين حيرررال " " كترررات ايفتترررا " ، وأخرجررره الومحرررائي يف "833" " الثوترررنيرفرررع يديررره إذا ررررام مرررن 

بررات رفررع اليرردين إذا ركررع وإذا " " كتررات إرامررة الاررار والمحرروة في ررا" ، وأخرجرره ابررن ماجرره يف "789" " ا ذنررن
 ".709" " رفع رأسه من الركوع
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 :شرح ألفاظ الحديثين
 .ااحرام رشرع في ا وباشر افتتاح ا بتكبن  أي إذا " :ِإَذا قَاَم لِلصَّاَلةِ " 
 ثويرة موكرب " َمْوك بَرْيره   "بفتح احلراء وسركو  الرذال، أي مقابرل، و" َحْذوَ "  ": َحتَّى َتُكونَا َحْذَو َمْنِكبَلْيهِ " 

 .بفتح املي  وكمحر الكاف بيو ما نو  ساكوة، وهو جممع عظ  الومد والكتف
أي ي يرفررررع يديرررره عوررررد الرفررررع مررررن المحررررجود، ويف الروايررررة  ":ْأَسللللُه ِمللللَن السُّللللُجودِ َوالَ يَلْفَعلُللللُه ِحلللليَن يَلْرفَللللُع رَ "
و ّاررل مررن هررذا أ  " وي يفوررل ذلررك حررن يمحررجد " ويف روايررة البررراري " وييرفو مررا بررن المحررجد ن"  ا خررا

 .املاهللي ي يرفع يديه إذا هوا لهللمحجود وي عود الرفع موه وي بن المحجد ن
إذا كانررص الاررار ثاثيررة أو رباعيررة وأراد أ  يقرروم مررن الركوررة الثانيررة  ":الللرَّكَعتيِن رفللع يَديللهِ  وِإذا قللاَم مللنَ " 

 .لثة رفع يديهاويشرع بالث
 .كرب  كبنر ااحرام مث رفع يديه  ":ِإَذا َصلَّى َكبلََّر, ثُمَّ رََفَع يََدْيهِ  "
 .أي أعامها ": فُلُروَع ُأُذنَلْيهِ  "

 :من فوائد الحديثين
 :أربوة مواضع من الاار يفاحلديثا  يدي  عهللل مشروعية رفع اليدين  :ائدة األولىالف

إذا ررام لهللارار رفرع :" كا  رسرول اهلل :" عود  كبنر ااحرام حلديث ابن عمر رضي اهلل عو ما :األول
([ 1/121)  انظرر اافارا ] ، وهرو حمرل ا فراأ عورد الوهللمراء "إذا مهللل كرب مث رفرع يديره:" يديه وحلديث مالك

 .والبقية حمل خاف واجلم ور عهللل مشروعيت ا
 "فإذا أراد أ  يركع فول مثل ذلك:"  إذا أراد أ  يركع؛ حلديث ابن عمر رضي اهلل عو ما :الثاني
 "وإذا رفع من الركوع فول مثل ذلك:" إذا رفع من الركوع؛ حلديث ابن عمر رضي اهلل عو ما :الثالث
:" لتش د ا ول لهللركوة الثالثة؛ حلرديث ابرن عمرر رضري اهلل عو مرا عورد البرراريإذا رام من جهللمحة ا :الرابع

مث إذا رررام مررن الررركوتن كرررب :" ، وحلررديث أر محيررد المحرراعدي عوررد أر داود رررال"وإذا رررام مررن الررركوتن رفررع يديرره
 "ورفع يديه حت حياذي  ما موكبيه، كما كرب عود افتتا  الاار

حرديث أر محيرد يف رفرع اليردين عورد الو روك مرن التشر د حرديث مرحيح، وررد  :"ررال امةرار رمحره اهلل
 ([1/133) موا  المحون " ] ش د له بذلك عشرر من الاحابة

ييرفررع املاررهللي : وخررالف اجلم ررور يف هررذه املواضررع أبررو حويفررة والثرروري وسررائر أمررحات الرررأي الررذين رررالوا
 ([2/182) ، و امل   (1/31) انظر اهلداية . ] يديه إي لتكبنر ااحرام

كررا  إذا افتررتح الاررار رفررع يديرره إى رريررب مررن   أ  رسررول اهلل  ضررديث الرررباء بررن عررازت  :واسللتدلوا
َف احلرديث واحلديث رواه أبرو داود وأمحرد وسروده ضرويف فيره يزيرد برن أر زيراد ضرويف ، َضروَّ " نيه مث ي يوودذأ

الارروات كمررا  قرردم يشرررع رفررع اليرردين يف هررذه املواضررع ا ربوررة البررراري وأمحررد والشررافوي وابررن عييوررة وغررنه ، و 
لثبوهتررا يف الاررحيحن، دو  غنهررا، فهللرريس يف التكبررن لهللمحررجود رفررٌع لهلليرردين ي ربهللرره وي بوررده وي بررن المحررجد ن  

 



 

 
 12 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

كما جاء مارحاع بذلك يف حديث ابن عمر رضي اهلل عو ما، خافاع ملرن ررال  شرروعية رفرع اليردين عورد اهلروي 
 ([2/192) انظر امل   . ] المحجود إى

 وهل يرفع المصلي يديه مع التكبير أو بعد التكبير؟
 -:أ  هذه عبادر وردت عهللل وجوه متووعة فمحن التوويع يف  ةبيق ا، وهي كما يهللي :الجواب
 .أ  يرفع يديه مع ابتداء التكبن وخيفم ما مع انت ائه :األول

فرفرع يديره حرن يكررب حرت لوهلل مرا :" عو مرا عورد البرراري حرديث ابرن عمرر رضري اهلل( 1) :ويدل عليله
 "حذو موكبيه

 "يرفع يديه مع التكبن:" حديث وائل بن حجر عود أر داود( 2)
 أ  يرفع يديه أويع مث يكرب :الثاني

إذا ررام لهللارار رفرع يديره حرت  كونرا حرذو  كرا  رسرول اهلل " حديث ابن عمر يف البرات : ويدل عليه
 "كرّب موكبيه مث  

 أ  يكرب مث يرفع يديه :الثالث
 ".إذا مهللل كرب مث رفع يديه:" حديث مالك بن احلويرث يف البات  :ويدل عليه

مث رفوررص أو رفوررص مررع التكبررن فررإ  أو كررربت سررواء رفوررص مث كررربت :" رررال شرريروا ابررن عثيمررن رمحرره اهلل
 ([1/11) املمتع " ] فوهللص أي مفة من هذه الافات فأنص مايب لهللمحوة

 :احلديثا  يدي  عهللل الافة املشروعة ملوضع رفع اليدين، وأهنا عهللل مفتن :الفائدة الثانية
 .حذو املوكبن، أي يرفو ما إى كتفيه :األولى
 .إى فروع ا ذنن: الثانية

الوبادات الرواردر عهللرل وجروه متووعرة  فورل مررر عهللرل وجره، ومررر عهللرل الوجره ا خرر، :" رال شيروا رمحه اهلل
 ([1/10) املمتع " ] الرفع ورد إى حذو موكبيه، وورد إى فروع أذنيه ، وكٌل سوة ف وا

ن،    ا مرل أ  مرا ثبرص يف حرق تأ  الرفع مشروع يف حق املرأر أيمراع عهللرل الارفتن المحرابق :والصواب
 .الرجال يثبص يف حق الومحاء إي ما دل الدليل عهللل اختااص أحدمها به

  يرد ما يردل عهللرل التفرررة يف الرفرع برن الرجرل واملررأر، وعرن احلوفيرة يرفرع الرجرل  :"رال ابن حجر رمحه اهلل
 ([2/221)الفتح " ] إى ا ذنن واملرأر إى املوكبن  نه أسرت هلا

 .ذكر الفق اء عدر حك  من رفع اليدين عود التكبن
احلكمررة : ا نررص، ورررال بومرر  وي يهللررزم أ  نفكررر ضكمررة   يرررد  رر احلكمررة هرري اارتررداء بررالويب : فقيررل

احلكمرررة هررري : ، وررررال بومررر  ([1/321) ااناررراف . ] هررري ااشرررارر إى رفرررع احلجرررات بيورررك وبرررن اهلل  وررراى
:" عررن عبررد املهللررك بررن سررهلليما  رررال" جررزء رفررع اليرردين "  ودهالتررزين لهللاررار  ررذه الاررفة ورررد أخرررج البررراري بمحرر
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] ومرحح إسرواده الورووي "  رزين بره مرا ك يءهرو شر:" السألص سويد بن جبن عن رفع اليدين يف الاار فق
 ([1/303) انظر اجملموع 
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: َباُب ِإْثَباِت التَّْكِبيِر ِفي ُكلِّ َخْفٍض، َوَرْفٍع ِفي الصََّلاِة ِإلَّا َرْفَعُه ِمَن الرُُّكوِع َفَيُقوُل
 ِفيِه َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَده

 

رَن يَرُقرومُ   َكاَ  َرُسوُل الهلّله  : لُ رَا َريرََر هُ  عن أر -23 رَن يَررَْكرعُ . إ َذا رَاَم إ َى الاَّاَر  يَُكبرِّرُر ح  مُثَّ . مُثَّ يَُكبرِّرُر ح 
َن يُق ْيُ  ُمهلْلَبُه م َن الرُُّكوع   «َسِمَع اهلل ِلَمْن َحِمَدهُ »: يَرُقولُ  مُثَّ يَُكبرِّرُر  «َك اْلَحْملدُ رَبلَّنَلا َولَل»: مُثَّ يَرُقوُل َوُهَو رَائ  ٌ . ح 

داع  رَن يَرْ رو ي َسراج  رَن يَرْرفَرُع رَْأَسررهُ . ح  رَن َيمْحررُجدُ . مُثَّ يَُكبرِّررُر ح  رَن يَرْرفَررُع رَْأَسرهُ . مُثَّ يَُكبرِّرُر ح  ثْررَل . مُثَّ يَُكبرِّرُر ح  مُثَّ يَرْفَورُل م 
ررريَرَ ا ل رررَك يف  الاَّررراَر  ُكهللَِّ رررا َحرررتَّ يَرْقم  ررر. ذ  رررَن اْلَمثْررررىَن  بَرْورررَد اجْلهللُررروس  َويَُكبرِّرررُر ح  إ ينِّ : مُثَّ يَرُقررروُل أَبُرررو ُهَريْرررررَرَ ،  َن يَرُقررروُم م 

 . َ ْشبَرُ ُكْ  َماَرع ب َرُسول  الهلّله  
ل كَ  َوحُيَدُِّث، أَ َّ َرُسوَل الهلّله  . أَنَُّه َكاَ  يَُكبرُِّر ُكهللََّما َخَفَض َوَرَفعَ : ويف رواية   . َكاَ  يَرْفَوُل ذ 

 .وه جاء يف الاحيحن من حديث عمرا  بن حان وجاء أيماع عود البراري من حديث ابن عباس وبوح
 

 :تخريج الحديث
بررررات إ ررررام " " تررررات ا ذا ك" ، وأخرجرررره البررررراري يف "192" أخرجرررره ممحررررهلل   حللللديث أبللللي هريللللرة 

 "التكبن
 رررررام إبرررررات  " "كترررررات ا ذا  " ، وأخرجررررره البرررررراري يف "191" أخرجررررره ممحرررررهلل   وحلللللديث عملللللران 

 ".1071" " بات التكبن لهللمحجود" " كتات التةبيق" ، وأخرجه الومحائي يف "713" "التكبن
 :شرح ألفاظ الحديث

 .اهلل أكرب ورص ريامه لهللاار، وهي  كبنر ااحرام: أي يقول ": يَُكبلُِّر ِحيَن يَلُقومُ  "
ورراى يمحررمع مررن محررده ومررن   حيمررده، فكررا  موررىن تررع اسررتجات،    اهلل  ":  َسللِمَع اهلل ِلَمللْن َحِمللَدهُ " 

أي ملرن ومرفه بارفات الكمرال حبراع  "  ِلَملْن َحِملَدهُ " مثرر من محد اهلل  واى أ  يمحتجيب له ويثيبه عهللل ذلك، 
 .و وظيماع له
أي يرا ربورا، ف رو مورادا ضررف نرداء مقردر، والرواو بورده موةوفرة عهللرل لفرظ مقردر ":  رَبلَّنَلا َولَلَك اْلَحْملدُ " 

 .بوا أطووا، ولك احلمدر يا : ماع، والتقديرأي
 :من فوائد الحديث
وهري "  كبرنر ااحررام "احلديث دليل عهللل مشروعية التكبن عود افتتا  الاار، و محرمل  :الفائدة األولى

 .ركن ي  ووقد الاار إي  ا
، والقيررام مررن التشرر د احلررديث دليررل عهللررل مشررروعية التكبررن لهللركرروع والمحررجود والرفررع مورره :الفائللدة الثانيللة

ا ول يف كرررل خفرررض ورفرررع مرررن الركررروع، واختهللرررف يف حكررر  هرررذه التكبرررنات والرررراجح وجو رررا خافررراع لهللجم رررور 
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) ، واجملمروع (2/170)انظرر امل ر  .] القائهللن باستحبا ا، به رال أبو حويفة ومالك والشافوي، ورواية عرن أمحرد
 ([1/82) ة والفتاوا اهلودي( 3/118)، وايستذكار (1/198

 ما ه حيرث   يوهللمره الوريب  يءاملتفق عهلليه وسيأيت رريباع يف راة املمح ضديث أر هريرر  :واستدلوا
 .ع  ا يدل عهللل استحبا افالتكبن يف كل خفض ور 

   ررررذكر فيررره كثررررن مرررن الواجبررررات ومو رررا التكبررررن عورررد كررررل خفرررض ورفررررع  يءبررررأ  حرررديث املمحررر :ونلللوق 
يوهللمررره إياهرررا  نررره أ رررل  رررا عهللرررل الوجررره الارررحيح، أو  نررره   يورررزل وجو رررا، والقاعررردر    يحتمرررال أ  الوررريب 

 .ا مولية أ  ايستديل إذا  ةرأ له ايحتمال سقل ايستديل به
 انظررررر امل رررر .] أ  هررررذه التكبررررنات واجبررررة، وهررررو رررررول أمحررررد ومجاعررررة المحررررهللف وامهللررررف :والقللللول الثللللاني

 .وهو الراجح([ 173، 2/170)
 :ى ذلكويدل عل

 "صلللوا كمللا رأيتمللوني أصلللي "عهللررل التكبررن يف كررل مررا ه فرضرراع ونفرراع ورررد رررال  مواظبررة الورريب (  1) 
 . فمحناع موه لهللاار ال  أمرنا  ا وهذه التكبنات ال  واظب عهللي ا الويب 

يقتمررري  وا مرررر "إذا كبلللر اإلملللام فكبلللروا :"املتفرررق عهلليررره وفيررره ررررال الوررريب  حرررديث أر هريررررر (  2) 
 .الوجوت

حررن الرفررع مررن الركرروع، وهررذا يف حررق  "َسللِمَع اهلل ِلَمللْن َحِمللَدهُ " احلررديث دليررل عهللررل مشررروعية رررول (  1) 
إذا " املتفررق عهلليرره  ؛ حلررديث أر هريرررر " رَبلَّنَللا َولَللَك اْلَحْمللدُ  :"اامررام واملوفرررد، وأمررا املررأموم فإنرره يكتفرري بقررول

, فلإن ملن وافلق قولله قلول المالئكلة سفلر "اللهم ربنلا للك الحملد" ولوا قال اإلمام سمع اهلل لمن حمده فق
تررع اهلل ملررن " و ررذا يُوهللرر  أ  اامررام واملوفرررد لموررا  بررن التمحررميع والتحميررد فيقرروي  " للله مللا تقللدم مللن ذنبلله 

مكتفيراع "  َك اْلَحْملدُ رَبلَّنَلا َولَل" ، وأمرا املرأموم فيقرول حرن الرفرع "ربورا ولرك احلمرد" حن الرفع، وبورد الرفرع" محده
لهللماررهللي يف هررذا املوضررع؛    القيررام الررذي بوررده حمررُل  ميررد هلل  ورراى  "رَبلَّنَللا َولَللَك اْلَحْمللدُ  " ررا، ومواسرربة رررول 

 .أثواء القيام بود الركوع

 .أوهلاوالتحميد ورد عهللل أربع مي  هذا  "رَبلََّنا َوَلَك اْلَحْمدُ " والهللفظ الوارد يف التحميد يف حديث البات 
وممحررهلل  مررن  رواهررا البررراري مررن حررديث أر هريرررر  " رَبلَّنَللا لَللَك اْلَحْمللدُ  "برردو  الررواو  :الصلليغة الثانيللة
 حديث أر سويد 
رواهررا ممحررهلل  مررن حررديث ابررن عبرراس رضرري اهلل  " رَبلَّنَللا لَللَك اْلَحْمللدُ اللهللم   "بزيررادر الهلل رر : الصلليغة الثالثللة

 .عو ما
رواهررا البررراري مررن حررديث أر هريرررر  " رَبلَّنَللا َولَللَك اْلَحْمللدُ اللهللم  "والررواو  بزيررادر الهلل رر  :الصلليغة الرابعللة

 والمحوة التوويع بن هذه الاي ،. 
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 َباُب ُوُجوِب ِقَراَءِة اْلَفاِتَحِة ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة
 

َّ   َعْن ُعَباَدَر ْبن  الاَّام ص   -24 هلُلُ  ب ه  الوَّيب   .«يَلْقَرْأ بَِفاِتَحِة اْلِكَتابِ  الَ َصاَلَة ِلَمْن َلمْ »: يَربرْ
 .«َفَصاِعداً  بِأُمِّ اْلُقْرآنِ  »:  ويف رواية ملمحهلل 

 

ِّ  َعْن َأر  ُهَريْررَرَ و  -25 َثاَثراع، « َمْن َصلَّى َصاَلًة لَلْم يَلْقلَرْأ ِفيَهلا بِلأُمِّ اْلُقلْرآِن َفِهلَي ِخلَداج  » :رَاَل   َعن  الوَّيب 
ُر َ َام   َمام  :  ر  ُهَريْررَرَ َفق يَل  َ . َغيرْ ركَ : فَرَقالَ . إ نَّا َنُكوَ  َورَاَء اا  َرا يف  نَرْفمح  ْورُص َرُسروَل الهللّره  . ارْرررَْأ    : يَرُقرولُ  فَرإ ينِّ تَ 

اْلَحْملُد }: دُ فَلِإَذا قَلاَل اْلَعْبل. َوِلَعْبلِدي َملا َسلَألَ . َقَسلْمُت الصَّلاَلَة بَلْينِلي َوبَللْيَن َعْبلِدي ِنْصلَفْينِ : قَاَل اهلل تَلَعاَلى»
ِن الللرَِّحيمِ }: َوِإَذا قَللالَ . َحِمللَدِني َعْبللِدي: قَللاَل اهلل تَلَعللاَلى{ هلل َربِّ اْلَعللاَلِمينَ  َأثْلنَللى  : قَللاَل اهلل تَلَعللاَلى. {الللرَّْحم 

: فَلِإَذا قَلالَ ( َ  ِإَليَّ َعْبلِديفَلوَّ : َوقَاَل َمرَّةً )َمجََّدِني َعْبِدي : قَالَ { َماِلِك يَلْوِم الدِّينِ }: َوِإَذا قَالَ . َعَليَّ َعْبِدي
للَذا بَلْينِللي َوبَلللْيَن َعْبللِدي َوِلَعْبللِدي َمللا َسللَألَ : قَللالَ . {ِإيَّللاَك نَلْعبُللُد َوِإيَّللاَك َنْسللَتِعينُ } اْهللِدنَا الصِّللَراَ  }: فَللِإَذا قَللالَ . ه 

لَذا ِلَعْبلِدي َوِلَعْبلِدي َملا : قَالَ . {َلْيِهْم َوالَ الضَّالِّينَ اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَ  الَِّذيَن َأنْلَعْمَت َعَلْيِهْم َسْيِر اْلَمْغُضوِب عَ  ه 
 رواه ممحهلل   .«َسَألَ 

 

وَرررا . َأْتَْووَررراُك ْ   َفَمرررا َأْتََووَرررا َرُسررروُل الهللّررره  . يف  ُكرررلِّ الاَّررراَر  يَرْقررررَأُ : َعرررْن َأر  ُهَريْرررررَرَ و  -22 وَّرررا َأْخَفيرْ َوَمرررا َأْخَفرررل  م 
ررْوُك ْ  ؟ فَرَقررالَ : ُه َرُجررلٌ فَرَقرراَل لَرر. م  رررٌ : إ ْ  َ ْ أَز ْد َعهللَررل أُمِّ اْلُقررْرآ   َ ررا فَرُ ررَو َخيرْ َ ررا َأْجررزََأْت . إ ْ  ز ْدَت َعهلَليرْ َوإ    انْرتَرَ ْيررَص إ لَيرْ
 .َعْوكَ 

  ...........:  رَاَل أَبُو ُهَريْررَرَ  «الَ َصاَلَة ِإالَّ بِِقَراَءةٍ »: رَالَ  أَ َّ َرُسوَل الهلّله   :وملمحهلل  يف رواية 

 

 :تخريج األحاديث
بررات " " كتررات ا ذا  " ، وأخرجرره البررراري يف " 193" أخرجرره ممحررهلل   حررديث عبررادر بررن الاررامص 

كتررات " ، وأخرجرره أبررو داود يف  "833" " وجرروت القررراءر لإلمررام واملررأموم يف الاررهللوات كهلل ررا يف احلمررر والمحررفر
" كترات الارار " ، وأخرجه الرتمرذي يف "722"  " تات بات من  رك القراءر يف ما ه بفا ة الك" " الاار 

بررررات " " كترررات ايفتتررررا " ، وأخرجرررره الومحررررائي يف "238" " برررات ماجرررراء أنررره ي مررررار إي بفا ررررة الكترررات " 
"" كتررات إرامرة الاررار والمحرروة في ررا" ، وأخرجرره ابرن ماجررة يف "910" " الكترات يف الاررار فا ررة إلرات رررراءر 

 ".718" " اامامبات القراءر خهللف 
" رجرره ممحررهلل  خفأ" َمللْن َصلللَّى َصللاَلًة لَللْم يَلْقللَرْأ ِفيَهللا بِللأُمِّ اْلُقللْرآِن َفِهللَي ِخللَداج   :"وأمررا حررديث أر هريرررر 

 .وانفرد به" 193
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" " كتررات ا ذا " اري يف ررررجرره البخ، وأ"193" رجرره ممحررهلل  خالررذي يهلليرره فأ وأمررا حررديث أر هريرررر 
 "939" " بات رراءر الو ار" " كتات ايفتتا "   وأخرجه الومحائي يف "882 " "بات القراءر يف الفجر

 :شرح ألفاظ األحاديث
فرالوفي لإلجرزاء وهرو مرذهب  ،أي ي مرار جمزئرة –الوفي هورا نفري لهللارحة عهللرل الارحيح ":  اَل َصاَلةَ " 

، ([1/298)، واملمترع (2/23)انظرر املف ر  ] مالك والشافوي واجلم رور وبره ررال شريروا ابرن عثيمرن رمحره اهلل 
، وررررال " ال تجلللزال صلللالة ال يقلللرأ فيهلللا الرجلللل بفاتحلللة الكتلللاب:" ويؤيرررد هرررذا لفرررظ احلرررديث عورررد الرررداررة 

وهذا لفظ زياد بن أر أيوت انفرد به عن بقية الروار عرن سرفيا  برن ( 1/121" ) هذا إسواد محيح" الداررة 
" ] زيراد أحرد الثقرات: وررد مرحح احلرديث ابرن القةرا ، وررال" ، ررال ابرن عبرد اهلرادي" ي جترزا" عييورة بهللفرظ 

 ([2/718) التوقيح 
 "ي جتزا " بهللفظ ( 93-3/91) عود ابن حبا   ويؤيده أيماع حديث أر هريرر 

اسرر  مومررول، وهررو مررن مرري  الومرروم فيشررمل مررن حيررث " َمررن " أي لهللررذي   يقرررأ، و ":ِلَمللْن لَللْم يَلْقللَرْأ " 
 .واملوفرد ا مل اامام واملأموم

 .تيص بذلك؛    القرآ  افتتح  ا، و   القراءر يف الاار  فتتح  ا " :بَِفاِتَحِة اْلِكَتابِ " 
والفا رررة  شرررتمل عهللرررل جممرررل موررراين القررررآ  مرررن " أّمررراع " يمحرررمل  يء   املرجرررع لهللشررر" أم القررررآ  " وتيرررص 

 .والو ي، والوعد والوعيد التوحيد، والثواء عهللل اهلل  واى  ا هو أههلله، والتوبد با مر
فيكو  املوىن ي مرار ملرن   يقررأ بفا رة الكترات ومرا بوردها، وهري لفظرة انفررد  ،أي فزائداع  ": َفَصاِعداً "  

 . ا ممحهلل  عن البراري، وحك  عهللي ا بوض الوهللماء بالشذوذ
  واجبرة، وي رائرل أعهللمره ويهللزم من ظاهر هذا الهللفظ أ   كو  الزيادر عهللل أم القررآ:" رال القرطيب رمحه اهلل

 ([2/23)املف   " ] يقول بوجوت زيادر المحورر عهللل أم القرآ ، وإ ا اماف يف وجوت أم القرآ  خامة
 ".غن  ام " أي نقاا ، ف ي مار ناراة، ولذا فمحرها الراوي بقوله  ": َفِهَي ِخَداج  " 
كَ "  َا يف  نَرْفمح   .ع نفمحكررأها سراع ضيث  محماأي ":  ارْررَأْ   
املرراد بالارار هورا : ررال الوهللمراء:" ررال الورووي رمحره الره":  َقَسْمُت الصَّاَلَة بَلْينِلي َوبَللْيَن َعْبلِدي ِنْصلَفْينِ " 

ففيه دليل عهللل وجو را بويو را يف الارار، "  الحأل عرفة:" الفا ة، تيص بذلك  هنا ي  اح إي  ا كقوله 
 رة املورىن؛    نارف ا ا ول  ميرد هلل  وراى، و جيرد، وثوراء عهلليره، و فرويض واملراد رمحمت ا مرن ج: رال الوهللماء

ولرريس املررراد رمحررمة الكهللمررات، ([ 3/123) شررر  ممحررهلل  " ] إليرره، والواررف الثرراين سررؤال وطهللررب و مرررع وافتقررار
 .   الشةر ا خن يزيد عهللل ا ول من ج ة ا لفاظ واحلروف

َ  ِإَليَّ عَ : َوقَاَل َمرَّةً "  َ  ِإلَليَّ َعْبلِدي :وربما قال:"ويف رواية  ": ْبِديفَلوَّ أي يقرول :" ، ررال القررطيب"فَلوَّ
 ([2/28) املف   " ] هذا، ويقول هذا، غن أ  فوك أرل ما يقوله، وليس شكاع 
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للَذا بَلْينِللي َوبَلللْيَن َعْبللِدي"  أحكررام .] يورر  مررن الوبررد الوبررادر، ومررن اهلل  ورراى الوررو ، ذكررره ابررن الورررر  ": ه 
 ([1/3) القرآ  
رْوُك ْ . َأْتَْووَراُك ْ  َفَما َأْتََووَرا َرُسروُل الهللّره  "  وَرا م  وَّرا َأْخَفيرْ أي مرا ج رر بره برالقراءر ج رنرا بره،  ": َوَمرا َأْخَفرل  م 

 .وما أسَّر به أسررنا به
َها َأْجَزَأْت َعْنكَ "   .أجزأ ك ما كأي إ  اكتفيص بالفا ة مح ذلك موك و  ": َوِإِن انْلتَلَهْيَت ِإلَيلْ

 :من فوائد األحاديث
ا حاديث نص يف مشروعية رراءر الفا ة يف الاار وبيا  حكم ا، وا فرق ا ئمرة ا ربورة  :الفائدة األولى

عهللررل وجرروت رررراءر الفا ررة عهللررل اامررام واملوفرررد، وأ  الاررار ي  اررح برردوهنا، إي عوررد أر حويفررة وروايررة اامررام 
 فَلاقَرءوا ملا تَلَيسَّلَر ِملَن الُقلرآنِ  :  وراى ه، فهللرو رررأ غنهرا مرن القررآ  أجرزأ، لومروم رولرأمحد بأ  الفا رة ي  هللرزم

انظرر ] "قلرأ ملا تيسلر معلك ملن القلرآناثلم " يف مرا ه املتفرق عهلليره وفيره يء، وحلديث املمحر[20: سورر املزمل]
 ([2/112) ، واانااف (1/127)اافاا  

عهللرررل  ويرررن الفا رررة نرررص يف فرضررريت ا، وهررري  ارررص عمررروم مرررا  وأجرررات اجلم رررور برررأ  ا حاديرررث الدالرررة
 :عهللل ثاثة أروال هاملأموم لهللفا ة خهللف إمامحك  رراءر استدلوا به مث اختهللف اجلم ور يف 

وجوت رراءر الفا ة عهللل املأموم يف الاار المحررية واجل ريرة، وهرذا ررول عبرادر برن الارامص  :القول األول
وبرره رررال :" لهلليررث، وبرره رررال الشررافوي وعهلليرره أكثررر أمررحابه، واخترراره الوررووي ورررال، وا وزاعرري واوابررن عبرراس 
، شرر  الورووي ملمحرهلل  ( 1/111،108) اجملمروع . ] والاروواين، والشريرا  ابرن براز وابرن عثيمرن" أكثر الوهللمراء

 ([1/293) ، واملمتع (21/217) ، وفتاوا ابن باز (1/111) ، وسبل المحام (3/121)
ال صالة لمن للم يقلرأ بفاتحلة :" يف البات، رال الوريب  ضديث عبادر بن الاامص  (2: )واستدلوا

وهرذا عراٌم لكرل مارل سرواءع كرا  إمامراع  ..."ال تجلزال صلالة" متفق عهلليره، ولفرظ الرداررة  كمرا  قردم" الكتاب
 .الوموم نأو موفرداع أو مأموماع، فيبقل عهللل عمومه إذ ي دليل خيرج املأموم م

َمللْن َصلللَّى َصللاَلًة لَللْم يَلْقللَرْأ ِفيَهللا بِللأُمِّ اْلُقللْرآِن َفِهللَي :" يف البررات رررال الورريب  ر هريرررر حررديث أ (6)
َمام  :  َفق يَل َ ر  ُهَريْررَرَ  " ِخَداج   كَ : فَرَقالَ . إ نَّا َنُكوَ  َورَاَء اا  َا يف  نَرْفمح   .رواه ممحهلل " ارْررَأْ   
 يف مرار الفجرر، فقررأ رسرول اهلل  ا خهللف رسول اهلل كو:" رال حديث عبادر بن الاامص  (3)

: رهللورا "لعلكلم تقلرأون خللف إملامكم:" فثقهللص عهلليه القرراءر، فهللمرا فررغ ررال يف مار الفجر، فقرأ رسول اهلل 
رواه أمحررد  "ال تفعلللوا إال بفاتحللة الكتللاب فإنلله ال صللالة لمللن لللم يقللرأ بهللا :"هررذا يررا رسررول اهلل، رررال  ،نورر 

: ورررررال امةررررار" نإسررررواده حمحرررر(: " 1/117)ورررررال الررررداررة  " حررررديث حمحررررن:" والرتمررررذي ورررررال وأبررررو داود
 ([1/190)موا  المحون " ] إسواده جّيد ي طون فيه
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أ  يف سرروده حممررد بررن إسررحاأ مرردلس ورررد عووورره، وأجيررب عررن هررذه  :وأعلللَّ هللذا الحللديث بعلللل منهللا
مث إنره   يوفررد بره، فقرد  ابوره يف الروايرة عرن مكحرول زيرد برن د والبي قري، محرالوهللة بأنه مرر  بالمحرماع يف روايرة أ

 وارد القرشي كما عود أر داود والداررة 
هذا احلديث نص بأ  رراءر فا ة الكتات واجبة عهللل من مهللل خهللف اامرام سرواء ج رر  :"قال الخطابي

 ([1/190) موا  المحون " ] اامام بالقراءر أو خافص  ا، وإسواده جيد يطون فيه
ا مرررر كمرررا ررررال امةرررار، يشرررك أ  هرررذا احلرررديث نرررص مرررريح برررأ  ررررراءر فا رررة  :"وقلللال المبلللاركفوري

الكترررات واجبرررة عهللرررل مرررن مرررهللل خهللرررف اامرررام يف مجيرررع الارررهللوات سررررية كانرررص أو ج ريرررة، وهرررذا القرررول الرررراجح 
 ([2/228)  فة ا حوذي "] املواور عودي

يف المحرية دو  اجل رية، وهذا رول مالك، والشافوي يف القرد،،  وجوت القراءر عهللل املأموم :والقول الثاني
واامررام أمحرررد يف روايرررة عوررره، ورجحررره بورررض احلوفيرررة، وبررره ررررال سرررويد برررن املمحررريب، وابرررن شررر ات، وابرررن املبرررارك، 

) ، وااناراف (1/133) ، واجملمروع (1/73) انظرر املوطرأ . ] وإسحاأ وابن  يمية والمحودي رمح   اهلل مجيورا
 ([31ص ) واملرتارات اجلهللية ( 22/293) ، والفتاوا ( 11/27) ، والتم يد (2/227

سرررورر ]   َوِإذا قُلللِراَل الُقلللرآُن فَاسلللَتِمعوا لَلللُه َوَأنِصلللتوا َلَعلَُّكلللم تُرَحملللونَ  :بقولررره  وررراى (2: )واسلللتدلوا
 [203:ا عراف 

ي يقررأ إذا  مقرآ ، فردل عهللرل أ  املرأمو أ  اهلل  واى أمر بايستماع، وااناات عود رراءر ال :ووجه الداللة
 ([1/110) امل   " ] أمجع الواس عهللل أ  هذه ا ية يف الاار:" ج ر إمامه، ورال اامام أمحد رمحه اهلل

إنمللا جعللل اإلمللام ليللؤتم بلله, فللإذا كبللر فكبللروا, وإذا قللرأ :" رررال عررن الورريب حررديث أر هريرررر  (6)
 ي وابن ماجهرواه أبو دواد والومحائ " .فأنصتوا

إذا صللليتم :" فبرن لوررا سروتوا وعهللموررا مرا وا فقررال رررال خةبورا رسررول اهلل  حرديث أر موسرل  (3)
 .رواه ممحهلل " فأقيموا الصالة ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا

أحللد  هلل قللرأ معللي:"انارررف مرن مررار ج رر في ررا برالقراءر، فقررال أ  الوريب حرديث أر هريرررر ( 4)
فرانت ل الوراس عرن : ررال "إنلي أقلول ملالي أنلازَع القلرآن؟ :"نور  يرا رسرول اهلل، ررال : فقرال رجرل "منكم آنفلًا؟

رواه أبرو " برالقراءر مرن الارهللوات حرن توروا ذلرك مرن رسرول اهلل  فيما ج رر فيره  القراءر مع رسول اهلل 
مررردرج مررررن كررررام ..." فررررانت ل الورررراس" أ  رولررره : داود والرتمرررذي والومحررررائي وابرررن ماجرررره، وذكررررر أبرررو داود وغررررنه

الزهررري، واحلررديث مررتكهلل  فيرره  نرره مررن روايررة أُكيمررة الهلليثرري، وعهلليرره يرردور احلررديث يف مجيررع روايا رره، وهررو خمتهللررف 
 .فيه

 .رالوا إذا ألزموا املأموم بالقراءر فما الفائدر من رراءر اامام :تعليل( 5) 
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وم يف اجل رية والمحرية، فا يقرأ خهللف إمامه مةهللقراع، وهرو ررول وجوت المحكوت عهللل املأم :والقول الثالث
 ([81ص ) انظر إ ام الكام .] احلوفية

ن وابرد محررواه أ "من كان لله إملام فقلراءة اإلملام لله قلراءة :"رال أ  الويب ضديث جابر  :واستدلوا
هرذا خررب   يثبرص عورد :" ، وهو حديث ضويف، رال عوره البرراريماجه وهو مروي عن عدد من الاحابة 

 [21انظر جزء القراءر خهللف اامام لهللبراري ص " ] أهل الوهلل  ارساله وانقةاعه
واهلل  مو را عرن الوريب  يءيف إسواده ضوف ورد روي مرن طررأ وي يارح شر:" وقال ابن كثير رحمه اهلل

 ([1/28)  فمحن ابن كثن " ] عهلل أ
 ([1/238) التهللريص " ] ن الاحابة وكهلل ا موهللولةله طرأ عن مجاعة م :"وقال ابن حجر رحمه اهلل 

ويقال أيماع لو ّمح ف رو حممرول عهللرل غرن الفا رة مجوراع برن ا دلرة يسريما وأدلرة ررراءر الفا رة أرروا سروداع 
 .من هذا احلديث

الوظررر لقررور أدلت مررا إي أ   نوالقرروي  هلمررا حررظ مرر بقللي التللرجيح بللين أدلللة القللول األول والقللول الثللاني,
ول برررالقول ا ول أرررروا مرررن حيرررث ايسرررتديل  هنرررا أدلرررة مررررحية أخرجرررص الفا رررة مرررن عمررروم مرررا اسرررتدل بررره القررر

أمررحات القررول الثرراين وامرراص مقرردم عهللررل الوررام، ولررذا عهللررل املررأموم رررراءر الفا ررة خهللررف اامررام مررا اسررتةاع يف 
ر اجل ريرررة خهللرررف إمامررره سررركتات اامرررام إ  كانرررص لررره سررركتات وغنهرررا، فرررإ  عجرررز عرررن ررررراءر الفا رررة يف الارررا

 .سقةص عوه    الواجبات  محقل بالوجز
جنيررب عو ررا بأهنررا أدلررة عامررة،  :"قللال شلليخنا ابللن عثيمللين رحملله اهلل فللي اإلجابللة عللن أدلللة القللول الثللاني

إنره ي فائردر مرن ج رر : وأمرا رروهل ... وا مر بقرراءر الفا رة أخرص مو را، وإذا كرا  أخرص وجرب  قرد، ا خرص
) املمترع " ] هللرة الروص ُمةَّرر بهذا رياس يف مقابهللة الوص، والقياس يف مقا: وقولفلزموا املأموم بالقراءر، اامام إذا أ

 ([3/137)وهو رول الهللجوة  الدائمة لهللبحوث الوهللمية واافتاء([ 1/102
ه ويمحرررتثىن  رررا سررربق سرررقور الفا رررة عرررن املرررأموم إذا أدرك إمامررره راكوررراع أو عورررد الركررروع فإنررره يركرررع مرررع إمامررر

وهرررو راكررررع فركررررع موررره ربررررل أ  ياررررل إى  أنررره انت ررررل إى الورررريب  و محرررقل عورررره الفا رررة؛ حلررررديث أر بكرررررر 
   أ  الورريب :رواه البررراري، ووجرره الديلررة" زادك اللله حرصللاً وال تعللد :"فقررال الاررف، فررذكر ذلررك لهللورريب 

 .ذور يف هذا املوضعل هذا عهللل أنه موديأمره بقماء  هللك الركوة ال    يقرأ في ا بالفا ة ف
مرن يقرول ..".َقَسْمُت الصَّاَلَة بَلْيِني َوبَلْيَن َعْبِدي ِنْصَفْينِ  :" استدل ضديث أر هريرر  :الفائدة الثانية

بأ  البمحرمهللة ليمحرص آيرة مرن الفا رة، وهرو ررول ررراء املديورة والباررر والشرام وفق ائ را، ومرذهب أر حويفرة، وهرو 
) انظرررر بررردائع الاررروائع .] املررذهب وهرررو اختيرررار ابرررن  يميرررة، وشرريروا ابرررن عثيمرررنروايررة عرررن اامرررام أمحرررد، وهررري 

 ([1/38) واملمتع ( 21/321) ، والفتاوا (2/37) ، واانااف (2/131) ، وامل   (1/201
اْلَحْملُد هلل  "أ  احلديث دليل عهللل رمحرمة الارار وهري الفا رة برن الوبرد وربره، وبردأ بأوهلرا :ووجه الداللة

 ررا يردل عهللررل أ  البمحرمهللة ليمحررص مرن الفا ررة، والفا رة سرربع آيرات باامجرراع، كمرا ذكررر ابرن كثررن  "اْلَعلاَلِمينَ َربِّ 
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اْلَحْملُد هلل َربِّ  ثراث آيرات يف أوهلرا ثوراء([ 7/139) وفرتح البراري ( 1/21) انظرر  فمحرن ابرن كثرن ] وغنه 
ِن اللللرَِّحيمِ  (2)اْلَعلللاَلِمينَ  ينِ َمالِلللِك يَلللل (6) اللللرَّْحم  اْهلللِدنَا الصِّلللَراَ   وثررراث آيرررات يف آخرهرررا دعررراء, ْوِم اللللدِّ

ِإيَّلاَك نَلْعبُلُد  والمحابوة متوسرةة  اْلُمْسَتِقيَم ِصَراَ  الَِّذيَن َأنْلَعْمَت َعَلْيِهْم َسْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَ الضَّالِّينَ 
 .وهذا أول أدلت   وأرواها َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ 

واحرتج القرائهللو  برأ  البمحرمهللة ليمحرص مرن الفا رة  رذا احلرديث، وهرو مرن أوضرح  :"ل النووي رحمله اهللقا
 ([3/123) شر  الوووي ملمحهلل  " ]    الفا ة سبع آيات باامجاع: ما احتجوا به، رالوا
ال أ   قررل  عهللموررك سررورر هرري أعظرر  سررورر مررن القرررآ ؟ ررر:" ضررديث أر سررويد املوهللررل، وفيرره :واسللتدلوا

 .رواه البراري" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمينَ  :الويب 
 ا، وبره ررال الشرافوي ئالفا ة، وهو رول رراء مكة، والكوفة وفق ا رأ  البمحمهللة آية من سور : القول الثاني

 ([2/131)وامل   ( 1/111)انظر اجملموع . ]أمحابه، وهو رواية عن اامام أمحدو 
[ 78: سررورر احلجررر]  َوَلَقللد آتَينللاَك َسللبًعا ِمللَن الَمثللاني َوالُقللرآَن الَعظلليمَ  :بقولرره  ورراى( 2: )واسللتدلوا

رالوا والفا ة ي  كرو  سربع آيرات إي إذا اعتربنرا البمحرمهللة آيرة مو را، و قردم اجلروات عرن هرذا وأهنرا سربع مرن دو  
 .البمحمهللة
ِبسلِم اللَّللِه الرَّحمللِن  إذا قلرأتم الفاتحلة فلاقرأوا  :" ررال رسرول اهلل : ررال رر حديث أر هرير (6)
بأنره ي يارح مرفوعراع، وإ را هرو مورروف عهللرل أر هريررر  :ونلوق رواه الرداررة ،  "فإنها إحد  آياتها الرَّحيمِ 
[7/137) الوهللل " ] وهو أشب  ا بالاوات:" ، رال الداررة  عن املوروف) 

لراجح واهلل أعلم قول الجمهور القول األول وأن البسلملة ليسلت آيلة ملن الفاتحلة, وإنملا هلي آيلة وا
, وهلي آيلة فاصللة [10: سرورر الومرل ]   ِبسِم اللَّلِه الرَّحملِن الرَّحيمِ  ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماُن َوِإنَّهُ من سورة النمل 

) والتهللرريص احلبرن ( 101-2/299) شررحه الكشراف انظرر ااروراع و ] . بين كل سورتين  سلو  سلورة بلراءة
1/320-323]) 

فيرره بيررا  عظرر  ررردر الفا ررة ومررا  مررموته مررن مورراين احلمررد والثورراء  حررديث أر هريرررر  :الفائللدة الثالثللة
يِلاَك ِإيِلاَك نَعبُلُد َوإِ  :والتمجيد والتفويض هلل رت الواملن، وفي را بيرا  عظر  امليثراأ برن الوبرد وربره يف رولره  وراى

مرررر احلامررهللة ملررن أ ررل  ررذا امليثرراأ مررن إجابررة المحررؤال، ويف الفا ررة موررا   وأسرررار مبمحرروطة يف كتررب ثوال َنسللَتعينُ 
 .التفمحن ملن أراد التوسع في ا

وَّرا َأخْ . َأْتَْووَراُك ْ   َفَمرا َأْتََووَرا َرُسروُل الهللّره  " يف رول أر هريرر  :الفائدة الرابعة رْوُك ْ َوَمرا َأْخَفرل  م  وَرا م   َفيرْ
 .بيا  ملشروعية اجل ر بالقراءر وااسرار  ا حمحب املواطن الواردر يف اجل ر وااسرار" 

ن مرررن وليررروررررد أمجورررص ا مرررة عهللرررل اجل رررر برررالقراءر يف ركوررر  الاررربح واجلمورررة وا :" ررررال الورررووي رمحررره اهلل
 خررررين مرررن الوشررراء، واختهللفررروا يف الويرررد امل ررررت والوشررراء، وعهللرررل ااسررررار يف الظ رررر والوارررر وثالثرررة امل ررررت، وا

 ([3/123) شر  ممحهلل  " ] وايستمحقاء
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َ ررا َأْجررزََأْت َعْورركَ  :"رررول أر هريرررر  :الفائللدة الخامسللة ررٌر َوإ    انْرتَرَ ْيررَص إ لَيرْ َ ررا فَرُ ررَو َخيرْ فيرره " إ ْ  ز ْدَت َعهلَليرْ
ه يف الارربح واجلموررة وا وليررن مررن كررل وهرذا جممررع عهلليرر:" دليرل عهللررل اسررتحبات المحررورر بوررد الفا ررة، رررال الوررووي

 ([3/123)شر  ممحهلل  " ] الاهللوات وهو سوة عود مجيع الوهللماء
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 اْقَرْأ َما َتَيسََّر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن باب
 

دَ  ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره  َعررْن َأر  ُهَريْررررََر  -27 مُثَّ َجرراَء َفمَحررهللََّ  َعهللَررل َرُسررول  . لفَررَدَخَل َرُجررٌل َفَاررهللَّ . َدَخررَل اْلَممْحررج 
. فَرَرَجرَع الرَُّجرُل َفَارهللَّل َكَمرا َكراَ  َمرهللَّل «فَِإنََّك َلْم ُتَصلِّ . اْرِجْع َفَصلِّ »: رَالَ . المحََّامَ   فَرَردَّ َرُسوُل الهلّله   الهلّله  

 ِّ فَِإنَّللَك لَللْم . اْرِجللْع َفَصلللِّ »: مُثَّ رَررالَ  «َوَعَلْيللَك السَّللاَلمُ »:  فَرَقرراَل َرُسرروُل الهللّرره  . َفمَحررهللََّ  َعهلَلْيرره    مُثَّ َجرراَء إ َى الوَّرريب 
ل َك َثَاَث َمرَّات   «ُتَصلِّ  رَذا: فَرَقاَل الرَُّجلُ . َحتَّ فَرَوَل ذ  رَر ه  ُن َغيرْ ِإَذا »: رَرالَ . َعهللِّْمر   . َوالَّذ ي بَرَوَثَك ب احلَْقِّ يَ أُْحمح 

ل ثُلمَّ اْرفَلْع َحتَّلى . ثُلمَّ ارَْكلْع َحتَّلى َتْطَملِكنَّ رَاِكعلاً . ثُلمَّ اقْللَرْأ َملا تَلَيسَّلَر َمَعلَك ِملَن اْلُقلْرآنِ . رْ ُقْمَت ِإَلى الصَّلاَلِة َفَكبلِّ
ِلَك ِفي ُكلِّ . ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمكنَّ َجاِلساً . ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِكنَّ َساِجداً . تَلْعَتِدَل قَائِماً  َصلالَِتَك   ثُمَّ افْلَعْل ذ 

 .«ُكلَِّها
َلِة َفَكبلِّرْ . ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّاَلِة فََأْسِبِغ اْلُوُضوءَ »:  ويف رواية  .«... ثُمَّ اْستَلْقِبِل اْلِقبلْ

 

 :تخريج الحديث
برات وجروت القرراءر لإلمرام واملرأموم " " كترات ا ذا " ، وأخرجه البرراري يف "198"احلديث رواه ممحهلل  

كتررررات " ، وأخرجرررره أبررررو داود يف "838" " يف احلمررررر والمحررررفر ومررررا ل ررررر في ررررا ومررررا خيافررررص يف الاررررهللوات كهلل ررررا
" كترات الارار" ، وأخرجره الرتمرذي يف "733" " بات مار من ي يقي  مهللبه يف الركروع والمحرجود" " الاار

برررنر برررات فررررك التك" " كترررات ايفتترررا " ، وأخرجررره الومحرررائي يف "101" " برررات مرررا جررراء يف ومرررف الارررار" 
 ".771" " ا وى

 :شرح ألفاظ الحديث
ر شريبة، كمرا ذكرر أجراء ماررحاع بره يف روايرة ابرن  الرجل هو خاد بن رافرع  ": َفَدَخَل رَُجل  َفَصلَّى" 

 ([2/288) انظر الفتح . ] احلافظ ابن حجر
ِلَك َثاَلَث َمرَّاتٍ  "  فَِإنََّك َلْم ُتَصللِّ . ْرِجْع َفَصلِّ ا : "له ثاث مرات يقول رجاع الويب ا ": َحتَّى فَلَعَل ذ 

ليس  وزيراع له عهللل امةأ، وإ ا ليتذكر إ  كا  ناسياع، أو ليشرتد شروره إى الوهللر  إ  كرا  جراهاع، فيكرو  أدعرل "
 .لقبوله

 .أي  كبنر ااحرام : "ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّاَلِة َفَكبلِّرْ " 
 .اا ام، واملراد إباغ الوضوء مواضوه  اماع : ااسباغ ل ة ": ِغ اْلُوُضوءَ ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَّاَلِة فََأْسبِ " 
: أي حررت  محررتقر راكورراع، والةمأنيوررة هرري المحرركو  وإ  رررّل، وامررةاحاع ": ثُللمَّ ارَْكللْع َحتَّللى َتْطَمللِكنَّ رَاِكعللاً  "

 .استقرار ا عماء زمواع ما
ارفرررع ظ ررررك حرررت  وتارررب رائمررراع، وإ رررا ذكرررر ايعتررردال هورررا دو   أي":  ثُلللمَّ اْرفَلللْع َحتَّلللى تَلْعتَلللِدَل قَائِملللاً  "

 .واستوائه ممحتهللزم لهللةمأنيوة هالةمأنيوة،    القائ  باعتدال
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لِللَك ِفللي ُكلللِّ َصللالَِتَك ُكلَِّهللا " أي افوررل كررل مررا سرربق عرردا  كبررنر ااحرررام يف مررا ك كهلل ررا ":  ثُللمَّ افْلَعللْل ذ 
 .من ركوات ما ك أو أ  املراد يف مجيع مهللوا ك املمحتقبهللة حيتمل أ  يكو  املراد يف مجيع ما  بقل

 :من فوائد الحديث
احلررديث دليررل عهللررل وجرروت الوضرروء لهللاررار، وأ  املكهللررف مررأمور بإسررباغه وهررو إكمالرره  :الفائللدة األولللى

 .وإ امه، و قدم بيا  ااسباغ يف كتات الة ارر
للرْ " لقولرره " اهلل أكرررب: " م، بهللفررظاحلررديث دليررل عهللررل وجرروت  كبررنر ااحرررا :الفائللدة الثانيللة وعوررد  ," َفَكبلِّ

، و كبررنر ااحرررام ركررن ي  ووقررد الاررار إي  ررا، وظرراهر احلررديث يرردل عهللررل "اهلل أكبللر: ثللم يقللول  " الةرررباين 
 .عدم وجوت دعاء ايستفتا ، ولو كا  واجباع  مر به

آ ، والقرررراءر ركررن يف الاررار، وهرررذا احلرررديث دليررل عهللررل وجررروت رررراءر مررا  يمحرررر مررن القررر  :الفائللدة الثالثللة
ثُلمَّ اقْللَرْأ  :"حممول عهللل رراءر الفا ة، خافاع ملن رال إ  رراءر الفا ة ليمحص بواجبرة يف الارار، اسرتدييع بقولره 

وهو رول ضويف  قدمص موارشته يف احلديث المحابق، وجراء يف روايرة أر داود مرا  " َما تَلَيسََّر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ 
ثلم بملا :" ويف روايرة ابرن حبرا  " ثلم إقلرأ بلأم القلرآن وبملا شلاء اهلل" يدل عهللل أ  املقاود ررراءر الفا رة ولفظره

، أو ([2/29) انظرر املف ر  لهللقررطيب . ] فتكو  الفا ة هي املرادر  هنا هي املتيمحررر حلفرظ املمحرهللمن هلرا "شكت 
مررا زاد عهللررل الفا ررة بوررد الفا ررة مجورراع بررن ا دلررة " َمَعللَك ِمللَن اْلُقللْرآنِ  ثُللمَّ اقْلللَرْأ َمللا تَلَيسَّللرَ " يقررال أ  املررراد بقولرره 

 .رراءر ما زاد عهللل الفا ة ليس واجباع   المحابقة ال   دل عهللل وجوت الفا ة وبن هذا احلديث، و قدم أ
ا وهرري احلررديث دليررل عهللررل وجرروت الركرروع والقيررام مورره، والمحررجود مررر ن، واجلهللرروس بيو مرر :الفائللدة الرابعللة

 .بهللفظ ا مر الدال عهللل الوجوت يءعهللم ا املمح أركا  ي  اح الاار إي  ا؛    الويب 
احلررررديث دليررررل عهللررررل وجرررروت الةمأنيوررررة يف مجيررررع هررررذه ا ركررررا ، واختهللررررف يف حكرررر   :الفائللللدة الخامسللللة

 :الةمأنيوة
لشررررافوية واحلوابهللررررة أ  الةمأنيوررررة  ركررررن ي  اررررح الاررررار برررردوهنا، وبرررره رررررال اجلم ررررور مررررن ا :القللللول األول
 .واملالكية والظاهرية
 لذكرهررا يف هررذا احلررديث يف الركرروع والرفررع مورره والمحررجود والرفررع مورره، ور ررب عهللرر بررأ  الورريب  :واسللتدلوا

فرأخربه برأ  مرا ه    " فَِإنَّلَك لَلْم ُتَصللِّ . اْرِجْع َفَصلِّ " حن أخلَّ  را يءفقداهنا إعادر الاار حيث رال لهللممح
انظرر . ] ا  جاهاع، ونقل ابن  يمية إمجاع الارحابة عهللرل وجروت المحركو  والةمأنيورة يف الارار اح مع أنه ك

 ([22/339) الفتاوي 
أ  الةمأنيوة واجبة ي ركن، وعهلليره  ارح الارار بردوهنا مرع اامث، وهرذا القرول موقرول عرن  :والقول الثاني

 .أر حويفة
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، ووجره الديلرة أ  [88:سرورر احلرج ]   آَمُنوا ارَكعوا َواسلُجدوايا َأيلَُّها الَّذيَن  :بقوله  واى :واستدلوا
) انظرررر اهلدايرررة . ] الةمأنيورررة    ُرررذكر وإ رررا ذكرررر الركررروع والمحرررجود وهرررذا  يكونرررا   جررررد ااحنوررراء واي فررراك

1/39]) 
 رررال رسررول اهلل: رررال  ، ويؤيررد ذلررك حررديث أر رتررادر برره والقررول ا ول هررو الررراجح لقررور مررا اسررتدلوا

 ":قلال يرا رسرول اهلل وكيرف يمحررأ مرن مرا ه؟،: ررالوا" أسوأ الناس سرقة اللذي يسلرم ملن صلالته": ال
رواه أمحررد، ويف مررحيح البررراري " ال يقلليم صلللبه فللي الركللوع والسللجود :" أو رررال  "يللتم ركوعهللا وسللجودها 

لملت عللى سيلر فطلرة  ملا صلليت وللو ملت :"أنه رأا رجراع ي يرت  ركوعره وي سرجوده فقرال لرهعن حذيفة 
 " اهلل التي فطر عليها محمداً 

وفوهللرره،  با يررة أهنررا مةهللقررة بيوت ررا المحرروة حيررث جرراءت الةمأنيوررة مررن رولرره  والجللواب علللى اسللتداللهم
 .ة الورت وأما جمرد الركوع والمحجود با طمأنيوة فا يادأ عهلليه ذلك حت يف ل

رفررع عورره فررا يمحررمل ذلررك ركوعرراع وي سررجوداع، ومررن ترراه فأمررا جمرررد امفررض وال:" رررال ابررن  يميررة رمحرره اهلل
 ([22/339)الفتاوا " ] ركوعاع وسجوداع فقل غهللل عهللل الهلل ة

 -:واختهللف الوهللماء يف حد ايطمئوا  عهللل رولن
 .أ  املةهللوت هو المحكو  وإ  رلّ  :القول األول
" سربحا  رر الوظري  " رولره  أنه بقدر الذكر الواجب با عجهللة، ففري الركروع يةمرئن بقردر: القول الثاني

 .وهكذا يف بقية الاار، وهذا القول هو ا ظ ر واهلل أعهلل " ربوا ولك احلمد" ويف ايعتدال يةمئن بقدر روله 
أمرر  يف احلرديث،    الوريب املرذكورر احلديث دليل عهللل وجوت الرت يب بن ا ركرا   :الفائدة السادسة

عهللررل هررذا الرت يررب يف مجيررع مررهللوا ه ورررال  وواظررب الورريب  ،"مث " رت يررب  ررا مر بررة ضرررف الوةررف الرردال عهللررل ال
 .رواه البراري، فالرت يب ركن من أركا  الاار ي  اح إي به "صلوا كما رأيتموني أصلى"

أمرر  ررا الرجرل، و محررك بره بوررض  الوريب    احلرديث دليرل عهللررل وجروت مررا ذكرر فيرره  :الفائلدة السللابعة
مررا   يررذكر فيرره وهررو رررول مرجررو ؛  نرره   يشررتمل عهللررل مجيررع الواجبررات، فهللرر   رررد فيرره الوهللمرراء عهللررل اسررتحبات 

وغنها من الواجبرات الر  دلرص ا دلرة  أذكار الركوع والمحجود ورك  ايعتدال، والتش د، والاار عهللل الويب 
 فكيف نقول بوجو ا؟ لوهللم ا الويب  ةا خرا عهللل وجو ا، فإ  ريل لو كانص واجب

 :أ  هذا ايستديل يرد عهلليه ايحتمال، ومن ايحتمايت الواردر: اتفاجلو 
 .  يُوهللَّ  الرجل كل الواجبات، وإ ا ارتار عهللل الواجبات ال  أساء في ا دو  ما أحمحوه أ  الويب _ 
 .وحيتمل أ  الواجبات ال     ذكر وجبص بود ذلك_ 
 .ة ا ركا  ليتوهللم ا من مشاهد ه لاار الويب وحيتمل أنه عهللمه موظ  ا ركا  وأمه ا، و رك بقي_ 
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ومررع هررذه ايحتمررايت وغنهررا ي ياررح ايسررتديل عهللررل أ  مررا  رررك لرريس بواجررب، ويبقررل احلررديث جممررل 
يوررارك ا حاديررث ا خرررا الاررحيحة الرر  وردت في ررا الواجبررات ا خرررا الرر  جرراءت بارري ة ا مررر والرر  في ررا 

 .خذ  اردر زائد من الواجبات يبد من ا 
احلرديث دليرل عهللرل اسرتحبات المحرام عورد الهللقراء ووجروت رّده، وأنره يمحرتحب  كرراره إذا  :الفائدة الثامنلة

" ، وأنرره لررب الرررد يف كررل مرررر وأ  مرري ة الرررد  كرررر الهللقرراء، وإ  كررا  ع ررده رريبرراع كمررا فوررل الرجررل مررع الورريب 
 [3/129)انظر شر  الوووي . ] ، أو وعهلليك المحام"وعهلليك  المحام

وحمحن  وهلليمه ومربه عهللل اجلاهل، وماطفته، وإيمرا  املمحرألة  يف احلديث رفق الويب  :الفائدة التاسعة
انظررر املرجررع . ] حفظ ررا والقيررام  ررا هلرره وايرتاررار عهللررل امل رر  دو  املمحررتحبات واملكمررات الرر  ي حيتمررل حالرر

 [المحابق
، وكرا  المحرائل حيتراج ملمحرائل أخررا يءسرئل عرن شرإذا  يف احلرديث ديلرة عهللرل أ  املفر  :الفائدة العاشرة

مرررع الارررار  عرررن الارررار وعهللمررره الوررريب    يمحرررأل عو رررا يمحرررتحب لررره أ  يبيو رررا لررره، فالمحرررائل سرررأل الوررريب 
 .الوضوء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 38 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

 َباُب َنْهِي اْلَمْأُموِم َعْن َجْهِرِه ِباْلِقَراَءِة َخْلَف ِإَماِمِه
 

َأيُُّكللْم قَلللَرَأ »: فَرَقررالَ ( أَو  اْلَوْاررر  )َمرراََر الظُّْ ررر   َمررهللَّل ب وَررا َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ ْن  َعررْن ع ْمرررَاَ  بْررن  ُحَارر -28
؟ َرررا إ يَّ اْمَرررْن  . أَنَرررا: فَرَقررراَل َرُجرررلٌ « َخْلِفلللي ِبَسلللبِِّح اْسلللَم رَبِّلللَك اأَلْعلَلللى  قَلللْد َعِلْملللُت َأنَّ بَلْعَضلللُكْم »: رَرررالَ . وََ ْ أُر ْد   

  رواه ممحهلل  .«َجِنيَهاَخالَ 
 

 :تخريج الحديث
برات مرن " " كترات الارار" ، وانفرد به عن البراري، وأخرجه أبو داود يف "197"احلديث أخرجه ممحهلل 

بررات  ررررك القرررراءر " " كترررات ايفتترررا " ، وأخرجررره الومحررائي يف "727" " رأا القررراءر إذا   ل رررر اامررام بقراء ررره
 "913"  "خهللف اامام فيما   ل ر فيه

 :شرح ألفاظ الحديث
ا خن ن عود ممحهلل  بود هرذه الروايرة يف مرار  هكذا بالشك، ويف الروايتن(": أَو  اْلَوْار  )َماََر الظُّْ ر  " 

 .الظ ر با شك
 . ا، كأنه يوزع ا من لمحانهويأي نازع":  َخاَلَجِنيَها" 

 :من فوائد الحديث
لقرراءر الرجرل   أ  ل رر برالقراءر خهللرف إمامره، بردليل تراع الوريباانكرار عهللرل املرأموم   :الفائلدة األوللى

امرام وبقيرة املرأمومن ولرذا ررال الوريب ا؛ ملا يف ذلك مرن التشرويش عهللرل "بمحبح اس  ربك ا عهللل"يف مار سرية 
": ئوة عود املاهللنوهذا من ا خةاء الشا، أي نازع   ا يف الاار"  َقْد َعِلْمُت َأنَّ بَلْعَضُكْم َخاَلَجِنيَها. 

يف احلررررديث ديلرررة عهللررررل مشرررروعية ررررراءر المحررررورر بورررد الفا رررة يف الاررررار المحررررية لإلمررررام  :الفائلللدة الثانيلللة
 .واملأموم، ورراءر المحورر ممحتحب ي واجب كما  قدم

 ([3/111)شر  ممحهلل  " ] مام واملأموم إلوفيه إثبات رراءر المحورر يف الظ ر ل:" رال الوووي رمحه اهلل
تدل ضديث البات من يقول بودم مشرروعية ررراءر المحرورر بورد الفا رة لهللمرأموم خهللرف إمامره، وي ديلرة واس

 .يف ذلك؛    اانكار بمحبب اجل ر ي القراءر
 .إ ا أنكر املرالفة ي القراءر وي حجة فيه ملوكري القراءر؛    الويب :" رال القرطيب
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 ِباْلَبْسَمَلِة َهُرُيْج َلا َقاَل َمْن ُحجَِّة َباُب
 

َفَكلانُوا َيسلتَلْفتُحوَن . َوَأبِلي َبْكلٍر َوُعَملَر َوُعْثَملانَ  َصللَّْيُت َخْللَف النَّبِليِّ : قَالَ  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  -29
ِن الرَِّحيمِ . بِاْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمينَ   . اَءٍة, َوالَ ِفي آِخرَِهاِفي َأوَِّل ِقرَ . الَ يَْذُكُروَن ِبْسِم اهلل الرَّْحم 

 

 :تخريج الحديث 
(   381")بات ما يقول بود التكبن"، وأخرجه البراري يف كتات ا ذا  (199)احلديث أخرجه ممحهلل  

وأخرجه "ي يذكرو  بمح  اهلل الرمحن الرحي  يف أول رراءر وي يف آخرها"أخرجه دو  اجلزء ا خن دو  روله 
 ( 903(")بمح  اهلل الرمحن الرحي )بات  رك اجل ر بر " "الومحائي يف كتات اافتتا 
 :شرح ألفاظ الحديث 

أي خهللف   يف مار اجلماعة، وفائدر ذكر امهللفاء ": َوأَِبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَمانَ  َصلَّْيُت َخْلَف النَِّبيِّ "
 .المحوة رائ  بفول الويب  بالبمحمهللة بارية    ومحر، وإي فإ  إثبات ر، بيا  أ  سوية ااسراالراشدين 
ِن الرَِّحيم"  أي ي يذكروهنا ج راع، وإي ف   يقرأوهنا لكن سراع، بدليل لفظ : "اَل يَْذُكُروَن ِبْسِم اهلل الرَّْحم 

وي ل رو  "زميةخورواية أمحد والومحائي وابن "فهلل  أتع أحداع مو   يقرأ بمح  اهلل الرمحن الرحي "ممحهلل  ا خر 
 ".كانوا يمحرو : "يبن خزمية اورواية أخر " محن الرحي ببمح  اهلل الر 

ِن اللللرَِّحيمِ ) مرررن برررات ( وي آخرهرررا)رولرره: (ِفلللي َأوَِّل ِقلللَراَءٍة, َوالَ ِفلللي آِخرَِهلللا. الَ يَللْذُكُروَن ِبْسلللِم اهلل اللللرَّْحم 
جررل المحررورر الرر  بوررد  شرررع يف آخررر القررراءر، أو يكررو  املررراد بوررد آخررر القررراءر بالفا ررة  ياملبال ررة    البمحررمهللة 

 .الفا ة
 :من فوائد الحديث
ختهللرف في را الوهللمراء، وفي را ااحلديث يدل عهللري مشرروعية ااسررار بالبمحرمهللة، وهري ممحرألة  :الفائدة األولى

 -:ثالثة أقوال
امهللفررراء مرررروي عرررن عررردم مشرررروعية اجل رررر بالبمحرررمهللة برررل  قررررأ ربرررل الفا رررة سرررراع،وهذا القرررول  :القلللول األول

وهررو رررول أمررحات [ 1/128انظررر ا وسررل ] ابررن املوررذر عررن مجاعررة مررن الاررحابة والتررابون  هذكررر الراشرردين، و 
 .[11/310 والفتاوا 2/139انظر امل   .]الرأي وأمحد، واختاره ابن  يمية وناره

ويازمررره حمرررراع  كرررا   رررن خيررردم الوررريب يف البرررات ،يسررريما وأنرررس  ضرررديث أنرررس _2:واسلللتدلوا 
 .اع راطوبالبمحمهللة نفياع   ر الويب وسفراع ويوفي تاع ج
بمحرر  اهلل الرررمحن الرررحي ، :تورر  أر وأنررا أرررول :رررال  حررديث ابررن عبررد اهلل بررن امل فررل :الفائللدة الثانيللة

كرا  أب رض إليره احلردث يف ااسرام يور    و  أر أحرداع مرن أمرحات الوريب:أي بر  إيراك واحلردث،رال:"فقال
فهللرر  أتررع أحررداع يقوهلررا فررا  قهلل ررا، إذا أنررص  أر بكررر وعمررر وعثمررا  ومررع  ومررهلليص مررع الورريب : مورره، رررال
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رواه الرتمرذي والومحرائي وابرن ماجره وأمحد،وحمحروه [" "1:الفا رة]   اْلَحْمُد لِلَّللِه َربِّ اْلَعلاَلِمينَ  : مهلليص فقل
 .الرتمذي

 [1/111اجملموع]أنه يمحن اجل ر  ا، وبه رال الشافوي: القول الثاني
 مث ررررأ بررأم القرررآ "الرررمحن الررحي بمحرر  اهلل "مررهلليص وراء أر هريرررر فقررأ:"ررالاجملمررر ضررديث نورري   :واسلتدلوا

رررررال  ،رواه الومحررررائي وابررررن خزميررررة" والررررذي نفمحرررري بيررررده إين  شررررب ك  مررررار برسررررول ( احلررررديث وفيرررره....)
ه مرررحيح ولررره إسرررواد:"وررررال البي قررري [2/33المحرررون"]ه كهلل ررر  ثقرررات رررالرررداررة  إ  هرررذا احلرررديث مرررحيح وروا

 [1/103المحون الكربي" ]شواهد
و  يرذكروها وهر   وأعل هذا احلديث بشذوذه ملرالفته مجيع الثقات الرذين رووا احلرديث عرن أر هريررر 

 .كا  ل ر بالبمحمهللةأنه حدث عوه أنه  و  يثبص عن ثقة من أمحات أر هريرر  ،مثا ائة
 [1/129ا وسل .]،وابن حزمإسحاأ بن راهويهوهو أنه خين بن اجل ر وااسرار، :القول الثالث

 .بأدلة القولن المحابقن،ورالوا حامل اجلمع بن ا دلة الترين بن اجل ر وااسرار: واستدلوا
،وأما اجل رر بالبمحرمهللة فأدلتره ي  هللرو مرن مقرال، والارحيح مو را غرن والقول األول هو الراجح واهلل أعلم

ج رر  را  جرل  سرراع، وررد يكرو  يره أنره ج رر بالبمحرمهللة وإ را ررأهرا وررد يكرو لريس ف اجملمرمريح،وحديث نوي  
التوهللرري  ي مشررروعية اجل ررر، إي أنرره ي بررأس أ  ل ررر  ررا أحيانررا يسرريما عوررد ررروم مررذهب   اجل ررر  ررا، فإنرره ل ررر 

 . أليفاع لقهللو  
يف اجل رر  را حرديث مرريح، و  أنره لريس  لث عهللريا فرق أهرل املورفرة باحلرد: " -رمحه اهلل –رال ابن  يمية 

 [21/313االفتاو "]يرو أهل المحون املش ورر شيئاع من ذلك
سرررررررتحب أمحرررررررد  ررررررررك القوررررررروت يف الرررررررو ر  أليفررررررراع اويمحرررررررتحب اجل رررررررر بالبمحرررررررمهللة لهللتأليف،كمرررررررا :"وررررررررال أيمررررررراع 

  [30ايختيارات ص ".]لهللمأموم
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 َباُب ُحجَِّة َمْن َقاَل َلا ُيْجَهُر ِباْلَبْسَمَلِة
 

للللُؤاَلِء اْلَكِلَمللللاِت يَلُقللللولُ   وَعللللْن َعْبللللَدَة , َأنَّ ُعَمللللَر بْللللَن اْلَخطَّللللابِ  - 60 ُسللللْبَحاَنَك اللَُّهللللمَّ : َكللللاَن َيْجَهللللُر ِبه 
ُركَ َوالَ . تَلَباَرَك اْسُمَك َوتَلَعاَلى َجدُّكَ . َوِبَحْمِدكَ    رواه ممحهلل .   ِإل َه َسيلْ

 

 :تخريج الحديث
،وانفرررد به،ورررد أخرجرره ممحررهلل  اسررتةراداع بوررد احلررديث (199)المحررابق   بوررد احلررديثهللاحلررديث أخرجرره ممحرر

،و  المحابق يف عدم اجل ر بالبمحمهللة،ولذا أخرجه ممحهلل  كما توه بمحود موقةع؛   عبدر   يمحمع مرن عمرر 
واحلرديث جراء مومرويع عورد الرداررة  يف سرووه مرن طريرق عبرد اهلل برن  ما تع، ليرو ممحهلل  املتال يرتااره عهلل

ب،حدث  إسحاأ بن حممد عن عبد الرمحن بن عمر بن شيبة عن أبيه عرن نرافع عرن ابرن عمرر عرن عمرر بره شبي
 .مرفوعاع 

 :الحديثشرح ألفاظ 
ُؤاَلِء اْلَكِلَماتِ ) اجل ر املرراد موره  وهللري  دعراء ايسرتفتا  ملرن خهللفره ي بيرا  مشرروعية اجل رر (:َكاَن َيْجَهُر ِبه 

 .به
 وزي راع لرك يرا رت عرن كرل نقرص :س  مادر مواروت بفورل حمرذوف ومووراها :بحانس (ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ )

 .إما يف الافات أو يف  اثهللة املرهللورات
احلمد ذكر أوماف ا مرود الكامهللرة مرع ا برة والتوظي ،واملارهللي مجرع  رذه الهللفظرة والر  ربهلل را (:َوِبَحْمِدكَ )

 . وزي ا مقروناع باحلمد بن التوزيه والومف بالكمال الذايت والفوهللي أي نزهتك
 .كهلله بركة،إذا ماحب شيئاع مارت فيه الربكة  أي أ  اس  اهلل  واى(:تَلَباَرَك اْسُمكَ )
 .عظمتك عظمة عالية :الوظمة،واملو : وايل أي ار فع،واجلد(:َوتَلَعاَلى َجدُّكَ )

 :من فوائد الحديث
د  كبررنر ااحرررام  ررذا الرردعاء الرروارد يف مشررروعية دعرراء ايسررتفتا  بورر لاحلررديث دليررل عهللرر :ولللىالفائللدة اال

- :حديث عمر أو ب نه  ا ورد يف المحوة ومو ا
 .رواه ممحهلل  من حديث أنس "احلمد هلل محداع كثناع طيباع مباركاع فيه"-
 لالهلل رر  باعررد بيرر  وبررن خةايرراي كمررا باعرردت بررن املشرررأ وامل رررت،الهلل   نقرر  مررن خةايرراي كمررا يوقرر"-

 .متفق عهلليه من حديث أر هريرر "غمحهلل  من خةاياي بالثهللج واملاء والربدالدنس،الهلل   الثوت ا بيض من ا
 .رواه ممحهلل  من حديث ابن عمر "اهلل أكرب كبنا،واحلمد هلل كثنا،وسبحا  اهلل بكرر وأميا" -

لهللمحرروة ملررا يف ذلررك مررن إحيرراء  امررن المحرروة أ  يررأيت املاررهللي  ررذا  ررارر و ررذا  ررارر أخررر  اوهورراك أدعيررة أخررر 
وجرروه متوررددر،ذكر هررذه القاعرردر غررن واحررد مررن  لوحمررور القهللب،وهررذه راعرردر عامررة يف كررل عبررادر جرراءت عهللرر
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ورواعررد ابررن ، (23/232)اانظررر الفترراو (]رالقاعرردر الثانيررة عشررر )وابررن رجررب يف رواعررده ن  يميررة،بأهررل الوهللرر  كررا
 ([1/81)رجب

الوظري  الرذي جورل بورض  يءثواء والتوحيد الشوايستفتا  الوارد يف حديث البات فيه من مواين احلمد وال
أ  عمررر  :غررنه، وررد ذكررر ابررن القرري  اختيررار اامررام أمحرد لرره لوشرررر أوجرره مو ررا لالوهللمراء كاامررام أمحررد يقدمرره عهللرر

  ج ر به ليوهللمه الاحابة [1/203انظر مزيدا زاد املواد يبن القي  .] واى ل اهللومو ا ثواء عهلل 
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 َبَراَءٌة ِسَوى ُسوَرٍة ُكلِّ َأوَِّل ِمْن آَيٌة اْلَبْسَمَلُة: َقاَل َمْن ُحجَِّة َباُب
 

وَررا َرُسرروُل الهللّرره  : رَررالَ  َعررْن أَنَررس   -62 ررماع . َذاَت يرَررْوم  برَررْنَ أَْظُ ر نَررا، إ ْذ أَْغَفررل  إ ْغَفرراَءرع بَريرْ . مُثَّ َرفَررَع رَْأَسررُه ُمَتَبمحِّ
ِن الللرَِّحيمِ }: فَرَقرررَأَ  .«أُْنزِلَللْت َعلَلليَّ آنِفللاً ُسللورَة  »: َكَك يَررا َرُسرروَل الهللّرره ؟ رَررالَ َمررا َأْضررحَ : فَرُقهلْلوَررا ِإنَّللا . ِبْسللِم اهلل الللرَّْحم 

نَللاَك اْلَكللْوثَلرْ  اهلل : فَرُقهلْلوَررا «َأتَللْدُروَن َمللا اْلَكللْوثَلُر؟»: مُثَّ رَررالَ  {ِإنَّ َشللانَِكَك ُهللَو األَبْلتَلللرُ . َفَصلللِّ ِلَربِّللَك َواْنَحللرْ . َأْعطَيلْ
للر  َكِثيللر  . فَِإنَّللُه نَلْهللر  َوَعَدنِيللِه رَبِّللي َعللزَّ َوَجلللَّ »: رَررالَ . َوَرُسررولُُه أَْعهللَرر ُ  ُهللَو َحللْو   تَللرُِد َعَلْيللِه أُمَّتِللي يَلللْوَم . َعَلْيللِه َخيلْ

ُهمْ . آنَِيُتُه َعَدُد النُُّجومِ . اْلِقَياَمةِ  , ِإنَُّه ِمْن أُمَِّتيرَ : فََأُقولُ . فَلُيْختَلَلأُل اْلَعْبُد ِمنلْ َما تَلْدِري َملا َأْحلَدَثْت : فَليَلُقولُ . بِّ
 .«بَلْعَدكَ 

 رواه ممحهلل   « َعَلْيِه َحْو   . نَلْهر  َوَعَدنِيِه رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ِفي اْلَجنَّةِ »:  ويف رواية
 

 :تخريج الحديث
برات مرن " "كترات الارار: ، وانفرد به عن البراري، وأخرجه أبو داود يف (300)احلديث أخرجه ممحهلل  

بمحر  اهلل  ربرات ررراء" "كترات ايفتترا "خمتارا، وأخرجه الومحائي يف ( 873")بمح  اهلل الرمحن الرحي " ر بر   ل
 (.902")الرمحن الرحي 

 :شرح ألفاظ الحديث
وَررررررا َرُسرررررروُل الهللّرررررره  "  ظرررررررف زمررررررا  أشرررررربوص الفتحررررررة فاررررررارت ألفرررررراع، ور ررررررا زيرررررردت ( بررررررن)أمررررررهلل ا :بيوررررررا" :بَريرْ

 .بيوما:فقيل(ما)هللي اع
 .أي بيووا :"بَلْيَن َأْظُهرِنَا"
 .أي يوام دو  أ  يمحت رأ ":َأْسَفى  ِإْسَفاَءةً " 
 .أي رريباع من ا   أو موذ المحاعة: آنفاع " :أُْنزَِلْت َعَليَّ آنِفاً ُسورَة  " 
  َْناَك اْلَكْوثَلر ملراد بره يف احلرديث كمرا فمحرره ،وايءالكوثر هرو الكثرن مرن كرل شر[ :1:الكوثر]  ِإنَّا َأْعطَيلْ
 ".رواه البراري"هنر يف اجلوة،وجاء يف موضع آخر عن ابن عباس موروفاع بأنه امن الكثن  الويب 

  ُِإنَّ َشانَِكَك ُهَو األَبْلتَلر: الشانئ املب ض،وا برت هو موقةع الوقب،وريل املوقةرع عرن كرل خن،نزلرص يف
 .فإذا مات انقةع ذكره ي عقب له وي ولد، اع ،كا  يقول إ  حممدبن وائل الواص
  لا نيرررة هررري مرررا يشررررت بررره الشررراربو ،ورارهنا بوررردد جنررروم المحرررماء كوايرررة وديلرررة عهللررر":آنَِيتُلللُه َعلللَدُد النُُّجلللوم"
 .كثرهتا
ُهمْ "  د بويرداع عرن احلروك يُةرر  أي يوتزع ويقتةرع، واملرراد يوترزع الوبرد مرن أمرة حممرد " :فَلُيْختَلَلأُل اْلَعْبُد ِمنلْ
 .ويُدفع
 .أي ي  دري عما أحدثته وغن ه أمتك من بودك":َما َتْدِري َما َأْحَدَثْت بَلْعَدكَ "
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 :من فوائد الحديث
اسررتدل باحلررديث مررن يقررول بررأ  البمحررمهللة آيررة مررن أول كررل سررورر إي سررورر بررراءر وبرره رررال : ولللىألالفائللدة ا

 .كوثر وبدأ بالبمحمهللةأخرب بإنزال سورر ال داود الظاهري،ووجه الديلة أ  الويب 
بمحر  اهلل الررمحن الررحي  :كانرص مردا،مث رررأ ": فقرال أنره سرئل عرن ررراءر الوريب  واستدلوا ضديث أنرس

 .ما استدلوا بهأروا وما  قدم  ارواه البراري،واستدلوا بأدلة أخر "ميد بمح  اهلل وميد الرمحن وميد الرحي 
المحررور كهلل ررا، وهررو مررذهب مالررك وا وزاعرري وروايررة عررن أ  البمحررمهللة ليمحررص ررآنرراع يف أول : والقللول الثللاني

 أمحد
َقَسللْمُت الصَّللاَلَة  :"رررال اهلل  ورراى عوررد ممحررهلل  و قرردم رريبرراع رررال الورريب ضررديث أر هريرررر : اواسللتدلو

: قَلاَل اهلل تَلَعلاَلى{ اْلَعلاَلِمينَ اْلَحْملُد هلل َربِّ }: فَلِإَذا قَلاَل اْلَعْبلدُ . َوِلَعْبلِدي َملا َسلَألَ . بَلْيِني َوبَلْيَن َعْبلِدي ِنْصلَفْينِ 
ِن اللرَِّحيمِ }: َوِإَذا قَلالَ . َحِمَدِني َعْبِدي َمالِلِك يَللْوِم }: َوِإَذا قَلالَ . َأثْلنَلى  َعلَليَّ َعْبلِدي: قَلاَل اهلل تَلَعلاَلى. {اللرَّْحم 

ينِ  َ  ِإَليَّ َعْبِدي: َوقَاَل َمرَّةً )َمجََّدِني َعْبِدي : قَالَ { الدِّ : قَلالَ . {ِإيَّلاَك نَلْعبُلُد َوِإيَّلاَك َنْسلَتِعينُ }: َذا قَلالَ فَلإِ ( فَلوَّ
َذا بَلْيِني َوبَلْيَن َعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَألَ  اْهِدنَا الصَِّراَ  اْلُمْسَتِقيَم ِصلَراَ  الَّلِذيَن َأنْلَعْملَت َعلَلْيِهْم }: فَِإَذا قَالَ . ه 
لللَذا ِلَعْبلللِدي َوِلَعْبلللِدي َملللا َسلللَألَ : قَلللالَ . {نَ َسْيلللِر اْلَمْغُضلللوِب َعلَلللْيِهْم َوالَ الضَّلللالِّي ،ووجررره الديلرررة أنررره   يبررردأ " ه 

 .بالبمحمهللة
إن ملللن القلللرآن سلللورة :"ررررال  أر داود والرتمرررذي أ  رسرررول اهلل دعوررر ضرررديث أر هريررررر  واسلللتدلوا

 ("وهي تبارك الذي بيده الملك)سفر له حتىثالثون آية شفعت لرجل 
 .أهنا ليمحص آية من أول المحورر ل  يبدأ بالبمحمهللة  ا يدل عهلل  ووجه الديلة أ  الويب
 .ما  قدم أرواها اواستدلوا بأدلة أخر 
بهلا  ىأن البسملة آية من القرآن ليست من السورة نفسها وإنملا هلي آيلة مسلتقلة يلؤت:والقول الثالث

 . وبه الجمع بين القولينعند افتتاح السورة وليست من السورة ذاتها,وهذا القول هو الراجح إن شاء اهلل
بأدلررة القررولن المحرابقن ورررالوا هررذا الرذي ياررار إليرره عورد اجلمررع بررن ا دلرة،وهو روايررة عررن أمحررد :واسلتدلوا

و قردم أ  البمحرمهللة آيرة مرن سرورر الومرل باامجراع، وأهنرا [2/171 الفتراواانظرر ]اختارها شير ااسام ابن  يميرة
َقَسلْمُت الصَّلاَلَة  " قدم ذكر ا رروال بالتفاريل يف حرديث أر هريررر الاحيح و  لليمحص آية من الفا ة عهلل
 ".{اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمينَ }: فَِإَذا قَاَل اْلَعْبدُ . َوِلَعْبِدي َما َسَألَ . بَلْيِني َوبَلْيَن َعْبِدي ِنْصَفْينِ 

 .انمحا  ضمرر أمحابهجواز الووم يف املمحجد،وجواز نوم ا لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثانية
بو ر الكوثر عهلليه خن كثن  رد عهلليه ا مرة، وهرل  نبيه  لعهلل احلديث فيه فمل اهلل  واى :الفائدة الثالثة

هو احلوك أو غنه سيأيت هذا مفااع بإذ  اهلل عورد أحاديرث احلروك الر  سريذكرها املؤلرف آخرر الكترات، ويف 
 .ث احلوك بإذ  اهلل  واىاحلديث إثبات احلوك، وسيأيت  فايل ملباح

 

 



 

 
 33 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

 ُسرَِّتِه، َفْوَق َصْدِرِه َتْحَت اْلِإْحَراِم َتْكِبيَرِة َبْعَد اْلُيْسَرى َعَلى اْلُيْمَنى َيِدِه َوْضِع َباُب
 َمْنِكَبْيِه َحْذَو اْلَأْرِض َعَلى السُُّجوِد ِفي َوَوْضِعِهَما

 

َّ ، أَنَّررُه رََأا الوَّررَعررْن َوائ ررل  بْررن  ُحْجررر   -66 ررَن َدَخررَل يف  الاَّرراَر   يب  يرراَل )َكبرَّررَر . َرفَررَع يََديْرره  ح  َوَمررَف مَهَّرراٌم ح 
ررررَن الثرَّررررْوت  . مُثَّ َوَضررررَع يَررررَدُه اْلُيْمررررىَن  َعهللَررررل اْلُيمْحررررَرا  . مُثَّ اْلَتَحررررَف ب ثَرْوب رررره  ( أُُذنَرْيرررره   ررررا أَرَاَد أَْ  يَررَْكررررَع َأْخرررررََج يََديْرررره  م  مُثَّ . فَرهلَلمَّ
َدهُ »: فَرهلَلمَّا رَالَ . مُثَّ َكبرََّر فَررََكعَ . َماَرفَرَو ُ   رواه ممحهلل   .َسَجَد بَرْنَ َكفَّْيه   فَرهلَلمَّا َسَجَد،. َرَفَع يََدْيه  « تَ َع اهلل ل َمْن محَ 

 

 :تخريج الحديث
 .وانفرد به (301)احلديث أخرجه ممحهلل 

 :شرح ألفاظ الحديث
 .هلما يف اير فاعبكمحر احلاء أي حماذياع  :"ِحياَل ُأُذنَلْيهِ "
 .مدره ويديه لبثوبه،مجع أطراف ثوبه ف ة لأي   ة :"ثمَّ اْلَتَحَف بِثَلْوبِهِ "
كرف   لهذا من إطاأ الكل وإرادر اجلزء،أي وضرع كفره اليمر  عهللر :"ثُمَّ َوَضَع يََدُه اْلُيْمَنى  َعَلى اْلُيْسَر   "

 .اأو رس  اليمحر 
 .أي فهللما أراد المحجود بمحل كفيه وسجد بيو ما :"هِ فَلَلمَّا َسَجَد, َسَجَد بَلْيَن َكفَّيْ "

 :من فوائد الحديث
والتكبرن لهللركروع  ، كبرنر ااحررام لمشروعية التكبن أول الاار و محم لاحلديث دليل عهلل :الفائدة األولي

بررنات  ك لو قرردم رريبررا الكررام عهللرر مررع رفررع اليرردين ورررول تررع اهلل ملررن محررده بوررد الرفررع مررن الركرروع ورفررع اليرردين،
 .الاار ومواضع رفع اليدين يف حديثي ابن عمر وأر هريرر 

 .حال القيام يف الاار االيمحر  لعهلل مشروعية وضع اليد اليمىن لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثانية
فيرره خرراف، وهررو رررول اجلم ررور مررن الاررحابة والتررابون، وهررو    يررأت عررن الورريب : "رررال ابررن عبررد الرررب

 [20/37التم يد" ]يف املوطأ و  حيك ابن املوذر وغنه عن مالك غنهالذي ذكره مالك 
 ثبو ره، وأمرا مرا نمحرب إى لوأما إرسال اليدين يف الاار ف و خراف المحروة، و  يررد يف المحروة مرا يردل عهللر

مذهبرره ذكرروا أنرره رارد اارسررال يف مررواطن  يفمالرك رمحرره اهلل مرن راررد اارسرال يف الاررار، فرإ  أهررل التحقيرق 
مويوة ي مةهللقا وذلك لبيا  حك  آخر أو إزالة اعتقاد فاسرد، ومرن ذلرك اعتقراد بورض الوراس يف زمانره أ  وضرع 

 .ر من دونه فأراد إزالة هذا الظنركن ي  اح الاا االيمحر  لعهلل اليد اليمىن
د خوفره مرن اعتقرا لوررد حيمرل ررول مالرك بكراهرة رربض اليردين عهللر" -وهو من كبار املالكية-ي رال الباج

 لعهللرر واحلكمررة مررن وضررع اليمررىن[ 1/271املوتقرري" ]الورروام أ  ذلررك ركررن مررن أركررا  الاررار  بةررل الاررار برتكرره
 .أ  هذا مفة المحائل الذليل لربه جل وعا، وأموع لهللماهللي من الوبث يف ما ه وأررت لهللرشوع  االيمحر 
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 :كيفية وضع اليدين ففيهما صفتان  وأما
؛ حلرررديث وائرررل برررن حجرررر يف البرررات ، ويف روايرررة اكرررف اليمحرررر   لعهللررر وضرررع اليرررد اليمرررىن: الصلللفة األوللللي
 ".ساله لإذا كا  رائما يف الاار ربض بيميوه عهلل  رأيص الويب :" الومحائي، رال وائل 
كرررا  الوررراس : "ررررال ؛ حلرررديث سررر ل برررن سرررود اوضرررع اليرررد اليمررر  عهللررري ذراع اليمحرررر : الصلللفة الثانيلللة

 .رواه البراري" يف الاار ااعه اليمحر ذر  لعهلل يؤمرو  أ  يمع الرجل اليد اليمىن
 .وجوه متنوعة أن يفعل هذه مرة وهذه مرة ىوالسنة للمصلي إذا وردت عل

 ".كرب مث التحف"الاار ي يبةهلل ا؛ لقوله أ  الومل اليمحن يف لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثالثة
مبمحروطتن حيرال حمراذار الررأس؛  أ  المحوة  كو  اليردين حرال المحرجود لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الرابعة

 ".فَرهلَلمَّا َسَجَد، َسَجَد بَرْنَ َكفَّْيه  " لقوله 
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 الصََّلاِة ِفي التَّشهُِّد َباُب
 

المحَّرَاُم  .المحَّرَاُم َعهللَرل اهلل: ُكوَّرا نَرُقروُل يف  الاَّراَر  َخهلْلرَف َرُسرول  الهللّره  : رَرالَ  َعْن َعْبد  الهلّله  بن  َممْحرُوْود -63
: فَلِإَذا قَلَعلَد َأَحلدُُكْم ِفلي الصَّلاَلِة فَلْليَلُقللِ . فَلِإنَّ اهلل ُهلَو السَّلاَلمُ »: َذاَت يرَرْوم   فَرَقاَل لََوا َرُسوُل الهلّله  . َعهلَلل ُفَا   

نَلا َوَعلَلى . ْحَملُة اهلل َوبَلرََكاتُلهُ السَّلاَلُم َعَلْيلَك َأيلَُّهلا النَّبِليُّ َورَ . التَِّحيَّاُت هلل َوالصََّلَواُت لِِلِه َوالطَّيِّبَلاتُ  السَّلاَلُم َعَليلْ
َأْشلَهُد َأْن الَ ِإل لَه ِإالَّ اهلل . فَِإَذا قَاَلَها َأَصاَبْت ُكلَّ َعْبلٍد للِلِه َصلاِلٍح, ِفلي السَّلَماِء َواأَلْر ِ . ِعَباِد اهلل الصَّاِلِحينَ 
ملن الثنلاء ملا شلاء » :  ويف روايرة لهللبرراري.«يَلَتَخيلَُّر ِمَن اْلَمْسأََلِة َما َشاءَ مَّ ثُ . َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً 

» 
 . َكَما يُرَوهللُِّم   المحُّورََر م َن اْلُقْرآ   . َكفِّي بَرْنَ َكفَّْيه  . التََّش ُّدَ َعهللََّم   َرُسوُل الهلّله  :  رال اْبَن َممْحُوود  :ويف رواية 

 

رَن اْلُقرْرآ   َكراَ  َرُسروُل اهلل : ، أَنَّرُه رَرالَ   اس  وَعن  اْبن  َعبَّ  -64 َفَكراَ  . يُرَوهللُِّموَرا التََّشر َُّد َكَمرا يُرَوهللُِّموَرا المحُّرورََر م 
السَّلاَلُم . رََكاتُلهُ السَّاَلُم َعَلْيلَك َأيلَُّهلا النَّبِليُّ َورَْحَملُة اهلل َوبلَ . التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت هلل»: يَرُقولُ 

َنا َوَعَلى ِعَباِد اهلل الصَّاِلِحينَ   رواه ممحهلل  . «ُمَحمَّداً َرُسوُل الِلهِ  َأْشَهُد َأْن الَ ِإل َه ِإالَّ اهلل َوَأْشَهُد َأنَّ . َعَليلْ
 

 :تخريج الحديثين 
ء يف برررات الررردعا" "كترررات الررردعوات"، وأخرجررره البرررراري يف (302)حرررديث ابرررن ممحررروود أخرجررره ممحرررهلل  

، وأخرجرره ابررن (1137" )بررات كيررف التشرر د ا ول" "، وأخرجرره الومحررائي يف كتررات التةبيررق(3127" )الاررار
 ( .799")بات ما جاء يف التش د" " كتات إرامة الاار والمحوة في ا"ماجه يف 

كتررات "، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود يف (301)وأمررا حررديث ابررن عبرراس فأخرجرره ممحررهلل  
، وأخرجررره (290" )برررات موررره أيمررراع " "كترررات الارررار"، وأخرجررره الرتمرررذي يف (983" )برررات التشررر د" "رالارررا

كترررات إرامرررة "، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف (1181" )برررات نررروع آخرررر مرررن التشررر د" "كترررات التةبيرررق"الومحرررائي يف 
 (.900" )بات ما جاء يف التش د" "الاار والمحوة في ا

 :شرح ألفاظ الحديثين
التوظررري ، و فيرررد الومررروم،  لمجرررع  يرررة والتحيرررة التوظررري ، وهررري كرررل ررررول أو فورررل دال  عهللررر": ُت هللالتَِّحيَّلللا"

جبميرع التحيرات مرن كرل مرن سرواه،  ومجوص يخرتاف أنواع را مرن التحيرات القوليرة والفوهلليرة، فإنره سربحانه أوى
لمحرام وا مرن واملهللرك والبقراء ا لأ  مجيع التوظيمرات وكرل مرا يردل عهللر: لاستحقاأ، واملوىن( هلل)والام يف لفظ 
 به ي يمحتحقه سرواه، ومرن ذلرك اممروع والركروع والمحرجود وامشروع، فكرل ذلرك هلل  وراى صتخم ف و هلل  واى

 .وحده
 .والوفلرك مو ا في أحد يمحتحق ا غنه ال أي مجيع الاهللوات هلل  واى": َوالصََّلَواتُ  "
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، وله أيمراع مرن أعمرال الوبراد  واى فول أو مفة ف و ثابص هلل أي كل ما طات من رول أو": َوالطَّيَِّباتُ  "
 .رواه ممحهلل "ي يقبل اهلل إي طيباع " القولية والفوهللية الةيب، كما رال الويب 

أي المحررامة لررك مررن كررل آفررة ومكررروه وهرري مجهللررة خربيررة  تمررمن الرردعاء، ": السَّللاَلُم َعَلْيللَك َأيلَُّهللا النَّبِلليُّ  "
 وزياع له موزلرة املواجره لقربره مرن القهللرب وررور استحمرار املارهللي لره حرن المحرام عهلليره، كأنره بهللفظ املراطبة  لوأ 

، ولررذا نبرره ، أمررا خةررات غررنه مررن ا دميررن مبةررل لهللاررارحاضررر أمامررك  اطبرره،  وهررو سررام خرراص بررالويب 
اء بالمحررامة شررامل ، وهررذا الرردعإى الهللفررظ املشررروع" المحررام عهللررل فررا : " أمررحابه حررن كررانوا يقولررو  الورريب 

 . بود وفار الويب  حتخرر ، وهلذا شرع لكل مرهوت يف الدنيا وا 
مجررع بركررة ( َوبَلرََكاتُللهُ )بالرمحررة بوررد المحررامة مررن كررل مرهرروت،  هررذا دعرراء لهللورريب ": َورَْحَمللُة اهلل َوبَلرََكاتُللهُ " 

يف حيا ررره مرررا يبرررارك لررره يف مةومررره  الومررراء والزيرررادر، وهررري لهللوررريب: وهررري خنا ررره الكثرررنر املمحرررتمرر، وأمرررل الربكرررة
 .ومشربه وسائر شؤو  حيا ه، وبود  ا ه بكثرر أ باعه وانتشار شريوته

،وإ  أفرردت مرار  والرمحة إذا ررنص بامل فرر أو المحام مار هلا مورىن :قال شيخنا ابن عثيمين رحمه اهلل 
مرا يرزول بره : حيارل بره املةهللروت، وامل فررر والمحرام مرا:آخر، فإذا رُرنص بامل فرر أو المحام مار املراد  ا هلا موىن

بالمحرررام دعررروت لررره بالرمحرررة؛   اهلل دعررروت لرسرررولأ  ت سهللرررص ا مررررين مجيواع،فأنرررص بورررد داملرهررروت، وإ  أُفرررر 
 .ليزول عوه املرهوت وحيال له املةهللوت

 لماذا بدأ بالسالم قبل الرحمة؟: فإن قال قائل
 [.1/132ملمتعا]أ  الترهللية ربل التحهللية : فاجلوات

نَلا َوَعلَللى ِعبَلاِد اهلل الصَّلاِلِحينَ  " أي المحررام عهلليورا موشرر ا مررة ااسرامية، ويردخل يف هررذا ": السَّلاَلُم َعَليلْ
املاهللي ومن موه من املاهللن إ  كانوا مجاعة، وومف الوباد بالااحلن، والااحل هو القائ   را عهلليره مرن حقروأ 

يف احلرررديث لكرررل عبرررد مررراحل يف ا رك والمحرررماء مرررن ا حيررراء وا مررروات اهلل وحقررروأ عبررراده، وهررري شرررامهللة كمرررا 
 .سواء كا  من ا دمين أو املائكة أو اجلن 

 ذا المحام الذي يمحهللمه امهللق يف الاار فهلليكن عبرداع مراحلاع،  لمن أراد أ  حيظ :قال الترمذي الحكيم
 [.2/113فتح الباري"]وإي ُحرم هذا الفمل الوظي 

والرام يم أمرر وهرو أمرر إباحرة ي إلرات، ويف " ثُلمَّ لَيَتَخيلَّلرُ  "ويف رواية": َخيلَُّر ِمَن اْلَمْسأََلِة َما َشاءَ ثُمَّ يَلتَ  "
كمررا يف ( والثورراء) ،فهلليقررل مررا خيتررار مررن الرردعاء: واملوررىن" ثُللمَّ لَيَتَخيلَّللُر ِمللَن الْللدعاء أعجبلله إليلله "روايررة لهللبررراري 
يف الوريب  لربرل فررك الارار عهللر هالردنيا وا خررر، وا مرر بالردعاء هورا ظراهر   ا حيبه من خرني االرواية ا خر 

 .التش د
 "يوهللموا التش د كا  رسول اهلل "ويف حديث ابن عباس  ":التََّشهُّدَ  َعلََّمِني َرُسوُل الِلِه " 

سررالة لرسرروله وترري التشرر د  شرر دا؛  نرره مررأخوذ مررن لفررظ الشرر اد ن بالواحدانيررة هلل وبالر  :"قللال القرطبللي
 ["  2/13املف.] 
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 :نمن فوائد الحديثي
 فررإذا روررد أحرردك  يف:"  احلررديث دليررل عهللرري وجرروت التشرر د يف آخررر الاررار؛ لقولرره  :ىالفائللدة األوللل

وهرررذا أمررررر، وا مرررل يف ا مرررر الوجررروت، والتشرررر د ا خرررن ركرررن مرررن أركررررا  ." ....الارررار فهلليقرررل التحيرررات هلل 
بمحرررجود المحررر و كمرررا سررريأيت يف جرررربه حررن نمحررريه  هللررريس برررركن ؛ بررردليل أ  الوررريب الاررار، أمرررا التشررر د ا ول ف

 .أحاديث سجود المح و
مررا جرراء يف حررديث ابررن ممحرروود  :احلررديث فيرره مرري ة التشرر د، والتشرر د عرردر مرري  مو ررا :الفائللدة الثانيللة

عمرر برن  الذي يهلليه، ومو را مرا جراء يف حرديث عائشرة و شر د لوحديث ابن عباس يف البات وحديث أر موس
ختاف بيو ا يمحن إي أ  التشر د الروارد يف حرديث ابرن ممحروود أمرح ا سروداع ولرذا امةات املوروف عهلليه، واي

غنه، وبأي  شر د جراء املارهللي  را مرح مو را جراز لره ذلرك وامراف يف ا فمرل مو را  لردمه أهل احلديث عهلل
 .والمحوة أ  يووع بيو ا
ا كهلل رررا، واختهللفررروا يف ا فمرررل مو رررا، فمرررذهب الشرررافوي وبورررض جوازهررر لا فرررق الوهللمررراء عهللررر" :قلللال النلللووي

 ة  يَّلحِ تَ فيه، وهري املوافقرة لقرول اهلل عرز وجرل ( املباركات)أمحات مالك أ   ش د ابن عباس أفمل لزيادر لفظة
 شر د عمرر  :، وررال أبرو حويفرة وأمحرد، ومج رور الفق راء وأهرل احلرديث]31:الورور[ ة  بَليِّ طَ  ة  َكلاَر بَ مُ  اهللِ  دِ ْنلعِ  نْ مِ 

:  فمرريهلله، وهررو لاملورررب، و  يوازعرره أحررد فرردل عهللرر لاملوررروف عهلليرره أفمررل؛  نرره عهللمرره الورراس عهللرر بررن امةررات 
شرررررررررر  " ]آخرررررررررره إى ...... وررررررررريبلالتحيرررررررررات هلل الزاكيرررررررررات هلل الةيبرررررررررات الارررررررررهللوات هلل سرررررررررام عهلليرررررررررك أي رررررررررا ا

 [.3/113ممحهلل 
مث ) وعشررين طريقراع نيرف ، روي عوره مرن أمرح حرديث يف التشر د عوردي حرديث ابرن ممحروود: "راز رال الب
وي خراف :" ررال ابرن حجرر"، رجرايع ي أعهلل  يف التش د أثبص موه وي أمح أسرانيد وي أشر ر ،  (سرد أكثرها

 [.2/113الفتح" ]بن أهل احلديث يف ذلك
يم   مررا وعوايترره  ر  حيرث ي رت  بتوهللريم   القررآ  و وهللر يف احلرديث حمحرن  وهللري  الوريب  :الفائلدة الثالثلة

 للقبروهل  و را يردل عهللر لمن حقه التأكيد كالتش د كما يوهللم   القرآ  واستردام وسائل التوهللي  ال   كو  أوع
 ".كفي بن كفيه"ابن ممحوودمع الوواية    كما فول 
 ثُلمَّ يَلَتَخيلَّلرُ : " أ  لهللماهللي أ  يردعو يف آخرر التشر د  را أحرب لقولره لاحلديث دليل عهلل  :الفائدة الرابعة
خررر، والمحروة أ  يردعو  را ويف هذا إطاأ لهللرداعي أ  يردعو  را شراء مرن خرني الردنيا وا " ِمَن اْلَمْسأََلِة َما َشاءَ 

 "يف هرذا املوضرع لقولرره يف روايرة البررراري  اهلل  ورراى ليف هررذا املوضرع، كمررا أنره ُيمحرن الثورراء عهللر ورد عرن الوريب 
 . والدعاءاهلل لفيجمع بن الثواء عهلل" من الثناء ما شاء

 يف احلرررديث عظررر  التشررر د ومرررا حيمهللررره مرررن مورررا    قررردم شررررح ا مرررن  وظررري  اهلل  وررراى :الفائلللدة الخامسلللة
، ومرررا  والتمحرررهللي  والررررتح  والتربيرررك عهلليررره  و جيرررده وااخررراص لررره، والشررر ادر بوحدانيتررره، ومررردأ رسررروله 
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الاررراحلن يف ا رك والمحرررماء، وحررررٌي  يتمرررموه مرررن المحرررام امررراص باملارررهللي وا مرررة ااسرررامية ومجيرررع عبررراد اهلل
 .القهللب والوفس لباملاهللي استشوار مثل هذا والتأمل يف موانيه ملا يوكمحه من ا ثار ااميانية عهلل

فلإن " لقولره ( المحرام)وهرو حرديث ابرن ممحروود فيره إثبرات اسر  مرن أتراء اهلل  وراى :الفائدة السادسة
ُهللَو اللَّلللُه الَّللِذي اَل ِإلَللل َه ِإالَّ ﴿ يف المحرروة، رررال  ورراىورد لكتررات كمررا سرر  اهلل المحررام ورد يف ااو "اهلل هللو السللالم 

الحشلر }﴾ُسلْبَحاَن اللَّللِه َعمَّلا ُيْشلرُِكونَ  ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهلْيِمُن اْلَعزِيلُز اْلَجبَّلاُر اْلُمَتَكبلِّلرُ 
63 } 

أي مرررن مجيرررع الويررروت والوقرررائص لكمالررره يف ذا ررره ( المحرررام:" )ال ابرررن كثرررن، رررروموواهرررا يف حرررق اهلل  وررراى
 [.3/131 فمحن ابن كثن" ]ومفا ه وأفواله

" هو الذي يمحهلل  من كل عيب، وبرا مرن كرل آفرة، وهرذه مرفة يمحرتحق ا بذا ره( المحام:" )ورال البي قي
 [33ايعتقاد لهللبي قي ص " ] هو الذي سهلل  املؤموو  من عقوبته:"وريل

 :هو يحمل اسم يحمل معنيين عظيمينعليه فو 
 .المحامة من كل عيب ونقص يف ذا ه سبحانه أو أفواله أو أتائه ومفا ه  :األول
 المحررامة عوررد غنهررا فهللررن لرردها، وهررذا موررىن لأنرره سرربحانه مارردر ا مررن والمحررام، وكررل مررن ابت رر :الثللاني
 .رواه ممحهلل " اللهم أنت السالم ومنك السالم:" رول الويب 

حُيمحررن الرجرروع _  رمحرره اهلل  ورراى_ يررة جهلليهللررة القرردر ذكرهررا ابررن القرري  وهلررذا ايسرر  موررا   عظيمررة وآثررار إميان
لهللشرير عبرد الوزيرز ( فرادعوه  را وهلل ا تراء احلمحرىن)، وانظر لاسرتزادر كترات2/131ائد و انظر بدائع الف.]إلي ا 

 ([207-201)اجلهلليل ص
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يِّ  وَعنْ  -65 ةَّاَ  الرَّرَاش  فَرهلَلمَّا َكاَ  ع ْوَد اْلَقْوَدر  رَاَل َرُجٌل . َمهللَّْيُص َمَع َأر  ُموَسل  اَ ْشَور يِّ َماَرع : ، رَالَ  ح 
أَيُُّكُ  اْلَقائ ُل  : َرَف فَرَقالَ أُر رَّت  الاََّاُر ب الرب ِّ َوالزََّكار ؟ رَاَل فَرهلَلمَّا َرَمل  أَبُو ُموَسل الاَّاََر َوَسهللََّ  اْناَ : م َن اْلَقْوم  

ةَّاُ  : فَرَقالَ . أَيُُّكُ  اْلَقائ ُل َكهلل َمَة َكَذا وََكَذا؟ فََأَرمَّ اْلَقْومُ : مُثَّ رَالَ . فََأَرمَّ اْلَقْومُ : َكهلل َمَة َكَذا وََكَذا؟ رَالَ  َلَوهللََّك يَا ح 
ْبُص َأْ   رَ . َما رُرهلْلتُرَ ا: رُرهلْلتَرَ ا؟ رَالَ  َاَوَلَقْد َره  رَ . أَنَا رُرهلْلتُرَ ا: فَرَقاَل َرُجٌل م َن اْلَقْوم  . ْبَكَو      َا إ يَّ اْمَيرْ فَرَقاَل . وَ َْ أُر ْد   
َ لََوا ُسوَّتَرَوا َوَعهللََّمَوا َماَ  أََما  َرْوهلَلُموَ  َكْيَف  َرُقوُلوَ  يف  َماَ  ُكْ ؟ إ  َّ َرُسوَل الهلّله  : أَبُو ُموَسل   .  َرَواَخةَبَرَوا فَربَرنَّ

 . فَِإَذا َكبلََّر َفَكبلُِّروا. ثُمَّ ْليَلُؤمَُّكْم َأَحدُُكمْ . ِإَذا َصلَّْيُتْم فََأِقيُموا ُصُفوَفُكمْ » :فَرَقالَ 
ُكُم ُيِجبْ . آِمينَ : فَلُقوُلوا. َسْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّينَ : ِإَذا قَالَ  وَ . «َوِإَذا قَلَرَأ فَأَْنِصُتوا: رواية ويف»
َلُكمْ . فَِإَذا َكبلََّر َورََكَع َفَكبلُِّروا َوارَْكُعوا. اهلل َلُكْم َويَلْرَفُع قَلبلْ فَِتْلَك » :فَرَقاَل َرُسوُل الهلّله  « فَِإنَّ اإِلَماَم يَلرَْكُع قَلبلْ

فَِإنَّ اهلل تَلَباَرَك . َيْسَمُع اهلل َلُكمْ . دُ اللَُّهمَّ رَبلََّنا َلَك اْلَحمْ : فَلُقوُلوا. َسِمَع اهلل ِلَمْن َحِمَدهُ : َوِإَذا قَالَ . بِِتْلكَ 
فَِإنَّ اإِلَماَم . َوِإَذا َكبلََّر َوَسَجَد َفَكبلُِّروا َواْسُجُدوا. َسِمَع اهلل ِلَمْن َحِمَدهُ : َوتَلَعاَلى قَاَل َعَلى ِلَساِن نَِبيِِّه 
َلُكمْ  َلُكْم َويَلْرَفُع قَلبلْ َوِإَذا َكاَن ِعْنَد اْلَقْعَدِة فَلْلَيُكْن ِمْن َأوَِّل . فَِتْلَك بِِتْلكَ »:  فَرَقاَل َرُسوُل الهلّله  . «َيْسُجُد قَلبلْ

َنا  .السَّاَلُم َعَلْيَك َأيلَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اهلل َوبَلرََكاتُهُ . التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت هلل: قَلْوِل َأَحدُِكمُ  السَّاَلُم َعَليلْ
 .                                                                                                   رواه مسلم « َأْشَهُد َأْن اَل ِإل َه ِإالَّ اهلل َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ .  الصَّاِلِحينَ َوَعَلى ِعَباِد اهلل

 

 :تخريج الحديث
برررات " "كترررات الارررار"نفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف ، وا(303)احلرررديث أخرجررره ممحرررهلل 

 ، وأخرجه (1031" )بات روله ربوا ولك احلمد" " كتات التةبيق"، وأخرجه الومحائي يف (982" )التش د
برررات " "كترررات الارررار"، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف (303)احلرررديث أخرجررره ممحرررهلل  

ابررن ، وأخرجره (1031" )بررات رولره ربورا ولررك احلمرد" "كترات التةبيرق"الومحررائي يف ، وأخرجره (982" )التشر د
 (.738" )بات إذا ررأ اامام فأناتوا" "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"ماجة يف 

 :شرح ألفاظ الحديث
املهللرك برن  عهللي، و ويف يف خافة عبردو عن عمر  احةا  عبد اهلل الرراشي  ابوي رو ":  ِحطَّاَن الرَّقَاِشيِّ " 

 [8/127يبن سود  االةبقات الكرب ] 0مروا ، ثقة، رهلليل احلديث
 .أي فهللما كا  عود التش د": فَلَلمَّا َكاَن ِعْنَد اْلَقْعَدِة " 
 .أي ررنص الاار بالرب والزكار، ومار اجلميع مأمورا به": أُِقرَِّت الصَّاَلُة بِالِبرِّ َوالزََّكاةِ  "
 .أي أيك  القائل كهللمة أررت الاار بالرب والزكار؟": ِلَمَة َكَذا وََكَذاَأيُُّكُم اْلَقاِئُل كَ " 
 .ي  أي سكتوابفتح الراء و شديد امل":  فََأَرمَّ اْلَقْومُ " 
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 ارريص حةرا  بايهترام لوهللرره لشربه الاروت باررو ه، أو لاردوره مرن ج ترره، ":  َلَعلَّلَك يَلا ِحطَّللاُن قُلْلتَلَهلا" 
 .ايعرتاف أو لدفع الفاعل احلقيقي إى

  بكورر " أي ولقررد خشرريص وخفررص أ   ت مرر  و ررو    ررذه الكهللمررة، ":  َوَلَقللْد َرِهْبللُت َأْن تَلْبَكَعنِللي ِبَهللا" 
 .ه  ا يكرهتبفتح التاء وسكو  الباء وفتح الكاف أي  محتقبهلل  بالتوبير، من بكوص الرجل إذا استقبهلل": 

 .يف حديث التأمن موواها الهلل   استجب، وسيأيت رريبا":  آِمينَ "  
 .أي يمحتجب لك  دعائك ":  ُيِجْبُكُم اهلل" 
مووررراه اجوهللررروا  كبرررنك  لهللركررروع وركررروعك  بورررد  كبرررنه وركوعررره، وكرررذلك " ررررال الورررووي ":  فَِتْللللَك بِِتْللللكَ " 

الركرروع   هللررك بتهللررك أ  الهللحظررة الرر  سرربقك  اامررام  ررا يف  قدمرره إى رفوكرر  مررن الركرروع يكررو  بوررد رفورره، وموررىن
لك  بتأخنك  يف الركوع بود رفوه حلظة، فتهللك الهللحظة بتهللك الهللحظة، ومار ردر ركروعك  كقردر ركوعره، وجرب  

 [.3/132شر  ممحهلل " ] ورال مثهلله يف المحجود
نبيره لمحرا   لأي أ  اهلل وعرد عهللر":  َسلِمَع اهلل ِلَملْن َحِملَدهُ  فَِإنَّ اهلل تَلَباَرَك َوتَلَعاَلى قَاَل َعَلى ِلَساِن نَِبيِّلهِ " 

 .أ  يمحمع ويمحتجيب ملن محده
 :من فوائد الحديث

وذلرك " ِإَذا َصللَّْيُتْم فَلَأِقيُموا ُصلُفوَفُكمْ " ا مرر بإرامرة الارفوف لقولره لاحلرديث دليرل عهللر :ىالفائدة األول
 محرررروية الاررررفوف عوررررد  لبتمحررررويت ا وايعترررردال والرررررتاص في ررررا، و تمرررري  ا ول فررررا ول، وسرررريأيت مزيررررد كررررام عهللرررر

 .أحاديث ا
شررررررر  " ] أمرررررر بإرامررررررة الاررررررفوف، وهرررررو مررررررأمور برررررره بإمجررررراع ا مررررررة (َأِقيُمللللللوا ُصللللللُفوَفُكم:" )ررررررال الوررررررووي

 [.3/131ممحهلل 
ثُللمَّ ْليَللللُؤمَُّكْم  :" ا مررر باررار اجلماعررة لهللارررار املفروضررة؛ لقولرره  لاحلررديث دليررل عهللررر :الفائللدة الثانيللة

 .والام يم ا مر؛ وا مر يقتمي الوجوت" َأَحدُُكمْ 
 ورولره" فَِإَذا َكبلََّر َفَكبلِّلُروا :" مشروعية متابوة املأموم امامه؛ لقوله  لاحلديث دليل عهلل :ائدة الثالثةالف

 ":الرت يرب  لث جراءت ضررف الوةرف الفراء الرذي يردل عهللريسرائر ألفراظ املتابورة يف احلرد" َوِإَذا قَللَرَأ فَأَْنِصلُتوا
أ  يتررابع املررأموم إمامرره عقبرره مباشرررر فررا يتقرردم عهلليرره وي يترهللررف أ  المحرروة يف اائتمررام  لوالتوقيررب،  ررا يرردل عهللرر

، وسرريأيت مزيررد ، واملرالفررة، والمحرروة املتابوررةاملمحررابقة، واملوافقررة، واملتابوررة: عورره، ولهللمررأموم مررع إمامرره حررايت أربررع
 . اائتمام بود مخمحة أحاديث بإذ  اهلل  واى لبمحل هلذه احلايت والكام عهلل

اسررتدل باحلررديث مررن رررال أ  املررأموم ي يقرررأ الفا ررة بوررد إمامرره يف الاررار اجل ريررة؛     :الفائللدة الرابعللة
يل يف املمحرألة رريبرا عورد شرر  ارو قردم التف" َوِإَذا قَللَرَأ فَأَْنِصلُتوا:" الواجب عهلليه ااناات لقراءر اامام؛لقولره 

" َوِإَذا قَلللَرَأ فَأَْنِصللُتوا:" ل الورريب وهررو خياررص عمرروم رررو " ي مررار ملررن   يقرررأ فا ررة الكتررات:"حررديث عبررادر 
هذه الهللفظة غن حمفوظره ررد :رال أبو عهللي احلافظ : أ  احلفاظ ضوفوا هذه الرواية عود ممحهلل ، رال البي قي لعهلل
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 اررحيح  لف ا مقردم عهللري مرو لجتمراع هرؤيء احلفرراظ عهللراخرالف سرهلليما  التميمري في را مجيررع أمرحات رترادر و 
 [.133-3/132انظر مزيدا من شر  الوووي ملمحهلل  " ]در يف محيحه ممحهلل  يسيما و  يروها ممحو
" آِمللينَ : فَلُقولُللوا. َسْيللِر اْلَمْغُضللوِب َعلَللْيِهْم َوالَ الضَّللالِّينَ : َوِإَذا قَللالَ  :" رررول الورريب  :الفائللدة الخامسللة

وار مرن كراهرة موافقرة اامرام أ   أمن املأموم يكو  موافقاع لتأمن اامام موه ي بوده وهذه احلالرة ممحرتث لدليل عهلل
إذ املرراد  "إذا أملن اإلملام فلأمنوا:"فا يتابوه بالرتأمن بل يوافقه، وهذه الروايرة فمحررت املرراد باحلرديث املتفرق عهلليره

 .املوافقة وبه رال اجلم ور ي املتابوة، وسيأيت مزيد بيا  بود أربوة أحاديث 
. اللَُّهلمَّ رَبلَّنَلا لَلَك اْلَحْملدُ : فَلُقولُلوا. َسِمَع اهلل ِلَملْن َحِملَدهُ : َوِإَذا قَالَ  :" رول الويب  :الفائدة السادسة

 ربرع والمحروة ام رريبا مري  التحميرد دمحميع وإ ا التحميد، و قتأ  املأموم ي يقول ال لدليل عهلل" َيْسَمُع اهلل َلُكمْ 
، "احلررديث.......يكرررب حررن يقرروم  الاررار إذا رررام إى كررا  رسررول اهلل " التوويررع في ررا يف حررديث أر هريرررر

 .ستجابة ملن محدهووعده بالمحماع واي فيه فمل اهلل  واى" َيْسَمُع اهلل َلُكمْ  " وروله
يف  نيرررهموا لاحلرررديث فيررره إيرررراد التشررر د ومررري ة مرررن مررري  التشررر د، و قررردم الكرررام عهللررر :الفائلللدة السلللابعة
التَِّحيَّللللاُت الطَّيِّبَللللاُت : َدِة فَلْلللللَيُكْن ِمللللْن َأوَِّل قَلللللْوِل َأَحللللدُِكمُ َوِإَذا َكللللاَن ِعْنللللَد اْلَقْعلللل"  احلررررديث المحررررابق، ورولرررره

 .الشروع بقراءر التحيات أول ما لهللس املاهللي لهللتش د لفيه دليل عهلل......"  الصََّلَواُت هلل
شرر ا خةراء ون لالتوهللري  والتوبيره عهللر ليف احلديث بيا  ما عهلليه الارحابة مرن حرمر   عهللر :الفائدة الثامنة

 .ر الاحيحةااالوهلل  ومن ذلك  وبيه أر موسي و وهلليمه لهللرجل ومن موه ال
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 التَّشهُِّد بْعَد َوَسلََّم َعَلْيِه اللُه َصلَّى النَِّبيِّ َعَلى الصََّلاِة َباُب
 

هللَرل  ، رَرالَ  َعْن اْبن   -62 وَرا َرُسروُل الهللّره  َأيَ أُ : َلق يَر   َكْورُب بْرُن ُعْجررََر فَرَقرالَ : َأر  لَيرْ  ْهرد ي لَرَك َهد يَّرةع؟ َخررََج َعهلَليرْ
اللَُّهلمَّ َصللِّ َعلَلى ُمَحمَّلٍد َوَعلَلى آِل : ُقولُلوا» :َفَكْيرَف ُنَارهللِّي َعهلَلْيرَك؟ رَرالَ . رَرْد َعَرفْروَرا َكْيرَف ُنمَحرهللُِّ  َعهلَلْيركَ : فَرُقهلْلوَرا

للٍد َكَمللا َصلللَّْيَت َعلَللى آِل ِإبْلللَراِهيَم ِإنَّللَك  للٍد َكَمللا . َحِميللد  َمِجيللد  ُمَحمَّ للٍد َوَعلَللى آِل ُمَحمَّ اللَُّهللمَّ بَللاِرْك علَللى ُمَحمَّ
 .«ِإنََّك َحِميد  َمِجيد  . بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْلَراِهيمَ 

 

اللَُّهللمَّ َصلللِّ : واُقولُلل» :َكْيررَف ُنَاررهللِّي َعهلَلْيررَك؟ رَررالَ ! يَررا َرُسرروَل الهللّرره  : وَعرْن أر مُحَْيررد  المحَّرراع د يُّ ، أَنرَُّ ررْ  رَرراُلوا -67
. َوبَاِرْك َعلَلى ُمَحمَّلٍد َوَعلَلى َأْزَواِجلِه َوُذرِّيَّتِلهِ . َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْلَراِهيمَ . َعلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتهِ 
 .«ِإنََّك َحِميد  َمِجيد  . َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْلَراِهيمَ 

كمللا باركللَت علللى ...» :وفي ررا « .. كمللا صللليَت علللى ِإبللراهيَم وعلللى آِل إبللراهيَم ...» :ري ويف روايررة البرررا
 «...ِإبراهيم وعلى آِل إبراهيَم 

اللهللمَّ صلللِّ علللى محمللٍد عبللِدَك ورسللولك كمللا صلللَّيَت علللى  »:  وورد عوررد البررراري حنررو هررذا احلررديث وفيرره
 «......إبراهيمَ 

اللَُّهلمَّ َصللِّ َعلَلى ُمَحمَّلٍد : ُقولُلوا»: حديث أر ممحوود ا نااري ولفظره  وورد حنو هذا احلديث عود ممحهلل  من
َوبَلاِرْك َعلَلى ُمَحمَّلٍد َوَعلَلى آِل ُمَحمَّلٍد َكَملا بَارَْكلَت َعلَلى آِل . َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْللَراِهيمَ 

 .«َوالسَّاَلُم َكَما َقْد َعِلْمُتمْ . يد  َمِجيد  ِإنََّك َحمِ . ِفي اْلَعاَلِمينَ . ِإبْلَراِهيمَ 
 

 :ترجمة رواة الحديث
 .د المحاعدي من روار هذه ا حاديث  يمحبق الرتمجة لكوب بن عجرر وأر محي

 :كعب بن عجرة
هو كوب بن عجرر بن أمية بن عدي البهللوي، حهلليف ا نارار، وريرل حهلليرف بر  عروف برن امرزرج،  رأخر 

وبورد إسرامه " َفِفْديَة  مِّلن ِصلَياٍم َأْو َصلَدَقٍة َأْو ُنُسلكٍ  :" فدية حهللق الرأس يف احلج رال  واىإسامه وفيه نزلص 
 اإحررد: رةوررص يررده يف بوررض امل ررازي، سرركن الكوفررة، و ررويف يف املديوررة املوررورر سرروة: شرر د املشرراهد كهلل ررا وريررل

( 3/371)أسرررررد ال ابرررررة .] سررررروة ثررررراث ومخمحرررررن، ولررررره مخرررررس وريرررررل سررررربع وسررررربوو : اثورررررن وريرررررل: وريرررررل
 ([3/337)اامابة

 :أبو حميد الساعدي
 سراعدر، وهرو أبرو امرزرج، بن سود ا نااري امزرجي المحاعدي، نمحبة إى -باي ة التا ن –أبو مُحيد 
عوه من الارحابة  اعبد الرمحن وريل غن ذلك، رو : املوذر بن سود،وريل :خمتهللف يف اته فقيل مش ور بكويته،
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، (11/199)ااسررررتيوات]( سررررتن)، مررررات يف آخررررر خافررررة مواويررررة يف حرررردود سرررروة هلل جررررابر بررررن عبررررد ا
 ([11/79)اامابة 

 :تخريج الحديث
بررات " "كتررات أحاديررث ا نبيرراء"، وأخرجرره البررراري (303)أخرجرره ممحررهلل  حررديث كوررب بررن عجرررر 

، (983")د بوررررد التشرررر  الورررريب  لبررررات الاررررار عهللرررر" "كتررررات الاررررار"، وأخرجرررره أبررررو داود (1180" )10
، وأخرجررره الومحرررائي  (371)الوررريب  لبرررات مرررا جررراء ال مرررفة الارررار عهللررر" "كترررات الارررار"وأخرجررره الرتمرررذي 

برررات " "كترررات إرامرررة الارررار والمحررروة في رررا"، وأخرجررره ابرررن ماجررره (1273" )برررات نررروع آخرررر" "كترررات المحررر و"
 ( "903)الويب  لالاار عهلل

" 10برررررات " "كترررررات أحاديرررررث ا نبيررررراء"اري ، وأخرجررررره البرررررر(308)حرررررديث أر محيرررررد أخرجررررره ممحرررررهلل  
، وأخرجره ابرن (989" )بورد التشر د  الوريب  لبات الاار عهللر" "كتات الاار"،وأخرجه أبو داود (1139)

 ( "903)الويب  لبات الاار عهلل" "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"ماجه 
" كتررات الاررار" أبررو داود  ه عررن البررراري، وأخرجررهبرروانفرررد ( 303)أخرجرره ممحررهلل  حررديث أر ممحرروود*

برات ومرن سرورر " "كترات  فمحرن القررآ "، واخرجره الرتمرذي (970" )دبورد التشر  الوريب  لبات الارار عهللر"
 ("1273.)الويب  لبات ا مر بالاار عهلل" "كتات المح و"، وأخرجه الومحائي (1220" )حزاتا 

 :شرح ألفاظ الحديث
، ا بررة بررن الشراررنوجرره التررربع، وهرري مررن عامررات  لديررة بررذل عررن عهللرراهل ":َأالَ ُأْهللِدي لَللَك َهِديَّللًة؟" 

 .جاء  ا بأسهللوت ايستف ام لهللتشويق ةواملراد ا هوا هدية رولي
التَِّحيَّللاُت الطَّيِّبَللاُت الصَّللَلَواُت :" أي رررد عرفوررا مرري ة التشرر د وفي ررا ":  قَللْد َعَرفْلنَللا َكْيللَف ُنَسلللُِّم َعَلْيللكَ " 

 فكيف  كو  مي ة الاار عهلليك؟" َعَلْيَك َأيلَُّها النَِّبيُّ َورَْحَمُة اهلل َوبَلرََكاتُهُ  السَّاَلمُ . هلل
، وهرذا ، وريرل غرن هرذا املورىنا عهللرلأثرن  عهلليره بالرذكر اجلميرل يف املرا :أي ":  اللَُّهمَّ َصللِّ َعلَلى ُمَحمَّلدٍ " 

فررررتح .] واليررررة ونقهللرررره البررررراري يف مررررحيحهكمررررا ذكررررره أبررررو ال  نبيرررره  لعهللرررر مررررار اهلل  ورررراى أحمحررررو ا يف موررررىن
 [7/312الباري
ررابتره؛  هنرر  آلرره مررن مررن  ونديوره، ويرردخل فرري   دخرروي أوليراع املررؤم لأي أ باعرره عهللرر":  َوَعلَلى آِل ُمَحمَّللدٍ "
، وأمررا  اريص ا ل بالقرابررة فهللريس بارروات، [2/30انظرر املف ر .]مرن ج ررة اي براع، ومررن ج رة القرابررة: ج ترن

 :احلمني إمام الهلل ةنشوا  ول ويف هذا يق
 من ا عررررررراج  والمحررررررررودا  والورررررررررررت    آل الويب ه  أ باع مهللته                             
 لو   يكن آله إي ررابته     مهللل املاهللي عهللل الةاغي أر هلب                            

املشرر ور عوررد كثررن مررن أهررل الوهللرر  أ  الكرراف لهللتشرربيه، لكررن يشرركل ": اِهيمَ َكَمللا َصلللَّْيَت َعلَللى آِل ِإبْلللرَ   "
من املشربه، ويف هرذه الوبرارر الوكرس فاملشربه حممرد  االقاعدر الباغية بأ  املشبه به يبد أ  يكو  أرو  ههذ لعهلل
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 ذكرهررا ابررن هررذا ااشرركال بأجوبررة  لأفمررل مررن املشرربه برره إبررراهي  عهلليرره المحررام وآلرره، ورررد أجررات الوهللمرراء عهللرر
 :عشرر أجوبة مو ا وغنمها  ال إى ابن حجر واحلافظالقي  

بأنه لو كا  كذلك ل رن هلر  مري ة الارار  :ونوق إنه رال هوا ربل أ  يوهلل  أنه أفمل من إبراهي ، : قيل
 .املةهللوبة بود أ  عهلل  أنه أفمل

 .إنه رال ذلك  واضواع، وشرع ذلك  مته ليكتمحبوا بذلك الفميهللة: وقيل
 .أ  املراد أ  لوهلله خهللياع كما جول إبراهي  خهلليا: قيلو 

إ  القاعرردر الباغيرررة ليمحررص مةررردر، فرررا يهللررزم أ  يكررو  املشررربه برره أفمررل مرررن املشرربه، فقررد يكرررو  : وقيللل
وريررل غررن ذلررك مررن ،  ]13:الوررور[  َمثَللُل نُلللْورِِه َكِمْشللَكاةٍ :كقولرره  ورراى  دو التشرربيه باملثررل، بررل رررد يكررو  بالرر

، وفرررتح (3/133)، وشرررر  الورررووي(130)ص جررراء ا ف رررامانظرررر .]ة هلرررذه القاعررردر الباغيرررة يف التشررربيها جوبررر
 ([.2/31)، واملف  (7/312)الباري 

بوررردها ماررردرية، كقولررره ( مرررا)أ  يقرررال إ  الكررراف ليمحرررص لهللتشررربيه وإ رررا لهللتوهلليرررل، و: واألظهلللر واهلل أعللللم
البقررر ] َواذُْكلُروُه َكَملا َهلَداُكمْ  أي  نورا أرسرهللوا ، ورولره[ 131 :لبقرررا]َكَملا َأْرَسلْلَنا ِفليُكْم َرُسلواًل    : وايل
 ........شبه بكاف و ا التوهلليل رد    يُوىن: أي اذكروا هلدايته إياك ، رال مالك يف ألفيته[  197

أي كمرررا أنومرررص عهللررري آل إبرررراهي ، فرررأنو  : الارررار ىنورررأي ررررد يُقارررد بالكررراف التوهلليرررل، وعهلليررره يكرررو  م
 نومرره املةهللوبررة، وموررىن لبوومرره المحررابقة عهللرر اهلل  ورراى حممررد وآل حممررد، ف ررو مررن بررات التوسررل إى لبالاررار عهللرر

م ر  الهللبيرب انظرر ]احلافظ واختاره شيروا ابن عثيمن التوهلليل لهللكاف موروف عود أهل الوحو، وذكر هذا املوىن
 .](1/79)ممحهلل  لشيروا لوالتوهلليق عهلل ،(11/131)حوالفت ،(1/183)

، واملرراد هورا امرن الكثرن املمحرتمر وهرو دعراء برإنزال والومراءالزيرادر : الربكرة يف الهلل رة": َوبَاِرْك َعلَلى ُمَحمَّلٍد "
 .وعهللل آله الرسول لعهلل الربكة

ل حممرد وعهللرل آل حممرد كمرا وبارك عهلل:" يف روله( يف الواملن)وجاء يف حديث أر ممحوود يف البات زيادر 
: ، واملورررىناهلل  وررراى امجرررع عرررا ، وهوكرررل مرررا سرررو : والوررراملن" باركرررص عهللرررل إبرررراهي  وعهللرررل آل إبرررراهي  يف الوررراملن

 .آله يف الواملن لإبراهي  وعهلل لحممد وعهللي آله يف الواملن كما أظ رهتا عهلل لأظ ر الاار والربكة عهلل
ف رو عرز وجرل حامرد : فاعل أو مفوول، أما عهللي كوهنا اسر  فاعرل ويل  وىنمحيد ف":  ِإنََّك َحِميد  َمِجيد  "

لرره مررن مررفات  ف ررو عررز وجرل حممررود، حُيمررد ملررا: كوهنررا اسرر  مفوررول  للوبراده وأوليائرره الررذين ررراموا بررأمره، وأمررا عهللر
 .فاعل من اجملد وهو كمال الوظمة والمحهللةا  فويل  وىن( جميد)الكمال وعظي  اافمال،و

الدعاء  رذين ايترن هرو أنره جرل وعرا لره كمرال احلمرد واجملرد فةهللرب موره جرل وعرا الثوراء  ومواسبة خت 
 .و كرميه وزيادر  قريبه نبيه  لعهلل

اع ويررراع لهللموهللررروم، وبمررر  الورررن و شرررديد الرررام مرررع كمحررررها مببويررربفرررتح الورررن م": َوالسَّلللاَلُم َكَملللا قَلللْد َعِلْملللُتمْ "
 [2/103انظر إكمال الوهلل  ]لهللمج ول 
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 .المحام عهلليك أي ا الويب ورمحة اهلل وبركا ه: املراد به  وهلليم   روله يف التش دو 
 :من فوائد الحديث
مرري   ليف الاررار، ورررد وردت عهللرر الورريب  لكيفيررة الاررار عهللرر  عهللررلا حاديررث دليررل  :ىالفائللدة األوللل

 رررا، فمررررر يرررأيت  رررا ورد يف مرررور متووعرررة فالمحررروة التوويرررع يف الومرررل  لمتووعرررة والقاعررردر أ  الوبرررادر إذا وردت عهللررر
، ومررررر  رررا ورد يف حرررديث أر محيرررد، وإ   ومررررر  رررا ورد يف حرررديث كورررب برررن عجررررر حرررديث أر ممحررروود

 .مي ة واحدر فا بأس  لارتار عهلل
بورد التشر د ا خرن، وحجرت    الوريب  لاستدل با حاديث من رال بوجوت الاار عهلل :الفائدة الثانية

لللدٍ : واُقولُللل:" ررررال أ  الوررريب وهرررذا أمرررر وا مرررر يقتمررري الوجررروت، وهرررذا ررررول ......" اللَُّهلللمَّ َصللللِّ َعللللى ُمَحمَّ
، (1/130)ا م:انظررررر]الشررررافوي، وروايررررة عررررن أمحررررد، وناررررره ابررررن القرررري ، واخترررراره الارررروواين وا لبرررراين وابررررن برررراز

لبررررراين ، ومرررررفة الارررررار لا(2/123)، وسررررربل المحرررررام(201-170)، وجررررراء ا ف رررررام ص (2/227)وامل ررررر 
 ([171)ص

: انظرررررررر.]ركرررررررن، وهرررررررو املشررررررر ور مرررررررن مرررررررذهب احلوابهللرررررررة الوررررررريب  لأ  الارررررررار عهللررررررر: والقلللللللول الثلللللللاني
 ([2/113)اانااف

 .واستدلوا بأحاديث البات ومحهللوها عهللي الركيوة ي الوجوت
بود التش د سوة، وهو رول مالك وأر حويفة وروايرة عرن أمحرد،  أ  الاار عهللي الويب : والقول الثالث

واملمتررع لشرريروا ( 2/118)اانارراف:انظررر] حكرراه الوررووي عررن اجلم ررور، واخترراره الشرروكاين وشرريروا الوثيمررن و 
 (2/121)، ونيل ا وطار لهللشوكاين(3/133)، وشر  محيح ممحهلل  لهللوووي(1/112)

أحللدكم فليقللل التحيللات هلل,  ىإذا صللل:" ضررديث ابررن ممحرروود املتقرردم يف التحيررات، رررال : واسررتدلوا
 .متفق عهلليه "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه:"احلديث ويف آخره رال...."توالصلوا

ذلررك، واملقررام مقررام  بوررد التشرر د واجبررة لوهللم رر  الورريب  رررالوا لررو كانررص الاررار عهلليرره : ووجلله الداللللة
رشراد ، ا مر في را لريس لهللوجروت وإ را لإلفر وهللي ، وي لوز  أخن البيا  عن ورص احلاجرة، وأمرا أحاديرث البرات 

 .  هن  طهللبوا مورفة الكيفية فأرشده  الويب 
والقررول ا ول أحررور وبرره الومررل با دلررة جمتموررة ، وا كمررل أ  يررأيت بارري ة الاررار وهللذا القللول أظهللر, 

 لأي مي ة يف الارار عهللر ليف الاار كما وردت، واختار شيروا ابن عثيمن جواز ايرتاار عهلل الويب  لعهلل
 ([1/77)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل"] بأي كيفية فإنه لوز الويب  لعهلل لإذا مهلل:" حيث رال الويب 

ي  ررتص بالتشرر د ا خررن فهللرريس في ررا ديلررة  الورريب  لظرراهر ا حاديررث أ  الاررار عهللرر :الفائللدة الثالثللة
َفَكْيلَف ُنَصللِّي :" يف التش د ا ول لقرول الارحابة  مشروعية رول ذلك حت لذلك، وإطار ا يدل عهلل لعهلل
انظررررررر .]الشررررررافوي، وابررررررن برررررراز وا لبرررررراين لبوررررررد مورفررررررة المحررررررام عهلليرررررره يف التشرررررر د مةهللقررررررا، وهررررررو رررررررو " َلْيللللللَك؟عَ 

 ([1/103)، وأمل مفة الاار لالباين(11/202)ابن باز ا، وفتاو (1/130)ا م
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ي  شررع يف التشر د ا ول، وهرو ررول الشرافوي يف القرد،، وررول  الويب  لأ  الاار عهلل: والقول الثاني
 ([2/83)، واانااف(1/231)،وحاشية الدسوري(1/32)اهلداية:انظر]ر حويفة ومالك وأمحد أ

 الوريب  لالتش د، و  يذكر الاار عهللر المحابق حيث عهللم   الويب  ضديث ابن ممحوود :واستدلوا
ن مث إ  كرررا  يف وسرررل الارررار هنرررض حرررن يفررررغ مررر:"بوررردها، ويف روايرررة أمحرررد وابرررن خزميرررة ررررال ابرررن ممحررروود 

 " ش ده، وإ  كا  يف آخرها دعا بود  ش ده  ا شاء اهلل أ  يدعو مث يمحهلل 
الترفيررف فمررن  رررك الاررار فيرره فررا  لأنرره لرريس يف ا دلررة  اررريح إي أ  التشرر د ا ول مبرر  عهللررواألظهللر 
 الوريب لخهللف إمام أطال التش د ا ول فا فمل يف حقه الارار عهللر لبقول اجلم ور ،ومن مهلل اع حرج عهلليه أخذ

   إذ ليس يف الاار سكوت واهلل أعهلل. 
فيره ديلرة " اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َوَعلَلى َأْزَواِجلِه َوُذرِّيَّتِلهِ : " ، وفيهحديث أر محيد  :الفائدة الرابعة

 تقايع،غرن ا نبيراء اسر لا نبياء  بوراع هلر  كمرا يف الروايرة، وامراف يف جرواز الارار عهللر لجواز الاار عهلل لعهلل
 .  فا: بأ  يقول

شررررر  الوررررووي .]غررررن ا نبيرررراء اسررررتقاي، وهررررو رررررول مالررررك والشررررافوي لعهللرررر لأنرررره ي ياررررهلل :القللللول األول
 (3/138)ملمحهلل 

 .بأحاديث البات حيث جاءت الاار  بواع ي استقايع : واستدلوا
 .واختاره ابن  يمية جواز الاار عهللي غن ا نبياء ولو استقايع، وهو رول أمحد :القول الثاني
 [31 :ا حزات] ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكمْ :بوموم روله  واى_ 1 :واستدلوا

 اللهلللم صلللل:" إذا أ ررراه رررروم باررردرت   ررررال كرررا  رسرررول اهلل :" ررررال وحرررديث عبرررد اهلل برررن أر أوال_2
 "ىآل أبي أوف ىاللهم صل عل:"ال بادرته فقرفأ اه أ" عليهم
 .   الاار من مجهللة الدعاء وي يوجد ما ميوع موه:"ورالوا_1

 راف غنمهرا، وا مرل  اولرسروله أ  يقروي مرا أراد ونارش أمحات القول ا ول هرذه ا دلرة برأ  هلل  وراى
 ([3/138)، وشر  الوووي(2/32)انظر املف   لهللقرطيب.]يف هذا التوريف

واهلل أعهللررر  جررروازه اسرررتقايع يسررريما إذا كرررا   واألظهلللرالكراهرررة ي التحرررر،،  لورررع أكثرررره  عهللررروأمرررحات امل
 لأ  مازمرررة الارررار عهللررر المحررربب، و ررررك ذلرررك والررردعاء بوامرررة الررردعاء أسرررهلل  وأبورررد عرررن امررراف، مرررع التوبيررره إى

 لالررذين ياررهللو  عهللررشرررص بويورره دو  غررنه فيرره مشررا ة  هررل البرردع فتكررو  بدعررة حيوئررذ، كمررا يفوررل الرافمررة 
 .ا ئمة دو  غنه 

 غررن الورريب  لأي الاررار عهللرر_ أنرره ي بررأس بررذلك وذهررب أمحررد وأكثررر أمررحابه إى"  :قللال ابللن تيميللة
، ولكررن وهررذا القررول أمررح وأوى" اهلل عهلليررك لمررهلل:" رررال لومررر بررن امةررات     عهللرري بررن أر طالررب _

ضيرررث لورررل ذلرررك  لهللوررريب  ممررراهارالارررار دو  غرررنه أو غرررنه ب إفرررراد واحرررد مرررن الارررحابة والقرابرررة كوهللررري 
 .](3/398)اجمموع الفتاو "]شواراع موروفاع باته هذا هو البدعة
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إذا   يكررن عهللرري وجرره ال هللررو وجوررل ذلررك شررواراع ل ررن الرسررول،ف ذا نرروع مررن الرردعاء ولرريس يف :"ورررال أيمرراع 
جممرررروع [ ]31 :ا حررررزات] ي َعلَللللْيُكمْ ُهللللَو الَّللللِذي ُيَصلللللِّ  :الكتررررات والمحرررروة مررررا ميوررررع مورررره ورررررد رررررال  ورررراى

 .([22/381)االفتاو 
 أحد غن الرسل ؟ لهل لوز أ  ياهللي اانمحا  عهلل: ممحألة:"ورال شيروا ابن عثيمن

مراع إذا ا رذ شرواراع ما استقايع ول رن سربب؛ فرا ررت أنره مكرروه، خاو إما  بواع أو لمحبب فا بأس، و إ: اجلوات
 . ([2/90)محيح ممحهلل  لالتوهلليق عهلل"]آله وسهلل  لاهلل عهلليه وعهلل لمهلل: فا ، رال: لشرص مون،كهللما ريل
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  رواه ممحهلل «  َعَلْيِه َعْشراً َمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدًة, َصلَّى اهلل»: قَالَ وَل الِلِه َأنَّ َرسُ  وَعْن َأِبي ُهَريْلَرَة  -68
 

 :تخريج الحديث 
برررات يف " "كترررات الارررار"، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود (307)احلرررديث أخرجررره ممحرررهلل 

، ( "373)الورررريب  لار عهللرررربررررات مررررا جرررراء يف فمررررل الارررر" "كتررررات الاررررار"، وأخرجرررره الرتمررررذي "سررررت فاراي
 ( "1293.)الويب  لبات الفمل يف الاار عهلل" "كتات المح و"وأخرجه الومحائي 

 :شرح ألفاظ الحديث
 .أي  وبد هلل  وايل بهللفظ الاار عهللي الويب ":  َمْن َصلَّى َعَليَّ َواِحَدةً " 
ثوراء : ، وأ  أمرح ا رروال في را هري يره  قردم مور  مرار اهلل  ورايل عهللري نب":  َصللَّى اهلل َعَلْيلِه َعْشلراً " 

([ 7/312)فرتح البراري] كما ذكره أبو الواليرة ورواه البرراري يف مرحيحه  ليف املا ا عهلل اهلل  وايل عهللي نبيه 
 عشررر مرررات كهللمررا مررهللي الوبررد عهللرري نبيرره   لوهرري كررذلك لهللوبررد ف رري ثورراء اهلل  وررايل عهللرري الوبررد يف املررا ا عهللرر

 .مرر واحدر
 :الحديثمن فوائد 

 لمةهللقراع، ودل الكترات كمرا دلرص المحروة عهللر الوريب  لاحلديث فيره مشرروعية الارار عهللر :ىالفائدة األول
يَلا َأيلَُّهلا الَّلِذيَن آَمنُلوا َصللُّوا َعَلْيلِه  ِإنَّ اللَّللَه َوَماَلِئَكتَلُه ُيَصللُّوَن َعلَلى النَّبِليِّ  : مشروعية الاار عهلليه، ررال  وراى

 .[33ا حزات ] ِليًماَوَسلُِّموا َتسْ 
 :منها  في مواطن جاءت في نصوص أخر  النبي  ىوتتأكد الصالة عل

، يمرررا  قررردم مرررن حرررديث أر محيرررد المحررراعد: يف  شررر د الارررار ويررردل عهلليررره الوررريب  لالارررار عهللررر_ 1
. َرْد َعَرفْروَرا َكْيرَف ُنمَحرهللُِّ  َعهلَلْيركَ : فَرُقهلْلَوا َوا َرُسوُل الهلّله  َخرََج َعهلَليرْ :" وحديث كوب بن عجرر، رال كوب بن عجرر

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعلَلى آِل ُمَحمَّلٍد َكَملا َصللَّْيَت َعلَلى آِل ِإبْللَراِهيَم : ُقوُلوا» :َفَكْيَف ُنَاهللِّي َعهلَلْيَك؟ رَالَ 
للٍد َكَمللا بَارَْكللَت َعلَللى آِل ِإبْلللَراِهيمَ  اللَُّهللمَّ بَللاِركْ . ِإنَّللَك َحِميللد  َمِجيللد   للٍد َوَعلَللى آِل ُمَحمَّ ِإنَّللَك َحِميللد  . علَللى ُمَحمَّ

 .متفق عليه" َمِجيد  
إذا تورت  املرؤذ  فقولروا :"يقرول حرديث عبرد اهلل برن عمررو أنره ترع الوريب : ويدل عهلليه :بود ا ذا _ 2

 .رواه ممحهلل ......" اهلل عهلليه  ا عشرا لعهللي مار مهلل لمثل ما يقول مث مهللوا عهللي،فإنه من مهلل
إذا دخللل :" رررال حررديث أر هريرررر أ  رسررول اهلل : دل عهلليررهويرر :عوررد دخررول املمحررجد وامررروج مورره_ 1

 ىاللهلم افلتح للي أبلواب رحمتلك,وإذا خلرج فليسللم علل: , وليقللالنبلي  ىأحدكم المسجد فليسلم عل
 .رواه الومحائي وابن ماجه وابن خزمية واحلاك  ومححه "اللهم أجرني من الشيطان الرجيم: وليقل النبي 
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رجرراع يرردعو يف مررا ه فهللرر   تررع الورريب ": رررال بررن عبيررد حررديث فمررالة : ويرردل عهلليرره :الرردعاء_ 3
أحلدكم فليبلدأ بتحميلد  ىإذا صلل: ، مث دعاه فقال لره أو ل رنهعجل هذا: فقال الويب  ، الويب  ليال عهلل

رواه الرتمذي ومرححه، ومرححه ا لبراين يف  "ثم ليدع بعد بما شاء النبي  ىعل اهلل والثناء عليه ثم ليصل
 (.1388)محيح الرتمذي

 ([1/190)انظر اافاا ]مجاع عهللي هذا نقل ابن هبنر اي :تكبنر الثانية من مار اجلوازربود ال _3
امكم يللللوم إن مللللن أفضللللل أيلللل" :حررررديث أوس بررررن أوس، رررررال الورررريب : ويرررردل عهلليرررره:  موررررةيرررروم اجل _3

رواه أمحرد  "الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه, فإن صلالتكم معروضلة عللي
 لوأبو داود والومحائي وابن ماجه ومححه ابن خزمية وابن حبرا  واحلراك  والورووي، ومرن احلفراظ مرن ضروفه وعهللر

 .القول بتمويفه فا  ايص ليوم اجلموة لرأس   البراري وعهلل
انظرر ]لره عهللرة دريقرة أشرار إلي را البرراري وغرنه، وغفرل عو را مرن مرححه:" ل املوذري عرن هرذا احلرديثرا

 .([2/123)، وفيض القدير لهللمواوي (1/391)الرتغيب والرتهيب
رسلللم أنلللف رجلللل ": ررررال أ  رسرررول اهلل  حرررديث أر هريررررر : ويررردل عهلليررره :عورررد ذكرررر اتررره  _8

 .يف محيح الرتمذيا لباين ي ومححه رواه الرتمذ"ذكرت عنده فلم يصل علي
رواه  "البخيلللل ملللن ذكللرت عنلللده فلللم يصلللل عللللي" :رررال أ  الوررريب  وحررديث عهللرري برررن أر طالررب 

 .الرتمذي ومححه ا لباين يف محيح الرتمذي
مجلسلاً ملا جللس قلوم :" رال الوريب  حديث أر هريرر : ويدل عهلليه :عود ايجتماع يف اجملالس _7
رواه  "نبلليهم إال كللان عللليهم تللرة فللإن شللاء عللذبهم وإن شللاء سفللر لهللم ىفيلله, ولللم يصلللوا علللاهلل  ايللذكرو لللم 

 .احلمحرر والودامة يوم القيامة: الرتمذي ومححه ا لباين يف محيح الرتمذي، والرتر
إذ جوررل باررار  ، وكرررم اهلل  ورراىالورريب  لعظرر  فمررل الاررار عهللرر لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الثانيللة

عشرر مررات، ويرا لره  لالوبرد يف املرا ا عهللر ل، فيثر  عهللرعشرراع  الوبرد لمرا ه جرل وعرا عهللر الوريب  لواحدر عهللر
الوبد أ  يكثر من ذلرك مرا اسرتةاع سرباراع هلرذا  ل، وعهللمن فمل ويا هلا من غويمة كيفاع وكماع فما أكرم اهلل  واى

 .الفمل 
يث روية   خيرج البراري مو ا شيئاع، مو را ورد ورد يف التاريح بفمهلل ا أحاد: -رمحه اهلل–رال ابن حجر 

ويف البررات ...."اهلل عهلليرره  ررا عشررراع  لواحرردر مررهلل يعهللرر لمررن مررهلل"  مررا أخرجرره ممحررهلل  مررن حررديث أر هريرررر 
 " ا حاديررررررث القويررررررة غويرررررررةيفكثرررررررر و   لوأمررررررا مرررررررا وضرررررروه القارررررراص فررررررا حياررررررر.... أحاديررررررث كثررررررنر ضررررررويفة 

 .([11/138)الفتح]
 لفرأكثر مرن ذلررك وأبشرر برامن، ولريس هورراك حرد حمردود ،  ارهللي عهللرر:" -ه اهللرمحر–ررال الشرير ابرن برراز 

 .([11/209)ابن باز افتاو "]حمحب التيمحن من غن  ديد لما  يمحر عشراع أو أكثر أو أرل عهلل الويب 
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أثرررن عهلليررره يف املرررا : يوررر " حممرررد لالهلل ررر  مرررل عهللررر" هرررذه نومرررة كبرررنر، فرررإذا رهللرررص:" وررررال شررريروا الوثيمرررن
 الوريب  لكثررر الارار عهللر  للرك احلمرد، واملقارود احلرث عهللر اهلل عهلليك أنرص عشرر مررات، فرالهلل   أثىن ،لا عهلل
 ([1/91)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل"] 

 .حيث رفع اهلل ذكره  ذا الفمل الوظي  احلديث فيه فميهللة الويب  :الفائدة الثالثة
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 التَّْأِميِنَو َوالتَّْحِميِد، التَّْسِميِع، َباُب
 

اللَُّهلمَّ رَبلَّنَلا : فَلُقولُلوا. َسِمَع اهلل ِلَمْن َحِمَدهُ : ِإَذا قَاَل اإِلَمامُ »: رَالَ ، أَ َّ َرُسوَل الهلّله  َعْن َأر  ُهَريْررََر  -69
َم ِمنْ . َلَك اْلَحْمدُ   َذنِْبهِ  فَِإنَُّه َمْن َواَفَق قَلْولُُه قَلْوَل اْلَمالَِئَكِة ُسِفَر َلُه َما تَلَقدَّ

 

 :تخريج الحديث
برررررررررات فمرررررررررل الهلل ررررررررر  لرررررررررك " "كترررررررررات ا ذا "، وأخرجررررررررره البرررررررررراري(309)احلرررررررررديث أخرجررررررررره ممحرررررررررهلل  

، وأخرجرره (737" )بررات مررا يقررول إذا رفررع رأسرره مررن الركرروع" "كتررات الاررار"،وأخرجرره أبررو داود (893")احلمررد
برات  رولره ربورا ولرك " " تةبيرقكترات ال" ، وأخرجره الومحرائي (238" )برات موره آخرر" "كتات الاار"الرتمذي
 (1032" )احلمد

 :شرح ألفاظ الحديث
أجرات، أي أجرات اهلل ملرن محده،وااجابرة  قتمري ااثابرة،   قدم أ  تع  وىن":  َسِمَع اهلل ِلَمْن َحِمَدهُ " 

أي ملرررن ومرررفه بارررفات الكمرررال حبررراع ( ملرررن محرررده) ،ويثيبرررهأ  يمحرررتجيب لررره  فكرررا  مرررن مثررررر مرررن محرررد اهلل  وررراى
 .و وظيماع 
 .يف ا خر  ي أمهلل ا يا اهلل حذفص أدار الوداء وعوك عو ا : الهلل  ":  اللَُّهمَّ رَبلََّنا َلَك اْلَحْمدُ " 
 .يا ربوا أطووا ولك احلمد: لفظ مقدر، والتقدير لالواو موةوفه عهلل( ربوا ولك احلمد)

 الورررص الررذي ريررل فيرره هررذا القررول، وريررل املوافقررة يف أي املوافقررة يف": َمللْن َوافَللَق قَلْولُللُه قَلللْوَل اْلَمالَِئَكللِة "  
، (3/131)شررر  ممحررهلل  لهللوررووي ] القرررطيبو الاررفة وامشرروع وايخرراص، وا ول هررو الارروات واخترراره الوررووي 

 .([2/233)، والفتح (2/33)واملف   لهللقرطيب
لشرررمال رويرررد، هررر  احلفظرررة عرررن اليمرررن وعرررن ا: واختهللرررف يف املائكرررة يف هرررذا احلرررديث والرررذي يهلليررره، فقيرررل

فوافلق قولله قلول " :ث الرذي يهلليره وفيرهياملائكة يف املمحجد، وريل املائكة عامة الذين يف المحماء، لهللحد: وريل
 ."أهل السماء

 :من فوائد الحديث
احلررديث فيرره مشررروعية التمحررميع لإلمررام، والتحميررد لهللمررأموم حررن الرفررع مررن الركرروع، و ررذا  :ىالفائللدة األوللل
ربورا )وبورد القيرام( ترع اهلل ملرن محرده)لمورا  برن التمحرميع والتحميرد فيقروي  حرن الرفرع  ملوفرديُوهلل  أ  اامام وا

لهللماررهللي يف هررذا املوضررع؛   القيررام ( ربوررا ولررك احلمررد)أمررا املررأموم يكتفرري بالتحميد،ومواسرربة رررول ( ولررك احلمررد
ربورا لرك :"جاءت يف الاحيحن وهري وثواء عهلليه، و قدم أ  لهللتحميد أربع مي  الذي بوده حمل  ميد هلل  واى

 لوالقاعردر يف الوبرادات املشرروعة عهللر" الهلل   ربوا ولرك احلمرد" "الهلل   ربوا لك احلمد" "ربوا ولك احلمد" "احلمد
 .التوويع بيو ا،  ارر يأيت  ذه و ارر يأيت  ذهسوية أكثر من وجه 
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فرإ  مرن وافرق  ميرده  الرفرع مرن الركروع، فمل حمحن متابوة اامام بورد لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثانية
 ميد املائكة غفر له ما  قدم من ذنبه، و قردم الارحيح أ  املوافقرة يف وررص ررول هرذا الرذكر، ويؤخرذ مرن هرذا 

الارر ائر  لأ  غفرررا  الررذنوت يقررع عهللرر اأ  املائكررة  اررهللي، و قررول مثررل رررول املاررهللي، و قرردم يف أحاديررث أخررر 
 ،ومرن مرام رممرا  إميانراع واحتمحراباع  ،أمثالره فريمن  وضرأ كوضروئه  ممل ور، و دو  الكبائر كما هو رول اجلم

 .غن ذلك من الةاعات ال   ر ب عهللي ا هذا الفمل ومن انتظر الاار إى
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 آمين المأموم قول فضل باب
 

َن اإِلَملللاُم فَلللَأمُِّنوا فِإنَّلللُه َملللْن َوافَلللَق تَْأِمينُلللُه تَلللْأِميَن ِإَذا َأمَّللل»: رَرررالَ  ، أَ َّ َرُسررروَل الهللّررره   وَعرررْن َأر  ُهَريْرررررَرَ  -30
َم ِمْن َذنِْبهِ  َ ات  .   «اْلَمالَِئَكِة, ُسِفَر َلُه َما تَلَقدَّ  . «آِمينَ »: يَرُقولُ  َكاَ  َرُسوُل الهلّله  : رَاَل اْبُن ش 

فَلَوافَللَق قَلْولُللُه . آِمللينَ : ْيِهْم َوالَ الضَّللالِّيَن, فَلَقللاَل َمللْن َخْلَفللهُ َسْيللِر اْلَمْغُضللوِب َعلَلل: ِإَذا قَللاَل اْلَقللاِر ءُ »: ويف روايررة 
َم ِمْن َذنِْبهِ . قَلْوَل َأْهِل السََّماءِ   «ُسِفَر َلُه َما تَلَقدَّ

 

 :تخريج الحديث
، (870" )بررات ج ررر اامررام بالتررأمن" "كتررات ا ذا "، وأخرجرره البررراري(310)احلررديث أخرجرره ممحررهلل 

برات " "كترات الارار"، وأخرجره الرتمرذي(913" )بات الترأمن وراء اامرام" "كتات الاار"داود وأخرجه أبو 
 (.928" )بات ج ر اامام بيمن" "كتات ايفتتا "الومحائي وأخرجه، (230" )ما جاء يف فمل التأمن

 
 

 :شرح ألفاظ الحديث
بورد ررراءر الفا رة، ( آمرن)ل آمرن، واملرراد إذا ررال اامرامأمن يؤمن إذا را: يقال": ِإَذا َأمََّن اإِلَماُم فََأمُِّنوا "
 (.آمن: )فقولوا

المحررماء كمررا يف إحرردا روايررات حررديث املررراد مائكررة  :ريررل": فِإنَّللُه َمللْن َوافَللَق تَْأِمينُللُه تَللْأِميَن اْلَمالَِئَكللةِ " 
عررن احلفظررة مررن املائكررة : يررلاملررراد املائكررة يف املمحررجد، ور: ، وريررل"فوافللق قوللله قللول أهللل السللماء": البررات

 ([2/33)واملف   لهللقرطيب( 3/131)انظر شر  الوووي ملمحهلل .]اليمن وعن الشمال رويد
املراد بذلك املائكة الذين يف املمحجد، أو املائكرة الرذين مرع اانمحرا  عرن اليمرن  :"العثيمين قال شيخنا

؛  نره إذا كانرص يء، لكرن يف الروفس مرن هرذا شررد يف   موه الوموم (يف المحماء)وعن الشمال رويد،    روله 
آمررن، مررار هورراك  وررارك ؛  نرره رررد ( وي المررالن)كررل إمررام يقررول   لاملائكررة الرر  يف المحررماء كهلل ررا  ررؤمن عهللرر

يف )يكرررو  هرررؤيء يؤمورررو  وا خررررو  يؤمورررو ،وا خر بورررده بقهلليرررل، ومرررا أشررربه ذلرررك، فهللتحررررر هرررذه الهللفظرررة أعررر  
 [1/93التوهلليق عهللي ممحهلل  "] ؟هل هي حمفوظة أو ي (المحماء

 :من فوائد الحديث
مشررروعية التررأمن لإلمررام واملررأموم، واختهللررف يف رفررع مررو ه بالتررأمن،  لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة األولللي

، (2/132)انظررررررررررر امل رررررررررر .]مشررررررررررروعية رفررررررررررع الارررررررررروت لاجلم رررررررررور مررررررررررن الشررررررررررافوية واحلوابهللررررررررررة وغررررررررررنه  عهللرررررررررر
 .([1/181)واجملموع
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" غررن امل مرروت عهللرري   وي المررالن" ررررأ  توررص رسررول اهلل : ل بررن حجررر رررالضررديث وائرر :واسللتدلوا
ررال " ورفرع  را مرو ه" رواه أبرو داود والرتمرذي وحمحروه وهرذا لفظره، وعورد أر داود " آمن ومرد  را مرو ه: فقال

 ([1/232)انظر التهللريص"]سوده محيح:"احلافظ ابن حجر
انظرررر ]ا، وهرررو ررررول أر حويفرررة وررررول عورررد املالكيرررة يمحرررتحب لإلمرررام خفرررض الاررروت  ررر :والقلللول الثلللاني

 ([3/233)ايستذكارو ، (1/39)اهلداية
 .بأ  ا مل يف الذكر خفض الاوت :وعللوا

 .ما عللوا به ىوالقول األول قول الجمهور أرجح ألن العمل بالحديث مقدم عل
 سوية اجل ر بالتأمن لإلمام واملأموم واملوفرد لومج ور الوهللماء عهلل

 .أنه يمحن اجل ر بالتأمن لإلمام واملوفرد دو  املأموم: الشافوي يف اجلديدورال 
   برأ  التررأمن ذكرر وا مرل تيمحن ااسررار بالترأمن لإلمرام واملرأموم واملوفررد، و قردمص عهللر :وعند الحنفية

 [(1/112)، والكايف يبن ردامة(1/131)  ا تاج ، وم(1/12)انظر املبمحور.]يف الذكر خفض الاوت
: ررررال اجملمررررنورري   اوا ررررت ررررول اجلم ررور بمحررروية اجل رررر، ملررا  قررردم مرررن حررديث وائرررل بررن حجرررر، وملرررا رو 

رررال " غررن امل مرروت عهللرري  " بهللرر   فقرررأ بمحرر  اهلل الرررمحن الرررحي  مث ررررأ بررأم القرررآ  حررت مررهلليص وراء أر هريرررر
رواه الررداررة  " ر برسررول اهلل والررذي نفمحرري بيررده إين  شررب ك  مررا: مث رررال..... آمررن، ورررال الورراس آمررن

 . ذا الهللفظ ومححه
ررول بورض  استدل ضديث البات مرن ررال إ   رأمن املرأموم يكرو  بورد  رأمن اامرام، وهرو :الفائدة الثانية

الرت يررب والتوقيررب، فيكررو   لأ  الفرراء  رردل عهللرر: ووج رره" إذا أمللن اإلمللام فللأمنوا:" احلوابهللررة، واسررتدلوا بقولرره 
  .م مر باع عقب  أمن اامام أمن املأمو 

وهو اللراجح واهلل أ   أمن املأموم يكو  موافقاع لتأمن اامام وهو رول الشافوية واحلوابهللرة : والقول الثاني
 ([2/30)اانااف و ، (1/313)، والفروع(1/70)انظر امل ذت.]أعلم

ذا قللللال القللللارال سيللللر إ:"  رررررال  يف احلررررديث وجرررراءت مفمحرررررر لهللتررررأمن، ا خرررررابالروايررررة : واسللللتدلوا
سيلر المغضلوب "إذا قلال اإلملام " ولفرظ البرراري"...فقلال ملن خلفله آملين" المغضوب عليهم وال الضلالين

؛ وذلرك    الترأمن لقرراءر بترأمن اامرام ارررتا   رأمن املرأموم لوهذا يدل عهلل "فقولوا آمين"عليهم وال الضالين
 .التأمن فاشرعوا يف التأمنيف أي شرع "اإلمام فأمنواإذا أمن ":روله اامام ي لتأميوه، ويكو  موىن

فرإ  ..... دعراء اامرام لأ  املائكة يارهللو  مرع الوراس، ويؤمورو  عهللر لفيه دليل عهلل:" رال شيروا الوثيمن
 كيف نوافق  أمن املائكة، فإ  املائكة  ؤمن مباشرر وي  ؤخر؟: قيل

 ([1/93)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل"]فقد وافقص" الينالض وال"إذا أموص من حن رال اامام: فالجواب
فمرررل ارررررتا   رررأمن املرررأموم بترررأمن اامرررام ليقرررار   رررأمن املائكرررة،  لاحلرررديث دليرررل عهللررر :الفائلللدة الثالثلللة

أ   فيحاررل لهللماررهللي م فرررر مررا  قرردم مررن ذنبرره، و قرردم أ  املررراد  كفررن الارر ائر دو  الكبررائر، وظرراهر احلررديث
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الفمل كما ذكرر ابرن حجرر، برل يف  لحاوله عهلل والاوات أ  اامام من بات أوى املأموم، لالثوات مقتار عهلل
وفيررره فمرريهللة اامرررام؛     رررأمن اامرررام يوافرررق  رررأمن املائكرررة وهلرررذا :" اامرررام، ررررال ابرررن حجرررر  احلررديث أفمرررهللية

 ([2/233)الفتح"]شرعص لهللمأموم موافقته
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 ِباْلِإَماِم وِماْلَمْأُم اْئِتَماِم َباُب
 

ُّ : ، ررال عرن أَنَرس بْرَن َمال رك   -32 رقُُّه اَ مْيَرنُ   َسرَقَل الوَّريب  رَش ش  ، َفُجح  هلَلْيره  نَروُروُدُه، عفَرَدَخهلْلَوا . َعرْن فَررَرس 
َوا َورَاَءُه رُرُورروداع . َفَحَمررَرت  الاَّرراَرُ  ررا َرَمررل الاَّرراََر رَرر. َفَاررهللَّل ب وَررا رَاع ررداع، َفَاررهللَّيرْ ِإنََّمللا ُجِعللَل اإِلَمللاُم لِيُلللْؤَتمَّ »: الَ فَرهلَلمَّ

: َسلِمَع اهلل ِلَمللْن َحِملَدُه فَلُقولُللوا: بِلِه, فَلِإَذا َكبلَّللَر َفَكبلِّلُروا, َوِإَذا َسلَجَد فَاْسللُجُدوا, َوِإَذا رَفَلَع فَللاْرفَلُعوا, َوِإَذا قَلالَ 
 .«ِإَذا َصلَّى قَائَِماً, َفَصلُّوا ِقَياماً »:  ويف رواية. «َأْجَمُعونَ  رَبلََّنا َوَلَك اْلَحْمُد, َوِإَذا َصلَّى قَاِعداً َفَصلُّوا قُعوداً 

. َفَاررهللَّْوا ب َارراَ  ه  ر يامرراع . َجال محرراع  َفَاررهللَّل َرُسرروُل الهللّرره  : وفيرره ،  -رضرري اهلل عو ررا – وبوحروه مررن حررديث َعائ َشررةَ 
 ....ِإنََّما ُجِعَل اإِلَماُم لِيُلْؤَتمَّ بِِه » :َرَف رَالَ فَرهلَلمَّا اْناَ . َفَجهلَلمُحوا. أَ   اْجهلل مُحوا: فََأَشاَر إ لَْي   ْ 

 ..... ِإنََّما اإِلَماُم لِيُلْؤَتمَّ بِِه, َفالَ َتْخَتِلُفوا َعَلْيهِ »: وبوحوه من حديث َأر  ُهَريْررََر وفيه 
 .«نَّة  ِإنََّما اإِلَماُم جُ »: ويف رواية   .«الَ تُلَباِدُروا اإِلَماَم »: وملمحهلل  يف رواية 

َوا َورَاَءُه، َوُهرررَو رَاع ررردٌ  اْشرررَتَكل  َرُسررروُل الهللّررره  : وملمحرررهلل  مرررن حرررديث َجررراب ر  ، رَرررالَ  َوأَبُرررو َبْكرررر  ُيمْحرررم ُع الوَّررراَس . َفَارررهللَّيرْ
َوا ب َاراَ  ه  رُروُر. َ ْكب نَهُ  وَرا فَرَقَورْدنَا، َفَارهللَّيرْ وَرا فَرَرآنَرا ر َيامراع، فََأَشراَر إ لَيرْ را َسرهللََّ  رَرالَ . وداع فَاْلتَرَفَص إ لَيرْ ِإْن كِلْدتُْم آنِفلاً »: فَرهلَلمَّ

ِإْن َصللَّى قَائملاً : ُكمْ لَتَلْفَعُلوَن ِفْعَل فَاِرَس َوالرُّوِم, يَلُقوُموَن َعَلى ُملُلوِكِهْم َوُهلْم قُلعُلود  فَلالَ تَلْفَعلُلوا, ائْلَتمُّلوا بِلأَئِمَّتِ 
 .«قُلُعوداً  َوِإْن َصلَّى قَاِعداً َفَصلُّوا. َفَصلُّوا ِقَياماً 

 

 :تخريج األحاديث
بررررات ي رررروي " "كتررررات ا ذا "، وأخرجرررره البررررراري (311)أخرجرررره ممحررررهلل  حررررديث أنررررس بررررن مالررررك 

، (892" )بات اسرتراف اامرام إذا غرات" "كتات اامامة"، وأخرجه الومحائي (703" )بالتكبن حن يمحجد
 (1217" )يف إ ا جول اامام ليؤمت بهبات ما جاء " "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"وأخرجه ابن ماجه 

برات إ را " "كترات ا ذا "، وأخرجره البرراري (312)وأما حديث عائشرة رضري اهلل عو را فأخرجره ممحرهلل  
بررات مررا جرراء يف إ ررا " " كتررات إرامررة الاررار والمحرروة في ررا"، وأخرجرره ابررن ماجرره (377" )جوررل اامررام ليررؤمت برره
 (1218" )جول اامام ليؤمت به

برات إرامرة الارف " "كترات ا ذا "، وأخرجره البرراري(313)فأخرجره ممحرهلل   يث أر هريررر وأما حد
 (822" )من  ام الاار

" كترات الارار"، وانفرد به عن البراري، وأخرجه أبرو داود (311)فأخرجه ممحهلل  وأما حديث جابر 
خارررة يف ايلتفررررات يف برررات الر " "كتررررات المحررر و"، وأخرجررره الومحرررائي (303" )برررات اامرررام يارررهللي مررررن رورررود"

بات ما جراء يف إ را جورل " "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"، وأخرجه ابن ماجة(1199" )الاار مييواع وسايع 
 (.1230" )اامام ليؤمت به
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 :شرح ألفاظ الحديث
ََ النَّبِليُّ "  ديورة فمحرقل ركرب فرسراع بامل الورروع، وواررع احلادثرة أ  الوريب : المحرقور": َعلْن فَللَرسٍ   َسلَق
 ([2/337)فتح املوو  .] جذع  هللة لعوه عهلل
بمرر  اجلرري  وكمحررر احلرراء، واجلحررش امرردش أو أشررد مورره رهللررياع، وامرردش رشررر ":  َفُجِحللَ  ِشللقُُّه األَْيَمللنُ "

 الشك من الراوي" فجحشص ساره أو كتفه" اجلهللد، وجاء عود البراري  ديد مكانه رال الراوي 
 .أي نزوره زيارر مريض وتيص عيادر لتكرار عود الزائرين":  وُدُه,َلْيِه نَلعُ عَفَدَخْلَنا " 
َنا َورَاَءُه قُلعُلللوداً "  ظرراهره أهنررر  روررردوا مررن أول الارررار، ويشرركل عهلليررره حررديث عائشرررة رضررري اهلل  ":َفَصلللَّيلْ

 .  "َفَجهلَلمُحوا. أَ   اْجهلل مُحوا: لَْي   ْ فََأَشاَر إ  . َفَاهللَّْوا ب َااَ  ه  ر ياماع . َجال محاع  َفَاهللَّل َرُسوُل الهلّله  "  عو ا وفيه 
 ل، وكرا  فري   مرن مرهللجالمحراع فرأخرب عوره أنرس  لوجه اجلمع أنره كرا  مرو   مرن مرهلل"  :قال القرطبي

 .([ 2/33)املف  "]رائماع فأخربت عوه عائشة رضي اهلل عو ا
عهللرر   و  يررأت إى   ا مررل فرررك القيررام  ونررورش هررذا اجلمررع باسررتبواد روررود بومرر   ب ررن إذ  الورريب 

  يوقرررل ريرررام   أول ا مرررر ربرررل أ   القاعررردين مرررن الارررحابة نمحرررر ذلرررك يف هرررذا احلرررال، وحيتمرررل أ  أنرررس 
 .بذكر القوود لبالقوود واكتف يأمره  الويب 

 .أي ي  محبقوه": الَ تُلَباِدُروا اإِلَماَم " 
ة، أي ورايررة وسرررت ملررن خهللفرره، ومررانع مررن خهللررل بمرر  اجلرري  و شررديد الوررو  املفتوحرر":  ِإنََّمللا اإِلَمللاُم ُجنَّللة  " 

 .يورك لااهت  بمح و أو مرور، أي كاجلوة وهي الرتس الذي يمحرت من وراءه، وميوع ومول مكروه إليه
: إ  خمففرررة مرررن الثقيهللرررة، ويف الكرررام  شررربيه و قررردير ": ِإْن كِلللْدتُْم آنِفلللاً لَتَلْفَعلُلللوَن ِفْعلللَل فَلللاِرَس َواللللرُّوِم, " 

إذا ابتدأ رره، ومرردعار  يءالظرفيررة، وهرو مررن اسررتأنفص الشر لمواروت عهللرر( آنفرراع )وررل فرارس والررروم، و فوهللرو  مثررل ف
 .عن فول مثل فول ا عاج  الويب  للهللكرب ملن يقام عهلليه ولذا هن

 :من فوائد الحديث
أ   جرواز إمامرة الوراجز عرن القيرام بالقرادرين عهلليره، واشررتر احلوابهللرة لا حاديرث دليرل عهللر :ىالفائدة األول

يكو  الواجز هرو اامرام الرا رب ي غرنه، والاروات أ  احلكر  عرام ي فررأ فيره برن اامرام الرا رب أو غرنه، لوردم 
انظرررر ااناررراف ]الررردليل املرارررص باامرررام الرا رررب، وهرررذا القرررول روايرررة عرررن أمحرررد وهرررو اختيرررار الشرررير المحرررودي

 ([32)، واملرتارات اجلهللية ص(2/232)
 .الاار خهللف إمام راعدي  اح : وعن اامام مالك

 .رواه الداررة  والبي قي" جالساً  بعدي أحد نَّ اليؤمَّ :" رال الشويب أ  الويب  ا ا رو : واستدلوا
  يررروه غررن جررابر عررن :" بأنرره ضررويف ي  قرروم برره احلجررة، رررال عورره الرردرارة : االسللتدالل هللذا ونللوق 

، وفرررتح (3/300)انظرررر ايسرررتذكار"] بررره احلجرررةاجلوفررري عرررن الشرررويب، وهرررو مررررتوك، واحلرررديث مرسرررل ي  قررروم 
 ([2/183)الباري
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 _:ثالثة أقوال ىواختلف العلماء القائلون بصحة الصالة خلف إمام قاعد في كيفية ذلك عل
انظررررررر ايختيررررررار لتوهلليررررررل ]أهنرررررر  ياررررررهللو  خهللفرررررره ريامرررررراع، وهررررررو رررررررول أر حويفررررررة والشررررررافوي: األول القللللللول

 ([3/233)، واجملموع(1/30)املرتار
بالورراس وهررو مررريض  ضررديث عائشررة رضرري اهلل عو ررا املتفررق عهلليرره يف راررة مررار رسررول اهلل : دلواواسللت

رائمراع، يقتردي أبرو  بكرر  ، فكا  ياهللي بالواس جالمحاع، وأبروجهللس عن يمحار أر بكر  حتفجاء : رالص
 .يث القادمواحلديث طويل سيأيت بتمامه احلد"  ، ويقتدي الواس باار أر بكر بكر باار الويب 

   : الرر  وردت يف البررات، ورررالوا ا خررراهررذا احلررديث يف مرررك مو رره فيكررو  ناسررراع لاحاديررث : قللالوا
 اامام لوذر، فا يمحقل عن املأموم إي لوذر عن القيام يف الاار فرك، فإذا سقل 

خمتارر  لعهللر زركشريانظرر شرر  ال]أهنر  يارهللو  خهللفره روروداع، وهرو روايرة عرن اامرام أمحرد :  الثلاني والقول
 ([2/113)امرري

، ، وحررديث عائشررة رضري اهلل عو ررا، وحررديث أر هريرررر بأحاديررث البررات حررديث أنرس  :واسلتدلوا
" راعردا فارهللوا رورودا أمجورو  لوإذا مرهلل......إ ا جول اامرام ليرؤمت بره :" :" ، ورال الويب وحديث جابر 

فوهلله حال القوود والقيرام، ولرذا الوريب كابوته  محتهللزم أ  يفول املأموم  ، ومت"رائماع فاهللوا رياماع  لوإذا مهلل" ويف رواية
 الاحابة خهللفه رياماع أشار إلي   أ  اجهللمحوا ليف حديث عائشة رضي اهلل عو ا يف البات حن مهلل. 

يل، إذا ابترردأ اامررام الاررار راعررداع مرهللي مررن خهللفرره رورروداع، وإذا ابترردأ اامررام الاررار اررالتف: والقرول الثالررث
يل رررال برره اامررام أمحررد وبوررض اررمررن خهللفرره ريامرراع، وهررذا التف لائمرراع مث عجررز أثورراء الاررار عررن القيررام فقوررد مررهللر

 ([2/183)، وفتح الباري(2/30)انظر امل  .]الشافوية
يف  اامرررام مررن أول الاررار راعررداع فحالرره كحررال الوررريب  لفررإذا مررهلل بأدلررة القررولن المحررابقن، :واسللتدلوا

خهللفره رائمرا أ  لهللرس،  لملرن مرهلل ة القرول الثراين فيارهللي مرن خهللفره روروداع ولرذا أشرار الوريب أحاديث البات أدل
يف حرديث عائشرة رضري اهلل  اامرام أثوراء الارار لوجرزه عرن القيرام فحالره كحرال الوريب  لإذا طرأ اجلهللوس عهللو 

لوراس ريرام خهللرف أر يف مرضره الرذي مرات فيره فإنره دخرل أثوراء الارار وا_ وسريأيت بورد هرذه ا حاديرث_عو ا 
والورراس ، وأبررو بكررر  أبرروبكر  لفجهللررس جبانررب أر بكررر ومررار إمامرراع  رر  حيررث انت رر بكررر مث جهللررس الورريب 

 .خهللفه  ريام
النسل  ملع إمكلان الجملع بلين  ىوهذا القول هلو األظهلر واهلل أعللم وبله تجتملع األدللة, وال يصلار إلل

 .األدلة
إنما جعل اإلمام ليؤتم بله, فلإذا " :متابوة اامام لقوله  فيه مشروعية حديث أنس  :الفائدة الثانية

كبللر كبللروا, وإذا سلللجد فاسللجدوا, وإذا رفللع فلللارفعوا, وإذا قللال سلللمع اهلل لمللن حمللده فقوللللوا ربنللا وللللك 
"  اامرام وايخرتاف عهلليره، لقولره  ةمفردا ره وعردم جرواز ممحرابق لاحلديث، و قردم الكرام عهللر ....."الحمد 

أي سررت وورايرة ملرن خهللفره يتحمرل عرو    "إنملا اإلملام ُجنلة" ورولره "ال تبادروا اإلمام" وروله "يهفال تختلفوا عل
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بورررض متوهللقرررات الارررار كامهللرررل احلامرررل في رررا بالمحررر و، والمحررررتر وحنرررو ذلرررك، ومرررن كرررا  هرررذا شرررأنه لرررزم ا باعررره 
 . هذا عظ  حق ااماميفتمام به، و ئواا

ك رررنه مرررن البشرررر ياررريبه مرررن احلررروادث مرررا ياررريب   ول اهلل أ  رسررر لاحلرررديث دليرررل عهللررر :الفائلللدة الثالثلللة
 .البشر، كما يف سقوطه عن فرسه، و أثر جمحده بذلك، وا حاديث بوحو أحوال البشر كثنر

مشررروعية ج ررر اامررام بررالتكبن ج ررراع ُيمحررمع برره مررن  لديلررة عهللرر  يف حررديث جررابر  :الفائللدة الرابعللة
 .بتبهللي ه  كبنات الويب  حلاجة كما فول أبوبكر خهللفه، ومشروعية املبهلل  عن اامام عود ا

مشرروعية وضرع مكرربات الاروت إذا كرا  املمحرجد واسرواع، وي يمحرمع الوراس بدونره، : رال شريروا الوثيمرن
   مكرررب الاروت أبهللر  يف اا رام مرن املبهللرر ، إذ إ  املبهللر  سروف يقرول بورد اامررام مث  مشرروعية املبهللر ؛ لبوراء عهللر

 ([1/101)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل"]ا مكرب الاوت فمحيكو  من اامام مباشرريتبوه الواس، أم
 :ذللك ووجلهيف الاار لهللحاجة ي بأس بره،  تأ  ايلتفا ليدل عهلل حديث جابر  :الفائدة الخامسة

 .رياماع فأشار هل  أ  اجهللمحوا الاحابة االتفص يف الاار فرأ أ  الويب 
أ  املشررا ة املو رري عو ررا  وترررب بالاررورر ولررو كانررص بررا  ليرردل عهللرر حررديث جررابر   :الفائللدة السادسللة

يف احلررال ملررا يف  ه  الورريب ذلررك هنرراحررن ررراموا   يقارردوا التشرربه ومررع  راررد ونيررة، ووج رره أ  الاررحابة 
مهللروك  ، فرالو ي عرن املشرا ة يتةررأ ولرو برا رارد التشربه،  لعهللرمرن ريرام   ذلك من  اثهللرة حلرال فرارس والرروم 

 .أعظ  إمثاع  وهي مع القاد
 . مع الويب  مشروعية عيادر املريض لفول الاحابة  لا حاديث دليل عهلل :الفائدة السابعة
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 ِبالنَّاِس ُيصلِّي َمْن َوَغْيِرِهَما َوَسَفٍر، َمَرٍض ِمْن ُعْذٌر َلُه َعَرَض ِإَذا اْلِإَماِم اْسِتْخَلاِف َباُب
 

ث ي   َعررْن : فَرُقهلْلررُص هَلَررارضرري اهلل عو ررا َدَخهلْلررُص َعهللَررل َعائ َشررَة : ، رَررالَ ْبررد  الهللّرره  َعررْن ُعبَرْيررد  الهللّرره  بْررن  عَ  -36 َأيَ ُ َرردِّ
يَررا َرُسرروَل . وُهررْ  يَرْوَتظ ُرونَرركَ . يَ : رُرهلْلوَررا «َأَصلللَّى النَّللاُس؟»: فَرَقررالَ  ثَرُقررَل الورريب. بَرهللَررل  : رَالَررصْ  َمررَرك  َرُسررول  الهللّرره  

: مُثَّ أَفَررراَأ فَرَقرررالَ . مُثَّ َذَهرررَب ل يَروُرروَء فَرررُأْغم َي َعهلَلْيررره  . فَاْغَتمَحرررلَ . فَرَفَوهلْلوَرررا «وا لِلللي َملللاًء ِفلللي اْلِمْخَضلللبِ َضلللعُ »: الهللّرره  رَرررالَ 
. افَرَفَوهلْلوَرر «َضللُعوا لِللي َمللاًء ِفللي اْلِمْخَضللبِ »: فَرَقررالَ ! َوُهررْ  يَرْوَتظ ُرونَررَك، يَررا َرُسرروَل الهللّرره  . يَ : رُرهلْلوَررا «َأَصلللَّى النَّللاُس؟»

َي، َوُهررْ  يَرْوَتظ ُرونَررَك يَررا َرُسرروَل : رُرهلْلوَررا «َأَصلللَّى النَّللاُس؟»: مُثَّ أَفَرراَأ فَرَقررالَ . مُثَّ َذَهررَب ل يَروُرروَء فَررُأْغم َي َعهلَلْيرره  . فَاْغَتمَحررلَ 
: ُأْغم َي َعهلَلْيرره ، مُثَّ أَفَرراَأ فَرَقررالَ فَرَفَوهلْلوَررا فَاْغَتمَحررَل، مُثَّ َذَهررَب ل يَروُرروَء فَرر .«َضللُعوا لِللي َمللاًء ِفللي اْلِمْخَضللبِ »: فَرَقررالَ ! الهللّرره  
د  يَرْوَتظ رُروَ  َرُسروَل !: َي َوُهْ  يَرْوَتظ ُرونَرَك يَرا َرُسروَل الهللّره  : فَرُقهلْلَوا «َأَصلَّى النَّاُس؟» رَالَرْص َوالوَّراُس ُعُكروٌف يف  اْلَممْحرج 

رَر   إ  َّ : فَأَ َراُه الرَُّسروُل فَرَقرالَ . إ َى َأر  َبْكر ، أَْ  ُيَاهللَِّي ب الوَّراس   ه  رَاَلْص فََأْرَسَل َرُسوُل الهللّ . الهلّله  ل َااَر  اْلو َشاء  ا خ 
رَرراَل فَرَقرراَل . يَررا ُعَمررُر َمررلِّ ب الوَّرراس  : فَرَقرراَل أَبُررو َبْكررر ، وََكرراَ  َرُجرراع َرر يقرراع . يَررْأُمُرَك أَْ  ُ َاررهللَِّي ب الوَّرراس   َرُسرروَل الهللّرره  

ل كَ  أَنْررَص َأَحررقُّ : ُعَمرررُ  فَّررةع  مُثَّ إ  َّ َرُسرروَل الهللّرره  . رَالَررْص َفَاررهللَّل    ررْ  أَبُررو َبْكررر    هلْلررَك ا َيَّررامَ . ب ررذ  رره  خ  ررْن نَرْفمح  َوَجررَد م 
را َرآُه أَ . َفَررََج بَرْنَ َرُجهلَلْن   ، فَرهلَلمَّ . بُرو َبْكرر  َذَهرَب ل َيتَرَأخَّرَ ر َأَحُدمُهَا اْلَوبَّاُس ر، ل َااَر  الظُّْ ر ، َوأَبُو َبْكر  ُيَاهللِّي ب الوَّراس 
 ُّ وََكراَ  أَبُرو . فََأْجهلَلمَحراُه إ َى َجْورب  َأر  َبْكرر   «َأْجِلَسلاِني ِإلَلى َجْنبِلهِ »: َورَراَل هَلَُمرا. أَْ  يَ يَرتَرَأخَّرَ   فََأْوَمرأَ إ لَْيره  الوَّريب 

 ِّ ُّ رَاع دٌ  َوالوَّاسُ   َبْكر  ُيَاهللِّي َوُهَو رَائ ٌ  ب َااَر  الوَّيب   .ُيَاهللُّوَ  ب َااَر  َأر  َبْكر ، َوالوَّيب 
؟ رُرهلْلصُ : رَاَل َعْبُد الهلّله  ْبن  َعبَّاس     . ُهَو َعهلل ي  : رَالَ . يَ : َأَتَّْص َلَك الرَُّجَل الَّذ ي َكاَ  َمَع اْلَوبَّاس 

رريٌف، َوإ نَّررُه َمررَت يَرُقررْ  َمَقاَمررَك يَ ُيمْحررم ع   إ  َّ أَبَررا! يَررا َرُسرروَل الهللّرره  : فَرُقهلْلررصُ : رالررص َعائ َشررُة : ويف روايررة  َبْكررر  َرُجررٌل َأس 
ْفَاةَ  «ُمُروا َأبَا َبْكٍر فَلْلُيَصلِّ بِالنَّاسِ »: الوَّاَس، فَرهلَلْو أََمْرَت ُعَمَر فَرَقالَ  إ  َّ أَبَرا َبْكرر  َرُجرٌل : ُرويل  لَرهُ : رَاَلْص فَرُقهلْلُص حلَ 

رريفٌ  ِإنَُّكلللنَّ »:  فَرَقرراَل َرُسرروُل الهللّرره  : َمَقاَمررَك يَ ُيمْحررم ع  الوَّرراَس، فَرهللَررْو أََمرررْرَت ُعَمررَر فَرَقالَررْص لَررهُ  َوإ نَّررُه َمررَت يَرُقرر ْ . َأس 
ُيَاررهللِّي ب الوَّرراس  َجال محرراع،  َفَكرراَ  َرُسرروُل الهللّرره  : وفيرره « ألَنْلللُتنَّ َصللَواِحُب يُوُسللَف, ُمللُروا َأبَللا َبْكللٍر فَلْلُيَصلللِّ بِالنَّللاسِ 

ِّ َوأَبُرررو  ُوُ ُ  : ويف روايرررة .  َويَرْقتَرررد ي الوَّررراُس ب َاررراَر  َأر  َبْكرررر   َبْكرررر  رَائ مررراع، يَرْقتَرررد ي ب َاررراَر  الوَّررريب  َوأَبُرررو َبْكرررر  ُيمْحرررم 
 .التَّْكب َن 

 .«ما كوص  ميَب موك  خناع : فقالص حفاة لوائشة»: ويف رواية لهللبراري 
   رسرروَل اهلل مررهللل اهلل عهلليرره وسررهلل  ملررا دخررَل بيرر  واشررتدَّ برره وجوُررُه رررالرالررص عائشررُة أ: ويف روايررة لهللبررراري أيمرراع 

: «فأجهللمحرواُه يف خَمَمرب  حلفارَة «  َهرِيقوا عليَّ من سبع ِقَرب لم ُتحَلْل أوكيلُتهِن, لعللِي أعهلُد إللى النلاس
مث خرررَج : رالررص.   رررد َفوهللرربَّ ، مثَّ طفْقوررا نارربُّ عهلليرره  مررن  هللررك الق ررَرت حررت طفررَق ُيشررُن إليوررا بيررد ه  أزوج الورريب 

 .إى الواس فاهللَّل هل  وخةَب   
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ل ررَك، َوَمرا مَحهللَرر   َعهللَررل َكثْررررَر  ُمرَاَجَوت رره   َلَقرْد رَاَجْوررُص َرُسرروَل الهللّرره  : رالررص َعائ َشررُة : ويف روايرة يف الاررحيحن  يف  ذ 
َدُه َرُجرراع رَرراَم َمَقاَمررُه أَبَررداع، َوإ يَّ َأينِّ ُكْوررُص أََرا أَنَّررُه لَررْن يَرُقرروَم َمَقاَمررُه َأَحررٌد إ يَّ أَنَّررُه َ ْ يَرَقررْع يف  رَرهلْلرريب  أَْ  حيُ رربَّ الوَّرراُس بَرْورر

ل َك َرُسوُل الهلّله    .َعْن َأر  َبْكر   إ يَّ َ َشاَءَم الوَّاُس ب ه ، فََأَرْدُت أَْ  يَرْود َل ذ 
 

 :تخريج الحديث
كترررات "، وأخرجررره البرررراري يف مواضرررع عررردر مو رررا(317) حرررديث عائشرررة رضررري اهلل عو رررا أخرجررره ممحرررهلل 

برررات ايئتمرررام باامرررام " "كترررات اامامرررة"، وأخرجررره الومحرررائي(378" )برررات إ رررا جورررل اامرررام ليرررؤمت بررره" "ا ذا 
 رسررررررول اهللبررررررات مررررررا جرررررراء يف ذكررررررر مرررررررك " "كتررررررات اجلوررررررائز"، وأخرجرررررره ابررررررن ماجرررررره(711" )ياررررررهللي راعررررررداع 

("1317.) 
 :شرح ألفاظ الحديث

هرو عبيرد اهلل برن عبرد اهلل برن عتبرة برن ممحروود اهلرذيل،  رابوي، عر  أبيره ":  َعْن ُعبَلْيِد الِلِه ْبِن َعْبلِد اللِلهِ  " 
عاملرراع وكررا  ثقررة كثررن احلررديث والوهللرر ، ورررال عبيررداهلل كررا    :الوارررديالاررحار اجلهلليررل عبررد اهلل بررن ممحرروود، رررال 

هللرر  عمررر بررن عبررد وثقررة، رجررل مرراحل جررامع لهللوهللرر  ،وهررو مكررا  أعمرري وكررا  أحررد فق رراء املديوررة  ررابوي : الوجهللرري
 .([8/21)هتذيب الت ذيب ]الوزيز

ثِيِني َعْن َمَرِ  َرُسوِل الِلِه "   ، وطهللرب يءمريض، وموواهرا طهللرب الشرحلهللورك أو الت: أي":  َأاَل ُتَحدِّ
 .الذي مات فيه عائشة رضي اهلل عو ا أ   دثه عن مرك الويب من 

بفررتح الثرراء وضرر  القرراف، ثقررل يف مرضرره أي بهللرر  يف المرروف مبهلل رراع وركرردت أعمرراله ":   ثَلُقللَل النبللي" 
 .ي  كاد  مهلله رجاه حت

اانراء الرذي  أنرهسراكوة، واملشر ور خراء بكمحر املي  وفتح المراد بيو مرا ":  َضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضبِ "
، وفررتح املرروو  (2/39)، واملف رر (3/138)شررر  الوررووي ملمحررهلل .]يُ محررل فيرره الثيررات أو حنرروه مررن أي جرروس كررا 

(2/330]) 
 .أي مث أخذ ليقوم ويو ض جب د":  ثُمَّ َذَهَب لِيَلُنوءَ "
 .أي جمتموو  وموتظرو  مروج رسول اهلل ":  َوالنَّاُس ُعُكوف  ِفي اْلَمْسِجدِ "
وهررو بررال  اهلل  رسررول  رسرروُل بررا بكررر أ لأي فررأ ":  يَللْأُمُركَ  ِإنَّ َرُسللوَل اللِللِه : فَأَتَللاُه الرَُّسللوُل فَلَقللالَ " 
 

" موره إذا رررأ القررآ دي ميهللك :"عود ممحهلل  ا خراوفمحرهتا الرواية . أي رريق القهللب": وََكاَن رَُجاًل رَِقيقاً "  
وز  فويررل مررن ا سررف وهررو شرردر احلررز  عوررد الورررت، واملررراد أنرره رريررق  لعهللرر" إ  أبررا بكررر رجررل أسرريف" ويف روايررة

ي فراك مرو ه بمحربب  رأثره، لكونره رجراع ( يقوم مقامك ي يمحرمع الوراس مت:)ء، ولذا رالصالقهللب سريع البكا
أي واحزناه لفقرده، أمرا ا سرف  ] 73:يوسف[ فَ سُ وْ يلُ  ىلَ عَ  ىفَ سَ ا أَ يَ :أسيفاع وموه رول يوقوت عهلليه المحام
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للللا َ :بكمحررررر المحررررن ف ررررو ال مرررربا  املتهلل ررررف ومورررره رولرررره  ورررراى  اً فَ ِسللللأَ  انَ بَ ْضللللسَ  هِ ِمللللوْ قلَ  ىلَللللإِ  ىَسللللوْ مُ  عَ َجللللرَ َوَلمَّ
 .]130:ا عراف[

وانقةررع عررن الررذهات في ررا  ا يررام الرر  مرررك في ررا رسررول اهلل ":  َفَصلللَّى ِبِهللْم َأبُللو َبْكللٍر تِْلللَك األَيَّللامَ " 
 .لهللممحجد
كمررا   عهللرري برن أر طالررب  وا خررر هرو":  لل َأَحللُدُهَما اْلَعبَّللاُس ل, ِلَصللاَلِة الظُّْهلرِ . َفَخلَرَج بَلللْيَن رَُجلَللْينِ " 

 اريح بأ  الاار ال  خرج في ا غرن الارار الر  أغمري عهلليره ( لاار الظ ر)،وروهلا ذكر ذلك ابن عباس 
 .في ا وهي الوشاء ا خر 

ق اجلمرع يروطر ( برن رجهللرن أحردمها أسرامة:)اويف أخرر (  الفمل بن عبراسنب)وجاء يف رواية  :قال العيني
 .([1/91) يعمدر القار ] ا خذ بيده الكرمية  ارر هذا و ارر هذا أهن  كانوا يتواوبو  

أي مثرررل مرررواحب يوسرررف، ففررري الكرررام  شررربيه بهلليررر ، ومرررواحب ":  ِإنَُّكلللنَّ ألَنْللللُتنَّ َصلللَواِحُب يُوُسلللفَ " 
هلمرررا  باعتبرررار أررررل اجلمرررع اثورررا ، أو يوسرررف مجرررع مررراحبة، وخةرررات اجلمرررع إمرررا أ  يكرررو  لوائشرررة وحفارررة 

تبررار مرروافقت ن باررمت ن، أو لوائشررة رضرري اهلل عو ررا وحرردها مررن ربيررل خةررات اجلماعررة وإرادر لهللحاضرررات باعو 
  :وجه الشبهالواحد، أما 

اسررتدعص الومحررور وأظ رررت هلررن ااكرررام ( امرررأر الوزيررز) ووجرره املشررا ة بيو مررا أ  زُليرررا"  :قللال ابللن حجللر 
بتررره، وأ  حم لعهلليرره المحررام ويوررذرهنا عهللرر حمحررن يوسررف ذلررك وهررو أ  يوظررر  إى لوالمرريافة، ومرادهررا زيررادر عهللرر

، عائشة رضي اهلل عو ا أظ رت أ  سبب إرادهتا مرف اامامة عن أبي ا كونه ي ُيمحرمع املرأمومن القرراءر لبكائره
 .([2/131)الفتح] "ذلكبذلك وهو أ  ي يتشاءم الواس به، ورد مرحص هي فيما بود  لومرادها زيادر عهلل

وإ را رالرص حفارة رضري اهلل :" ررال ابرن حجرر":  نت ألصيَب منِك خيراً ما ك: فقالت حفصة لعائشة" 
 ي يُراجررع بوررد ثرراث، فهللمررا أشررار إى عو ررا ذلررك؛    كام ررا مررادف املرررر الثالثررة مررن املورراودر، وكررا  الورريب 

وجدت حفاة يف نفمح ا مرن ذلرك لكرو  عائشرة رضري اهلل   ا ذكر من كوهنن مواحب يوسف، اانكار عهللي ا
 ([2/131)الفتح]"  امل افنة هي ال  أمرهتا بذلك ولوهلل ا  ذكرت ما ورع هلا مو ا أيماع يف را عو ا

 نرره يأكررل عورردها  رضرري اهلل عو ررا أزواجرره و ررأخره عوررد زيوررب لعهللرر وراررة امل ررافن هرري راررة مرررور الورريب 
إذا  قهللن لهللوررريب  قررروده  عائشرررة رضررري اهلل عو رررا لررري عائشرررة وحفارررة وسرررودر  عمحررراع، فرررا فق أزواج الوررريب 

عررود لرره، أفقررال ي وإ ررا عمحررل عوررد زيوررب ولررن  ،موررك ريررح م ررافن إين أجررد ؟إحررداهن أكهللررص م ررافن لدخررل عهللرر
 ]  َواللَّللُه َسُفلور  رَِّحليم   تَلْبَتِغلي َمْرَضلاَت َأْزَواِجلكَ  يَا َأيلَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َملا َأَحللَّ اللَّللُه لَلكَ  :فأنزل اهلل  وراى

 ِإْن تَلتُلْوبَلللللا ِإلَلللللى اهلِل فَلَقلللللْد َصلللللَغْت قُلُلْوبُُكَملللللا رضررررري اهلل عو مرررررا وأنرررررزل يف عائشرررررة وحفارررررة [1 : التحرررررر،
  .واحلديث متفق عهلليه وسيأيت،  ]1:التحر،[

، أي مربوا عهللري مرن سربع ااراررةيقوا من هريقوا أي أر ":  َهرِيقوا عليَّ من سبع ِقَرب لم ُتحَلْل أوكيُتهنِ " 
وهررررو امرررريل الررررذي ُيشررررد برررره رأس : ه املرررراء ،ا وكيررررة مجررررع وكرررراءبرررر لوهرررري مررررا يمحررررتق ةمجررررع رربرررر: ررررررت؛ والقرررررت 

 

http://tanzil.net/#66:1
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ص " وكررا"مررادر )، والو ايررة يف غريررب احلررديث يبررن ا ثررن (1/91)انظررر عمررد القرراري لبرردر الرردين الويرر .]القربررة
978]) 

   ا يردي    الةره و   دنمحره بورد، :"من القرتهذا الومف  طهللب الويب رال الوي  يف احلكمة من 
أ  يكرو  مرب املراء عهلليره مرن ا وكيرة الر     هللرل ليكرو   ، فاشررترذكرر اهلل  وراى لوُ رل عهللر لوالقرت إ ا  وك

 .([1/91) يعمدر القار ]"  رد مجع بركة الذكر يف شدها وحهلل ا مواع 
 .أي شرعوا ناب املاء عهلليه":  من تلك الِقَرب ثمَّ طفْقنا نصبُّ عليهِ " 

 :من فوائد الحديث
 ىصللأ:"أنره ررال ذلرك بالارار وبأهرل الارار، ووجره  عواية الويب  لاحلديث دليل عهلل :ىالفائدة األول

مرا لرد مرن  رشرد لوهرو يف أشرد مرا يكرو  مرن التورب والثقرل وكررهرا مرراراع وحراول اامامرة باملارهللن عهللر "؟الناس
 اء و كرارهااغم

عررن ررررت  جميئره لأنرره إذا  رأخر اامررام عرن أول ورترره املوتراد، ويُرجرر لاحلرديث فيرره دليررل عهللر :الفائلدة الثانيللة
 ([3/138)انظر شر  الوووي ملمحهلل ]فإنه يُوتظر وي يتقدم عهلليه 

مرراء أ  ا نبيرراء يارريب   مررا يارريب عامررة البشررر مررن املرررك وااغ ليف احلررديث ديلررة عهللرر :الفائللدة الثالثللة
واملرك لوز عهللي    اف اجلوو  فإنه ي لوز عهللي    نه نقص، واحلكمة يف جرواز املررك : وحنوه، رال الوووي

ترب الوراس  ر  ويوبرده ، ملرا يظ رر عهللري   مرن فلوراس  ر ، ولرئا يو محهللية اعهللي   وماائب الدنيا  كثن أجره ، 
 [قاملرجع المحاب" ] البيوات واهلل أعهلل  وا ياتاملوجزات 

 لفورل الوريب  عهلليره؛ لماء إذا أفاأ امل مرغاستحب بوض الوهللماء سوية ايغتمحال من اا :الفائدة الرابعة
  يفول ذلك  وبداع وإ را حلارول الوشرار بال محرل، وحارول الوشرار بره  يف هذا احلديث ، وا ظ ر أ  الويب 

 ([ 2/112)انظر  وهلليق شيروا الوثيمن عهللي ممحهلل  .]أمر ظاهر
مجيع الاحابة وأحقيتره بامافرة،  لعهلل فميهللة أر بكر الاديق  لاحلديث دليل عهلل :الخامسةة الفائد

برا شرك باامامرة  ف رو أوى"  ُمُروا َأبَلا َبْكلٍر فَلْلُيَصللِّ بِالنَّلاسِ :"  بقول الوريب  اباامامة الا ر  فمن كا  أوى
 .، ف و أررله  وأعهللم   وأويه  بامافةاالكرب 

جالترره وثارررب ف مرره، و قدمرره يف كررل خررن، يتررأخر عررن  لعهللرر فهللرر  يكررن الاررديق "  :لقللال ابللن بطللا
وهلرذا "..... وكرا  أبرو بكرر أعهللمورا:"ررول أر سرويد ايف أمره، أي  ر  ممحاوار القراء، بل فمهلل   بوهللمه، و قدم  

شرر  مرحيح ]  "افرةلهللاار، والاار ي يقوم  را إي الردعار، ومرن إليره المحياسرة وعقرد ام ردمه رسول اهلل 
 ([2/299)بةال بنالبراري ي

  يوررررك  ،    أبررا بكررر بورررد أر بكررر  فمرريهللة عمررر  لاحلررديث دليرررل عهللرر :الفائللدة السادسللة
جواز  وكيل الوكيل ل نه فيما وكل عهلليره يسريما إذا  لوفيه ديلة عهلل" يا عمر مل بالواس:" غنه حيث رال لعهلل

 .ا  رجا رريقاع فراف أي يقوم بواجب اامامة لتأثنه وررة رهللبهعرك لهللوكيل الوذر فإ  أبا بكر ك
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أنره لروز لهللوكيرل أ  يوكرل فيمرا وكرل  لأخرذ الوهللمراء رمح ر  اهلل مرن هرذا دلرياع عهللر"  :قال شيخنا العثيملين
 "ه املوكرلإذا أذ  لر :الثالثلةذا كرا  مثهللره ي يترويه، إ :الثانيلةإذا كرا  يوجرز عوره،  :ىاألولل: ثالثلة أحلوال فيره يف 

 .([2/111)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل]
فيره ااعررتاف بفمرل أهرل الفمرل ومورزلت  ، وجرواز الثوراء " أنص أحرق برذلك" ويف رول عمر  ر بكر 

 .يف الوجه ملن أمن عهلليه ااعجات والفتوة
جررواز التررأخر عررن مررار اجلماعررة لتمررريض املررريض وحنرروه، ينشرر ال  لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة السللابعة

 . بتمريض الرسول  لوباس وعهللي ا
جررواز إمامررة الورراجز عررن القيررام بالقررادرين عهلليرره، و قرردم بمحررل املمحررألة  لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الثامنللة

إمررا أ  يكررو  عجررز اامررام عررن القيررام مررن : بأرواهلررا يف احلررديث المحررابق، وأ  حررال املررأمومن ي خيهللررو مررن حررالن
، وإمرررا أ  يكرررو  عجرررزه طرررارا أثوررراء الارررار (لاحاديرررث المحرررابقة)ه روررروداع أول الارررار فاملرررأمومن يارررهللو  خهللفررر

فاملأمومن ياهللو  خهللفه رياماع حلديث البات، و ذا التفايل جتتمع ا دلة، خافراع ملرن ررال بومحرر حرديث البرات 
، (2/30) ر انظرر امل]ة يل رال اامام أمحد وبوض الشافوياذا التف لاحاديث المحابقة امكا  اجلمع بيو ا، و 

 ([2/138)وفتح الباري
مين اامام كما كا  وروف أر بكرر جبانرب  لجواز وروف املأموم عهلل لاحلديث دليل عهلل :الفائدة التاسعة

شرررر  .]و ذلررركوذلرررك حلاجرررة كرررأ  يشررراهده املرررأمومن إذا كرررا  مبهلل ررراع أو ملارررهللحة أو لمررريق مكرررا  وحنررر الوررريب 
 ([3/139)الوووي ملمحهلل 

مشررروعية اسررتومال املبهللرر  إذا دعررص احلاجررة إليرره كمررا كررا  أبررو بكررر  لحلررديث دليررل عهللررا :الفائللدة العاشللرة
  لهللورريب  يف الاررار، ومورره يؤخررذ مشررروعية مكررربات الارروت لهللحاجررة بررل هرري أبهللرر   هنررا  بهللرر  عررن اامررام

 مباشرر
ن لرره،  زواجرره وايسررتماع لرررأي ن ومررراجوت  احلررديث فيرره حمحررن مواشرررر الورريب  :الفائللدة الحاديللة عشللر

 احفررظ حقررور ن، ومررن ذلررك ايسررتئذا  ملررن هلررا احلررق، ففرري روايررة ممحررهلل  ا خررر و مررا يبرردو مررو ن،  لومررربه عهللرر
يف بيررص ميمونررة رضرري اهلل عو ررا فاسررتأذ  أزواجرره  رسررول اهلل  لأول مررا اشررتك:" رالررص عائشررة رضرري اهلل عو ررا

 .أي يف بيص عائشة رضي اهلل عو ا " له  َّ أ  ميرك يف بيت ا فأذ  
سربيل الوررك واملشراورر،  لاهلل عو را جرواز مراجورة ويل ا مرر عهللر رضريويف مراجورة عائشرة "  :النووي قال

 ([3/131)شر  الوووي ملمحهلل "]وااشارر  ا يظ ر أنه ماهللحة، و كو   هللك املراجوة بوبارر لةيفة
ث ي   َعررْن أَ :" عائشررة رضرري اهلل عو ررا، ورولرره هلررا لعهللرر يف دخررول عبيررد اهلل  :الفائللدة الثانيللة عشللر يَ ُ َرردِّ

 .، بيا  ما كانوا عهلليه من عوايت   بةهللب الوهلل ، وأخذه من ماادره" َمَرك  َرُسول  الهلّله  
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 رُرُويفِّ ف يره ، َحرتَّ إ َذا َكراَ  الَّرذ ْي  أَ َّ أَبَا َبْكرر  ، َكراَ  ُيَارهللِّي هَلُرْ  يف  َوَجرع  َرُسرول  الهللّره  ْبن  َمال ك   وعن أََنسَ  -33
ثْروَرررْن ، َوُهررْ  ُمررُفوٌف يف  الاَّرراَر ، َكَشررَف َرُسرروُل الهللّرره   وَررا َوُهررَو رَررائ ٌ ، َكررَأ َّ وَ  يرَررْوُم اا  َر احلُْْجرررَر ، فَرَوظَررَر إ لَيرْ ررترْ ْجَ ررُه س 

، مُثَّ  َرَبمحَّررَ  َرُسرروُل الهللّرره   كاع  َوَررَررُة ُمْاررَحف  ُررُروج  َرُسررول  الهللّرره  : رَررالَ . َضرراح  ررْن فَررررَ      وَررا َوحَنْررُن يف  الاَّرراَر  م  ترْ  فَرُب  
، َوَظنَّ أَ َّ َرُسوَل الهللّره   َل الاَّفَّ  ر ، فََأَشراَر إ لَرْي  ْ  َرُسروُل الهللّره  َخرار ٌج ل هللاَّراَ  َوَنَكَص أَبُو َبْكر  َعهلَلل َعق بَرْيه  ل َيا 

رَ  رَاَل مُثَّ َدَخَل َرُسوُل الهلّله  . ب َيد ه  أَْ  أَ  ُّوا َماََ ُك ْ  ترْ ل كَ  رَاَل فَرتُرُويفَِّ َرُسوُل الهلّله  . فََأْرَخل المحِّ  .م ْن يَرْوم ه  ذ 
 

 :تخريج الحديث
برررات أهرررل الوهللررر  والفمرررل " "كترررات ا ذا " ، وأخرجررره البرررراري بوحررروه يف(319)احلرررديث أخرجررره ممحرررهلل 

، وأخرجره ابرن (1710" )برات املروت يروم ااثورن" "كتات اجلورائز"، وأخرجه الومحائي يف "371""باامامةأحق 
 ( "1323.)بات ما جاء يف ذكر مرك رسول اهلل " "كتات اجلوائز"ماجه

 :شرح ألفاظ الحديث
عبررارر عررن اجلمرررال البررارع، وحمحررن البشررررر، :" الوررووي ال وجرره الشررربهررررال  ":َكللَأنَّ َوْجَهللُه َورَقَلللُة ُمْصللَحفٍ "

 ([3/131)شر  الوووي ملمحهلل "]املاحف ثاث ل ات ض  املي  وكمحرها وفتح ا ومفاء الوجه، واستوار ه، ويف
إمررام    لعهللر هسربب  بمحرمه فرحرراع  را رآه مرن اجتمرراع   يف م يبر ":َضللاِحكاً  ثُلمَّ تَلَبسَّلَم َرُسللوُل اللِلِه " 

انظررررررر شررررررر  الوررررررووي .]، وحيتمررررررل أ  يكررررررو  ذلررررررك  أنيمحرررررراع لوفوسرررررر   و محرررررركيواع هلرررررراوإرامررررررة شررررررريوة اهلل  ورررررراى
 ([2/33)، واملف   لهللقرطيب(3/131)ملمحهلل 

نَللا َوَنْحللُن ِفللي الصَّللاَلِة ِمللْن فَلللَرٍح ِبُخللُروِج َرُسللوِل اللِللِه "   بالبورراء لهللمج ررول أي أخررذنا " ُ توررا" ": فَلُبِهتلْ
 "ف مموا أ  نفتب من الفر  برلية الويب :" البراري رواية، ويف اع برسول اهلل ب تة وحنر فرح

 .امهللف أي رجع إى": َوَنَكَص أَبُو َبْكر  َعهلَلل َعق بَرْيه  " 
 :من فوائد الحديث
آخرر مرار  يف إمامرة الارار إى استمرار خافة أر بكر لهللوريب  ليف احلديث ديلة عهلل :الفائدة األولي

وإمامررة أر بكررر هررذه املرردر شرراهد " ثاثرراع   اهلل   خيرررج إليوررا نرريب"ا، ويف روايررة ممحررهلل  ا خررر ار الورريب يف حيرر
 .  حقيته لذلك بإررار الاحابة خافاع  هل المالة من الرافمة الذين يرو  أحقية عهللي 

لهللشررريوة رغرر  مررا فيرره  وفرحرره باسررتقامة الورراس وإرررامت   احلررديث فيرره حمحررن رعايررة الورريب  :الفائللدة الثانيللة
وج ره  لمن مرك املوت إي أ  مهه  مر الدين وظ وره وبقراء الشرريوة واسرتقامة حرال الوراس هرو الرذي ظ رر عهللر

 .  وج ه وررة ماحف من الب اء واحُلمحنأيف يوم مو ه مبتمحماع ك
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 ِبالتَّْقِديِم َمْفَسَدًة َيَخاُفوا ْمَوَل اْلِإَماُم َتَأخََّر ِإَذا ِبِهْم ُيَصلِّي َمْن اْلَجَماَعِة َتْقِديِم َباُب
 

رروَرُ  ْ  ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره   َعررْن َسررْ ل  بْررن  َسررْود  المحَّرراع د يِّ  -34 . َذَهررَب إ َى بَرر   َعْمررر و بْررن  َعررْوف  ل ُيْاررهلل َح بَريرْ
. رَرراَل َفَاررهللَّل أَبُررو َبْكررر  . نَرَورر ْ : لوَّرراس  فَررأُر يَ ؟ رَررالَ أَُ َاررهللِّي ب ا: فَرَقررالَ . َفَجرراَء اْلُمررَؤذُِّ  إ َى َأر  َبْكررر  . َفَحانَررص  الاَّرراَرُ 
، َفَافََّق الوَّاُس، وََكاَ  أَبُو َبْكرر  يَ يَرهلْلَتف رُص . َوالوَّاُس يف  الاَّاَر   َفَجاَء َرُسوُل الهلّله   فَرَتَرهللََّص َحتَّ َوَرَف يف  الاَّفِّ

، فََأَشراَر إ لَْيره  َرُسروُل الهللّره  أَ   اْمُكرْث َمَكانَرَك، تَّْارف يَق اْلتَرَفرَص فَرررََأا َرُسروَل الهللّره  يف  الاَّاَر ، فَرهلَلمَّا َأْكثَرَر الوَّراُس ال
ررَد اهلل َعررزَّ َوَجررلَّ َعهللَررل َمررا أََمرررَُه ب رره  َرُسرروُل الهللّرره   ل ررَك، مُثَّ اسررَتْأَخَر أَبُررو َبْكررر  َحررتَّ  فَرَرفَررَع أَبُررو َبْكررر  يََديْرره ، َفَحم  ررْن ذ  م 

 ُّ ، َو َرَقدََّم الوَّيب  رَراَل « يَا َأبَا َبْكٍر َما َمنَلَعَك َأْن تَلْثُبْت ِإْذ َأَمْرتُلكَ » :َفَاهللَّل، مُثَّ اْنَاَرَف فَرَقالَ  اْستَرَوا يف  الاَّفِّ
بْرن  َأر  ُرَحافَرَة أَْ  ُيَارهللَِّي برَرْنَ يَرَدْي َرُسرول  الهللّره  : أَبُو َبْكر   َملاِلي َأرَاُكلْم َأْكثَللْرتُُم » :وُل الهللّره  فَرَقراَل َرُسر َما َكاَ  ي 

 .«َوِإنََّما التَّْصِفيُح لِلنَِّساءِ . التَّْصِفيَق؟ َمْن نَابَُه َشْيء  ِفي َصالَتِِه فَلْلُيَسبِّْح؛ فَِإنَُّه ِإَذا َسبََّح اْلُتِفَت ِإلَْيهِ 
 .«اِل َوالتَّْصِفيُق لِلنَِّساءِ التَّْسِبيُح لِلرِّجَ » :رَاَل َرُسوُل الهلّله  : وعن أر ُهَريْررََر 

 

 : تخريج الحديثين
برات مررن دخررل ليررؤم " "كتررات ا ذا "، وأخرجره البررراري يف(321)حرديث سرر ل بررن سرود أخرجرره ممحررهلل 

كتررررات "، وأخرجرررره الومحررررائي يف(373" )الورررراس فجرررراء اامررررام ا ول فتررررأخر ا ول أو   يتررررأخر جررررازت مررررا ه
 ( .871" )لرعية مث جاء الوايل هل يتأخربات إذا  قدم الرجل من ا" "اامامة

بررررات " "كتررررات الومررررل يف الاررررار"، وأخرجرررره البررررراري يف (322)أخرجرررره ممحررررهلل  حررررديث أر هريرررررر 
، (919" )برررررات التارررررفيق يف الارررررار" "كترررررات الارررررار" ، وأخرجررررره أبرررررو داود يف(1201" )التاررررفيق لهللومحررررراء

" بررات التمحرربيح لهللرجررال يف الاررار والتاررفيق لهللومحرراء"" كتررات إرامررة الاررار والمحرروة في ررا"وأخرجرره ابررن ماجرره يف
 (.1203" )بات التافيق يف الاار" "كتات المح و"، وأخرجه الومحائي يف (1013)

 :شرح ألفاظ الحديثين
 "فهللما حمرت مار الوار:"املراد  ا مار الوار، ففي رواية البراري": َفَحاَنص  الاَّاَرُ "
 "فهللما حمرت مار الوار أذ  بال مث أرام:"ل، ففي رواية البراريهو با": َفَجاَء اْلُمَؤذِّ ُ "
الارررف ا ول، ففررري روايرررة  ومرررل إى أي جتررراوز الارررفوف برفرررق حرررت": فَررررَتَرهللََّص َحرررتَّ َورَرررَف يف  الاَّرررفِّ "

 "املقدمالاف رام عود  فررأ الافوف حت فجاء رسول اهلل:"اممحهلل  ا خر 
 ([2/33)، واملف  (3/133)انظر شر  الوووي ملمحهلل  .]واحد لتافيح  وىنالتافيق وا": َفَافََّق الوَّاسُ "

 .االيدين بظاهر ا خر  اوالتافيق ضرت إحد
وجه الهللورب والهلل رو، فرإ  فوهللرص هكرذا عهللري وجره  لبةن كف عهلل لوي  مرت بةن كف عهلل:" رال الوووي

 ([3/333)شر  ممحهلل "] الهللوب بةهللص ماهتا ملوافا ه الاار
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بةرررن  ل، أو بررربةن اليرررد عهللررراظررراهر ا خرررر  لاليررردين عهللررر افيق سرررواء كرررا  بررربةن إحررردوا ظ رررر أ  التاررر
، كهلل ررا جررائز مررا   يرررد بررذلك الهللوررب،    ا مررر واسررع والوارروص   ابةررن ا خررر  ل، أو بظ ررر يررد عهللرراا خررر 

 . دد مفة مويوة
رَد اهلل َعرزَّ َوَجرلَّ َعهللَرل َمرا أََمررَُه ب ره  َرُسروُل الهللّره  " لره وطهللبره  لتكرر، الوريب  أبرو بكرر  فورل ذلرك": َفَحم 
 . بقائه

" ُّ  .مو ا بالتمحهللي  لانارف من الاار وانت ": َفَاهللَّل، مُثَّ اْنَاَرفَ   َو َرَقدََّم الوَّيب 
ْبن  َأر  ُرَحاَفَة أَْ  ُيَاهللَِّي برَرْنَ يَرَدْي َرُسرول  الهللّره  "  بمر  القراف وفرتح احلراء، واتره: أبرو رحافرة": َما َكاَ  ي 

الوريب إى بره  يء، ورارته موروفرة حرن جرخافرة عمرر  عثما  برن عرامر القرشري، أسرهلل  عرام الفرتح وعراش إى
  د بياضرررررراع فررررررأمر الورررررريب تشرررررراورأسرررررره انظررررررر .]بت يررررررن لررررررو  شرررررروره، مررررررات سرررررروة أربررررررع عشرررررررر مررررررن اهلجرررررررر

 .([3/183)اامابة
ضرررواع وهمرررماع ا و  ....(ر بكرررر مرررا كرررا   ) هرررذه الوبرررارر يف حرررديث البررات و  يقرررل  واختررار أبرررو بكرررر 

 .لوفمحه واستا اراع ملر بته عود رسول اهلل 
 .يف الاار فهلليقل سبحا  اهلل يءأو عرك له ش همابأأي من ": َمْن نَابَُه َشْيء  ِفي َصالَتِِه فَلْلُيَسبِّحْ "

 :من فوائد الحديث
مرع  م يف ذلك، كما فول الوريب احلديث فيه فمل ااما  بن الواس وسوي كبار القو  :ىالفائدة األول

املارهللحة امامرة؛    يف ذلرك دفرع  لب  عمرو بن عروف، ويف ذلرك مراعرار ملارهللحة الوامرة وهري اامرا  عهللر
املفمحدر؛ ولذا جول الشارع احلكي  هلذه املاهللحة ااما  بن الواس حظاع مرن الزكرار  ردفع لهلل رارم الرذي يارهللح 

 .ذات البن
عهللري   ولرذا كرا  أويهر  ورجحانره ومكانتره برن الارحابة  فيره فمريهللة أر بكرر احلرديث :الفائدة الثانية

 .بالاار خهللفاع لرسول اهلل  ليمحتأذنهباامامة؛    املؤذ  جاء 
:"  احلديث دليل عهللي جرواز خررأ الارفوف واملشري بيو را إذا كرا  حلاجرة؛ لفورل الوريب  :الفائدة الثالثة

 ".ورف يف الاف حت فترهللص 
لهللحاجرة إذا كرا  يمحرناع، أمرا مرن غرن حاجرة فجم رور  تايلتفراجرواز  لاحلرديث دليرل عهللر :دة الرابعلةالفائ
 .كراهته  لالوهللماء عهلل

مفقوا ليوب روا أبرا  جواز احلركة اليمحنر يف الاار، فإ  الاحابة  لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الخامسة
 .بكر

إذا جترررددت نومرررة أو  اليررردين عورررد محرررد اهلل  وررراىجرررواز رفرررع  ليف احلرررديث ديلرررة عهللررر :الفائلللدة السادسلللة
 .، خافاع ملن رال ببدعية ذلكضمرر الويب  اندفوص نقمة؛ لفول أر بكر
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بالثبرات إمامراع  أمر أبا بكر  احلديث فيه جواز إمامة املفمول بالفاضل؛    الويب  :الفائدة السابعة
 .له

ي خةرررور أو خةررو ن يف الارررار حلاجررة، ويكرررو  املشررري جررواز املشررر لاحلرررديث دليررل عهللررر :الفائللدة الثامنلللة
ضمررر الوريب  لهللرهللف من غن استدبار القبهللة وي احنراف عو را وإ را يرجرع مرع اسرتقباله القبهللرة؛ لفورل أر بكرر 

 . 
أ  املرالفررة لرمررر ومرراحب احلررق بقاررد ااكرررام ي الوارريا  ي  ليف احلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة التاسللعة

حررن أمررره بالثبررات يف مررع الورريب  وخمالفررة لامررر بررل  كررو  أدبرراع و واضررواع، كمررا فوررل أبررو بكررر  وررد عاررياناع 
ر بفوهللرره كمررا  قرردم وبقولرره حررن مرر َّ  هررذا احلررديث التواضررعيف  مكانرره بالاررار و  يفوررل، ورررد مجررع أبررو بكررر 

 ."ما كا  يبن أر رحافة أ  ياهللي بن يدي رسول :" نفمحه بقوله
لكوره  اع مشرروعية إنكرار املوكرر ولرو فوهللره اانمحرا  اجت راداع ي رارد ليف احلديث دليرل عهللر: ةالفائدة العاشر 

أ  الاررحابة حررن أكثررروا التاررفيق جمت رردين يف  وبيرره أر بكررر ذلررك رامررداع املوكررر، ووجرره إذا كررا  ي يُرروبر إي 
وهرذا مرن فقره اانكرار " ْرتُُم التَّْصلِفيَق؟ َملاِلي َأرَاُكلْم َأْكثَلل:" با  وبير بقوله أنكر عهللي   الويب  الويب  يءجمل

واجملرامع يف هنرار  ،ا عرار الرذي برال يف املمحرجد لعهلل ومثهلله إنكار الويب  ،التفريق بن اجملت د والقامد لهللموكر
 .عهللي ما با  وبير وا مثهللة يف هذا البات كثنر وحديث ما يف الاحيحن فقد أنكر الويب  ،رمما 

وهو ياهللي كتوبيه إمام، أو  وبيره مرار،  يءأ  الرجل إذا نابه ش لاحلديث دليل عهلل :ةعشر  الفائدة الحادية
سرربحا  اهلل، وأمررا املرررأر فإهنررا  اررفق : أو مررن يواديرره ويريررد مورره أمررراع وهررو ي يرردري أنرره ياررهللي فإنرره ُيمحرربح فيقررول 

، ابةرن ا خرر  لعهللأو الوكس، أو  مرت ببةن الكف  ا خراظ ر  لأ   مرت ببةن كف ا عهلل: ومفة ذلك
 لانظررررررر  وهلليرررررررق شررررررريروا الوثيمرررررررن عهللررررررر.]فررررررررذها وا مرررررررر واسرررررررع والقاررررررد يف ذلرررررررك حارررررررول التوبيررررررره لأو عهللرررررر
مررر انتبه املقارود بالتوبيره بالتمحربيح أو التارفيق مرن مررر واحردر فرا يورود املارهللي لهللتوبيره  وإذا، ](1/128)ممحهلل 
 .حيال املقاود ه، وإ    يوتبه كرره حتل سبباُشرع لمحبب فيزول بزو  يءحلاول املقاود؛  نه ش اأخر 

وحكمة التفريق بن الرجال والومحاء يف التوبيره أثوراء الارار ظراهرر، فراملرأر مرأمورر  فرض مروهتا يف الارار 
مشرروعية التارفيق يف حق را ي التمحربيح، واختهللرف إذا فواسربه مةهللقاع خشية ايفتتا   ا ضمرر الرجرال ا جانرب 

ل أجانرب ف رل  محربح؟ ريرل  محربح؛    التمحربيح ذكرر مشرروع يف الارار وينتفراء الوهللرة       كن ضمرر رجرا
انظرر ]إذا كانص ضمرر ا جانب وهو وجيره  "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" :أراد التفريق بقوله  الويب 

التفريررق بررن حررال  ل اررفق مةهللقرراع لومرروم الرروص وي ديلررة فيرره عهللرر: وريررل  ،([9/110)فررتح البرراري يبررن رجررب 
انظررر ]شرريروا الوثيمررن رمحرره اهلل  لظرراهر احلررديث وهررو اختيررار اوجررود رجررال أجانررب مررن عدمرره وهررذا القررول أرررو 

 .([1/128)ممحهلل  ل وهلليقه عهلل
وعرردم  أفمررهللية  قررد، الاررار أول الورررص؛ لفوررل الاررحابة  لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الثانيللة عشللر

كررو  اامرام الرا ررب رضري  ررذا، أمرا مررع عردم رضرراه فرإهن  ي ياررهللو  إي إذا ، وهررذا مشررور ب انتظراره  الوريب 
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خررافوا فرروات الورررص، ولرروز ملررن يهللحقرره حرررج أ  ياررهللي وحررده ويوارررف لشرر هلله، اسررتدييع بقاررة الرجررل الررذي 
د الرجررررررل واحلررررررديث يف اانفررررررر  الورررررريب  وأررررررررَّ وحررررررده    مورررررراذ بررررررن جبررررررل أطررررررال  رررررر  الاررررررار  لانفرررررررد ومررررررهلل
 ([1/110)ممحهلل  لعهلل ، و وهلليق شيروا الوثيمن(1/128)نظر شر  الوووي ملمحهلل ا.]الاحيحن

هرررذه الارررورر الرررواردر يف  لالارررار الواحررردر بإمرررامن عهللررر جرررواز لاحلرررديث دليرررل عهللررر :الفائلللدة الثالثلللة عشلللر
ؤم مأمومرراع أو يرر أنرره إذا حمررر اامررام الرا ررب والورراس يف الاررار ف ررو خمررن بررن دخولرره لاحلررديث، وفيرره ديلررة عهللرر

مررن غررن أ  يقةررع الاررار وي يبةررل أحررد شرريئاع  أر بكررر مررع  بالورراس لياررن نائبرره مأمومرراع كمررا فوررل الورريب
مو ا،  وهذا القول هو املش ور عورد الشرافوية خافراع لهللجم رور، وذكرر ابرن عبرد الررب أ  هرذا مرن خارائص الوريب 

 يانظررررر عمرررردر القرررررار .]الشررررافوية نظرررررر ف ررررو مررررردود  رررراف عهللررررل ذلررررك، ويف هررررذا اامجرررراع ونقررررل اامجرررراع 
  .([2/388)، وفتح املوو (3/210)

إذا جررراء اامرررام الرا رررب يف أثوررراء مرررار نائبررره فهللررره أ  يتقررردم لُيكمرررل  ررر ، : ممحرررألة:" ررررال شررريروا الوثيمرررن
 من الاار فماذا ياوع؟ يءولكن إذا رد فا ه ش

 وي يقومررو  مورره؛  هنرر  لررو ررراموا إى يقرروم فُيكمررل مررا ه؛ وأمررا املررأمومو  فيجهللمحررو  يف انتظرراره،: نقررول
إذا  ش د التش د ا ول ررام مث : زيادر، والزيادر ي جتوز، بل يوتظرونه، فهللو فرضوا أنه فا ه اثوا  من الرباعية نقول

 ([.1/127)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل.]هذا هو ا فمل ،ظرين له، وي يمحهللمو ته  يبقو  مو
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 ِفيَها َواْلُخُشوِع َوِإْتَماِمَها الصََّلاِة ِسيِنِبَتْح اْلَأْمِر َباُب
 

ُهنَللا؟ فَلَواللِللِه َمللا َيْخَفللى  َعلَلليَّ رُُكللوُعُكْم »: رَررالَ ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّره  َعرْن َأر  ُهَريْررررََر   -35 َلتِللي ه  َهللْل تَلللَرْوَن ِقبلْ
 .«ِإنِّي أَلرَاُكْم َورَاَء َظْهِري. َوالَ ُسُجودُُكمْ 
يَللا فُللاَلُن َأالَ ُتْحِسللُن َصللالََتَك؟ َأالَ يَلْنظُللُر »: مُثَّ اْنَاررَرَف فَرَقررالَ . يَرْومرراع  َمررهللَّل ب وَررا َرُسرروُل الهللّرره  : محررهلل  ويف روايررة مل

 .«اْلُمَصلِّي ِإَذا َصلَّى َكْيَف ُيَصلِّي؟ فَِإنََّما ُيَصلِّي لِنَلْفِسِه 
 حنو هذا احلديث عن أنس  وورد يف الاحيحن

 

 :تخريج الحديث

برررات " "كترررات الارررار" ، وأخرجررره البرررراري يف (232)حرررديث أر هريررررر رضررري اهلل عوررره أخرجررره ممحرررهلل  
 (317" )عظة اامام يف إ ام الاار وذكر القبهللة

، وانفرد به عرن البرراري وأخرجره (321)احلديث أخرجه ممحهلل  " فا  أي  محن ما ك؟ يا" وأما رواية 
 ( 781" )دو  الافبات الركوع " "كتات اامامة"الومحائي 

برات " "كترات ا ذا "، وأخرجره البرراري يف (323)اهلل عوره فأخرجره ممحرهلل   وأما حرديث أنرس رضري
 (.832" )امشوع يف الاار

 :شرح ألفاظ الحديثين
ُهَنا؟" َلِتي ه  إي  اج ة القبهللة فتظوروا أنر  ي أر  ايستف ام إنكاري أي هل  رو   وج ي إى": َهْل تَلَرْوَن ِقبلْ

 .ما وراء ظ ري ايف ج ة القبهللة بل أر  ما
 .املاهللن من ما ه موارفاع إى لأي انت ": ثمَّ اْنَصَرفَ "
عررادهت  يف  له جريرراع عهللررفرراعررن اترره وأخ باسرر  الاررحار لكررن الررراوي كررىن نةررق الورريب ":يللا فُللاَلنُ :فَرَقررالَ "
 .أمحات امةأ والتقان كما ورد يف كثن من الواوص لالمحرت عهلل
املقاررود بررالوظر التفكررر والتأمررل، أي يفكررر ويتأمررل املاررهللي " ْنظُللُر اْلُمَصلللِّي ِإَذا َصلللَّى َكْيللَف ُيَصلللِّي؟َأالَ يلَ "

 .يف ما ه ويقار  بن فوهلله وبن ما يوب ي
أي لوفررع نفمحرره ومررا يوررود عهللي ررا بررامن فرراهلل غرر  عررن مررا ه ومجيررع عباد رره ومو ررا ": فَِإنََّمللا ُيَصلللِّي لِنَلْفِسللهِ "
 .فهلليحمحن لوفمحه باار  امة كما يوب يما ه 

 :من فوائد الحديثين
الوراس مرن  اوهري أنره يف الارار يرر  خايارة مرن خارائص الوريب  لاحلديث دليرل عهللر :الفائدة األولي

أ  الرليرة حقيقرة كمرا نقرل الورووي خافراع ملرن ررال إ  املرراد  را ررور  لخهللفه كما يراه  أمامه، ومج رور الوهللمراء عهللر
 .شوور  ن وراءهااحمحاس وال
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إنرره مرررن خاائارره عهلليررره الاررار والمحرررام، وإ  إباررراره : رررال اجلم رررور وهررو الاررروات"  :قللال ابلللن رجلللب
 .([3/138)لهللوي  يعمدر القار .]إدراك حقيقي ا ررص له فيه الوادر

د إدراكرراع يف رفرراه يباررر برره مررن ورائرره، وررر خهللررق لرره  موورراه أ  اهلل  ورراى: رررال الوهللمرراء"  :وقللال النللووي
بررأكثر مررن هرذا، ولرريس ميوررع مررن هررذا عقررل وي شررع، بررل ورد الشرررع بظرراهره فوجررب القررول  ا رررص الوررادر لرره 
شررررررر  ]  "ةهررررررذه الرليررررررة رليررررررة بررررررالون حقيقرررررر: رررررررال أمحررررررد بررررررن حوبررررررل ومج ررررررور الوهللمرررررراء: برررررره، رررررررال القاضرررررري

  .([3/180)ممحهلل 
ي ضرررورر إذا دعررص احلاجررة إليرره  جررواز احلهللررف مررن غررن اسررتحاف و  لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الثانيللة

 ىفلواهلل ملا يخفل" كتأكيد أمرر و فريمره واملبال رة يف  قيقره و كيوره يف الوفروس كمرا يف حرديث البرات ورولره 
 ...."علي ركوعكم 

فُلاَلُن َأالَ ُتْحِسلُن  يلا" ررال املرةرئ  ل وهللي  أمحابه واانكار عهللر لعهلل حرص الويب  :الفائدة الثالثة
 ."َصالََتَك؟

وررود لرره، فررإ   فيرره  ررذكن لهللوبررد بررأ  عاربررة الومررل إ ررا " فَِإنََّمللا ُيَصلللِّي لِنَلْفِسللهِ "   رولرره :الفائللدة الرابعللة
، ]13:اجلاثيررة[ اَهلليلْ لَ عَ فلَ  اءَ َسللأَ  نْ َمللوَ  هِ ِسللفْ نلَ لِ حاً فَ الِ َصلل لَ ِمللعَ  نْ َملل :أحمحرن فهللوفمحرره وإ  أسرراء فوهللي ررا رررال  وراى

 .]33:الروم[ نَ وْ دُ هَ مْ يَ  مْ هِ سِ فُ نلْ ِ َ فَ حاً الِ صَ  لَ مِ عَ  نْ مَ وَ  :ورال 
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 َوَنْحِوِهَما ُسُجوٍد َأْو ِبُرُكوٍع اْلِإَماِم َسْبِق َعْن النَّْهي َباُب
 

رره  َمررهللَّل ب وَررا َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ َعررْن أَنَررس   -32 وَررا ب َوْج   ررا َرَمررل الاَّرراََر أَرْربَررَل َعهلَليرْ ، فَرهلَلمَّ : ، فَرَقررالَ َذاَت يرَررْوم 
 فَللِإنِّي َأرَاُكللمْ . ِإنِّللي ِإَمللاُمُكْم, فَللالَ َتْسللِبُقوِني بِللالرُُّكوِع َوالَ بِالسُّللُجوِد, َوالَ بِاْلِقيَللاَم َوالَ بِاالْنِصللَرافِ ! َأيلَُّهللا النَّللاسُ »

 رواه مسلم« َأَماِمي َوِمْن َخْلِفي
 

َأَمللا َيْخَشللى  الَّللِذي يَلْرفَللُع رَْأَسللُه قَلْبللَل اإِلَمللاِم َأْن ُيَحللوَِّل »:  رَرراَل َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ وعررن َأُر ُهَريْررررََر  -37
َوْجَهلللُه َوْجلللَه » :ويف روايرررة .«َأْن ُيَحلللوَِّل اهلل ُصلللورَتَُه ِفلللي ُصلللورَِة ِحَملللارٍ » :  ويف روايرررة.«اهلل رَْأَسلللُه رَْأَس ِحَملللاٍر؟

 «ِحَمارٍ 
 

 :تخريج الحديثين
بررات " "كتررات المحرر و" نفرررد برره عرن البررراري، وأخرجرره الومحررائي يف، وا(323)حرديث أنررس أخرجرره ممحررهلل 

 (1132" )الو ي عن مبادرر اامام بايناراف من الاار
بررات إمث مررن رفررع رأسرره " "كتررات الاررار"، وأخرجرره البررراري يف (328)هريرررر أخرجرره ممحررهلل  وحررديث أر

د فررريمن يرفرررع ربرررل اامرررام أو يمرررع برررات التشررردي" "كترررات الارررار"، وأخرجررره أبرررو داود يف (391" )ربرررل اامرررام
برررات مرررا جررراء مرررن التشرررديد يف الرررذي يرفرررع رأسررره ربرررل " "كترررات الارررار"، وأخرجررره الرتمرررذي يف (303" )رأسررره
، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف (728" )برررات مبرررادرر اامرررام" "كترررات اامامرررة"، وأخرجررره الومحرررائي يف (372")اامرررام

 (931" )أ  يمحبق اامام بالركوع والمحجودبات الو ي " "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"
 :شرح ألفاظ الحديثين

: ، وريرل([3/180)انظر شر  الوووي ملمحرهلل  .]املراد به ايناراف من الاار بالمحام": َواَل بِاالْنِصَرافِ "
وظرررراهر المحررررياأ يؤيررررد ا ول    ايناررررراف ([2/37)انظررررر املف رررر .]املررررراد ايناررررراف مررررن مكانرررره بوررررد الاررررار

 .أعمال الاار لعهللموةوف 
 "وجهه وجه حمار"ويف لفظ  "ُصورَتَُه ِفي ُصورَِة ِحَمارٍ "ويف لفظ ": َأْن ُيَحوَِّل اهلل رأسه رأس ِحَمارٍ "

هررذه الروايررات متفقررة؛    الوجرره يف الرررأس : الظرراهر أنرره مررن  ارررف الروار،رررال عيرراك:" رررال ابررن حجررر
وجررره أيمررراع، أمرررا الررررأس فرواهترررا أكثرررر وهررري أسرررل ف ررري ال للفرررظ الارررورر يةهللرررق عهللررر: وموظررر  الارررورر فيررره، رهللرررص

 .([3/223)ي، وانظر عمدر القار (2/171)فتح الباري] "املوتمدر
 :من فوائد الحديثين

اررافه مرن اناملارهللن بوج ره بورد  لمشروعية إربرال اامرام عهللر لدليل عهلل حديث أنس  :ىالفائدة األول
املاررهللن يقررول مررا جرراء يف حررديث عائشررة رضرري اهلل عو ررا عوررد الاررار، ودلررص المحرروة أ  اامررام ربررل أ  يمحررتقبل 
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الهلل رر  أنررص المحررام وموررك المحررام، :"إذا سررهلل    يقوررد إي مقرردار مررا يقررول  كررا  رسررول اهلل :" ممحررهلل  رالررص
 "يا ذا اجلال وااكرام:" ويف رواية"  باركص يا ذا اجلال وااكرام

 :بورد الاررار  لهللماررهللن عورد احلاجررة لرذلك؛ لقولرره  موعظررة اامرام لاحلرديث دليررل عهللر :الفائلدة الثانيللة
 .احلديث  ......."أيها الناس إني إمامكم فال تسبقوني بالركوع "

الورراس  ايف كونرره يررر  خاياررة مررن خاررائص الورريب  -مررا  قرردم بيانرره -يف حررديث أنررس :الفائللدة الثالثللة
الرليرة حقيقرة    لومج ور أهل الوهللر  عهللر "فيفإني أركم أمامي ومن خل" :يف الاار خهللفه كما يراه  أمامه؛ لقوله

 .كما  قدم يف احلديث المحابق
خهللفرره، كحررديث عمرررا   اعمررا جررر  اكيررف اجلمررع بررن اماياررة وبررن سررؤاله يف أحاديررث أخررر : فررإ  ريررل

" أنرا و  أرد  را إي امرن: فقرال رجرل "؟ىأيكم قرأ خلفلي بسلبح اسلم ربلك األعلل" :بن حان ورول الويب 
بورردما رفررع  خهللررف الورريب  لرواه ممحررهلل ، وعوررد ممحررهلل  أيمرراع رررال رجررل مررهلل...."ت أن بعضللكم قللدعلم" :رررال

: مرن املرتكهلل ؟ ررال :" ررال  فهللما انارف رسرول اهلل " ربوا ولك احلمد محداع كثناع طيباع مباركاع فيه:" من الركوع
 لري مرن حرديث أر بكررر أنره انت روعود البرا" أي   يكتب ا أول يبتدروهنارأيص بموة وثاثن مهللكاع :" أنا، رال

 "زادك اهلل حرصلاً وال تعلد" :، فقالالاف، فذكر ذلك لهللويب  وهو راكع فركع ربل أ  يال إى الويب  إى
 له، وحنوها من ا حاديث فكيف اجلمع؟  كر ذلكذ  ما  يوهلل  إي بود والشاهد أ  الويب 
كررأر بكرررر، أو  نرره أراد أ    هحتمررال أنرره سرريأ ي  يقاررد الرجررل بمحررؤاله مباشرررر ي أ  الورريب  :الجللواب

احلرال، أو  نره إذا كرا   همررف عوره رليرة املرأمومن يف هرذ يمحتثبص من الرجل بويوه فمحأل عوه، أو أ  اهلل  وراى
انظرررر . ]راكوررراع فرررإ  مرررا وراءه المحرررماء ي املارررهللن ولرررذا خفررري عهلليررره ذلرررك، وكرررل هرررذه احتمرررايت واردر واهلل أعهللررر 

 ([1/132)ممحهلل  لشيروا الوثيمن لالتوهلليق عهلل
فللللال تسللللبقوني بللللالركوع وال " : ررررر، ممحررررابقة اامررررام؛ لقولرررره  لاحلررررديثا  يرررردي  عهللرررر :الفائللللدة الرابعللللة
حايت املأموم مع إمامه، وهري أربرع حرايت املشرروع مو را واحردر  إحدا، واملمحابقة هي "بالسجود وال بالقيام

- :يهلليوهي املتابوة وثاث مو ي عو ا وهي كما 
بورررد انت ررراء إمامررره مباشررررر برررا  رررأخر وي موافقرررة وي ممحرررابقة  با فورررالاملتابورررة، وهررري أ  يرررأيت املرررأموم : أوال

إنمللا جعللل اإلمللام ليللؤتم بلله, فللإذا كبللر فكبللروا, وإذا سللجد فاسللجدوا, وإذا رفللع فللارفعوا " :لقررول الورريب 
الرت يرب  لأفورال املرأمومن بالفراء الدالرة عهللر لوريب عهلليه رريباع وذكر االكام احلديث متفق عهلليه، و قدم  ......"
 .والتوقيب
املمحرابقة، وهرري أ  يرأيت املرأموم با فوررال ربرل املررأموم، كرأ  يكررب ربررل إمامره أو يركرع ربهللرره، وهرذا حمرررم : ثانيلاً 

لررذلك الررراجح مررن رررويل أهررل الوهللرر ؛ ويرردل  لاع برراحلك  عهللررملررعاعامررداع با فرراأ أهررل الوهللرر ، ومررا ه باطهللررة إ  كررا  
أ  فورررل ا ظرررور امررراص ]حرررديثي البرررات، ووجررره الديلرررة أ  الو ررري الررروارد يف احلرررديثن خررراص بالوبرررادر، والقاعررردر

كا كررررل لهللاررررائ  عمررررداع يبةهللرررره  رررراف الواسرررري أو اجلاهررررل برررراحلك  فاررررا ه [ بالوبررررادر عمررررداع يوجررررب بةاهنررررا
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انظرر املرترارات اجلهلليهللرة .]ه فوهللره يف غرن حمهللرهمحيحة، لكن عهلليه أ  يرجع ليأيت  ا سبق به إمامه بود إمامه؛  نر
 ([1/133)ممحهلل  لعهلل ه، و وهلليق(3/173)، واملمتع لشيروا الوثيمن(33)لهللمحودي ص
إمرا : نروعن لاملرالفة، وهي أ  يترأخر املرأموم عرن إمامره يف أثوراء الرركن أو برركن كامرل، والترهللرف عهللر:ثالثاً 

و، أو   يمحرموه، أو كرأ  يوقةرع الك ربراء فيوقةرع الاروت أ  يكو  لوذر كأ  يترهللرف عرن إمامره ل فهللرة أو سر 
يتابورره، فهللررو كررا  املررأموم رائمرراع وانقةررع عورره  حررتعررن املررأموم وحنررو ذلررك، فإنرره يررأيت  ررا  هللررف برره ويهللحررق إمامرره 

موت إمامه و  يوهللر  إي وإمامره يف المحرجود فإنره يهللحرق إمامره فيرأيت  را  هللرف بره عوره فيرأيت برالركوع مث يرفرع موره 
كررأ  يررأيت اامررام   اومررل إليرره اامررام مرررر أخررر  حررتمث يمحررجد مث يتررابع إمامرره، فررإ   هللررف عررن إمامرره و  يوهللرر  برره 

ويرأيت بركورة كامهللرة بورد سرام  لبركوة كامهللة ويقوم واملأموم يزال رائماع يف الركوة المحابقة، فإنه يترابع إمامره  را  بقر
 .إمامه  قمي عوه الركوة ال   هللف  ا عن إمامه

الترهللف ل ن عذر، فرإ   هللرف عرن إمامره يف الرركن، كرأ  يرفرع اامرام مرن المحرجدر واملرأموم  :والنوع الثاني
يزال يدعو يف سجوده  أخر رهللياع مث حلق إمامه يف الركن الذي يهلليه فاا ه محيحة لكوه خالف سروة املتابورة، 

أموم يزال رائمراع يقرررأ، أو كررأ  يرفررع اامررام مررن أمرا إذا  هللررف بررركن كامررل، كررأ  يركرع اامررام ويرفررع مررن الركرروع واملرر
الاررحيح؛  ليرردعو، فاررار املررأموم باطهللررة عهللرر مث يمحررجد لهللثانيررة واملررأموم يزال يف سررجد ه ا وى المحررجدر ا وى

أ  فورل ا ظررور عمررداع ] باملتابوررة، ولهللقاعرردر ال مرن سرربق إمامرره برركن متومررداع،  نرره خرالف أمررر الوريب حرر نره ك
 .([1/133)ممحهلل   ل، و وهلليقه عهلل(3/173)انظر املمتع لشيروا الوثيمن[]ر يوجب بةاهنايف الوباد

املوافقرة، وهرري أ  يرأيت املرأموم بأفوررال الارار مررع إمامره، كرأ  يركررع موره، ويمحرجد مورره، ويرفرع مورره، : رابعلاً 
إلحررررام مرررع إمامررره، مرررن ذلرررك  كبرررنر ااحررررام، فهللرررو كررررب املرررأموم ل مج رررور أهرررل الوهللررر  عهللررري كراهرررة ذلرررك، ويمحرررتثىن

فاا ه باطهللة؛     كبنر ااحرام لإلمام ي  ووقد إي بود  رام التكبرن، واملرأموم يف هرذه احلرال دخرل مرع اامرام 
 .ربل انوقاد الاار فبةهللص 

أما  كبرنر ااحررام فرإ  المحربق  را واملوافقرة في را مبةهللرة لهللارار، فهللرو أ  :" قال شيخنا العثيمين رحمه اهلل
 ،  كرررب لإلحرررام عوررد نةررق اامررام بالبرراء بةهللررص مررا ه؛  نرره يبررد أ  يكرررب وراء إمررام رررد انوقرردت مررا هاانمحررا

 .([1/133)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل"]وي  ووقد الاار إي بتكبنر ااحرام
فيررره عظررر  إمث مرررن سرررابق إمامررره يف الارررار ملرررا  ر رررب عهلليررره مرررن  حرررديث أر هريررررر  :الفائلللدة الخامسلللة

 ."أن يحول اهلل رأسه رأس حمار" :الويب  الوعيد، بقول
 :التحويل موىنيف ولذا عده بوض أهل الوهلل  من كبائر الذنوت، واختهللف 

 .املقاود به الومف املوووي بأ  يكو  يف البادر مثل احلمار :فقيل
 .محاراع  بل املراد الومف احلمحي أيماع بأ  يانه اهلل  واى :وقيل

أمررر موورروي، فررإ   الوعيررد املررذكور، فقيررل حُيتمررل أ  يرجررع ذلررك إى وررىنواختهللررف يف م"  :قللال ابللن حجللر
لهللجاهل  ا لب عهلليه من فرك الاار ومتابورة اامرام ويُررجح هرذا  احلمار موموف بالبادر فاستون هذا املوىن
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إ را يردل أ  ذلك يقع ويبرد، و  لاجملازي أ  التحويل   يقع مع كثرر الفاعهللن، لكن ليس يف احلديث ما يدل عهلل
وررروع  يءأ  فاعهللرره متورضرراع لررذلك، وكرو  فوهللرره  كورراع    يقررع عوره ذلررك الوعيررد، وي يهللررزم مرن التورررك لهللشرر لعهللر

حيتمررل أ  يررراد بالتحويررل املمحررر أو  ويررل اهليئررة احلمحررية أو : رالرره ابررن دريررق الويررد، ورررال بررن بزيررزر يءذلررك الشرر
ظراهره  لويقروي محهللره عهللر......  مرانع مرن جرواز ورروع ذلرك ظراهره إذ ي لآخرو  عهللر هاملوووية أو مها مواع، ومحهلل

ف ررذا يبوررد اجملرراز ينتفرراء " أ  حيررول اهلل رأسرره رأس كهللررب" أ  روايررة ابررن حبررا  مررن وجرره آخررر عررن حممررد بررن زيرراد
   يررن لاملواسرربة الرر  ذكروهررا مررن بررادر احلمررار و ررا يبوررده أيمرراع إيررراد الوعيررد بررا مر املمحررتقبل وبررالهللفظ الرردال عهللرر

ررال مراحب : لةيفرة.... فرأسره رأس محرار : ، لقرال مرثاع الربادراهليئة احلامهللة، ولو أريد  شبي ه باحلمار  جل 
، ودواله أ  يمحتحمرر أنره ي يمحرهلل  ربرل اامرام فرا ايسرتوجاللريس لهللتقردم ربرل اامرام سربب إي طهللرب : القبس

 .([3/221) يالقار ، وانظر عمدر (173-2/171)اريبفتح ال"]يمحتوجل يف هذه ا فوال
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 الصََّلاِة ِفي السََّماِء ِإَلى اْلَبَصِر َرْفِع َعْن النَّْهِي َباُب
 

لَيَلْنَتِهلَينَّ َأقْللَوام  يَلْرفَلُعلوَن َأْبَصلاَرُهْم ِإلَلى السَّلَماِء ِفلي »:   رَراَل َرُسروُل الهللّره  : رَرالَ  َعْن َجاب ر  بْرن  َتُررََر  -38
 .وأما البراري فرواه من حديث أنس .«َأْو الَ تَلْرِجُع ِإلَْيِهمْ . الصَّاَلةِ 

 «َعْن رَْفِعِهْم َأْبَصاَرُهْم, ِعْنَد الدَُّعاِء ِفي الصَّاَلِة » : ويف حديث أر هريرر عود ممحهلل  
 

 :تخريج الحديثين
" محرروة في رراكتررات إرامررة الاررار وال"، وأخرجرره ابررن ماجرره يف (327)بررن ترررر أخرجرره ممحررهلل  جررابرحررديث 

بررات رفررع " "كتررات ا ذا "، وأمررا البررراري فأخرجرره مررن حررديث أنررس يف (1033" )بررات امشرروع يف الاررار"
 (830" )المحماء يف الاار البار إى

، وانفررد بره عرن البرراري، وأخرجره الومحرائي يف (329)وأما حديث أر هريرر رضي اهلل عوره فأخرجره ممحرهلل 
 (1283" )المحماء عود الدعاء يف الاار لبار إىبات الو ي عن رفع ا" "كتات المح و"

 :شرح ألفاظ الحديثين
فوررل ممرررارع مؤكرررد برررالوو ، والرررام واروررة يف جررروات القمحررر  ا رررذوف، والتقررردير واهلل ليوت رررن، ": لَيَلْنَتِهلللَينَّ "

 .وذلك لتأكيد الو ي
لوارريحة لررئا يوكمحررر خرراطره ، يف المحرررت عوررد ا   يُررذكر اسرر  الفرراعهللن هلررذا املو رري، كواد رره  ":أقْلللَوام  "

 ىملللا بلللال أقلللوام يرفعلللون أبصلللارهم إلللل :"ررررال ولتكرررو  املوعظرررة أوررررع يف نفوسررر  ، وعورررد البرررراري أ  الوررريب 
 ."السماء في صالتهم

 ىلهللتريرن، واملقارودبه الت ديرد، أي ليكرونن مرو   اينت راء عرن رفرع ا باررار إ"أو" ":أْو الَ تَلْرِجلُع ِإلَلْيِهمْ "
 .ترةفن أبااره  عود الرفع فا  وود إلي  المحماء أو ل

 :من فوائدالحديث
المحرماء يف الارار، سرواء كرا  ذلرك حرال القيرام  ى رر، رفرع البارر إ لاحلديث دليل عهللر :الفائدة األولي

أو الرفررع مررن الركرروع أو يف الرردعاء أو غررن ذلررك مررن مواضررع الاررار، وأنرره مررن كبررائر الررذنوت ملررا  ر ررب عهلليرره مررن 
، وفيره إعرراك عرن القبهللررة؛    اهلل  وراى لموافررار هرذا الفورل لهللرشروع وااربرال عهللرر: واحلكمرة مرن الو ريالوعيرد، 

 .القبهللة ما يقابل املاهللي، و   يف ذلك خروج عن هيئة الاار
حمررل سررجوده، فإنرره  يف كراهررة ذلررك؛ خشرروع املاررهللي وخفررض باررره، ونظررره إى واملوررىن"  :قللال ابللن رجللب

فررتح البرراري يبرررن " ]ا رك وجررل يواجيرره، فيوب ررري أ  يكررو  موكمحرراع رأسرره ومةرررراع إى وارررف بررن يرردي اهلل عررز
 ([3/332)رجب
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 وررررع هرررذا الو ررري مرررن كثرررن مرررن الوررراس يسررريما حرررن يرفورررو  مرررن الركررروع يرفورررو  أباررراره  إى: فلللإن قيلللل
 المحماء مث ُخةف باره فما اجلوات؟ المحماء، و  يُورف أ  أحداع رفع باره إى

 .ي يو  أنه لن يقع ا مر_ كرماع ولةفاع من اهلل  واى_أ   هللف الوعيد: والً أ: الجواب
، فررا يمحررتفيد مررن باررره فيمررا يوررود عهلليرره باررا  أمررره يف أنرره رررد ي خُيةررف حمحرراع لكورره خُيةررف موررىن: ثانيللاً 

 ([2/102)انظر  وضيح ا حكام لهللبمحام.]وا خررالدنيا 
فررالوارد عوره مررهللي اهلل  يف غررن الارار ف ررو خراف سرروة الوريب المحرماء حررال الردعاء  وأمرا رفرع الباررر إى

ما جاء يف مرحيح البرراري مرن حرديث عبرد اهلل  عهلليه وسهلل  استقبال القبهللة حال الدعاء يف أحاديث كثنر مو ا
 "مث استقبل القبهللة لليمحتمحقي فدعا واستمحق لاملاهلل إى خرج الويب :" بن زيد رال

رج مشراعره  ويكمحرر خرواطره  أمرحابه  را ي حير حمحن  وهللي  الوريب  لعهللاحلديث دليل :الفائدة الثانية
 لوهررذا أدعرر" لَيَلْنَتِهللَينَّ َأقْلللَوام  "دو  التاررريح بايسرر  حيررث رررال  مب مرراع وذلررك بررالتوريض  ررن ورررع يف الو رري 

 .لقبوهل  وأشد موعظة لقهللو  
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 السََّلاِم ِعْنَد َوَرْفِعَها ِباْلَيِد، اْلِإَشاَرِة َعِن َوالنَّْهِي الصََّلاِة، ِفي ِبالسُُّكوِن اْلَأْمِر َباُب
 

وَررا َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ   َعررْن َجرراب ر  بْررن  َتُرررَرَ  -39 َمللاِلي َأرَاُكللْم رَاِفِعللي َأيْللِديُكْم َكأَنلََّهللا »: فَرَقررالَ َخرررََج َعهلَليرْ
هلَلقاع « َأْذنَاُب َخْيٍل ُشْمٍس؟ اْسُكْنوا ِفي الصَّاَلةِ  َوا فَرَرآنَا ح  : رَرالَ « َما ِلي َأرَاُكْم ِعلزِيَن؟»: فَرَقرالَ . رَاَل مُثَّ َخرََج َعهلَليرْ

وَررا فَرَقررالَ  يَللا َرُسللوَل اللِللِه وََكْيللَف َتُصللفُّ : فَلُقْلنَللا« َأالَ َتُصللفُّوَن َكَمللا َتُصللفُّ اْلَمالَِئَكللُة ِعْنللَد رَبلَِّهللا؟» :مُثَّ َخرررََج َعهلَليرْ
 رواه ممحهلل  .«َن ِفي الصَّفِّ َويَلتَلَراصُّو . يُِتمُّوَن الصُُّفوَف اأُلَولَ »: َد رَبلَِّها؟ قَالَ اْلَمالَِئَكُة ِعنْ 

 

َوا َمرَع َرُسرول  الهللّره  : ، رَرالَ وَعْن َجاب ر  بْرن  َتُررََر  -40 المحَّرَاُم َعهللَرْيُكْ  َوَرمْحَرُة اهلل ر المحَّرَاُم : رُرهلْلوَراُكوَّرا إ َذا َمرهللَّيرْ
 :َوَأَشراَر ب يَرد ه  إ َى اجْلَران بَرْن  ر فَرَقراَل َرُسروُل الهللّره   (المحَّرَاُم َعهللَرْيُكْ ، المحَّرَاُم َعهللَرْيُك ْ : ويف رواية) َرمْحَُة اهلل رَعهلَلْيُكْ  وَ 

ُه َعلَلى َفِخلِذِه, ثُلمَّ ُيَسللُِّم َعاَلَم تُوِمُكوَن بِأَْيِديُكْم َكأَنلََّها َأْذنَاُب َخْيٍل ُشُمٍس؟ ِإنََّما َيْكِفي َأَحدَُكْم َأْن َيَضلَع يَلدَ »
 رواه مسلم .«َعَلى َأِخيِه َمْن َعَلى  يَِميِنِه َوِشَماِلهِ 

 

 :تخريج الحديثين
برررات " "كترررات الارررار"، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف (310)احلرررديث أخرجررره ممحرررهلل 

رص الاررررفوف  لث اامررررام عهللرررربررررات حرررر" "كتررررات اامامررررة"، وأخرجرررره الومحررررائي يف (331" ) محرررروية الاررررفوف
 (992")بات إرامة الافوف"كتات إرامة الاار والمحوة في ا "، وأخرجه ابن ماجه يف (713" )ة بيو ابواملقار 

" كترات الارار"، وأخرجره أبرو داود يف(311)وحديث جرابر برن تررر رضري اهلل عوره ا خرر أخرجره ممحرهلل 
 (1173")بات المحام با يدي يف الاار" "لمح و كتات ا" ، وأخرجه الومحائي يف (997")بات يف المحام"

 :شرح ألفاظ الحديثين
اسررتف ام موورراه التوجررب مررن رفررع اليرردين عررن الفرررذين وااشررارر  مررا مييورراع ": َمللاِلي َأرَاُكللْم رَاِفِعللي َأيْللِديُكمْ "

 .ا خراوسايع عود المحام كما جاء ذلك مارحاع يف الراوية 
يررل ، وهرري اما خرررابمرر  الشررن وسرركو  املرري  وضررم ا كمررا يف الروايررة ": ُشللْمٍس؟ َكأَنلََّهللا َأْذنَللاُب َخْيلللٍ "

 ررذا التشررربيه التوفررن  رررا فوهللرروه بتحرررريك    هنررا وأرجهلل رررا، وأراد الورريب اذيالرر  ي  محررتقر برررل  مررةرت و تحررررك ب
 "اسكووا يف الاار:"أيدي   عود المحام مييواع وسايع، وأمره  بتمحكيو ا فقال

اجلروهري وغررنه فرتح الررام  لبكمحررر احلراء وفتح ررا ل ترا ، مجرع حهللقررة بإسركا  الررام، وحكر":ا ِحَلقلاً فَلَرآنَل" 
وُيمحررتبود أ  يكرو  املرراد ايسرتدارر الكامهللرة لهللحهللرق وإ را املررراد ([ 3/181)انظرر شرر  الورووي .]وهري ل رة ضرويفة
 .واعوجاج ا قوس الافوف 

أي متفررررن كررل مجاعررة _بترفيررف الررزاي املفتوحررة_مجررع ع ررزَرزاي والرربكمحررر الوررن  ":َمللا لِللي َأرَاُكللْم ِعللزِينَ "
 .إنكاري ليو اه  عن التفرأ ويأمره  بايجتماع لوحدها، واستف ام الويب 
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 .أي يتامقو  من غن فرج بيو  ": َويَلتَلَراصُّوَن ِفي الصَّفِّ "
متوهللررررق بالفوررررل ( عررررام)ار واجملرررررور ومئررررو  ممررررارع مررررن أومررررأ أي أشررررار، واجلرررر": َعللللاَلَم تُوِمكُللللوَن بِأَيْللللِديُكمْ "

 .املمارع، وايستف ام  وبيري لو ي   عن ااشارر عود ااشارر عود المحام، وأمره  بالمحكو 
 .فرذه حال التش د با إمياء  ا لأي يمو ا عهلل": ِإنََّما َيْكِفي َأَحدَُكْم َأْن َيَضَع يََدُه َعَلى َفِخِذهِ  "

 :لحديثينمن فوائد ا
الو ررري عرررن  ريرررك اليررردين وااشرررارر  مرررا ورفو رررا مييوررراع وسرررايع عورررد  لاحلرررديث دليرررل عهللررر :ىوللللالفائلللدة األ

 .المحام، والتشبيه بأذنات خيل سس فيه مزيد  وفن عن هذه اهليئة
 لالو رررري عررررن التفرررررأ يف الاررررار واعوجرررراج الاررررفوف، واحلررررث عهللرررر لاحلررررديث دليررررل عهللرررر :الفائللللدة الثانيللللة

عتداهلا و محويت ا كما  فول املائكة عود ر ا جل وعا، وسيأيت مزيرد بيرا   حكرام ااجتماع وإ ام الافوف وا
 . محوية الافوف يف ا حاديث القادمة

مشرا ة املائكررة بامرةفاف ا عوررد ر را، وجرراء الثوراء عهللرري   يف هررذا  ليف احلرديث دليررل عهللرر :الفائلدة الثالثللة
 .افإ ام الافوف ا ول فا ول، والرتاص يف ال: بومفن

يررررت  ا ول، وي يف  حررررتأ  يررررت  ا ول وي يشرررررع يف الثرررراين : إ ررررام الاررررفوف ا ول وموررررىن:" رررررال الوررررووي
ويف ([3/181)شررر  الوررووي ملمحررهلل  "]آخرهررا يررت  الثالررث، وهكررذا إى يررت  الثرراين، وي يف الرابررع حررت الثالررث حررت

 َوِإنَّلا لَلَنْحُن الصَّلافُّونَ  :" عرو   هلل  وراىهذا بيا  أ  املائكة ياهللو  وحيمحوو  ايمةفاف يف ماهت ، ررال ا
  [133: الاافات] 

احلرديث فيره احلرث عهللري امشروع يف الارار،وعدم التحررك في را ب رن مرا ورد، وامترد  اهلل  :الفائدة الرابعلة
الَّللِذيَن ُهللْم ِفللي  ﴾2﴿قَللْد َأفْللَللَح اْلُمْؤِمنُللوَن   : وررايل املررؤمون بررذكر أول مررفة هلرر  وهرري امشرروع فقررال  ورراى

وامشررروع يف القهللرررب خشررريته، ويف " الرررذين هررر  يف مررراهت  خاشررروو  [1،2:املؤمورررو  ]   َصلللاَلتِِهْم َخاِشلللُعونَ 
 .البد  سكو  ا طراف  ا يائ  مقاود الوبادر

يف جهللوس التشر د، وسريأيت مكرا  وضرع الفرذ  لاحلديث فيه استحبات وضع اليد عهلل :الفائدة الخامسة
 .اليد من الفرذ وبيا  هيئة اليد بود أبوات يف كتات املمحاجد ومواضع الاار

ويف هررذه الروايررة " المحررام عهللرريك " احلررديث فيرره مشررروعية المحررام وايلتفررات مييورراع وسررايع :الفائللدة السادسللة
هللتمحررهللي  يف الاررار أحكررام ومباحررث لوهللمرراء، و هررذا الهللفررظ، وبرره رررال مج ررور ال لجررواز ايرتاررار عهللرر لديلررة عهللرر

 .بود أبوات يف كتات املمحاجد ومواضع الاار أيت بإذ  اهلل  واىتس
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 ِباِلاْجِتَماِع َواْلَأْمِر ِفيَها َوالتََّراصِّ اْلُأَوِل الصُُّفوِف بإْتَماِم اْلَأْمِر باُب
 

اْسلتَلُووا َوالَ َتْخَتِلُفلوا؛ »: مَيْمَحرُح َمَواك بَروَرا يف  الاَّراَر  َويَرُقرولُ  َكاَ  َرُسروُل الهللّره: ، رَالَ  َعْن َأر  َممْحُوود   -42
, ثُللمَّ الَّللِذيَن يَللُلللونَلُهْم, ثُللمَّ الَّلللِذين يَللُلل ويف روايرررة «ونَلُهمْ فَلَتْخَتِلللَف قُللُللوبُُكْم, لَِيِلنِلللي ِمللْنُكْم ُأولُلللو اأَلْحللاَلِم َوالنلَُّهلللى 

 رواه مسلم  .فَأَنْرُتُ  اْليَرْوَم َأَشدُّ اْخت افاع : رَاَل أَبُو َممْحُوود  .«اِت اأَلْسَوامِ َوِإيَّاُكْم َوَهْيشَ ( َثاَثاع :)
 

َسللوُّوا ُصللُفوَفُكْم فَللِإنَّ َتْسللِويََة الصَّللِف ِمللْن َتمللاِم »: رَرراَل َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ   َعررْن أَنَررس  بْررن  َمال ررك  و -46
 .«الةِ الصَّ  ةِ امَ قَ إِ  نْ مِ » :ولهللبراري .«الصَّاَلةِ 

 .وكا  َأحُدنا يهللز ُأ َموك َبُه  وكب  ماحبه  ورَدَمُه بقَدم ه:رال أنس : ويف رواية لهللبراري 
وّرا مورذ يَروم ع ردَت رسروَل اهلل  : أنره ررد َم املديورَة، فقيرَل لره»: عن أنس  بن مالرك  :ويف رواية له أيما  مرا أنكررَت م 

قيموَ  الافوفَ إيّ أنك  ي  ُ ما أنكرُت شيئاع : ؟ رال». 
َأِقيُمللوا الصللفُّوِف فللي الصَّللاَلِة؛ فَللِإنَّ ِإقَاَمللَة »: رَررالَ ويف الاررحيحن مررن حررديث أر ُهَريْررررََر ، َعررْن َرُسررول  الهللّرره  

 .«الصَّفِّ ِمْن ُحْسِن الصَّاَلةِ 
 

ن   -43 َسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخلاِلَفنَّ اهلل بَللْيَن لَتُ »: يَرُقولُ تَ ْوُص َرُسوَل الهلّله  : الَ ر، َ   وعن الورُّْوَما   ْبن  َبش 
 .«ُوُجوِهُكمْ 

ررن  : ويف روايررة ملمحررهلل   َررا   َكرراَ  َرُسرروُل الهللّرره  :  رررال الورُّْوَمرراُ  بْررُن َبش  َررا ُيمَحرروِّي    ُيمَحرروِّي ُمررُفوفَرَوا، َحررتَّ َكَأ َّ
، مُثَّ . اْلق ررَداَ ، َحررتَّ رََأا أَنَّررا رَررْد َعَقهلْلوَررا َعْوررهُ  ررَن الاَّررفِّ َخرررََج يَرْومرراع فَرَقرراَم َحررتَّ َكرراَد يَُكبرِّررُر، فَررررََأا َرُجرراع بَاد يرراع َمررْدرُُه م 

 ...........لَُتَسوُّنَّ ! ِعَباَد الِلهِ »: فَرَقالَ 

 :تخريج األحاديث
كترررات "، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف (312)أخرجررره ممحرررهلل  حرررديث أر ممحررروود 

كتررات "، وأخرجرره الومحررائي يف (383" )مررن يمحررتحب أ  يهللرري اامررام يف الاررف وكراهيررة التررأخن بررات" "الاررار
" كترات إرامرة الارار والمحروة في را"،  وأخرجه ابن ماجه يف(703" )اامام مث الذي يهلليه بات من يهللي" "اامامة

 (983" )بات من يمحتحب أ  يهللي اامام"
بررات إرامررة الاررف " "كتررات ا ذا "لبررراري يف ، وأخرجرره ا(311)فأخرجرره ممحررهلل  وأمررا حررديث أنررس

، وأخرجره ابرن (337" )برات  محروية الارفوف" "كترات الارار"، وأخرجه أبرو داود يف(821" )من  ام الاار
 (991" )بات إرامة الافوف" "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"ماجه يف

بررات إرامررة الاررف " "ا ذا  كتررات"، وأخرجرره البررراري يف(313)وأمررا حررديث أر هريرررر فأخرجرره ممحررهلل 
 (821" )من  ام الاار
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برررات " "كترررات ا ذا "، وأخرجررره البرررراري يف (313)فأخرجررره ممحرررهلل  وأمرررا حرررديث الوومرررا  برررن بشرررن
" برات  محروية الارفوف" "كترات الارار" ، وأخرجره أبرو داود يف(818" ) محوية الارفوف عورد اارامرة وبوردها

، وأخرجرره الومحررائي يف (228" )بررات مررا جرراء يف إرامررة الاررف" "ركتررات الاررا"، وأخرجرره الرتمررذي يف (331)
كترررات إرامرررة الارررار "، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف (709" )برررات كيرررف يقررروم اامرررام الارررفوف" "كترررات اامامرررة"

 ( 993" )بات إرامة الافوف" "والمحوة في ا
 :شرح ألفاظ الحديث

قاود أنه يمحوي املواكب ويقيم ا يف الارفوف بيرده املوكب جممع الومد والكتف، وامل": يَْمَسُح َمَناِكبَلَنا"
 .خل ممحتقي  كل واحد من املاهللن يوازي  وكبه ا خر لعهلل لتكو 
 ايسرررررتواءمرررررن  حرررررد واحرررررد لأي ي  تهللرررررف أجمحرررررامك  يف الارررررار لرررررتكن عهللررررر": اْسلللللتَلُووا َوالَ َتْخَتِلُفلللللوا"

 .وايعتدال
بمررر  الورررو   لأولررروا ا حرررام هررر  الوقررراء، وريرررل البرررال و ، والُو ررر":لَِيِلنِلللي ِملللْنُكْم ُأولُلللو اأَلْحلللاَلِم َوالنلَُّهلللى  "

مجررع  ل ررالوقرراء، والوُّ  ل ررالوقرول، فإمررا أ  يكررو  موواهررا مؤكررداع لاحررام، أو أ  ا حررام املررراد  ررا البررال و ، والوُّ 
مرا أُمرر  ه يوت ري إىهُنية بم  الوو  وهي الوقل يقال رجل نُه، وسبب  محمية الوقل هنية كما يقول أهل الهلل ة  نر

انظررر شررر  .]أ  خيهللفرره أهررل الوقررول البررال و  عررن القبررائح، واملررراد مررن الوبررارر أمررر الورريب  لبرره، وريررل  نرره يو رر
 ([.3/183)الوووي ملمحهلل 

 .ل  يف ومف أولوا ا حام والُو وهنأي الذين يقارب": ثُمَّ الَِّذين يَلُلونَلُهمْ "
الشرررررن، أي احرررررذروا يف مرررررا ك   اليررررراء وفرررررتح بفرررررتح اهلررررراء وإسررررركا  ":امِ َوِإيَّلللللاُكْم َوَهْيَشلللللاِت اأَلْسلللللوَ " 

 ومفوفك  ما يشبه هيشات ا سواأ من املوازعة وايختاف وار فاع ا موات وايختار 
 أي أشد  ورضاع لاختاف يف مفوفك  عما كوا عهلليه يف ع د الويب  ":فَأَنْلُتُم اْليَلْوَم َأَشدُّ اْخِتالفاً "
مجهللررة مؤكرردر بررثاث مؤكرردات، هرري الررام : لتمحررو ": نَّ ُصللُفوَفُكْم َأْو لَُيَخللاِلَفنَّ اهلل بَلللْيَن ُوُجللوِهُكمْ لَُتَسللوُّ "

أنره يبرد مرن أحرد أمررين إمرا امتثرال  محروية الارف وإمرا   واهلل لتمحرو ، برن الوريب: والوو  والقمح  املقردر بقولورا
اْسللللتَلُووا َوالَ َتْخَتِلُفللللوا؛ "وت حلررررديث أر ممحرررروود يف البرررراتواملررررراد  ررررا املرالفررررة بررررن القهللرررر ،املرالفررررة بررررن الوجرررروه
فتكو  عدم  محوية الاف سربباع يف ورروع الورداور والب مراء والتقراطع، كرأ  اخرتاف الظرواهر "فَلَتْخَتِلَف قُلُلوبُُكمْ 

 .البواطن فاختاسبب يف 
قررردا  بكمحرررر القررراف، هررري خشرررب المحررر ام حرررن ال": َحتَّلللى َكأَنََّملللا ُيَسلللوِّي ِبَهلللا اْلِقلللَداحَ  ُيَسلللوِّي ُصلللُفوفَلَنا"

 ترل  ركيبرة القروس فيرترل الرمري  بره،  لرئاآخرر  لمو را عهللر يءش نمحق واحد ي يزيد لعهلل او محو  اص وُ رب ح ُو
 .لشدر مبال ته يف  محوية الاف كأ ا يمحوي ردا  المح   وكا  الويب 

 .أي ف موا وعرفوا": َحتَّى رََأ  َأنَّا َقْد َعَقْلَنا َعْنهُ "
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 :من فوائد الحديث 
بتمحوية الافوف اعتواء بال راع، وهرذا يظ رر مرن فوهللره  اعتواء الويب  لا حاديث دليل عهلل :ىالفائدة األول

 .وروله
 كرا  رسرول اهلل "وأيمراع " ميمحرح  واكبورا يف الارار كرا  رسرول اهلل :"ما ذكرره الارحابة :فمن فعله

برذلك جراء  أمرره :عقهللروا مرراده ومرن رولره ذلك حت لتمر عهللواس" كأ ا يمحوي  ا القدا   يمحوي مفوفوا حت
وبيانره عاربره الت راو  يف " ِإيَّاُكْم َوَهْيَشلاِت اأَلْسلَوامِ "مي  متوددر، و ذيره من ايختاف يف الاف بقوله لعهلل

 " لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اهلل بَلْيَن ُوُجوِهُكمْ :" محوية الاف بقوله
 .بتمحوية الاف عظي  اعتواء الويب  لوغنه فيه ديلة عهللهذا 

ا مررر بتمحرروية الاررفوف وكيفيررة ذلررك، واختهللررف الوهللمرراء يف حكرر   لا حاديررث دليررل عهللرر :الفائللدة الثانيللة
 _:رولن ل محوية الافوف عهلل
 .مؤكدر، وبه رال مج ور الوهللماء أهنا سوة: القول األول
" فللإن تسللوية الصللف مللن تمللام الصللالة:" حررديث أنررسيف البررات و  ضررديث أر هريرررر: واسللتدلوا
 . ام الاار أي كماهلا، وفوات الكمال ي يمحتهللزم البةا : ووجه الداللة

واخترراره  الاررفوف واجبررة، وبرره رررال ابررن حررزم الظرراهري، وظرراهر كررام ابررن  يميررة أ   محرروية :والقللول الثللاني
، والتوهلليرررق (1/101)، وسررربل المحرررام(12/193)اوالفتررراو ، (3/32)لانظرررر ا هللررر.]وشررريروا الوثيمرررن الشررروكاين

 .([1/133)ممحهلل  لشيروا لعهلل
 وهو لفظ البراري " فإن تسوية الصف من إقامة الصالة:" باحلديث املتقدم: واستدلوا

 محوية الاف إذا كا  من إرامة الاار ف و فرك؛    إرامة الاار فرك، ومرا كرا  مرن :" رال ابن حزم
 .([3/33)لا هلل] "الفرك ف و فرك
 " " لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اهلل بَلْيَن ُوُجوِهُكمْ  "يف البات ضديث الووما :  أيضاً  واستدلوا

 وجوت التمحوية لأنه أمر  ر ب عهلليه وعيد ملن خالفه، وهذا يدل عهلل: ووجه الداللة
 لة، وهررو الاررحيح، وأنرره لررب عهللررأ   محرروية الاررف واجبرر لوهررذه الديلررة  رردل عهللرر:"رررال شرريروا الوثيمررن

 لالتوهلليرررررق عهللررررر"] املرالفرررررة لو وعُرررررده عهللررررر ،بررررره، و أكيرررررده عهلليررررره  املرررررأمومن أ  يمحرررررووا مرررررفوف  ،  مرررررر الوررررريب
 .([1/133)ممحهلل 

برررن رهللرررو    املرالفرررة مرررن وعيرررد، برررأ  خيرررالف اهلل  وررراى لرت رررب عهللررريالقرررول الثررراين ملرررا واألظهلللر واهلل أعللللم 
بوررض، وحياررل التفرررأ وايخررتاف، ومثررل هررذا الوعيررد ي  لقرردم بومرر   عهللررفترتهللررف وج ررات نظررره  جررراء  

 . رك واجب واهلل أعهلل  ليكو  إي عهلل
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أ   محررروية الارررف  كرررو  باعترررداهلا وعررردم  قررردم بورررض مرررن يف  ليف ا حاديرررث ديلرررة عهللررر :الفائلللدة الثالثلللة
 : الاف ثاثة أمور البوض ا خر، ويف هذه ا حاديث وال  ربهلل ا يتمح أنه يتوهللق بتمحوية لالاف عهلل
يررت  الثرراين  حررتيررت  ا ول، وي يف الثالررث  حررتإ ررام الاررفوف ا ول فررا ول، فررا ُيشرررع يف الثرراين : أوهلررا
 .وهكذا

 .الرتاص يف الاف الواحد وذلك بمحد الفرج: هاثاني
يتمللون الصللفوف األول ويتراصللون فللي :"بوررد حثرره عهللرري ايمررةفاف كاملائكررةرولرره  :ويللدل عليهمللا

 "الصف
  محوية الاف باعتداله وعدم  قدم بوم   عهللي بوض: ثالثها

 "سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصالة:"  ويدل عهلليه أحاديث البات كقوله 
لَِيِلنِلللي "  اامرررام؛ لقولررره  استحمحرررا   قرررد، ا فمرررل فا فمررل إى لاحلرررديث دليرررل عهللررر :الفائلللدة الرابعلللة
 ."لنلَُّهى  ِمْنُكْم ُأوُلو اأَلْحاَلِم َوا

اسررتراف، فيكرررو  هرررو   نرره ر رررا احترراج اامرررام إى:" _رمحررره اهلل_واحلكمررة مرررن ذلررك كمرررا رررال الورررووي 
المحرر و ملررا ي يررتفةن لرره غررنه، وليمرربةوا مررفة الاررار وحيفظوهررا ويوقهللوهررا  ل، و نرره يررتفةن لتوبيرره اامررام عهللررأوى

 ([.3/183)شر  ممحهلل ] "ويوهللموها الواس
مكرا  ف رو أحرق بره، ولرو كرا  املرراد   ار ار مرن التقردم أو كراهرة ذلرك برل مرن سربق إىوي يو  هذا موع ال

ويف  رررأخنه  عررن املكرررا  الرررذي سررربقوا لررره  "ُأولُلللو اأَلْحلللاَلِم َوالنلَُّهلللى  إالَّ يَِلنِلللي ِملللْنُكْم اِل :" كررذلك لقرررال الوررريب 
و  شرويش أ قردم   ضررر  لا  ر رب عهللرالفمرائل، إي إذ لحرماهن  من الفمل الرن برادروا إليره وموراف  لهللرتبيرة عهللر

وحنومهمررا خيررل بإرامررة الاررار كمررا يوب رري مررن خشرروع ا ومررا يتوهللررق  ررا فررا بررأس بالتارررف يف نقهلل رر  مررن مكررا  
 . خر أو التفريق بيو   حمحب ما  قتميه املاهللحة الوامة لهللجماعة

أمررره  بتمحرروية الاررف،  مشررروعية اعتورراء اامررام باملررأمومن وسرروية لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الخامسللة
 .يف أحاديث كثنر لفول الويب 

اسررتووا،وأنص  احرظ؛    هررذا مررن : لررو كرا  اامررام كفيفراع يوب رري أ  يقرول حرت"  :قلال شلليخنا العثيمللين
 .([1/132)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل"] ممحؤليات اامام

وب ي فا حاجة لامرر  را اعتدال الاف كما ي اويوب ي لإلمام أ  يراعي حال الافوف واعتداهلا، فإذا رأ
 قردماع مرن مرأموم  افيه أمر بمحردها  را يوب ري مرن  وجيره، وإذا رأ فرجةخهللاع يف الاف أو  اهو حامل، وإذا رأ

أو  ررررك املرررأمومن الارررف ا ول وامرررةفاف   يف الثررراين أمرررره   رررا يواسرررب هرررذا امهللرررل،  ررراف مرررا يفوهللررره بورررض 
سررائر أحرروال املررأمومن وهررذا خرراف مررا عهلليرره عمررل الورريب  لواء عهللررا ئمررة مررن  كرررار كهللمررة أو كهللمتررن يف ايسررت

كما هو من ظاهر أحاديث البات. 
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وكرا  :"  لقرول أنرس امتثراهل  أمرر الوريب  لحرص الاحابة عهلل لاحلديث دليل عهلل :الفائدة السادسة
هلليرررره الورررريب أهررررل املديوررررة  رررررك   ملررررا ع ررررد ع لوإنكرررراره عهللرررر" أحرررردنا يهللررررزأ موكبرررره  وكررررب مرررراحبه وردمرررره بقدمرررره

وأمرحابه مرن  محرروية الارف، وجرراء عورد البررراري موهللقراع رررال الوومرا  بررن بشرن  ": فرأيررص الرجرل يهللررزأ
 "موكبه ملوكب ماحبه، وركبته بركبة ماحبه، وكوبه بكوبه

كمررا يفوهللرره بوررض الورراس اليرروم    واملررراد بقررول أنررس والوومررا  رضرري اهلل عو مررا املبال ررة مررن  وررديل الاررف، ي
خررين، برل القدم بقدم من جبانبه وماحقته لقدمه يف الاار واينش ال بره وإكثرار احلركرة وا ذيرة لرمن إلااأ 

 .ثه من فراغ إذا سجد، فهلليس هذا مراد الاحابة، بل املراد املبال ة يف  محوية الافدفيه  وسيع لهللُفرج ملا سيح
أ   لو را يردل عهللر([ 2/211)الفرتح"] املراد بذلك املبال ة يف  وديل الارف، وسرد خهللهللره:" رال ابن حجر

املراد بذلك املبال ة هو إلااأ الركبة بالركبة متوذر حال القيام، وإلاراأ الكترف برالكتف والكورب بالكورب فيره 
 كهللف بل إحداث ما يوايف التمحوية وسد امهللل، والتمحوية  كو   حاذار الكترف برالكتف والوقرب بالوقرب دو  

، ي (1/133)ممحرررهلل  لشررريروا  لانظرررر التوهلليرررق عهللررر.]فررراوت طرررول ا رررردامأطرررراف ا مرررابع كمرررا يظرررن الررربوض لت
 .([1/12)جديد يف أحكام الاار لهللشير بكر أبو زيد

رجراع باديراع مردره  ايكررب فررأ رسرول اهلل  كراد  حرت:" حرديث الوومرا  برن بشرن وفيره :الفائدة السلابعة
خول يف الاررار دلكررام بررن اارامررة والررجررواز ا لفيرره دليررل عهللرر"عبللاد اهلل لتسللون صللفوفكم:"مررن الاررف، فقررال

 .([3/187)شر  ممحهلل ] يسيما عود املاهللحة، وبه رال مج ور الوهللماء كما نقل الوووي
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 والصبح العتمة وصالة والتكبير األول والصف النداء فضل باب
 

لَلُم النَّلاُس َملا ِفلي النِّلَداِء َوالصَّلفِّ اأَلوَّل, ثُلمَّ لَلْم لَلْو يَلعْ »: رَرالَ   ، أَ َّ َرُسروَل الهللّره   وَعْن َأر  ُهَريْرررََر  -44
َولَللْو يَلْعَلُمللوَن َمللا ِفللي التلَّْهِجيللِر اَلْسللَتبَلُقوا ِإلَْيللِه, َولَللْو يَلْعَلُمللوَن َمللا ِفللي . َيِجللُدوا ِإالَّ َأْن َيْسللَتِهُموا َعَلْيللِه اَلْسللتَلَهُموا

 .«ْو َحْبواً اْلَعَتَمِة َوالصُّْبِح, ألَتَلْوُهَما َولَ 
 

تَلَقللدَُّموا فَللائْلَتمُّوا » :رََأا يف َأْمررَحاب ه   َررَأخُّراع، فَرَقرراَل هَلُرر ْ   ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره    وَعررْن َأر  َسررو يد  اْمُررْدر يِّ  -45
َرُهُم اهللِبي, َوْلَيْأَتمَّ ِبُكْم َمْن بَلْعدَُكْم, الَ يَلَزاُل قَلْوم  يَلَتَأخَُّروَن َحتَّى يُلؤَ   رواه ممحهلل  .«خِّ

 

للُر »:  رَرراَل َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ  وَعررْن َأر  ُهَريْررررََر  -42 للُر ُصللُفوِف الرَِّجللاِل َأوَُّلَهللا, َوَشللرَُّها آِخُرَهللا, َوَخيلْ َخيلْ
 رواه ممحهلل  .«َوَشرَُّها َأوَُّلَها ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها,

                                           

 :األحاديث تخريج
كترات " ، وأخرجره البرراري يف (318)أخرجه ممحرهلل " لو يوهلل  الواس ما يف الوداء:" حديث أر هريرر 

برررات مرررا جررراء يف فمرررل " "كترررات الارررار"، وأخرجررره الرتمرررذي يف (313" )برررات ايسرررت ام يف ا ذا " "ا ذا 
" يف أ  يقررررال لهللوشرررراء الوتمررررةبررررات الرخارررة " "كترررات املواريررررص"، وأخرجرررره الومحررررائي يف (223" )الارررف ا ول

(319.) 
كتررات "، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود يف (317)فأخرجرره ممحررهلل  سررويد وأمررا حررديث أر

" كترات اامامرة"، وأخرجره الومحرائي يف (370" )بات مف الومحاء، وكراهية التأخر عن الاف ا ول" "الاار
بررات مررن " "كتررات إرامررة الاررار والمحرروة في ررا"ابررن ماجرره يف  ،وأخرجرره(893")م بررات ايئتمررام  ررن يررأمت باامررا"

 ( 987" )يمحتحب أ  يهللي اامام
للُر ُصللُفوِف الرَِّجللاِل َأوَُّلَهللا, َوَشللرَُّها آِخُرَهللا "  وأمررا حررديث أر هريرررر ، (330)فأخرجرره ممحررهلل  " ..َخيلْ

" ومحاء وشرر مرفوف الرجرالبات ذكر خن مفوف ال" "كتات اامامة" وانفردبه عن البراري، وأخرجه الومحائي
(719) 

 :شرح ألفاظ األحاديث
بألفاظره لهللارار،  اادورالورداء ا ول هرو ا ذا  حيرث يُ  ":َلْو يَلْعلَلُم النَّلاُس َملا ِفلي النِّلَداِء َوالصَّلفِّ اأَلوَّل"

 .والاف ا ول هو ما يهللي اامام، واملقاود لو يوهلل  الواس ما يف هذين الومهللن من الفمل وا جر
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لو يوهللمو  مرا يف الارف املقردم لكانرص "عود ممحهلل   اايست ام هو ايررتاع ففي رواية أخر ": ْستَلَهُمواالَ " 
الاررف ا ول مررن الفمررل وا جررر مث   لرردوا  للررو يوهللرر  الورراس مررا يف  ررويل ا ذا  واحلرررص عهللرر: ، واملوررىن"ررعررة

 طريقاع لويل هذا الومل والظفر به إي القرعة يررتعوا بيو  
 .الاار يف أول الورص التكبن إى: الت جن": يَلْعَلُموَن َما ِفي التلَّْهِجيِر اَلْسَتبَلُقوا ِإلَْيهِ  َوَلوْ "

رر: واملبررادرر إليرره، يقررال يءالتكبررن إيل كررل شرر: الت جررن"  :قللال ابللن األثيللر ررَهجَّ ر هتجررناع، وهرري ل ررة ر يُرَ جِّ
 .([هجر)مادر ( 1000)ا ثر ص يف غريب الو اية] "أول الورص حجازية، أراد املبادرر إى

انظرررر  وهلليرررق .]ج يف اهلررراجرر وهررري شررردر احلرررر وإرامرررة مرررار اجلماعرررة ظ رررراع رو امررر :وقيلللل الملللراد بلللالتهجير 
 .([3/177)شر  ممحهلل  لهللوووي ]  .، واختار الوووي ا ول(1/139)ممحهلل  لشيروا الوثيمن عهلل

تمررة الهلليررل ظهللمترره واملررراد بالوتمررة مررار الوشرراء، والارربح مررار ع ":َولَللْو يَلْعَلُمللوَن َمللا ِفللي اْلَعَتَمللِة َوالصُّللْبحِ "
 .الفجر
اليردين والقردمن موراع،  لالركرب وهرو املشري عهللر لبفتح احلاء وإسكا  الباء حبرواع عهللر": ألَتَلْوُهَما َوَلْو َحْبواً "

جزين عرن املشري وي واملراد لو عهللموا ما يف مايت الوشاء والاربح مرن الفمرل وا جرر لبرادروا إلي را ولرو كرانوا عرا
 .يمحتةيوو  أ  يأ ومها إي حبوا

 .أي عدم مبادرر لهللاف ا ول و أخراع عن القرت من اامام": رََأ  في َأْصَحابِِه تََأخُّراً "
أمررهللي،  رأيتمرروينأي ارترردوا ر يف مررايت ومررهللوا كمررا ": تَلَقللدَُّموا فَللائْلَتمُّوا بِللي, َوْليَللْأَتمَّ ِبُكللْم َمللْن بَلْعللدَُكمْ "

وإ رررا  الوررريب اونررروا رررردور يف مرررا ك  ملرررن خهللفكررر  فيفوهللررروا كمرررا فوهللرررت ،    مرررن يف الارررفوف امهللفيرررة ي يرررر وك
 .يمحمع  كبنه فقل

 .لوَ أي عن الافوف ا ُ  ":الَ يَلَزاُل قَلْوم  يَلَتَأخَُّروَن "
َرُهُم اهلل "  .عن عظي  الفمل واملوزلة ور بة المحابقن":َحتَّى يُلَؤخِّ

أ  اهلل يرؤخره  عرن رُ برة الوهللمراء املرأخوذ عرو  ، :ل هذا يف املوافقن، وحيتمل أ  يراد بهري"  :قال القرطبي
 .([2/33)املف  "] أو عن ر بة المحابقن

 :من فوائد األحاديث
للو يَلْعلَلُم النَّلاُس "  ه وظري  فمرل ا ذا  وجزائره؛ لقولر لدليل عهللر حديث أر هريرر  :ىالفائدة األول

و قردم امراف  اامامرة، ل فمريل ا ذا  عهللر اوالورداء هرو ا ذا ، واسرتدل  رذا احلرديث مرن يرر  "َما ِفي النِّلَداءِ 
وأ  ا ذا  أفمرررل لارررريح "املؤذنرررو  أطرررول الوررراس أعوارررراع يررروم القيامرررة" يف أول كترررات الارررار عورررد شرررر  حرررديث

 .الواوص الاحيحة يف فمهلله
والرتغيب فيه، وبهلل  من فمل هرذين الومهللرن عظ  فمل الاف ا ول  لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثانية

ا ذا  والاررف ا ول أ  لررو عهللرر  الورراس بفمررهلل ما لتزامحرروا وضرراأ الومررل عررن ظفررر أههللرره برره و  لرردوا بررداع لفررك 
غنهررا مررن ا عمررال كتحديررد  لعررن عبرراده الفمررل كمررا أخفرر لأخفرر الوررزاع إي مررن وضررع ررعررة، ولكررن اهلل  ورراى
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لتكررو  اختبرراراع وميررداناع لهللتوررافس بررن عبرراد اهلل و ييررزاع بررن املمحررارعن لهللرررنات  ؛درسرراعة اجلموررة و ديررد ليهللررة القرر
 .وال افهللن عن عظي  الةاعات

ثُمَّ لَلْم َيِجلُدوا ِإالَّ  : مشروعية القرعة عود التوازع وعدم املرجح لقوله لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثالثة
 .جاء الومل بالقرعة يف ناوص عدر من الكتات والمحوةو  "َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه اَلْستَلَهُموا

لِللَك ِملْن َأنبَللاِء اْلغَْيللِب : احلكر  بالقرعررة، ررال  ورراى: ومررن طررأ ا حكررام:" _رمحره اهلل_ررال ابرن القرري   ذَ 
]   نَملا ُكنلَت لَلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصلُمو َوَملا ُكنلَت لَلَدْيِهْم ِإْذ يُلْلُقلوَن َأْقاَلَمُهلْم َأيلُُّهلْم َيْكُفلُل َملْريََم وَ  ۚ   نُوِحيِه ِإلَْيلكَ 
  .[33:أل عمرا 

كانص مر، ابوة إمام   وسيده  فتشا  عهللي ا بوو إسرائيل، فاررتعوا عهللي را بمحر ام  ، أي ر  "  :قال قتادة
 ."يكفهلل ا، فقرع زكريا، وكا  زوج أخت ا فمم ا إليه

، وهررر  لاملمحررجد ارررررتع عهللي ررا أهرررل املاررهللملرررا وضرروص مرررر، يف :"ورررال ابرررن عبرراس ،وروي حنرروه عررن جماهرررد 
 .وهذا متفق عهلليه بن أهل التفمحن " يكتبو  الوحي، فاررتعوا بأرام   أي   يكفهلل ا

َفَسلاَهَم  ﴾240﴿ ِإْذ َأَبَق ِإَلى اْلُفْللِك اْلَمْشلُحونِ  ﴾239﴿َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَن  : ورال  واى
 .[119،130،131: الاافات]  َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضينَ 

ف ذا  نبيا  كرميا  استوما القرعة وررد احرتج ا ئمرة ا ربورة بشررع . نبفقارع فكا  من امل هللو  يقول  واى
لَلْو يَلْعلَلُم النَّلاُس َملا ِفلي :" ررال رسرول اهلل  أر هريررر من ربهللوا إ  مرح ذلرك عرو  ، ويف الارحيحن عرن 

أ  :" ويف الاحيحن أيماع عرن عائشرة "النَِّداِء َوالصَّفِّ اأَلوَّل, ثُمَّ َلْم َيِجُدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه اَلْستَلَهُموا
ررد  اف رذه المحروة كمرا  رر " .... خرج  را مورهكا  إذا أراد سفراع أررع بن أزواجه، فأيت ن خرج س م ا   الويب 

وذكرر ابرن القري  عردر ناروص مرن " بورده   جاءت بالقرعة كما جاء  ا الكتات، وفوهلل ا أمحات رسرول اهلل
 .([1/233)ةميالةرأ احلك.]عهللي مشروعية القرعة االمحوة أخر 

ء يف فمرررل الفجرررر فمرررل الارررهللوات الفجرررر والظ رررر والوشررراء، وجرررا لاحلرررديث دليرررل عهللررر :الفائلللدة الرابعلللة
، ورولرره ]87:ااسررراء[ َمْشللُهْوداً  انَ َكلل  رِ ْجللفَ لْ اَ  آنَ رْ قُللل نَّ إِ  رِ ْجللفَ لْ اَ  آنَ رْ قُلللوَ : والوشرراء نارروص كثررنر كقولرره  ورراى

 : "ورولرره, والررربدا  الفجررر والواررر" البللردين دخللل الجنللة  ىمللن صللل : "المنللافقين  ىأثقللل الصللالة عللل
الوشراء يف مجاعررة فكأ را رررام نارف الهلليررل، ومرن مررهللي الارربح  لمررن مررهلل:" البراري،ورولره رواه"الفجلر والعشللاء

 .وما ذاك إي لفمهلل ا ارواه ممحهلل ، وأحاديث أخر "يف مجاعة فكأ ا مهللي الهلليل كهلله
اسررتحبات الرردنو مررن اامررام و أكيررد ذلررك بالوعيررد  لدليررل عهللرر  حررديث أر سررويد :الفائللدة الخامسللة

َرُهُم اهلل:" الذي فيه فوات الفمل بقول الويب  عن موزلرة المحرابقن وفمرل "  الَ يَلَزاُل قَلْوم  يَلَتَأخَُّروَن َحتَّى يُلَؤخِّ
 .التقدم

املرأموم الرذي إمامره إذا كرا  ي  لجواز اعتماد املرأموم يف متابوتره عهللر لاحلديث دليل عهلل :الفائدة السادسة
وهرذا إذا كثررت الارفوف و ورددت "  ْن بَلْعلدَُكمْ َوْليَلْأَتمَّ ِبُكلْم َمل:" اامرام وإ را يمحرمع مرو ه، لقرول الوريب  ايرر 

 

http://tanzil.net/#37:139
http://tanzil.net/#37:140
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أو كا  املأموم ياهللي يف ساحة املمحرجد أو يف الردور الثراين وي يرري اامرام وإ را يمحرمع مرو ه، وكانرص الارفوف 
متاررهللة، فررإ  كانررص غررن متاررهللة فالاررار مررحيحة وكررره ذلررك بوررض الوهللمرراء ملرالفترره المحرروة يف إ ررام الاررفوف 

وامرررراف مررررا لررررو كررررا  املررررأموم خررررارج املمحررررجد و   تاررررل ([21/307)والفترررراوا، (1/33)انظررررر امل رررر .]اُ ول
الافوف  نه مع ا اال الافوف فا حرج،  نه يوترب مهللحقاع باملمحجد،  أمرا إذا    تارل الارفوف برأ  وجرد 

 _:فامل كةريق وحنوه ف و موضع خاف بن أهل الوهلل  عهللي رولن
احلرررال؛ يخرررتاف املكررررا ، وهرررو رررررول بورررض احلوابهللررررة  ه ارررح يف هررررذأ  مرررار املررررأموم ي  :القلللول األول

 ([3/321)، واملمتع(21/310)ا، والفتاو (2/291)انظر اانااف.]واختاره ابن  يمية والوثيمن
 محة الاار مع وجود الفامرل مرن طريرق وحنروه مرا دام يمحرمع مروت إمامره أو يرراه؛    :والقول الثاني

ابررن ردامررة، وابررن  بررذلك ولررو مررع وجررود الفامررل، وهررذا روايررة عررن أمحررد اختارهررااملقاررود ايرتررداء، وهررو حامررل 
 .([12/212،213)ابن باز ا، وفتاو (33)ة صهللي، واملرتارات اجل(1/33)انظر امل  ] سودي، وابن باز

لُر ُصلُفوِف الرَِّجلاِل َأوَُّلَهلا" حديث أر هريرر :الفائدة السابعة فمرل الارف ا ول مرن  لدليرل عهللر "َخيلْ
مررفوف الرجررال وامنيررة يف كونرره أكثرهررا أجررراع وفمرراع، وهررذه امنيررة  ررا ي فررل عو ررا كثررن مررن الورراس ويزهررد يف 

 .إدراك فمهلله لفمهلل ا فا  راه مبادراع لهللاف ا ول حريااع عهلل
واعهلل  أ  الاف ا ول املمدو  الرذي وردت ا حاديرث بفمرهلله واحلرث عهلليره، هرو الارف "  :قال النووي

مرام، وسرواء جرراء مراحبه متقردما أو مترأخراع، وسرواء  هللهللرره مقارورر وحنوهرا أم ي هرذا هرو الاررحيح الرذي يهللري اا
 ([3/171)شر  الوووي ملمحهلل "] الذي يقتميه ظواهر ا حاديث ومر  به ا ققو 

أ  شرر الارفوف الرجرال آخرهرا، ف ري أرهلل را ثوابراع؛ لبوردها عرن اامرام  لاحلديث دليل عهللر :الفائدة الثامنة
أهررل هرررذه الاررفوف املترررأخرر مرررن  لالارررف ا ول، وملررا ي هللرررب عهللررر لات  اررريل ا جررر الوظررري  املرت رررب عهللررولفررو 

 ىال يللزال قللوم يتللأخرون حتلل" :يف البررات رررال الت رراو  والكمحررل وفرروات الركوررات، ويف حررديث أر سررويد
 ."يؤخرهم اهلل

وفمراع آخرهررا؛ لبوردها عررن  أ  أفمرل مررفوف الومحراء وأكثرهرا أجررراع  لاحلرديث دليرل عهللرر :الفائلدة التاسللعة
الرجرال لررئا حيارل ايخررتار يسريما مررع كثررر الاررفوف، ف ررو أسررت هلررن وأحفرظ، وأمررا الارفوف املتقدمررة ف رري 

 .شرها لهللومحاء؛ لقر ا من الفتوة والتورك هلا
وظاهر احلرديث أ   فمريل الارفوف املترأخرر لهللومحراء مةهللقراع، سرواء مرهللن مرع الرجرال يف مكرا  واحرد برا 

 .، أو مهللن من خهللف فامل يف مكا  موفرد كما هو حال كثن من ممحاجدنا اليومفامل
إطارره وإ را هرو يف حرال مرار الومحراء مرع الرجرال بروفس  ليس عهلللأ  احلديث  وذهب بوض الوهللماء إى

 املكررا  بررا فامررل كمررا هررو احلررال ررردمياع، أمررا إذا مررهللن يف مكررا  موفرررد كمررا هررو احلررال اليرروم ف ررن كالرجررال خررن
مررفوف ن ا ول وشرررها آخرهررا، ولومرروم ا حاديررث يف فمررل الاررف ا ول وثوابرره، وهررذا القررول هررو ا ظ ررر واهلل 

انظررررر شررررر  مررررحيح ممحررررهلل  ] أعهللرررر ، واختررررار هررررذا القررررول الوررررووي، والارررروواين، والشرررريرا  ابررررن برررراز والوثيمررررن
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 لا عهللررررررررريرررررررررق شررررررررريروهلل، و و(12/193)ابرررررررررن بررررررررراز ا، وفتررررررررراو (1/103)، وسررررررررربل المحرررررررررام(3/170)لهللورررررررررووي
 ([1/131)ممحهلل 

أ  الومحرراء إذا ُكررن يف مجاعررة خهللررف اامررام يقفررن يف الاررار مررفوفاع   لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة العاشللرة
كالرجرررال، ي موفرررردات أو كرررل جمموعرررة لوحررردها كمرررا عهلليررره كثرررن مرررن الومحررراء اليررروم؛ نظرررراع لوررردم فق  رررن بأحكرررام 

  غالرررب مررراهتن يف البيررروت، فيوب ررري لةالرررب الوهللررر   محررروية الارررفوف وإ رررا ا ول فرررا ول وايعتررردال في رررا،  
 . فقي  ن بأحكام الافوف وما يتوهللق  ا
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 حتَّى السُُّجوِد، ِمَن ُرُءوَسُهنَّ َيْرَفْعَن َلا َأْن الرَِّجاِل َوَراَء اْلُمَصلَِّياِت، النَِّساِء أْمِر َباُب
 الرَِّجاُل َيْرَفَع

 ُمَطيََّبًة َتْخُرْج َلا َوَأنََّها ِفْتنٌة، َعَلْيِه َيَتَرتَّْب َلْم ِإَذا اْلَمَساِجِد ِإَلى نَِّساِءال ُخروِج وَباُب
 

رريق  : ، رَررالَ َعررْن َسررْ ل  بْررن  َسررْود   -47 ررْن ض  ، م  َيا   ثْررَل الاِّرربرْ ررْ  يف  أَْعوَررار   ْ ، م  َلَقررْد رَأَيْررُص الرَِّجرراَل َعار ررد ي أُُزر ه 
ِّ ، فَرَقاَل رَائ لٌ  ا ُُزر  َخهلْلفَ   .يَ  َرْرفَرْوَن ُرُلَسُكنَّ َحتَّ يَرْرَفَع الرَِّجالُ ! يَا َمْوَشَر الوِّمَحاء  : الوَّيب 

 

َّ  عرن ابرن عمرر -48 ويف « ِإَذا اْسلَتْأَذَنْت َأَحلدَُكْم اْمَرَأتُلُه ِإلَلى اْلَمْسلِجِد فَلالَ يَْمنَلْعَهلا» :رَرالَ   عرن الوَّريب 
 «اْئَذنُوا لِلنَِّساِء بِاللَّْيِل ِإَلى اْلَمَساِجدِ » :ويف رواية . «ُعوا ِإَماَء اهلل َمَساِجَد اهللالَ َتْمنلَ » :رواية 

َواهلل لََوْمرروَرُوُ نَّ، رَراَل فَأَرْربَرَل َعهلَلْيره  َعْبرُد الهللّرره  َفمَحربَُّه َسرّباع َسريِّئاع، َمررا :  رَراَل ب رَاُل بْرُن َعْبررد  الهللّره  برن عمرر: ويف روايرة 
ثْرهلَلُه َرلُّ َورَالَ تَ   َُك َعْن َرُسول  الهلّله  : ْوُتُه َسبَُّه م   . َواهلل لََوْموَرُوُ نَّ : َو َرُقولُ أُْخرب 

 

ِإَذا َشلللِهَدْت »:  رَررراَل لَوَرررا َرُسررروُل الهللّررره  : رضررري اهلل عو رررا ، رَالَرررصْ  َعرررْن َزيْروَرررَب الثرََّقف يَّرررة اْمررررَأَر  َعْبرررد  الهللّررره  و -49
َأيَُّملا اْملَرَأٍة َأَصلاَبْت »:  رَراَل َرُسروُل الهللّره  : ويف حرديث َأر  ُهَريْرررََر ، رَرالَ .  «ْسِجَد َفالَ َتَمسَّ ِطيبلاً ِإْحَداُكنَّ اْلمَ 

 .رواهما مسلم .    «َبُخوراً, َفالَ َتْشَهْد َمَعَنا اْلِعَشاَء اآلِخَرةَ 
 

َٰ  بررُن َسرو يد   -50 َورْص َعائ َشررةَ  لررَّمْح ن  َعرْن َعْمرررََر ب ْورص  َعْبررد  ا وَعرْن حَيْر   رضري اهلل عو ررا رضري اهلل عو ررا أَنرََّ را تَ 
دَ رََأا َمررا َأْحررَدَث الوِّمَحرراُء َلَمرروَرَوُ نَّ ا  لَررْو أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره  :  َرُقرروُل  َكَمررا ُمو َوررْص ن مَحرراُء بَرر   إ ْسرررَائ يَل رَرراَل   ْلَممْحررج 

َد؟ رَاَلصْ أَن مَحاُء َب   إ ْسرَائ  : فَرُقهلْلُص ل َوْمرَرَ   .نَرَو ْ : يَل ُمو ْوَن اْلَممْحج 
 

 :ة األحاديثروا
 .ما عدا زيوب الثقفية رضي اهلل عو ا  مجيع الروار  قدمص  رمجت 

 الوامرية الثقفية، روت عرن الوريب( بوص عبد اهلل بن مواوية)هي زيوب بوص أر مواوية وريل  :زينب الثقفية
عو را أبرو عبيردر برن عبرد اهلل برن ممحروود،  ا عرو   أمجورن، رو ، وعن زوج ا ابن ممحوود وعن عمر رضي اهلل

يبررن ممحرروود، وكانررص  اريررل هررو لقررب هلررا، وريررل هررو اسرر  لزوجررة أخررر رائةررة ةررة أو يوابررن أخي ررا، اختهللررف يف ر 
ولررده مررن مثررن مررووت ا، فقررد أخرررج الثاثررة أ  زيوررب جرراءت  محررأل  لعبررد اهلل بررن ممحرروود وعهللرر لفررق عهللرروزيوررب  
ف رل  ،، ويش هللون  فا أ اردأيءين إمرأر ذات مووة فأبيع وليس يل وي لولدي وي لزوجي شفقالص إ  الويب

انظرر ] "للك فلي ذللك أجلر ملا أنفقلت علليهم, فلأنفقي علليهم:"  يل يف الوفقة عهللي   مرن أجرر؟ فقرال الوريب
 ([7/133)، واامابة(3/121)أسد ال ابة

 



 

 
 112 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

 :تخريج األحاديث
بات مرا جراء يف فمرل ""كتات الاار"، وأخرجه البراري يف(331)حديث س ل بن سود أخرجه ممحهلل 

بررررررررات الرجررررررررل يوقررررررررد الثرررررررروت يف رفرررررررراه مث ""كتررررررررات الاررررررررار"، وأخرجرررررررره أبررررررررو داود يف(223")الاررررررررف ا ول
 (833")بات الاار يف اازار""كتات القبهللة"، وأخرجه الومحائي يف(310")ياهللي

بررات اسررتئذا  املرررأر ""كتررات الوكررا "، وأخرجرره البررراري يف(332)وأمررا حررديث ابررن عمررر فأخرجرره ممحررهلل 
برررات الو ررري عرررن مورررع ""كترررات املمحررراجد"، وأخرجررره الومحرررائي يف(3217")املمحرررجد وغرررنه زوج رررا يف امرررروج إى

 (803")الومحاء من إ ياهنن املمحاجد
كترررات "، وانفررررد بررره عرررن البراري،وأخرجررره الومحرررائي يف(331)وأمرررا حرررديث زيورررب الثقفيرررة فأخرجررره ممحرررهلل 

 (3133") ي لهللمرأر أ   ش د الاار إذا أمابص البروربات الو""الزيوة
" ، وانفرررررد برررره عررررن البرررراري، وأخرجرررره أبررررو داود يف كتررررات(333)وأمرررا حررررديث أر هريرررررر فأخرجرررره ممحرررهلل 

برات الو ري لهللمررأر ""الزيورة" ،وأخرجره الومحرائي يف كترات(3183")بات ما جاء يف املرأر  تةيرب لهللررروج""الرتجل
 (3131")البرور أ   ش د الاار إذا أمابص

بررات انتظررار الورراس ريررام ""ا ذا "، وأخرجرره البررراري يف كتررات(333)وأمررا حررديث عائشررة فأخرجرره ممحررهلل 
 (339")بات التشديد يف ذلك""الاار"، وأخرجه أبو داود يف كتات(739")اامام الوا 

 :شرح ألفاظ األحاديث
مرن الورورر يسريما عورد الركروع  يءا لمريق ا لرئا يكشرف شرعقردوه ":َلَقْد رََأْيُت الرَِّجاَل َعاِقِدي ُأُزرِِهمْ " 

 .والمحجود وا زر مجع إزار وهو ما حييل باجلزء ا سفل من اجلمح  وي رداء هل  فيوقدو  طرف اازار يف الووق
 لبارر امررأر عهللر أي مرن المحرجود لرئا يقرع ":اَل تَللْرفَلْعَن ُرُؤَسلُكنَّ َحتَّلى يَلْرفَلَع الرَِّجلالُ ! يَا َمْعَشَر النَِّسلاءِ " 

 .لميق أزره  ،عورر رجل انكشف
 املقاود الومحاء، يقال لهللرجال عبراد اهلل، ولهللومحراء إمراء اهلل، والتوبرن  رذا الهللفرظ فيره إشرارر إى": ِإَماَء اهلل" 

 . وو ا حتأهنا أمة اهلل وليمحص أمتك 
، اورربر برالوموم بردليل ااطراأ يف الروايرات ا خرر التقييرد بالهلليرل لريس مرراداع، وال ":اْئَذنُوا لِلنَِّسلاِء بِاللَّْيللِ "
 .بالو ي عن موو ن هني عن موو ن من امروج لياع لبيا  أ  غن الهلليل أوى: أو يقال
احلرديث، ولكرن  وردُّ   ليس مراده موارضة هني الوريب ":َواهلل لََنْمنَلُعُهنَّ : قَاَل ِباَلُل ْبُن َعْبِد الِلِه بن عمر"

لرو ": رضري اهلل عو را من احلشرمة واحليراء، كمرا رالرص عائشرة   ء عما كن عهلليه يف ع د الويبراده   ن الومحا
 ."ما أحدث الومحاء ملوو ن ارأ  أ  رسول اهلل

فمرررت يف "أي هنررره، ويف روايررة لرره "ابررن عمررر فزبررره"ملمحررهلل  أي و رره بشرردر ويف روايررة  ":َفَسللبَُّه َسللِباً َسلليِّكاً "
 .، وإ  كانص موارضته ليس لذات الو ي وإ ا  جل   ن الومحاء سول اهلل،لظاهر موارضته كام ر "مدره
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أي إذا أرادت شرر ودها؛ أمررا مررن شرر دت الوشرراء مث عررادت  ههلل ررا  ":ِإَذا َشللِهَدْت ِإْحللَداُكنَّ اْلَمْسللِجدَ " 
 .فا  وع من التةيب

سربيل املثرال، فهللرو شر دت  لاداع، وإ را هرو عهللرالتقييرد بالوشراء لريس مرر  ":َفاَل َتْشلَهْد َمَعنَلا اْلِعَشلاَء اآلِخلَرةَ "
 .بقية الاهللوات فإهنا ي  س طيباع 

 .([3/173)شر  ممحهلل ] "يو  من الزيوة والةيب وحمحن الثيات :"قال النووي": َما َأْحَدَث النَِّساءُ "
تمررل أ  يكررو  مرروو ن حيتمررل أ   كررو  شررريوت   املوررع، وحي:"رررال الويرر ": َكَمررا ُمو َوررْص ن مَحرراُء بَرر   إ ْسرررَائ يلَ "
 .([3/139)يعمدر القار ] "مورفته إي بامرب ااباحة، وحيتمل غن ذلك  ا ي طريق لوا إى بود

 .القائل حييي بن سويد الراوي عن عمرر ":قَاَل فَلُقْلُت ِلَعْمَرةَ "
أنره  هللقتره عرن ورول َعمرر نو  يف جوات سؤال حييي برن سرويد هلرا يظ رر  :"قال ابن حجر": نَلَعمْ : قَاَلتْ "
 رضرري اهلل عو ررا ، وحيتمررل أ  يكررو  غنهررا، ورررد ثبررص ذلررك مررن حررديث عرررور عررن عائشررةرضرري اهلل عو ررا عائشررة

كررن نمحرراء برر  إسرررائيل يترررذ  أرجرراع مررن خشررب :" رالررص: موروفرراع أخرجرره عبررد الرررازأ بإسررواد مررحيح، ولفظرره
وهرذا وإ  كرا  موروفراع فحكمره  "هللي ن احليمةعوُسهللِّةص يتشرفن لهللرجال يف املمحاجد فحرم اهلل عهللي ن املمحاجد، 

 .([2/130)فتح الباري] "عبد الرزاأ أيماع حنوه بإسواد محيح احك  الرفع؛  نه ي يقال بالرأي، ورو 
 :من فوائد األحاديث

جرواز شر ود املررأر مجاعرة املمحرهللمن يف املمحرجد، برل جراء الو ري عرن  لا حاديث دليل عهلل :ىالفائدة األول
إذا " :اويف الروايرررررة ا خرررررر " الَ َتْمنَلعُلللللوا ِإَملللللاَء اهلل َمَسلللللاِجَد اهلل " مورررررع الومحررررراء شررررر ود اجلماعرررررة بقرررررول الوررررريب

واختهللررف يف حكرر   ،"َسللاِجدِ ائْللَذنُوا لِلنَِّسللاِء بِاللَّْيللِل ِإلَللى اْلمَ  "وا مررر بررااذ  هلررن ،"فللال يمنعهللا..... اسللتأذنت
،  ا كزوج ا إ  كانرص متزوجرة أو أبي را إ  كانرص غرن متزوجرةإ  استأذنص  محتأذ  من وليِّ  ،الو ي يف ا حاديث

 ما حك  مووه؟ ، فموو ا
وااناراف ، ( 1/301)الفرروع . ]واختاره الوووي، وهو مذهب احلوابهللة، أ  الو ي لهللكراهة: األول القول

 .( [3/171)وووي ملمحهلل  وشر  ال، (232/ 2)
 :واستدلوا

" ال تمنعوا إملاء اهلل مسلاجد اهلل: "رال ومو ا حديث عبد اهلل بن عمر أ  الويب ، بأحاديث البات. 1
 .متفق عهلليه
لهلن وليخلرجن  ال تمنعلوا إملاء اهلل مسلاجد اهلل, وبيلوتهن خيلر:" ررال  حديث أر هريررر أ  الوريب. 2
 .وموىن  فات أي غن متةيبات ،رواه أمحد وأبو داود"  تفالت
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أنرره حيرررم موو ررا، لادلررة المحررابقة وا مررل يف الو رري التحررر، وي : والقللول الثللاني وهللو الللراجح إن شللاء اهلل
الفررررروع . ]واختيررررار شرررريروا الوثيمررررن، وظرررراهر كررررام ابررررن ردامررررة، يوجررررد مررررارف يارررررفه لهللكراهررررة، وهررررو الررررراجح

 ([3/201)يروا واملمتع لش، (232/ 2)واانااف ، ( 1/301)
بررن او ررا يرردل عهللررل أنرره لهللتحررر، أيمرراع حررديث ابررن عمررر يف البررات حيررث جرراء يف بقيررة احلررديث أ  بررايع 

 نره رأا الفتورة و  رّن ا حروال فأربرل عهلليره ابرن عمرر " واهلل لومروو ن " عبداهلل بن عمر ملا ترع هرذا احلرديث ررال
واهلل " و قررررول "  ال تمنعللللوا إمللللاء اهلل: "  ل رسررررول اهللرررررا: أرررررول لررررك: وسرررربَّه سرررربَّاع شررررديداع وهجررررره ورررررال لرررره

 .واحلديث يف الاحيحن" لوموو ن 
وفررَّأ بورض الوهللمراء برن ، وعهلليه فا لوز لهللويل أ  ميوع املرأر من امروج لهللممحجد مرن أجرل مرار اجلماعرة

والاروات أي فررأ بيو مرا ، ره موو راوبرن الوجرائز فُيكر، الشابة فيجوز موو ا بل يُكره ااذ  هلا ملا في ا من الفتوة
 ([1/130)انظر اافاا  يبن هبنر . ]مع أمن الفتوة و قق الشرور كما سيأيت؛ لوموم الواوص

فيحرم عهللل الرويل أ  ميورع املررأر إذا أرادت الرذهات إى ، وا مل يف الو ي التحر،"  :قال شيخنا العثيمين
لكرن إذا   رنَّ الزمرا  فيوب ري لإلنمحرا  أ  يُقورع أههللره .... و الارحيحاملمحجد لتاهللي مع املمحهللمن، وهذا القول هر

إذا اسررتأذنص "ورولره ، ويمحررهلل  هرو مررن ار كرات الو رري الرذي هنررل عوره الرسررول ، بوردم امرروج، حررت ي خيرجروا
 أي لهللاررررار، أمررررا لررررو ذهبررررص إى" إى املمحررررجد"ورولرررره ... واحلمحررررواء والقبيحررررة، يشررررمل الشررررابَّة والوجرررروز" املرررررأر

فبيت ررا خررٌن هلررا مررن امرررروج إى ، املمحررجد لهللفرجررة عهللررل بوائرره أو لتحمرررر حماضرررر يف املمحررجد مررثاع فهللرره أ  ميوو رررا
 .[201/ 3املمتع " ]ي  وووا إماء اهلل ممحاجد اهلل وبيوهتن خن هلن: "املمحجد؛  نه هكذا رال الويب 

ل ي ميورررع زوجتررره مرررن امرررروج إى وامامررة ا   أ  الرجررر"  (:273/ 3)وقلللال فلللي تعليقللله عللللى مسللللم 
 لكن هل له أ  ميوو ا من حمور جمالس الوهلل  وجمالس القرآ  أم ي؟، الاار، إي إذا خاف فتوة  ا أو مو ا

أو  نررره ميكرررن أ  لمرررع برررأ  امرررروج ، يقرررال يف هرررذا  كمرررا يقرررال يف حمرررور املمحررراجد؛    اجلميرررع يتفرررق
أو مرن أجررل ، ديويَّرة؛ كمررا لرو خرجرص مررن أجرل أ   تجرول يف ا سررواأأمررا إذا كرا  ملارهللحة غررن ، ملارهللحة ديويَّرة

 "فهلله أ  ميوو ا، ميكوه أ  يقوم بذلك بوفمحه أو بولده أو ما أشبه ذلك، أ   شرتي حاجة هلا
 :وفي مسألة خروج المرأة بإذن وليها للمساجد تنبيهان

  :يشتر  لخروج المرأة إلى المسجد ما يلي :األول
ملررا جرراء مرررن ، ك فتوررة، فرررإذا وجرردت الفتوررة هلررا أو  رررا فررا  رررج لررذلك، وي يُرررؤذ  هلرراأي يكررو  يف ذلرر. 1

َد َكَمررا ُمو َوررْص  لَرْو أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره   : "رالررص، حرديث عائشررة يف البررات رََأا َمررا َأْحررَدَث الوِّمَحراُء َلَمرروَرَوُ نَّ اْلَممْحررج 
 "واهلل  لَوموَرَوُ نَّ " البات وعهلليه حُيمل رول بال يف، "ن مَحاُء َب   إ ْسرَائ يلَ 
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أي غرررن " وليرررررجن  فرررات : "يف حرررديث أر هريررررر المحرررابق  أ   ررررج غرررن متةيبرررة، لقرررول الوررريب . 2
َأيَُّما اْمَرَأٍة َأَصاَبْت َبُخلوراً, فَلالَ َتْشلَهْد َمَعنَلا اْلِعَشلاَء : " رال  وحلديث أر هريرر يف البات أ  الويب، متةيبات
 "ِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداُكنَّ اْلَمْسِجَد َفالَ َتَمسَّ ِطيباً  "وحديث زيوب الثقفية يف البات ،" اآلِخَرةَ 
سرررورر ( 11" ])وال تبَلللرَجَن تَبلللرَُّج الَجاِهليَّلللِة اأُلولَلللى: "لقولررره  ورراى، أ  ي  هللرربس ثيرررات زيوررة وي  ترررربج. 1
 ". وليخرجن تفالت: " ولقول الويب ، [ا حزات
 .وج ا أو ولي ا كما هو ظاهر أحاديث الباتأ   محتأذ  ز . 3

ي يُف ر  مرن عردم مورع املررأر امرروج إى املمحرجد أ  ذلرك أفمرل لهللمررأر برل املررأر خرن هلرا أ   :األمر الثاني
: وعهلليررره نقرررول لهللمررررأر"  وبيلللوتهن خيلللر لهلللن: "   ارررهللي يف بيت رررا حلرررديث أر هريررررر المحرررابق حيرررث ررررال الوررريب

ك، وإ  أردت امرروج إى املمحرجد فيجروز لرك ذلرك بالشررور المحرابقة، إي مرار ا فمل لرك أ   ارهللي يف بيتر
احلرريض والووا ررق وذوات  الويرردين فررإ  ا فمررل لهللمرررأر أ   رررج إى املاررهللل حلررديث أم عةيررة حيومررا أمررر الورريب 
 .امدور أ  خيرجن لاار الويد وأمر احليض أ  يوتزلن املاهللل واحلديث يف الاحيحن

مرن رهللرة ذات اليرد وضريق   حديث س ل بن سود فيه ما كا  عهلليره أمرحات رسرول اهلل :نيةالفائدة الثا
املويشة، وهذا عام سواء يف ألبمحت   كما يف حديث البرات حيرث كرانوا ي ميهللكرو  مرن اازار إي مرا ي ةري اجلرزء 

أو المحرجود، وهكرذا  أعوار   لئا  وكشف الوورر عورد ايحنوراء لهللركروع لا سفل من اجلمح  فيمةروا لوقدها عهلل
حيح ممحرهلل  مرن حرديث أر هريررر مرففري  رضي اهلل عو مارأس   الومرا  أبو بكر وعمر  له  يف طوام   وعهلل

ملا أخرجكملا مللن :"رضرري اهلل عو مرا   بكرر وعمرر ررال هلمرارذات يروم أو ليهللرة، فرإذا هررو برأ  خررج رسرول اهلل
وأنلللا واللللذي نفسلللي بيلللده ألخرجنلللي اللللذي :" ، ررررال اجلررروع يرررا رسرررول اهلل: رررراي"؟بيوتكملللا هلللذه السلللاعة

لقررد رأيترر  وإين  خررر فيمررا بررن مورررب رسررول :"  احلررديث، وعوررد البررراري يقررول أبررو هريرررر" ......كمللا جأخر 
أين جمورو ،  اعوقري، ويُرر  لم شرياع عهللري، فيجيرئ اجلرائي فيمرع رجهللره عهللر رضري اهلل عو راحجرر عائشة  إى اهلل

 .رهللة املويشة يف حياهت  كثنر وليس هذا مقام بمحة ا لوا مثهللة عهلل" اجلوعوما ر من جوو ، ما ر إي 
 لاحتيرررار الارررحابة يف سرررررتر الورررورر وحرمررر   وذلررررك بوقررردها عهللرررر لاحلررررديث دليرررل عهللرررر :الفائلللدة الثالثلللة
مررع رهللررة الثيررات والوجررز وذلررك  حررتوفيرره أمهيررة سرررت الوررورر يف الاررار وعرردم انكشرراف ا  ،أعوررار   لررئا  وكشررف

 .الومحاء أي يرفون رلوس ن ربل الرجالبأمر 
أ  املرررأر ي  رررج مررن بيررص زوج ررا إي بإذنرره مررن حيررث  لحررديث ابررن عمررر فيرره دليررل عهللرر :الفائللدة الرابعللة

 .املوع  لما عداه عهلل لعن موو ن إذا استأذ  لهللممحجد لبيا  حمل اجلواز، ويبق الويب لا مل، ولذا هن
وسررروته  ر غمرررب الارررحابة عورررد خمالفرررة أمرررر رسرررول اهللاحلرررديث دليرررل عهللررري شرررد :الفائلللدة الخامسلللة
أخرربك عرن :" و ربية أبوائ   عهللي ذلك كما كا  من ابن عمر يبوه بال حرن ررال لره  و وظيم   هلدي الويب

 "واهلل لوموو ن:"و قول،  رسول اهلل
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برن عمرر يبوره، وهذا يُف ر  مرن إنكرار ا،  مر الويب يف احلديث استجابة الاحابة :الفائدة السادسة
كانرررص امررررأر لومرررر  شررر د مرررار الاررربح والوشررراء يف :ررررال رضررري اهلل عو مرررا ويف لفرررظ البرررراري عرررن ابرررن عمرررر

ومرا ميووره أ  يو راين؟ :    ررجن وررد  وهللمرن أ  عمرر يكرره ذلرك وي رار؟ رالرص: اجلماعة يف املمحجد، فقيرل هلرا
 ."هلل َمَساِجَد اهللالَ َتْمنَلُعوا ِإَماَء ا :" ميووه رول رسول اهلل: رال

أ  املرررأر  ووعررة مررن التةيررب إذا  ليرردي  عهللرر رضرري اهلل عو مررا زيوررب وأر هريررررحررديثا  :الفائللدة السللابعة
 ليه فرإ  خرروج املررأر مرن بيت را متوةررر عهللرهللظو ا مرورها برجال أجانب، وع هلللأرادت امروج من بيت ا وي هللب ع

 _:ثالث أحوال
رجررال ا جانررب رحي ررا يف ا سررواأ واجملررامع وسررائر ا مرراكن الرر  ي شرراها أ   مررع الةيررب ليجررد ال: ىاألوللل

 .ا جانب، ف ي  ذا ار كبص حمرماع بل كبنر من كبائر الذنوت
 ىإذا اسلللتعطرت الملللرأة فملللرت علللل:"ررررال ا شررروري أ  الوررريب  لحرررديث أر موسررر :ذلررركعهللرررل ويررردل 

رواه أبرو داود والرتمرذي ومرححه ابرن دريرق "زانيلة القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا, قال قواًل شديدا يعنلي
( 3/273)ومررررحيح الرتمررررذي لالبرررراين( 123)انظررررر ايررررررتا  يبررررن دريررررق الويررررد ص.]الويررررد، وحمحرررروه ا لبرررراين

 .([2873)حديث
 .([11/131 املوبود عو "]أي  جل أ  يشموا ريح عةرها "ليجدوا ريحها:"رال الوظي  آبادي

طابررره،  أي هررري بمحررربب ذلرررك متورضرررة لهللزنرررا، سررراعية يف أسررربابه، داعيرررة إى "فهلللي زانيلللة":"وررررال املوررراوي
 .([1/133)فيض القدير] "بص الش ور فورع الزنا احلقيقيهللفمحميص لذلك زانية جمازاع فر ا غ

ظو ا مرورها برجرال أجانرب، ولكرن    مروه مرن أجهلل ر ، ف ري  رذا  لأ   مع الةيب وي هللب عهلل :الثانية
 .قاد فتوة الرجالفوهللص حمرماع، وإ     

 :ذلكعهللل ويدل 
َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يَلْغُضْضَن ِملْن َأْبَصلارِِهنَّ َوَيْحَفظْلَن فُللُروَجُهنَّ َواَل يُلْبلِديَن زِينَلتَلُهنَّ ِإالَّ َملا  :روله  واى_ 1

َها  .[11:سورر الوور]   َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلى  ُجُيوِبِهنَّ  َظَهَر ِمنلْ
هنري املررأر عرن إبرداء زيوت را لهللرجرال ا جانرب، والةيرب مرن الزيورة، فرإذا فوهللرص  أ  اهلل  وراى: الداللةووجه 

 .ذلك وروص يف ا ظور
وذلررك "  ِإَذا َشللِهَدْت ِإْحللَداُكنَّ اْلَمْسللِجَد فَلالَ َتَمللسَّ ِطيبللاً :" حرديث زيوررب الثقفيرة يف البررات ررال _ 2

 .عن ذلك لأجانب فو  املرور برجال ةظوم   ار ياد املمحجد 
َأيَُّملللا اْملللَرَأٍة َأَصلللاَبْت َبُخلللوراً, فَلللالَ َتْشلللَهْد َمَعنَلللا ": يف البرررات ررررال رسرررول اهللحرررديث أر هريررررر _1

 .لهللوهللة المحابقة" اْلِعَشاَء اآلِخَرةَ 
ظو ررا عرردم مرورهررا برجررال أجانررب، كررأ   رررج مررع زوج ررا يف رحهللررة  لأ   مررع الةيررب وي هللررب عهللرر: الثالثللة

أو لزيررارر أههلل ررا، أو  رررج مررع زوج ررا يف سرريارر  حررد جمررامع الومحرراء امامررة، أو  رررج مررع زوج ررا يف سرريار ه  وررزه، 
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املوررزول كهلليررة عررن الرجررال مث  رجررع مورره مباشرررر دو  املرررور بالةررررات الوامررة وحنررو ذلررك  لبررات املاررهلل لو وررزل عهللرر
مرن التةيرب التوظرف الورام الرذي أمررت بره  من ا حوال الر   ظرن املررأر أهنرا لرن  رر برجرال أجانرب وكرا  غرضر ا

هرذا فقره نمحراء الارحابة حيرث   لالشريوة، فا حرج من  ةيب ا حيوئذ ينتفاء عهللرة التحرر، فرا فتورة حيوئرذ، وعهللر
كورا " :رالرص رضري اهلل عو را ظو ن عدم انتشاره بن الرجال، فون عائشة لكن يمحتومهللن الةيب فيما ي هللب عهلل

عوررد ااحرررام، فررإذا عررررص إحرردانا ( نرروع مررن الةيررب)مررمد جباهوررا باملمحررك املةيرربمكررة فو إى  رررج مررع الورريب
انظرررر اجملمررروع ] .رواه أبرررو داود وحمحررروه الورررووي ومرررححه ا لبررراين" فرررا يو اهرررا وج  رررا فرررناه الوررريب لسرررال عهللررر
 .([1710)، ومحيح أر داود لالباين حديث(8/219)لهللوووي

بمحرة بفتورة خشرية تهلله ي لوز لهللمرأر امروج يف حال الفتوة أو مأن لحديث عائشة دليل عهلل :الفائدة الثامنة
مررا أحرردث الومحرراء ملرروو ن املمحررجد كمررا مووررص  ارأ لررو أ  رسررول اهلل: أ   فتررب أو  فررب غنهررا، ولررذا رالررص

 "نمحاء ب  إسرائيل
 الرذي عر َّ  رالرص هرذا القرول، فمراذا يكرو  اليروم فرإذا كرا  ا مرر ررد   رن يف زمرن عائشرة حرت:" رال الوي 

 ([3/293)عمدر القاري" ]محأل اهلل الوفو والتوفيقوالفمحاد فيه وفشص املوامي من الكبار والا ار ف
الويرر  مرراحب هررذه املقولررة ربررل أكثررر مررن مخمحررمائة عررام مررا عهلليرره بوررض جمررامع الومحرراء  امرراذا لررو رأ: رهللررص

يف سرائر  وايخرتاروأمراكن التجمرع  اليوم واختاط ن بالرجال وذهات احلياء يسيما مع  ودد وسائل التوامرل
 .أرةار الوا  ااسامي واهلل املمحتوا 
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َباُب التََّوسُِّط ِفي اْلِقَراَءِة ِفي الصََّلاِة اْلَجْهِريَِّة َبْيَن اْلَجْهِر َواْلِإْسَراِر، ِإَذا َخاَف ِمَن 
 اْلَجْهِر َمْفَسَدًة

 

نَرزَلَرْص َوَرُسروُل الهللّره  : رَرالَ { َوالَ َتْجَهْر ِبَصالَِتَك َوالَ ُتَخاِفلْت ِبَهلا}: ل ه  َعزَّ َوَجلَّ ، يف  رَروْ َعن  اْبن  َعبَّاس   -52
   َكََّة، َفَكاَ  إ َذا َمهللَّل ب َأْمَحاب ه  َرَفَع َمْو َُه ب اْلُقْرآ ل رَك اْلُمْشرر ُكوَ  َسربُّوا اْلُقرْرآَ ، َوَمرْن أَ . ُمَتوار     رَع ذ  نْرزَلَرُه، فَرإ َذا تَ 

{ َوالَ ُتَخاِفللْت ِبَهللا}. فَرَيمْحررَمَع اْلُمْشررر ُكوَ  ر رَاَء َرركَ { َوالَ َتْجَهللْر ِبَصللالَِتكَ } :فَرَقرراَل اهلل  َرَورراَى ل َوب يِّرره  . َوَمررْن َجرراَء ب رره  
ل َك اجلَْْ َر : َعْن َأْمَحاب كَ  ْوُ ُ  اْلُقْرآَ ، َويَ جَتَْ ْر ذ  ِلكَ }َأتْ   .بَرْنَ اجلَْْ ر  َواْلُمَرافَرَتة  : يَرُقولُ { َسِبيالً  َوابْلَتِغ بَلْيَن ذ 

 

أُنْررز َل : رَالَررصْ { َوالَ َتْجَهللْر ِبَصللالَِتَك َوالَ ُتَخاِفللْت ِبَهللا}: يف  رَرْول رره  َعررزَّ َوَجررلَّ  ،رضرري اهلل عو ررا َعائ َشررَة  وعررن -56
َذا يف  الدَُّعاء    .ه 

 

 :تخريج الحديثين
بررات وي جت ررر باررا ك " "التفمحررن"أخرجرره البررراري يف كتررات ، و (333)احلررديث أخرجرره ممحررهلل  حررديث

، (1133")بررات ومرن سررورر برر  إسرررائيل" " فمحررن القرررآ "، وأخرجرره الرتمررذي يف كترات(3822")وي  افرص  ررا
وأمرررا ( 1010")برررات رولررره عرررز وجرررل وي جت رررر بارررا ك وي  افرررص  رررا" "ايفتترررا "وأخرجررره الومحرررائي يف كترررات
 .،وانفرد به(338)ممحهلل حديث عائشة فأخرجه 

 :شرح ألفاظ الحديثين
ظاهره أ  املراد بالاار هوا القراءر في را؛  هنرا جرزء مرن أجرزاء الارار فيكرو  مرن  ":َواَل َتْجَهْر ِبَصالَِتكَ "

 .وي جت ر بقراءر ما ك: ربيل اجملاز املرسل من إطاأ الكل وإرادر اجلزء، أو بتقدير مماف حمذوف  قديره
عائشرررة فمحررررت املرررراد بالارررار الررردعاء، ويكرررو  املرررراد بالارررار موواهرررا الهلل ررروي فالارررار ل رررة ويف حرررديث 

 .الدعاء
 .إسرار الكام، أي وي  تهللوها سراع : املرافتة ":َوالَ ُتَخاِفْت ِبَها"
 .أي ممحترف بالدعور وذلك ربل اجل ر  ا ":ُمَتواٍر ِبَمكَّةَ  َوَرُسوُل الِلِه "
 .أي ا ذ التوسل طريقاع لك بن اجل ر واملرافتة ":ِلَك َسِبيالً َوابْلَتِغ بَلْيَن ذ  "

 :من فوائد الحديثين
أول ا مررر يف مكررة مررن استمررواف ااسررام  مررا كررا  عهلليرره الورريب  لاحلررديث دليررل عهللرر :ىالفائللدة األوللل

مكتوبررة أو   مررحابه مررار ج ريررة لورهللررة ا ناررار فكررا  إذا مررهلل( برردأ ااسررام غريبرراع ) واملمحررهللمن وغربررة الرردين
 [2-1:املزمل]  ُقِم اَللَّْيَل ِإالَّ قَِلْيالً %يَاََأيلَُّها اَْلُمزَّمِّلْ  :ريام الهلليل وكانص واجبة عهلليه أول ا مر لقوله  واى
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عوررره القررررآ   ، ويرفرررع مرررو ه برررالقرآ  ليأخرررذ الارررحابة هوكرررا  أول ااسرررام يتررروارا عرررن املشرررركن بارررا
 موه غنه وا به ويوهللمهللويتوهللموا موه ليو

رَع  " :ما كا  عهلليه املشركو  من ااحلراد بييرات اهلل  وراى، لقولره لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثانية فَرإ َذا تَ 
ل ررَك اْلُمْشررر ُكوَ  َسرربُّوا اْلُقررْرآَ ، َوَمررْن أَنْرزَلَررُه، َوَمررْن َجرراَء ب رره   يف كتابرره مررا رررال املشررركو  عررن  ولقررد بررن اهلل  ورراى" .ذ 

 :ررول شراعر، ورولرهأنره نه أساطن ا ولن، وأنره ررول كراهن، و أنه رول البشر، و أنه سحر، و أ: وهل  عوهالقرآ ، كق
لَللْو َنَشللاُء َلُقْلنَللا ِمثْللَل َهللَذا ]وسررب القرررآ   ثررل هررذا هررو سررب ملررن أنزلرره ومررن جرراء برره، وكررانوا ، ]11:ا نفررال

قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا ِلَهل َذا اْلُقْرآِن َواْلغَلْوا وَ   :يادو  الواس عن القرآ  و او ه وتاعه كما رال  وراى
 .[23: فاهللص]  ِفيِه َلَعلَُّكْم تَلْغِلُبونَ 
جهللرب  لراعدر عظيمة من رواعد الدين وهي أ  درء املفاسرد مقردم عهللر لاحلديث دليل عهلل :الفائدة الثالثة

ارهللحة اجل رر برالقرآ  درءاع ملفمحردر سرب القررآ  ومرن جراء عرن م املااحل، ووجه ذلرك أ  اهلل  وراى هنرل الوريب 
حررديث البررات دليررل القاعرردر مررن و اهلل  ورراى،  برره، وهررذه راعرردر م مررة مررن رواعررد ا حكررام وأحرروال الرردعور إى

 لَه َعْدًوا بِغَْيلِر ِعْللمٍ َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّلِه فَلَيُسبُّوا اللَّ  : المحوة، ودليهلل ا من الكتات روله  واى
  [107:سورر ا نوام]. 

إذا خراف اانمحرا  إذا ج رر يف مرا ه أ  يُرؤذا أو أ  ُيمحرب الردين أو مرا أشربه "  :قال شيخنا العثيمين
إذا خراف أ  يُرؤذا، والثراين واجرب، إذا خراف أ  ُيمحرب الردين، ويف : رخارة يور : ذلك، فإنه يل ر؛ فا ول

انمحرا  لرو ترع شراراع يمحرب الردين غمرباع، أنره ي يو راه، ملراذا؟  نره إذا هنراه سريزداد؛  نره أ  ا لهذا دليل عهللر
 .يمحب غمباع، ليس عن راد وي عن إرادر

ي  فورل، : كذلك لو فرك أنه بن روم فاسقن، لرو  ردث عورده  بالردين لمحربوا الردين، ف ورا أيمراع نقرول
 (1/183)التوهلليق عهللل ممحهلل "أكرم الدين عن ألمحوة هؤيء

املارررهللحة و ورردفع املفمحررردر لقولررره  ررا   ارررل  التوسررل يف ا مرررور الرر لاحلررديث دليرررل عهللررر :الفائللدة الرابعلللة
أي  وسرل يف رراء رك لتجمرع برن مارهللحة تراع الارحابة  ]110:ااسرراء[ َوابْلتَلِغ بَللْيَن َذلِلَك َسلِبْيالً :  واى

الاروت وي إخفررات يُررذهب املارهللحة، فررإ     اررل القررآ  ودرء مفمحرردر سرب املشررركن لهللقرررآ ، برا مبال ررة يف 
 .املاهللحة بالتوسل فالومل عهللي القاعدر المحابقة

]  َوالَ َتْجَهللْر ِبَصللالَِتَك َوالَ ُتَخاِفللْت ِبَهللا :احلررديث فيرره سرربب نررزول رولرره  ورراى :الفائللدة الخامسللة
اهلل عو را أ  املرراد بره الردعاء،  ، وهو ما ذكره ابن عباس رضي اهلل عو مرا ، وذكررت عائشرة رضري[110:ااسراء

وا ظ ر واهلل أعهلل  ررول ابرن عبراس رضري اهلل عو مرا؛    ا مرل يف الكهللمرات الشررعية أهنرا  مرل عهللرل احلقرائق 
انظررررر  وهلليقررره عهللررررل ] الشررررعية، واملررررراد بالارررار يف ا يررررة الارررار املوروفررررة ي الررردعاء كمررررا ذكرررر شرررريروا الوثيمرررن

 ([1/183)ممحهلل 
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ك أيمرراع، أ  الرردعاء ا مررل فيرره ااسرررار ف ررو ا فمررل املرغررب برره يف الوارروص فقررد مررد  اهلل و ررا يؤيررد ذلرر
رَبَُّكلْم َتَضلرًُّعا اْدعُلوا  : وررال  وراى[ 1:سرورر مرر، ]   ِإْذ نَاَد   رَبَُّه نِلَداًء َخِفيالا :ى به زكريا فقال  واىا و

: ررال ا شروري  لويف الاحيحن عن أر موسر[ 33:سورر ا عراف]   ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  ۚ   َوُخْفَيةً 
يلا أيهلا النلاس " :واد ، ههللهللورا وكربنرا وار فورص أمروا وا، فقرال الوريب ل، فكوا إذا أشرفوا عهللركوا مع رسول اهلل 

 ىأربعللوا علللى أنفسللكم فللإنكم ال تللدعون أصللم وال سائبللاً, إنلله معكللم إنلله سللميع قريللب, تبللارك اسللمه وتعللال
 ."جده

ولقررد كررا  املمحررهللمو  لت رردو  يف الرردعاء ومررا يمحررمع هلرر  مرروت، أي مررا كانررص إي مهمحرراع :" رررال ابررن  يميررة
جممررررروع ]   رَبَُّكلللللْم َتَضلللللرًُّعا َوُخْفيَلللللةً اْدعُلللللوا  بيرررررو   وبرررررن ر ررررر  عرررررز وجرررررل وذلرررررك أ  اهلل عرررررز وجرررررل يقرررررول

 .حيمحن الرجوع إلي ا، مث ذكر ابن  يمية فوائد عديدر اخفاء الدعاء ([13/13)االفتاو 
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 َباُب اِلاْسِتَماِع ِلْلِقَراَءِة
 

ُّ : رَرالَ . {الَُتَحرِّْك بِِه ِلَسلاَنَك لِتَلْعَجلَل بِلهِ }: ، يف  رَرْول ه    َعْن اْبن  َعبَّاس   -53 رَن الترَّْوز يرل  َكراَ  الوَّريب  يُرَورال ُج م 
دَّرع، َكاَ  حُيَرُِّك َشَفتَرْيه ، فَأَ  نَلا َجْمَعلُه َوقُلْرآنُلهُ . الَ ُتَحرِّْك بِلِه ِلَسلاَنَك لِتَلْعَجلَل بِلهِ } :نْرَزَل اهلل  َرَوراَى ش  : رَرالَ . {ِإنَّ َعَليلْ
رررصْ . فَرررإ َذا رَررَأْنَررراُه فَرررا َّب ْع رُرْرآنَرررهُ . مَجَْورررُه يف  َمرررْدر َك مُثَّ  َرْقررررَأْهُ  وَرررا أَْ   رَ . رَررراَل فَاْسرررَتم ْع َوأَْنا  َفَكررراَ  : ْقررررَأَُه، رَرررالَ مُثَّ إ  َّ َعهلَليرْ

ُّ َرُسوُل الهلّله   رْب يُل، رَررَأَُه الوَّيب  رْب يُل اْسَتَمَع، فَإ َذا اْنةهلََلَق ج   .َكَما أَرْررَأَهُ  إ َذا أَ َاُه ج 
 

 :تخريج الحديث
، وأخرجره الرتمرذي (3")3برات " "بدء الروحي"، وأخرجه البراري يف كتات (337)احلديث أخرجه ممحهلل 

 (1129" )بات ومن سورر القيامة" "فمحن القرآ  "يف كتات 
 :ظ الحديثشرح ألفا

سرربب الشرردر هيبررة املهللررك ومررا جرراء برره، وثقررل :"رررال الوررووي: "يُلَعللاِلأُل ِمللَن التلَّْنزِيللِل ِشللدَّةً َكللاَن النَّبِلليُّ "
واملشررررقة يف  يء اولررررة لهللشرررواملواجلرررة ا [3:املزمررررل ]   ِإنَّلللا َسللللنُلْلِقي َعَلْيلللَك قَلللللْواًل ثَِقلللياًل  :الررروحي، ررررال  ورررراى

 ([3/178)شر  الوووي ملمحهلل " ] ايهلله
الرروحي يف عهلليرره ولقررد رأيترره يوررزل :" حررديث عائشررة رضرري اهلل عو ررا يف الاررحيحن رالررصعهللررل ذلررك ويرردل 

 "بيوه ليتفاد عرراع جاليوم الشديد الربد، فيفا  عوه وإ  
يف ابترداء ا مرر إذا لُقرن القررآ  نرازع جربيرل القرراءر  وكرا  الوريب:" ررال ابرن حجرر ":َكاَن ُيَحلرُِّك َشلَفتَلْيهِ "

رالرررررره احلمحررررررن وغررررررنه، وورررررررع يف روايررررررة  "يتم ررررررا ممحررررررارعة إى احلفررررررظ لررررررئا يوفهللررررررص مورررررره شرررررريء و  يارررررررب حررررررت
" ويف روايرة الةرربي عرن الشرويب" ... يوجل بقراء ره ليحفظره" ولهللومحائي" وحيرك به لمحانه يريد أ  حيفظه"مذيرت لهلل

وكا ا مرين مرراد وي  ورايف برن حمبتره إيراه، والشردر الر   هللحقره يف ذلرك فرأُمر برأ  " حبه إياهعجل يتكهلل  به من 
َواَل تَلْعَجللْل  إليرره وحيرره، وُوعررد بأنرره آمررن مررن  فهللترره مورره بالومحرريا  أوغررنه، وحنرروه رولرره  وررال  ليواررص حرر  يُقمرر

 ([1/10)الفتح["] 113: طه سورر]   بِاْلُقْرآِن ِمن قَلْبِل َأن يُلْقَضى  ِإلَْيَك َوْحُيهُ 
نَللا َجْمَعللُه َوقُلْرآنُللهُ " أي رررراءر جربيررل بررالوحي "  َوقُلْرآنُللهُ  "أي نتكفررل جبمورره يف مرردرك فررا  ومحرراه  ":ِإنَّ َعَليلْ
 (.مجوه يف مدرك مث  قرأه) لكي  قرأه كما أُنزل ولذا فمحرها ابن عباس بقوله  مد 
ايسرتماع اامرر اء لرره، :" أي اسرتمع ملررا يُقرررأ عهلليرك وأناررص لره، رررال الوررووي ":فَلِإَذا قَلَرْأنَللاُه فَللاتَِّبْع قُلْرآنَللهُ "

َوِإَذا قُللِراَل اْلُقللْرآُن  : وااناررات المحرركوت، فقررد يمحررتمع وي يواررص، فهلل ررذا مجررع بيو مررا، كمررا رررال اهلل  ورراى
 .([3/177)هلل شر  ممح[" ]203: ا عراف]    فَاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُلْرَحُمونَ 

 :من فوائد الحديث
 .من شدر التوزيل القرآ  وحفظه مع ما لده  لعهلل احلديث دليل عهللل حرص الويب :ىالفائدة األول
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ضفظره لهللقررآ  ومجوره يف مردره وبيانره أوضرح  احلديث دليل عهللرل  كفرل اهلل  وراى لوبيره  :الفائدة الثانية
 .نيالتب

وهرو ا مرر بايسرتماع  لحق من حقوأ القرآ  وأدباع من آدابه حن يُتهللاحلديث دليل عهللل  :الفائدة الثالثة
بذلك حن التوزيل، وإذا كا  هذا حق القرآ  خارج الارار ف رو يف الارار مرن  له وااناات كما أُمر الويب 

وهررو وجرروت ااناررات لقررراءر  بررات أوى، ولررذا سرراأ ممحررهلل  هررذا احلررديث يف كتررات الاررار ليمحررتدل هلررذا املوررىن
مررن هررذا ايناررات  اامررام يف الاررار، و قرردم امرراف يف رررراءر املررأموم لهللفا ررة يف الاررار اجل ريررة وأهنررا  محررتثىن

لوجو را عهللررل املررأموم يف  ن َوِإَذا قُلِراَل اْلُقللْرآُن فَاْسللَتِمُعوا لَللُه َوَأْنِصللُتوا َلَعلَُّكللْم تُلْرَحُمللو   :الروارد يف رولرره  وراى
متفرق عهلليره إي إ  " ال صلالة لملن للم يقلرأ بفاتحلة الكتلاب" الرراجح لقرول الوريب  الاار اجل ريرة عهللرل القرول

 .عجز عو ا فالواجبات  محقل بالوجز
وأما حك  ايستماع لهللقرآ  يف مكا  ر را يةررأ عهلليره فيره انشر ال كمكرا  الومرل أو يف املكترب وحنوهرا مرن 

 م ماحكمه ؟ا ماكن الوامة، وكذا ايستماع له عود الووم مث يرتكه ويوا
ا وى لهللوبررد أ  يشررت ل بمحررماع القرررآ  و رردبر موانيرره ليحاررل عهللررل الرمحررة : فللالجواب عللن هللذا أن يقللال

 .["203: ا عراف] ن َوِإَذا ُقِراَل اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُلْرَحُمو  : املذكورر يف روله  واى
الررذي ر ررا يورررك لرره مررا يشرر هلله مررادام أنرره ، وسرره يف حمررل عمهللرره أو مكتبررهويبررأس بتشرر يل القرررآ  أثورراء جهلل 

وأمررا ، وحيرررص ررردر املمحررتةاع أ  يمحررمع القرررآ ، وعوررد اجلم ررور ي لررب عهلليرره ايسررتماع، راررد ايسررتماع ابتررداءع 
أمجررع )ا مررر في ررا عهللررل مررا إذا تررع القرررآ  يف الاررار،وكذا رررال اامررام أمحررد ابررن عبرراس ا مررر يف ا يررة فقررد محررل

ومحهللرررره بوررررض المحررررهللف عهللررررل الاررررار وامةبررررة مورررراع،  .[1/110امل رررر  (]الورررراس عهللررررل أ  هررررذه ا يررررة يف الاررررار
القررررطيب يف  فمحرررنه عرررن الوقررراش أنررره  يف  فمحرررنه كثرررناع مرررن ا ثرررار عرررن المحرررهللف  رررذا املورررىن، ونقرررل ابرررن كثرررن ونقرررل
انظرررر  فمحرررن القررررطيب ]  .وغرررن املكتوبرررةأمجرررع أهرررل التفمحرررن عهللرررل أ  هرررذا ايسرررتماع يف الارررار املكتوبرررة  :ررررال
 .[1/381و فمحن ابن كثن  2/231 فمحن الب وي  8/133

وإذا دعررص احلاجررة إى التحرردث مررع ال ررن أثورراء القررراءر، فيوب رري أ  ي هللررق املمحررجل، فقررد نررص الوهللمرراء عهللررل 
آَمنُللوا اَل تَلْرفَلعُللوا َأْصللَواَتُكْم  يَللا َأيلَُّهللا الَّللِذينَ  : موررع رفررع الارروت عهللررل القررراءر واحلررديث، أخررذا مررن رولرره  ورراى

ََ َأْعَمللاُلُكْم َوأَنللُتْم   اَل َتْشلللُعُرونَ فَلللْوَم َصللْوِت النَّبِلليِّ َواَل َتْجَهلللُروا لَللُه بِللاْلَقْوِل َكَجْهلللِر بَلْعِضللُكْم لِللبَلْعٍث َأن َتْحلللَب
 [2:احلجرررات ] ،يورر  الورريب -وكامرره : عوررد  فمحررن آيررة احلجرررات  هللررك رررال القرررطيب -  ،املررأثور بوررد مو رره

مثل كامه املمحموع من لفظه، فإذا ررا كامه وجب عهللرل كرل حاضرر أ  ي يرفرع مرو ه عهلليره، وي يوررك عوره،  
 .[8/133انظر  فمحن القرطيب ]كما كا  يهللزمه ذلك يف جمهللمحه عود  هللفظه به 
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 نَِّباُب اْلَجْهِر ِباْلِقَراَءِة ِفي الصُّْبِح َواْلِقَراَءِة َعَلى اْلِج
 

رْن  اْنةهللَرَق َرُسروُل الهللّره  . َعهلَلل اجلْ نِّ َوَما َرآُه ْ َما رَررَأَ َرُسوُل الهلّله  : ، رَالَ  َعن  اْبن  َعبَّاس   -54 يف  طَائ َفرة  م 
ررر رررَماء ، َوأُْرس  رررَياط ن  َوبرَرررْنَ َخررررَب  المحَّ يرررَل برَرررْنَ الشَّ ، َورَرررْد ح  رررد يَن إ َى ُسررروأ  ُعَكررراظ  رررُ ُب، َأْمرررَحاب ه  َعام  هلَلْص َعهللَرررْي  ُ  الشُّ

وَرا الشُّررُ بُ : َمرا َلُكررْ ؟ رَراُلوا: فَرَرَجَورص  الشَّرَياط ُن إ َى رَرررْوم   ْ ، فَرَقراُلوا رهلَلْص َعهلَليرْ وَروَررا َوبرَرْنَ َخررَب  المحَّررَماء ، َوأُْرس  يرَل بَريرْ . ح 
ررْن َشررْيء  َحررَدَث، فَاْضررر بُوا َمَشررار َأ اَ ْرك  : رَرراُلوا وَروَررا َوبرَررْنَ  َمررا َذاَك إ يَّ م  ررَذا الَّررذ ي َحرراَل بَريرْ َوَمَ ار بَرَ ررا، فَرراْنظُُروا َمررا ه 

رد يَن . َخرَب  المحََّماء ؟ فَاْنةهلََلُقوا َيْمر بُوَ  َمَشار َأ اَ ْرك  َوَمَ ار بَرَ ا َاَمرَة َوُهرَو ب َوْررل  َعام  َفَمرَّ الورََّفُر الَّرذ يَن َأَخرُذوا حَنْرَو هت 
، وَ  ررا تَ وُرروا اْلُقررْرآَ  اْسررَتَمُووا لَررُه، َورَرراُلواإ َى ُسرروأ  ُعَكرراظ  ررَذا الَّررذ ي َحرراَل : ُهررَو ُيَاررهللِّي ب َأْمررَحاب ه  َمرراََر اْلَفْجررر  فَرهلَلمَّ ه 

وَروَرا َوبرَرْنَ َخرررَب  المحَّرَماء ، فَرَرَجوُروا إ َى رَرررْوم   ْ  فَرَقراُلوا ْووَرا رُرْرآنرراع َعَجبراع : بَريرْ . ي إ َى الرُّْشررد  َفيَموَّرا ب رره  يَرْ رد  . يَرا رَرْوَموَررا إ نَّرا تَ 
 .{ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع نَلَفر  ِمَن اْلِجنِّ } :فَأَنْرَزَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ َعهلَلل نَب يِّه  حُمَمَّد  . َوَلْن ُنْشر َك ب َربرَِّوا َأَحداع 

 

ررْوُكْ  َمررَع َرُسررول  الهللّرره  : فَرُقهلْلررصُ   َسررأَْلُص ابْررَن َممْحررُوود  :  رَررالَ   َعهلْلَقَمررةُ  عررن -55 هللَررَة   َهررْل َشرر  َد َأَحررٌد م  لَيرْ
، فَرُقهلْلوَراَي، َول ك وَّا ُكوَّا َمَع َرُسول  الهلّله  : اجلْ نِّ؟ رَالَ  هلَلة ، فَرَفَقْدنَاُه، فَاْلَتَممْحَواُه يف  اَ ْود يَة  َوالشَِّوات  اْسرُتة َن : َذاَت لَيرْ

َوا ب   ررَاءَ أَو  اْغت يَل رَاَل فَب ترْ رْن ر بَرل  ح  َا رَرْوٌم، فَرهلَلمَّا َأْمرَبْحَوا إ َذا ُهرَو َجراء  م  هلَلة  بَاَت    ! يَرا َرُسروَل الهللّره  : رَراَل فَرُقهلْلوَرا. َشرِّ لَيرْ
َرا رَررْومٌ  هلَلة  بَراَت    َوا ب َشرِّ لَيرْ َواَك فَرهلَلْ  جنَ ْدَك، فَب ترْ فَلَذَهْبُت َمَعلُه, فَلَقلَرْأُت  َأتَلاِني َداِعلي اْلِجلنِّ,» :فَرَقرالَ . فَرَقْدنَاَك َفةهلََلبرْ

َلُكللْم ُكلللُّ َعظْللٍم ذُكِللَر »: قَللاَل فَللاْنطََلَق بِنَللا فََأرَانَللا آثَللاَرُهْم َوآثَللاَر نِيلَرانِِهْم, َوَسللأَُلوُه الللزَّاَد, فَلَقللالَ « َعلَلْيِهُم اْلُقللْرآنَ 
:  فَرَقرراَل َرُسرروُل الهللّرره  .«وَُكلللُّ بَلَعللَرٍة َعلَللف  لِللَدَوابُِّكمْ اْسللُم اهلل َعَلْيللِه يَلَقللُع ِفللي َأيْللِديُكْم؛ َأْوفَلللَر َمللا َيُكللوُن َلْحمللاً, 

 . «َفالَ َتْستَلْنُجوا ِبِهَما فَِإنلَُّهَما طََعاُم ِإْخَواِنُكمْ »
. إ داَورع ل َوضروئ ه وحاجترهأنره كرا  حَيمرُل مرَع الوريبِّ »:  وأما البراري فرواه من حديث أر هريرر، رواه ممحهلل  

ابغنِلي أحجلاراً اسلتنِفث بهلا, وال تلأتِني بعظلٍم : فقرال. أنرا أبرو هريررر: من هذا؟ فقرال: ُه  ا فقالفبيوما هَو يَتبو
فأَ يته بأحجار أمحهلل  ا يف طرَرف  ثرور حرت َوضروُص إ ى َجوبره ، مث انارَرفص، حرت إ ذا فَررغ َمشريُص مورُه . وال بَروثةٍ 
الجللِن, وِإنلله أتللاني َوفللُد جللنِّ َنِصلليبيَن ل ونِعللَم الجللنُّ ل  ُهمللا ِمللن طَعللامِ  :مررا بررال الوظرر  والرَّوثررة ؟ رررال: فقهللررص

 .«فسألوني الزاَد, فدَعوُت اللََّه لهم أن ال يمرُّوا بعظٍم وال بَروثِة إال َوَجدوا عليها طُعماً 
 

 :تخريج الحديث
برررررات اجل رررررر بقرررررراءر مرررررار " "ا ذا "، وأخرجررررره البرررررراري يف كترررررات(339)ابرررررن عبررررراس أخرجررررره ممحرررررهلل  
 (1121" )بات ومن سورر اجلن"" فمحن القرآ "، وأخرجه الرتمذي يف كتات(881)"الفجر
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، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف كترررات (330)وأمرررا حرررديث ابرررن ممحررروود فأخرجررره ممحرررهلل 
برررررات ومرررررن سرررررورر " " فمحرررررن القررررررآ "، وأخرجررررره الرتمرررررذي يف كترررررات (73")برررررات الوضررررروء بالوبيرررررذ" "الة رررررارر"

 (1237")ا حقاف
بررات ذكررر " " موارررب ا نارار" وروا البرراري بوحررو حرديث ابررن ممحرروود مرن حررديث أر هريررر يف كتررات

 (1730")اجلن
 :شرح ألفاظ الحديثين

أي رامدين سروأ عكراظ، والمحروأ  ؤنرث و رذكر ل ترا ، وعكراظ  رل يف : "َعاِمِديَن ِإَلى ُسوِم ُعَكاظٍ " 
ث ليررال، وبرره كانرررص  قررام سررروأ الورررت  وضررع موررره يقررال لررره واد بيورره وبررن الةرررائف ليهللررة، وبيورره وبرررن مكررة ثرررا

جتتمع يف المحوأ كل سروة يتفراخرو   را الورت ك ، وكانص   13(بهللدر احلوية اليوم) ا ُثيداء، سال شرأ الةائف
وحيمررها الشروراء وامةبراء، و قروم المحرروأ مربح هرال ذي القوردر، و محرتمر عشرررين يومراع، يقرال واُ رذت سرروراع 

 مررس عشرررر سرروة، وظهللررص إى سرروة  محررع وعشرررين ومائررة مررن اهلجرررر، فررررج إلي ررا امرروارج فو بوهررا  بوررد الفيررل
وفررررتح ( 3/132)وموجرررر  البهللرررردا  لهللحمرررروي( 311)انظررررر الررررروك املوةررررار لهللحمررررني مرررررررررررر .] فرتكررررص إى ا  

 ([2/323)املوو 
أي ُمورررع الشرررياطن ومرررردر اجلرررن مرررن ا خبرررار الررر  يف : "َوقَلللْد ِحيلللَل بَللللْيَن الشَّلللَياِطيِن َوبَللللْيَن َخبَلللِر السَّلللَماءِ "

 .المحماء عود املائكة
بمررر  الشرررن واهلررراء مجرررع شررر ات وهوشررروهللة نرررار سررراطوة  وفارررل مرررن بورررض ":َوُأْرِسلللَلْت َعلَلللْيِهُم الشُّلللُهبُ "

 .الكواكب
 .ارت كواية عن الكلأي سنوا يف ا رك كهلل ا، واملشارأ وامل :"فَاْضرِبُوا َمَشاِرَم اأَلْرِ  َوَمَغارِبَلَها"
بكمحر التاء، ريل هتامة املواطق ال   محاير البحرر احلمرر مرن جنرد ومكرة وجردر، :"الَِّذيَن َأَخُذوا َنْحَو تَِهاَمةَ "

انظرر .] الرريح د   وهرو شردر احلرر وركرو وأمهلل ا اس  لكل مكا  غن عال من براد احلجراز، تيرص هتامرة مرن الرتَّ 
 .([2/323)وفتح املوو ( 2/33)موج  البهللدا 

أي أنارتوا لره، والفررأ برن المحرماع وايسرتماع، أ  ايسرتماع  اررف : "فَلَلمَّا َسِمُعوا اْلُقْرآَن اْسَتَمُعوا َلهُ "
 .بالقاد واام اء  اف المحماع

أي رُترل سرراع، وال يهللرة بكمحرر ال رن هري ( اغتيرل) اسرتةن أي طرارت بره اجلرن، ومورىن: "اْسُتِطيَر َأِو اْسِتيللَ "
 .خفية القتل

 سرال شررري مكرة املكرمرة، كرا  الوريب (جبل الورور) لحراء جبل مكة املكرمة ويمحم:"َجاٍء ِمْن ِقَبِل ِحَراءَ "

 ربل أ  يأ يه الوحي يتوبد يف غار من هذا اجلبل، حيث كا  يرا الكوبة املشرفة موره، يقابهللره جبرل ثبرن، ولقرد
 ([2/211)وموج  البهللدا ( 190)رررررر انظر الروك املوةار مر.] ومل بويا  مكة إليه اليوم

 .ايستوجاء هو التة ر من أحد المحبيهللن باملاء:"َفالَ َتْستَلْنُجوا ِبِهَما"
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 .بفتح ا، كمةية ومةايا اإناء م ن من جهللد، ومجوه أداوَ : بكمحر اهلمزر:"ِإداَوةً "
 .أي اطهللب يل أحجاراع استوج  ا:"ابغِني أحجاراً استنِفث بها"
 .بفتح الراء وسكو  الواو، هي فمهللة ذات احلافر:"وال بَروثةٍ "
 ([8/182)الفتح"]نايبن بهللدر مش ورر باجلزيرر:" رال ابن حجر:"َوفُد جنِّ َنِصيبينَ "
 .أي  ا يَفُمُل من طوام اانس": فسألوني الزادَ "

 :من فوائد األحاديث
بررالقراءر حررن أم  جل ررر الورريبا حاديررث دليررل عهللررل مشررروعية اجل ررر يف مررار الارربح،  :ىالفائللدة األوللل

يف كترات الارار، بأمحابه وتاع اجلرن لقراء ره؛ وهرذا مرراد ممحرهلل  يف إيرراد حرديثي ابرن عبراس وابرن ممحروود  
 .ليمحتدل ملشروعية اجل ر بالقراءر يف الفجر، وفيه مشروعية مار اجلماعة يف المحفر موذ أول الوبور

قُللْل  :عو مررا فيرره ديلررة عهللررل سرربب نررزول رررول اهلل  ورراىحررديث ابررن عبرراس رضرري اهلل  :الفائللدة الثانيللة
 [1:اجلن ]   ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع نَلَفر  مَِّن اْلِجنِّ فَلَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا قُلْرآنًا َعَجًبا 

 .فيه مشروعية ايستجمار باحلجارر عود رماء احلاجة حديث أر هريرر  :الفائدة الثالثة
ا حاديررث في ررا ديلررة عهللررل أمررور عرردر  توهللررق برراجلن وبوررض املمحررائل املتوهللقررة برراجلن ميكررن  :لرابعللةالفائللدة ا

 : وضيح ا  ا يهللي
 قوا؟لِ لماذا سمِّوا جنَّا وممَّ خُ : المسألة األولى

 نْ ِمل هُ لُليلْ بِ قَ وَ  وَ ُهل مْ اكُ رَ يَلل نَّلهُ إِ : ررال  وراى ،ف ر  عرا  غيريب اسرتتاره  عرن الويرو ،: تو جّواع يجتواهن ، أي
 .]28:ا عراف[ مهُ نلَ وْ رْ تلَ  الَ  ثُ يْ حَ 

: احلجرر]  َواْلَجلانَّ َخَلْقنَلاُه ِملن قَلْبلُل ِملن نَّلاِر السَّلُموِم : هللقوا هرو الورار ررال  وراىوأمهلل   الذي موه خُ 
خلقلْت المالئكلة ملن ":  ررال رسرول اهلل : رالرصرضري اهلل عو را ، ويف محيح ممحرهلل  عرن عائشرة [28، 23

واجلررن عررا  غررن عررا  اانمحررا  وعررا  ، "لللق الجللان مللن مللارج مللن نللار, وخلللق آدم ممللا وصللف لكللمنللور, وخ
املائكررة، بيررو   وبررن اانمحررا  ررردر مشرررتك مررن حيررث اي ارراف باررفة الوقررل واادراك، والقرردرر عهللررل اختيررار 

 .طريق امن والشر، وخيالفو  اانمحا  يف أمور أمه ا أ  أمل اجلا  خمالف  مل اانمحا 
 هل خلقهم متقدم على خلق اإلنسان؟: المسألة الثانية
نَساَن ِمن َصْلَصلاٍل مِّلْن َحَملٍإ مَّْسلُنوٍن  : نو ؛ لقوله  وراى َواْلَجلانَّ َخَلْقنَلاُه ِملن  ﴾62﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
وعررن  ديررد املرردر ، وا يررة نررص عهللررل أ  اجلررن ُخهللقرروا ربررل اانررس[28، 23 :احلجررر]  قَلْبللُل ِمللن نَّللاِر السَّللُموِم 

إي مررا ورد عررن ، يرررا بوررض المحررابقن أهنرر  خهللقرروا ربررل اانمحررا  بررألفي عررام، وي دليررل عهلليرره مررن كتررات وي سررّوة
 .بوض ااسرائيهلليات
 هل أنكر الجن أحد؟: المسألة الثالثة

 .وأنكره  طوائف، والوارع والمرورر، دلص ناوص الكتات والمحوة عهللل خهللق  

 

http://tanzil.net/#15:26
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  خيررالف أحررد مررن طوائررف املمحررهللمن يف وجررود اجلررن، وي يف أ  اهلل أرسررل : " رمحرره اهلل  يقررول ابررن  يميررة
أّمرا أهرل الكتررات مرن الي رود والواررارا، ف ر  مقرّرو   رر   . ، ومج رور طوائرف الكفررار عهللرل إثبرات اجلررنحممرداع 

كاجل ميررررة ... ك، كمرررا يوجرررد يف املمحررررهللمن مرررن يوكرررر ذلرررك كرررإررار املمحرررهللمن، وإ  وجرررد فررري   مررررن يوكرررر ذلررر
 .واملوتزلة، وإ  كا  مج ور الةائفة وأئمت ا مقرّين بذلك

وهذا    وجود اجلن  وا رت به أخبار ا نبياء  وا راع موهللوماع بالمررورر، وموهللروم بالمررورر أهنر  أحيراء عقراء 
راضررراع رائمرررة باانمحرررا  أو غرررنه، كمرررا يزعمررره بورررض فررراعهللو  بررراارادر، برررل مرررأمورو  مو يرررو ، ليمحررروا مرررفات وأع

املاحدر، فهللما كا  أمر اجلن متوا راع عن ا نبياء  روا راع  ورفره الوامرة وامامرة، فرا ميكرن لةائفرة مرن املوتمحربن إى 
 [19/10: جمموع الفتاوا". ]الرسل الكرام أ   وكره  

وكررذلك مج ررور الكفررار كوامررة أهررل الكتررات،  مجيررع طوائررف املمحررهللمن يقرررو  بوجررود اجلررن،: " ورررال أيمرراع 
وكرررذلك عامرررة مشرررركي الوررررت وغررررنه  مرررن أويد حرررام، وكرررذلك مج ررررور الكوورررانين واليونرررا  مرررن أويد يافررررث، 

 [19/11جمموع الفتاوا " ]فجماهن الةوائف  قّر بوجود اجلن
 هل يمكن ألحد رؤيتهم؟: الرابعةالمسألة 

ولرريس يف هررذا نفرري ( عهللررل اجلررن ومررا رآهرر  مررا ررررأ رسررول : )رررال  يف حررديث البررات عررن ابررن عبرراس
، رآهرر  وهررو مقتمررل الررذهات مررع اجلرر  يف البررات يرروحي أ  الورريب   وحررديث ابررن ممحرروود، الرليررة مةهللقرراع 
كمرا يف حرديث ، وأمرر  مرن هرذا  ثُّرل اجلرن بارورر إنمحرا ، "أتاني داعي الجن فلذهبت معله: "حيث ررال 
اررة الشرريةا  حررن جرراءه باررورر فقررن يشرركو الفقررر والوالررة ويريررد أ  يمحرررأ مررن ور، عوررد البررراري أر هريرررر 

واختررراره شررريروا ، حلكمرررة أرادهرررا اهلل  وررراى فا مرررل أ  اجلرررن عرررا  غيررريب ييُررررو  لكرررن ررررد يُررررو  أحيانررراع ، الزكرررار
 ([2/173)التوهلليق عهللل ممحهلل  ] الوثيمن 

 . صفة خلق الجن: المسألة الخامسة
َوَلَقللْد َذرَْأنَللا   :رررال  ورراى، فهلل رر  رهللرروت وآذا  وأعررن، ي مررا عرفوررا اهلل  ورراى عهلليررهي يُوهللرر  مررن خهللق رر  إ

نلللسِ  َلُهلللْم قُللُلللوب  الَّ يَلْفَقُهلللوَن ِبَهلللا َوَلُهلللْم َأْعلللُين  الَّ يُلْبِصلللُروَن ِبَهلللا َوَلُهلللْم آَذان  الَّ  ِلَجَهلللنََّم َكِثيلللًرا مِّلللَن اْلِجلللنِّ َواإْلِ
 [189: ا عراف]  ُأولَل ِكَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ  ِكَك َكاأْلَنْلَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولَل   َيْسَمُعوَن ِبَها

ُهم ِبَصْوِتكَ  : لقوله  واىوهل  موت؛   [33:ااسراء]   َواْستَلْفِزْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمنلْ
ِّ ُكوَّرا إ َذا َحَمرْرنَا َمرَع ال: َعْن ُحَذيْلَفَة, قَلالَ ففي محيح ممحهلل  ، وهل  أيد   طََوامعرا َ ْ َنَمرْع أَيْرد يَرَوا َحرتَّ  وَّريب 

َجار يَررٌة َكأَنرََّ ررا  ُررْدَفُع،  يَرْبررَدأَ َرُسرروُل اهلل  َمررهللَّل اهللُ َعهلَلْيرره  َوَسررهللََّ  فَرَيَمررَع يَررَدُه، َوإ نَّررا َحَمررْرنَا َمَوررُه َمرررَّرع طََوامعررا، َفَجرراَءتْ 
، فَأَ  َرا يُرْدَفُع فََأَخرَذ ب يَرد ه ، فَرَقراَل َرُسروُل  َخَذ َرُسروُل اهلل  َفَذَهَبْص ل َتَمَع يََدَها يف  الةََّوام  ب يَرد َها، مُثَّ َجراَء أَْعررَار   َكَأ َّ

ِبَهللا َتِحلَّ ِإنَّ الشَّللْيطَاَن َيْسللَتِحلُّ الطََّعللاَم َأْن اَل يُللْذَكَر اْسللُم اهلِل َعَلْيللِه, َوِإنَّللُه َجللاَء ِبَهللِذِه اْلَجارِيَللِة لَِيْسلل» :اهلل  
 يَلَدُه ِفلي يَلِدي َملَع فََأَخْذُت بَِيِدَها, َفَجاَء ِبَهَذا اأْلَْعَراِبيِّ لَِيْسَتِحلَّ بِِه فََأَخلْذُت بِيَلِدِه, َوالَّلِذي نَلْفِسلي بِيَلِدِه, ِإنَّ 

 «يَِدَها
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"  :  رسرول اهلل َوَسرأَُلوُه الرزَّاَد فَرَقرالَ : "وفيره، ويأكهللو  ويشرربو ؛ حلرديث البرات حرديث ابرن ممحروود 
 ".َدَوابُِّكمْ َلُكْم ُكلُّ َعْظٍم ذُِكَر اْسُم اهلِل َعَلْيِه يَلَقُع ِفي َأْيِديُكْم َأْوفَلَر َما َيُكوُن َلْحًما وَُكلُّ بَلْعَرٍة َعَلف  لِ 

ِمينِللِه, ِإَذا َأَكللَل َأَحللدُُكْم فَلْلَيْأُكللْل بِيَ »: رَررالَ   ، أَ َّ َرُسرروَل اهلل بْررن  ُعَمرررَ ويف مررحيح ممحررهلل  مررن حررديث ا
 «َوِإَذا َشِرَب فَلْلَيْشَرْب بَِيِميِنِه فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يَْأُكُل ِبِشَماِلِه, َوَيْشَرُب ِبِشَماِلهِ 

 "فَاْنطََلَق بَِنا فََأرَانَا آثَاَرُهْم َوآثَاَر نِيَرانِِهمْ " :  رَالَ : وفيه، حلديث ابن ممحوود يف البات، ويةبرو 
هللَرةع َحرتَّ َأْمرَبَح، رَرالَ  ذُك رَر ع ْورَد َرُسرول  اهلل  : رَرالَ , املتفق عهلليرهحلديث ابن ممحوود ، ويبولو   :َرُجرٌل نَراَم لَيرْ

 «ِفي ُأُذنِهِ »: رَالَ  أَوْ , «َذاَك رَُجل  بَاَل الشَّْيطَاُن ِفي ُأُذنَلْيهِ »
رففري مرحيح ممحرهلل  عرن ، ويمحكوو  البيوت ويبيترو  في را َّ َمرهللَّل اهللُ َعهلَلْيره  َجراب ر  بْرن  َعْبرد  اهلل ، أَنَّرُه تَ  َع الوَّريب 

اَل َمِبيللَت َلُكللْم, : َدَخللَل الرَُّجللُل بَلْيتَللُه, فَللذََكَر اهللَ ِعْنللَد ُدُخولِللِه َوِعْنللَد طََعاِمللِه, قَللاَل الشَّللْيطَانُ  ِإَذا : "َوَسرهللََّ  يَرُقررولُ 
َأْدرَْكلُتُم اْلَمِبيلَت, َوِإَذا لَلْم يَلْذُكِر اهللَ ِعْنلَد : اَل الشَّلْيطَانُ َواَل َعَشاَء, َوِإَذا َدَخَل, فَلَلْم يَْذُكِر اهلَل ِعْنَد ُدُخوِلِه, قَل

 "َأْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت َواْلَعَشاَء : طََعاِمِه, قَالَ 
 .[2/171التوهلليق عهللل ممحهلل  ]واختاره شيروا الوثيمن ، وما سبق يؤيد أ  اجلن أجمحام وليمحص أعراك

   الوريب أ : ففري الارحيحن عرن أر هريررر ، احليوانرات لهللجرن و ا يدل عهللرل ذلرك أيمراع رليرة بورض
إذا سللمعتم صللياح الديكللة, فاسللألوا اهلل مللن فضللله, فإنهللا رأت ملكللاً, وإذا سللمعتم نهيللق الحمللار, ": رررال

 "فتعوذوا باهلل من الشيطان, فإنه رأ  شيطاناً 
سلللمعتم نبلللاح الكللللب ونهيلللق  إذا" : ررررال رسرررول اهلل : وروا أبرررو داود عرررن جرررابر برررن عبرررد اهلل، ررررال
 "الحمار, فتعوذوا باهلل, فإنهن يرون ما ال ترون

 . القرآن حجاب من عبث الجن واستراقهم السمع: المسألة السادسة
ففري أولره وررع اجلرنُّ يف حرنر وضرربوا ا رك شرررا وغربرا ليورفروا ، ويدل لذلك حديث ابن عبراس يف البرات

، القررآ  عهللرل أمرحابه يف مرار الفجرر جدوا أنه بمحبب رراءر الوريب و و ، سبب موو   من اسرتاأ خرب المحماء
ُسرهللةص ، وكرانوا كهللمرا أرادوا اسررتاأ المحرمع، (هذا الذي حال بيووا وبن خرب المحماء)واعرتفوا بذلك حيث رالوا 

محررتمع خرررب    الشرر ات جوهللرره اهلل  ورراى حرسرراع لهللمحررماء مررع املائكررة يقتررل اجلرر ِّ إذا أراد أ  ي، عهللرري   الُشررُ ب
َوَأنَّللا َلَمْسللَنا السَّللَماَء فَلَوَجللْدنَاَها ُمِلكَللْت َحَرًسللا َشللِديًدا : كمررا رررال  ورراى عررو  ، الرروحي حررن  توارهللرره املائكررة

َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اآلَن َيِجْد َلُه ِشَهابًا َرَصًدا. َوُشُهًبا  .[7:اجلن] َوَأنَّا ُكنَّا نَلْقُعُد ِمنلْ
 . طعامهم وطعام دوابهم: المسألة السابعة

َرُسروُل ففي مرحيح ممحرهلل  ررال ، ا مل أ  شياطن اجلنِّ يمحتحهللو  كل طوام   يُذكر اس  اهلل  واى عهلليه
ارِيَللِة لَِيْسلللَتِحلَّ ِبَهلللا ِإنَّ الشَّللْيطَاَن َيْسلللَتِحلُّ الطََّعللاَم َأْن اَل يُلللْذَكَر اْسللُم اهلِل َعَلْيلللِه, َوِإنَّلللُه َجللاَء ِبَهلللِذِه اْلجَ » :اهلل  

 يَلَدُه ِفلي يَلِدي َملَع فََأَخْذُت بَِيِدَها, َفَجاَء ِبَهَذا اأْلَْعَراِبيِّ لَِيْسَتِحلَّ بِِه فََأَخلْذُت بِيَلِدِه, َوالَّلِذي نَلْفِسلي بِيَلِدِه, ِإنَّ 
 «يَِدَها
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فهلل  يبح هلر  مررتوك التمحرمية،  طواماع كل عظ  ذكر اس  اهلل عهلليه، اجلن املؤموو  جول هل  الرسول وأما 
وروثررره طوامررراع ، ؛ فجورررل كرررل عظررر  ذُكرررر اسررر  اهلل عهلليررره هلررر  طوامررراويبقرررل مررررتوك التمحرررمية لشرررياطن كفررررر اجلرررن

وهرذا ، ولقرد مرنَّ اهلل عهللري   برأ   كرو  هرذه الوظرام أوفرر مرا  كرو  حلمراع بقردرر اهلل  وراى لوهلل را كرذلك، لدوا  
رسرول اهلل  َوَسأَُلوُه الزَّاَد فَرَقرالَ : "وفيه، في حديث البات حديث ابن ممحوودف، عظي  ردر ه جل وعاعهللل دليل 
 :  " َِدَوابُِّكمْ َلُكْم ُكلُّ َعْظٍم ذُِكَر اْسُم اهلِل َعَلْيِه يَلَقُع ِفي َأْيِديُكْم َأْوفَلَر َما َيُكوُن َلْحًما وَُكلُّ بَلْعَرٍة َعَلف  ل" 

عررن ايسررتوجاء بالوظررام وبالروثررة؛  نرره طوررام   هنررل الورريب   ويف حررديث ابررن ممحرروود وحررديث أر هريرررر
و نره ، وأخرذ أهرل الوهللر  مرن هرذا ديلرة مررحية عهللرل  رر، ايسرتوجاء بكرل طورام؛ يحررتام الوومرة، اجلرنِّ ودوا ر 

ن انظر التوهلليق عهللل ممحرهلل  لشريروا الوثيمر]فتحرميه بةوام اانس من بات أوى ، إذا حرم ايستوجاء بةوام اجلن
2/171]. 

 .تزاوج الجنِّ وتكاثرهم: المسألة الثامنة
لللم َيْطِمللثْلُهنَّ : ذلك بقولرره  ورراى يف أزواج أهررل اجلوررةلرر اسررتدل بوررض الوهللمرراءو اجلررن يقررع مررو   الوكررا ، 

 .اجلماع: والةمث يف ل ة الورت. [83: الرمحن] إنس  قبلهم وال جان  
  َأفَلَتتَِّخُذونَلُه َوُذرِّيلَّتَلُه َأْولِيَلاَء ِملن ُدونِلي َوُهلْم َلُكلْم َعلُدو   : قال  وراىف، وذكر اهلل  واى أ  لهللشيةا  ذريَّة

 .[30:الك ف]  بِْكَس لِلظَّاِلِميَن بََداًل 
 . زواج اإلنس من الجن: المسألة التاسعة

راع عرن ، ورد ذكر المحريوطي آثراراع وأخبراهواك  زاوج بن اجلن واانس أ يتحدث الواس يف املاضي واحلاضر 
 . المحهللف والوهللماء  دل عهللل وروع التواكح بن اانس واجلن

: جممروع الفترراوا".] وررد يتوراكح اانرس واجلرن ويولرد بيو مرا ولرد، وهرذا كثرن مورروف : " يقرول ابرن  يميرة
19/19]. 

  .؛ لكثرر الفمحاد من جوس اجلنِّ من الوهللماء كاحلمحن ورتادر واحلك  وإسحاأ اعةمج ذلك كرهو 
إى املوع من ذلك، واستدلوا عهللل مذهب   بأّ  اهلل امرّب عهللرل عبراده مرن اانرس بأنّره جورل هلر  وذهب روم 

للَنُكم مَّللَودًَّة  : أزواجرراع مررن جومحرر   َهللا َوَجَعللَل بَليلْ َوِمللْن آيَاتِللِه َأْن َخلَللَق َلُكللم مِّللْن َأنُفِسللُكْم َأْزَواًجللا لَِّتْسللُكُنوا ِإلَيلْ
ِلَك آَل   َورَْحَمةً   [22: سورر الروم ]    يَاٍت لَِّقْوٍم يَلتَلَفكَُّرونَ ِإنَّ ِفي ذَ 

وي اجل  إى اانمحريَّة؛ ، وي ميكن أ  يمحكن اانمحي إى اجلويَّة: "ورال، القولواختار شيروا الوثيمن هذا 
 .وأورد ا ية المحابقة[ 2/178التوهلليق عهللل ممحهلل  " ]يختاف ا مل واجلوس

وي  تحقررق  دث الترريلف واينمحررجام بررن الررزوجن يخررتاف اجلرروس،ورررع فررا ميكررن أ  حيرر وعهلليرره نقررول لررو
 .المحابقةالمحكن واملودر املشار إلي ما يف ا ية  احلكمة من الزواج؛ لودم  قق

ويظ ررر يل أنرره لرريس عهللررل وجرره المحرركن ، ي ُيمحررتبود وررروع هررذا التررزاوج لترروا ر ا خبررار فيرره سررابقا وحاضررراو 
 .ك يكو  م هللوبا عهللل أمرهوإ ا غالبا ماحب ذل، وايستقرار

 



 

 
 129 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

 هل الجنُّ يموتون؟: المسألة العاشرة
َهلللا فَلللاٍن ﴿ : رولررره  وررراى لومرررومميو رررو ؛  -ومرررو   الشرررياطن  -ي شرررك أ  اجلرررن  ﴾ 62ُكللللُّ َملللْن َعَليلْ

َقى  َوْجُه رَبَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم   [28، 23: الرمحن]  َويَلبلْ
أعوذ بعزتك, الذي ال إلله إال أنلت, اللذي ": يقرول كا ويف محيح البراري عن ابن عباس أ  الويب 

 ".ال يموت, والجن واإلنس يموتون
إي ما أخربنرا اهلل عرن إبهللريس، أنره سريبقل حيّراع إى أ   قروم  ،كما  قدم بيانه  أما مقدار أعماره  فا نوهللم ا

َعثُوَن قَاَل َأن  :المحاعة  .[13،13: سورر ا عراف]   قَاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِينَ  ﴾24﴿ِظْرِني ِإَلى  يَلْوِم يُلبلْ
 مساكن الجنِّ ومجالسهم: المسألة الحادية عشرة

 كاحلمامررررات سرررراتالوجا مواضررررع يف ويوجرررردو  والفهللرررروات، امرررررات يف كثررررنا يوجرررردو : "رررررال ابررررن  يميررررة
 رمحانيررة ي شرريةانية أحررواهل  و كررو  الشررياطن  رر   قرررت  الررذين والشرريو . واملقررابر والقمررامن واملزابررل واحلشرروش

 مرأوا  هنرا في را الارار عرن برالو ي ا ثرار جراءت ورد. الشياطن مأوا هي ال  ا ماكن هذه إى كثنا يأوو 
. موورراه يوقررل ي  وبررد إنرره: رررال مررن ومررو  . الوجاسررات مظوررة هنررابكو  الو رري عهللررل مررن مررو   والفق رراء الشررياطن
 إى ذريورررة ذلرررك أ  املقرررربر ويف الشرررياطن مرررأوا أهنرررا ذلرررك وحنرررو اابرررل وأعةرررا  احلمرررام يف الوهللرررة أ  والارررحيح

 .[19/31جمموع الفتاوا ] ."لهللشياطن مأوا أيما  كو  املقابر أ  مع الشرك
،   أهن  ي خيالةو  الوراس ويردخهللو  بيروهت  ويشراركوهن  أطومرت  وي يو، محاكن من حيث ا ملامل هوهذ

ملرررا رواه ممحرررهلل  مرررن  ،وي عهللرررل الةورررام، ي يُرررذكر عورررد دخولررره اسررر  اهلل  وررراى ذيبرررل يفوهللرررو  ذلرررك مرررع البيرررص الررر
َّ َمرهللَّل اهللُ َعهلَلْيره  َوَسرهللََّ  يَرُقرولُ حديث  رَع الوَّريب  َدَخلَل الرَُّجلُل بَلْيتَلُه, فَلذََكَر اهللَ ِعْنلَد  ِإَذا : "َجاب ر  ْبن  َعْبد  اهلل ، أَنَُّه تَ 

اَل َمِبيللَت َلُكللْم, َواَل َعَشللاَء, َوِإَذا َدَخللَل, فَللَللْم يَللْذُكِر اهللَ ِعْنللَد ُدُخولِللِه, : ُدُخولِللِه َوِعْنللَد طََعاِمللِه, قَللاَل الشَّللْيطَانُ 
 "َأْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت َواْلَعَشاءَ : ْذُكِر اهللَ ِعْنَد طََعاِمِه, قَالَ َأْدرَْكُتُم اْلَمِبيَت, َوِإَذا َلْم يَ : قَاَل الشَّْيطَانُ 

 قدرات من للجن اهلل أعطاه ما: المسألة الثانية عشرة
 :ذلك فمن ردراهت ، ذكر اهلل  واى يف القرآ  بوض ورد لهللبشر، يوة ا   ردرر اجلنّ  اهلل أعةل
 :واالنتقال الحركة سرعة: أوالً 

 بيرص إى الريمن مهللكرة عررش اة الوفريص من اجلن مع نيب اهلل سهلليما  حيوما  و د بإحمارويدل لذلك ر
قَاَل ِعْفرِيلت  مِّلَن اْلِجلنِّ َأنَلا آتِيلَك بِلِه قَلْبلَل َأن  : رال  واى جهللوسه، من الرجل ريام  تجاوز ي مدر يف املقدس

قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلم  مَِّن اْلِكتَلاِب َأنَلا آتِيلَك بِلِه قَلْبلَل َأن  ﴾39﴿ َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِوي  َأِمين   ۚ   تَلُقوَم ِمن مََّقاِمكَ 
لُلَوِني َأَأْشلُكُر َأْم أَ  ۚ   يَلْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ  َوَملن َشلَكَر   ْكُفلرُ فَلَلمَّا رَآُه ُمْسَتِقراا ِعنَدُه قَاَل َهل َذا ِملن َفْضلِل رَبِّلي لَِيبلْ
 .[30، 19: الومل]  َوَمن َكَفَر فَِإنَّ رَبِّي َسِني  َكرِيم   فَِإنََّما َيْشُكُر لِنَلْفِسهِ 

[ 83: الومحررراء]   ِإنَّ َكْيلللَد الشَّلللْيطَاِن َكلللاَن َضلللِعيًفا : وأمرررا رولررره  وررراى، وهرررذا يررردل عهللرررل رررروهت  أيمررراع 
 .بدنية ف ي أروا من اانسأما رو ه ال، فالكام هوا عن كيده المويف
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  :الفضاء مجاالت في اإلنسان سبقهم: ثانياً 
وفيره حمراولت   اسررتاأ المحرمع مرن المحرماء فحيرل بيرو   ، كما دل عهللرل ذلرك حرديث ابرن عبراس يف البرات

]  ا َوُشلللُهًبا َوَأنَّلللا َلَمْسلللَنا السَّلللَماَء فَلَوَجلللْدنَاَها ُمِلكَلللْت َحَرًسلللا َشلللِديدً  :ويقرررول اهلل  وررراى عرررو  ، وبرررن ذلرررك
 .[7:اجلن

إ  َّ : ُهَريْررررََر، يَرُقررولُ المحررمع، ففرري مررحيح البررراري مررن حررديث أر  اسرررتار   كيفيررة   الرسررول وضررح ورررد
َّ الهللَّه  َمهللَّل اهللُ َعهلَلْيه  َوَسهللََّ  رَالَ  َهلا ُخْضلَعانًا ِإَذا َقَضلى اللَّلُه اأَلْملَر ِفلي السَّلَماِء, َضلَرَبِت الَمالَِئَكلُة بَِأْجِنَحتِ : " َنيب 

الَحلقَّ, : َملاَذا قَلاَل رَبُُّكلْم؟ قَلاُلوا لِلَّلِذي قَلالَ : ِلَقْوِلِه, َكأَنَُّه ِسْلِسَلة  َعَلى َصْفَواٍن, فَلِإَذا فُللزَِّع َعلْن قُللُلوِبِهْم قَلاُلوا
َوَوَصلَف ُسلْفَياُن  -َذا بَلْعُضُه فَلْوَم بَلْعلٍث َوُهَو الَعِليُّ الَكِبيُر, فَلَيْسَمُعَها ُمْسَتِرُم السَّْمِع, َوُمْسَتِرُم السَّْمِع َهكَ 

َد بَلللْيَن َأَصللابِِعِه  فَلَيْسللَمُع الَكِلَمللَة فَليُلْلِقيَهللا ِإلَللى َمللْن َتْحتَللُه, ثُللمَّ يُلْلِقيَهللا اآلَخللُر ِإلَللى َمللْن  -ِبَكفِّللِه َفَحَرفَلَهللا, َوبَللدَّ
للَهاُب قَلْبللَل َأْن يُلْلِقيَلَهللا, َورُبََّمللا َأْلَقاَهللا َتْحتَللُه, َحتَّللى يُلْلِقيَلَهللا َعلَللى ِلَسللاِن السَّللاِحِر َأِو الَكلل اِهِن, فَلُربََّمللا َأْدَرَك الشِّ
َكللَذا وََكلَذا, فَلُيَصللدَُّم : َألَللْيَس قَلْد قَللاَل لَنَلا يَللْوَم َكللَذا وََكلَذا: قَلْبلَل َأْن يُْدرَِكلُه, فَلَيْكللِذُب َمَعَهلا ِمائَللَة َكْذبَلٍة, فَليُلَقلالُ 

 "ِتي َسِمَع ِمَن السََّماءِ بِِتْلَك الَكِلَمِة الَّ 
 إى الشرررياطن  محرررتمع برررأ  وذلرررك ا وى، الةريرررق مرررن عهللررري   أهرررو  بةريرررق المحرررمع اسررررتار   يكرررو  وررررد
  اهلل، ففي محيح البراري من حديث ردرها أحداث من يكو   ا الووا  إى ي بةو  الذين املائكة

ِّ َمررر َ رررا، َعرررن  الوَّررريب  رررَي الهللَّرررُه َعورْ  -الَمالَِئَكلللُة تَلَتَحلللدَُّث ِفلللي الَعنَلللاِن : " هللَّل اهللُ َعهلَلْيررره  َوَسرررهللََّ ، رَرررالَ َعائ َشرررَة َرض 
بِاأَلْمِر َيُكوُن ِفي اأَلْرِ , فَلَتْسلَمُع الشَّلَياِطيُن الَكِلَملَة, فَلتَلُقرَُّهلا ِفلي ُأُذِن الَكلاِهِن َكَملا تُلَقلرُّ  ،-الَ َماُم : َوالَوَوا ُ 

 "َعَها ِمائََة َكِذبٍَة الَقاُرورَُة, فَلَيزِيُدوَن مَ 
 :والتصنيع باإلعمار علمهم: ثالثاً 
: وم رارات وذكراء، رردرات، إى  تراج كثرنر بأعمرال لره يقومرو  فكانوا سهلليما ، لوبّيه سرر أنه اهلل أخربنا

 َرِ يْ لسَّلعِ اَ  ابِ ذَ َعل نْ مِ  هُ قْ ذِ نُ  انَ رِ مْ أَ  نْ عَ  مْ هُ نلْ مِ  غْ زِ يَ  نْ مَ وَ  هِ بِّ رَ  نِ ذْ إِ بِ  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بلَ  لُ مَ عْ يلَ  نْ مَ  نِّ جِ لْ اَ  نَ مِ و N  َهُ لَل نَ وْ لُلمَ عْ يل 
 .]11-12:سبأ[ رَّاِسَياتٍ  رٍ وْ دُ قُ وَ  ابِ وَ جَ الْ كَ  انٍ فَ جِ وَ  لَ يْ اثِ مَ تَ وَ  بَ يْ ارِ مَّحَ  نْ مِ  اءُ شَ ايَ مَ 

 :التشكل على قدرتهم: رابعاً 
نمحررا  فقرن ليمحرررأ مررن الشريةا  بشرركل إ جرراء فقررد واحليروا ، اانمحررا  بأشرركال التشركل عهللررل ررردرر لهللجرن

ويف محيح ممحهلل  مرن حرديث أر ذر ررال ، واحلديث يف محيح البراري، مال الزكار الذي كا  حيرسه أبوهريرر
 «اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد َشْيطَان  »: الويب مهللل اهلل عهلليه وسهلل 
 القرررل مرررورر وكرررذلك كثرررنا بارررور ه  تارررور واجلرررن الكرررات شررريةا  ا سرررود الكهللرررب " :قلللال ابلللن تيميلللة

 .[(32/ 19) الفتاوا جمموع" ]غنه من الشيةانية لهللقوا أمجع المحواد    ا سود؛
 أ  خشرية البيروت، حيرات رتل عن  الرسول هنل ولذا لهللواس، و ظ ر احليات بشكل اجلا  ورد  تشكل

ممحرهلل   و أمل هذه القارة الرواردر يف مرحيح، ورد يكو  يف رتهلله لهللحية هاكه أسهلل ، رد جوياع  املقتول هذا يكو 
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، أَنَُّه َدَخَل َعهلَلل َأر  َسو يد  اْمُْدر يِّ يف  بَرْيت ه ، رَالَ من حديث أر  فَرَوَجْد ُُه ُيَارهللِّي، َفَجهلَلمْحرُص أَنْرَتظ ررُُه َحرتَّ : المحَّائ ب 
، فَاْلتَرَفرصُّ فَرإ َذا  يَرة  اْلبَرْيرص  َن يف  نَاح  را يف  َعررَاج  َي َمَا َُه، َفمَحرم ْوُص َ ْر يكع َرْرتُرهلَلَ را، فََأَشراَر إ يَلَّ أَ   يَرْقم  َحيَّرٌة فَرَوثَرْبرُص   

ار ، فَرَقالَ  َكراَ  ف يره  : نَرَورْ ، رَرالَ : أَ َرَرا َهرَذا اْلبَرْيرَص؟ فَرُقهلْلرصُ : اْجهلل ْس َفَجهلَلمْحُص، فَرهلَلمَّا اْنَاَرَف َأَشاَر إ َى بَرْيص  يف  الدَّ
، رَررالَ  وَّررا َحررد يُث َعْ ررد  ب وُررْرس  ا َمررَع َرُسررول  اهلل  َمررهللَّل اهللُ َعهلَلْيرره  َوَسررهللََّ  إ َى اْمَْوررَدأ  َفَكرراَ  َذل ررَك اْلَفررَت َفَرَرْجوَرر: فَرررتع م 

ررُع إ َى أَْههلل رره ، فَاْسررَتْأَذنَُه   يَرْومعررا، فَرَقرراَل لَررُه َرُسرروُل اهلل  َيمْحررَتْأذ ُ  َرُسرروَل اهلل  َمررهللَّل اهللُ َعهلَلْيرره  َوَسررهللََّ  ب أَْنَارراف  الورََّ ررار  فَريَرْرج 
رَاَحُه، مُثَّ َرَجرَع فَرإ َذا "ُخْذ َعَلْيَك ِسلاَلَحَك, فَلِإنِّي َأْخَشلى َعَلْيلَك قُلَرْيظَلةَ "َمهللَّل اهللُ َعهلَلْيه  َوَسهللََّ   ، فََأَخرَذ الرَُّجرُل س 

َ را الررُّْمَح ل َيْةُووَرَ را ب ره  َوَأَمرابَرْتُه غَ  ررٌَر، فَرَقالَرْص لَرهُ اْمرَأَ ُُه بَرْنَ اْلَبابَرْن  رَائ َمرةع فَرَأْهَوا إ لَيرْ اْكُفرْف َعهلَلْيرَك ُرحْمَرَك َواْدُخرل  : يرْ
َيَّة  َعظ يَمة  ُمْوَةو يَة  َعهللَرل اْلف ررَاش  فَرَأْهوَ  ، َفَدَخَل فَإ َذا ض  َ را ب رالرُّْمح  فَانْرَتَظَمَ را اْلبَرْيَص َحتَّ  َرْوظَُر َما الَّذ ي َأْخَرَج   ا إ لَيرْ

ار  فَاْضررَةَرَبْص َعهلَلْيرره ، َفَمررا يُررْدَرا أَيرُُّ َمررا َكرراَ  َأْسرررََع َمْو عررا احْلَيَّررُة أَم  اْلَفررَت، رَررالَ ب رره ، مُثَّ َخرررََج فَررََكررزَُه يف   وَررا إ َى :  الرردَّ ئرْ َفج 
: مُثَّ رَرالَ « ْغِفُروا ِلَصلاِحِبُكمْ اْسلتلَ »: َرُسول  اهلل  َمهللَّل اهللُ َعهلَلْيه  َوَسهللََّ ، َفذََكْرنَا َذل َك َلُه َورُرهلْلَوا ادُْع اهللَ حُيْي يره  لَوَرا فَرَقرالَ 

ُهْم َشْيًكا, فَآِذنُوُه َثاَلثََة َأيَّاٍم, فَِإْن بََدا» َلُكْم بَلْعلَد َذلِلَك, فَلاقْلتُلُلوُه,  ِإنَّ بِاْلَمِديَنِة ِجناا َقْد َأْسَلُموا, فَِإَذا رََأيْلُتْم ِمنلْ
 «فَِإنََّما ُهَو َشْيطَان  

واملررراد حيَّررات البيرروت فقررل ، إ  هررذا احلكرر  خرراص باحليَّررات دو  غنهررا: ومررن فقرره هررذا احلررديث أ  يقررال
  بوردي وأ  املورزل، هرذا مرن  رجري أ  براهلل عهلليرك أرمحر : يقرال هلرا كرأ ، وإذهنا أ  نأمرها برامروج، دو  غنها

 .رتهللص أيام ثاثة بود رليص فإ . رتهللواك وإي شّرك عّوا
 ل ررادرت كررذلك، كانررص لررو  هنررا ممحررهللماع، جوّرراع  ليمحررص أهنررا كرردنا أ أنوررا أيررام ثاثررة بوررد رتهلل ررا يف والمحرربب

  ذاه القتررل؛ يمحررتحق ف ررو متمرررداع  كررافراع  جوّرراع  كانررص وإ  القتررل،  محررتحق ف رري حقيقيررة أفوررل كانررص فررإ  املوررزل،
 .املوزل  هل وإخافته

 الرسررول أ  لبابررة أر عررن البررراري مررحيح ففرري اسررتئذا ، برردو  يقتررل نرروع البيرروت جوررا  مررن ويمحررتثىن
 انظرر  ] "فلاقتلوه البصلر, ويلذهب الوللد, يسلقَ فإنله طُْفَيتَللْين؛ ذي أبتلر كلِ  إال الِجنان, تقتلوا ال": ررال

 ([10)كتات عا  اجلن والشياطن لهللشير عمر ا شقر ص 
وريرل ، هرو مقةروع الرذنب (ا بررت)و، جوس من احليات يكو  عهللرل ظ رره خةرا  أبيمرا ( ذو الةفيتن)و

انظرر .]أي مرن بةرن أمره وهرو محرل( الولرد يمحرقل)و، أي ميحو نروره (البار يمحقل)، ة القانر الذنبا برت احلي
 [3/137فتح الباري 

 الجنُّ مكلَّفون بالعبادة كاألنس: المسألة الثالثة عشرة
نلللَس ِإالَّ لِيَلْعبُللللُدونِ  : ويررردل لرررذلك ة مررررن وهرررذه هرررري ال ايررر[33: الرررذاريات]  َوَمللللا َخَلْقلللُت اْلِجللللنَّ َواإْلِ

 .خهللق  
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نلِس َألَلْم يَلْأِتُكْم  : مبكتراع  مو راع  واانس اجلن كفرر خماطباع  اهلل يقول القيامة يوم ففي يَلا َمْعَشلَر اْلِجلنِّ َواإْلِ
َوسَللرَّتْلُهُم اْلَحيَللاُة  ُرُسللل  مِّللنُكْم يَلُقصُّللوَن َعلَللْيُكْم آيَللاِتي َويُنللِذُروَنُكْم ِلَقللاَء يَلللْوِمُكْم َهللل َذاقَاُلوا َشللِهْدنَا َعلَللى  َأنُفِسللَنا

نْلَيا َوَشِهُدوا َعَلى  َأنُفِسِهْم َأنلَُّهْم َكانُوا َكاِفرِينَ   [110:ا نوام]  الدُّ
 .ويبهلل    يوذره  من جاءه  رد وأنه اجلن، اهلل شرع بهللوغ عهللل دليل ا يات هذه ففي

أَُمٍم َقْد َخَلْت ِملن قَللْبِلُكم مِّلَن اْلِجلنِّ قَاَل اْدُخُلوا ِفي  :  وراى روله الوار يف سيوذبو  أهن  عهللل والدليل
نِس ِفي النَّارِ  َوَلَقلْد َذرَْأنَلا ِلَجَهلنََّم َكِثيلًرا مِّلَن اْلِجلنِّ  : وررال [17: ا عرراف]   ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّة  لََّعنَلتْ  َواإْلِ

نللسِ   والرردليل. [11:هررود]  ِجنَّللِة َوالنَّللاِس َأْجَمِعللينَ أَلَْمللَ َنَّ َجَهللنََّم ِمللَن الْ  : ورررال ،[189: ا عررراف]  َواإْلِ
فَبِلَأيِّ آاَلِء رَبُِّكَملا  ﴾42﴿َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتاِن  : واى روله اجلوة يدخهللو  اجلن من املؤمون أ  عهللل

بَان  ويف مو مررا، المحررورر مةهللررع يف احلررديث    واانررس؛ لهللجررن هوررا مةرراتوا، [38، 33: الرررمحن ]  ُتَكللذِّ
، بره عهللري   امرب ملرا ذلرك يورالو  أهنر  ولروي اجلورة، سريدخهللو  بأهن  اجلن مؤم  عهللل اهلل من امتوا  المحابقة ا ية

 [2/173التوهلليق عهللل ممحهلل  ]واختاره شيروا الوثيمن 
أو أنرره بورد احلمحرات يكونررو  ، مررؤمو   هرل يردخل اجلورة وامراف يف، واامجراع مووقرد عهللرل أهنرر  مكهللفرو 

 وأ  ثوات مؤمو   هو جنا ه من الوار؟،  راباع كالب ائ 
 .والاوات أهن  يدخهللو  اجلوة وبه رال مج ور الوهللماء

 فرا واحلقيقرة احلرد يف اانرس  راثهللي ليمحروا فرإهن  ضمحب   والفروع با مول مأمورو  ف   : "رال ابن  يمية
 بررا مر التكهلليرف جروس يف اانرس مشراركو  لكرو   احلرد يف اانرس عهللررل ملرا ممحراويا عوره وهنروا بره مررواأ مرا يكرو 
 والفمحروأ الكفرر أهرل أ  يتورازعوا   وكرذلك. املمحهللمن بن نزاعا فيه أعهلل    ما وهذا. والتحر، والتحهلليل والو ي

 فرذهب مرو  ؛ ااميرا  أهرل يف  ورازعوا لكرن ا دميرن؛ مرن يردخهلل ا كمرا الورار لوذات يمحتحقو  مو   والوايا 
 حررديث يف وروي. اجلوررة يرردخهللو  أهنرر  إى: وحممررد يوسررف وأر وأمحررد والشررافوي مالررك أمررحات مررن اجلم ررور

 حويفرة أبرو مو   طائفة وذهب .{ يروهن  ي حيث من اانس يراه . اجلوة ربض يف يكونو  أهن } الةرباين رواه
جممررروع " ]الورررار مرررن الوجرررار ثررروا   ويكرررو  كالب رررائ   رابرررا يارررنو  مرررو   املةيورررن أ  إى - عوررره نقرررل فيمرررا -

 .[3/211الفتاوا 
 هل في الجن رسل؟ : المسألة الرابعة عشرة

بُورث إى امهللرق كافررة  ونبيورا ، وإ را نُرُذر أي يوررذروهن  مرن دعرار املرؤمون، أنره لريس فري   رسرل: الاروات
َوُأْرِسلللْلُت ِإلَلللى اْلَخْللللِق  : " رَرررالَ  ُهَريْرررررََر، أَ َّ َرُسررروَل اهلل   َأر  إنمحررر   وجرررو  ، ففررري مرررحيح ممحرررهلل  مرررن حرررديث 

ودل حرررديثي البرررات حرررديث ابرررن عبررراس وابرررن ممحررروود  رضررري اهلل عو مرررا أ  الوررريب , "َكافَّلللًة, َوُخلللِتَم بِلللَي النَِّبيُّلللونَ 
أرسل إى اجلن كما أرسل إى اانس؛ ولذا ذهب مو   ليدعوه  هلذا الدين. 

:  : فري   رسرل لقولره  وراى: فقيرل: وهرل فري   رسرل أم لريس فري   إي نرذر؟ عهللرل ررولن : " يميرةرال ابن 
  ْنِس َأَلْم يَْأِتُكْم ُرُسل  مِّنُكْم يَلُقصُّلوَن َعلَلْيُكْم آيَلاِتي َويُنلِذُروَنُكْم ِلَقلاَء يَللو قَلاُلوا  ِمُكْم َهلل َذايَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ
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الرسرل مرن اانرس؛ واجلرن فري   الورذر وهرذا أشر ر؛ فإنره أخررب : وريرل.  [110:ا نورام]   ُفِسَناَشِهْدنَا َعَلى  َأن
قَللاُلوا يَللا قَلْوَمنَللا ِإنَّللا  ، [29:ا حقرراف]   َولَّللْوا ِإلَللى  قَلللْوِمِهم مُّنللِذرِيَن  وأهنرر   عررو   با برراع ديررن حممررد 

: ا حقراف]  قًا لَِّما بَلْيَن يََدْيِه يَلْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َوِإَلى  َطرِيلٍق مُّْسلَتِقيمٍ َسِمْعَنا ِكَتابًا أُنِزَل ِمن بَلْعِد ُموَسى  ُمَصدِّ 
10]. 

ُهَملللللللا اللُّْؤلُلللللللُؤ َواْلَمْرَجلللللللانُ  : كقولررررررره  َألَلللللللْم يَلللللللْأِتُكْم ُرُسلللللللل  مِّلللللللنُكْم  : ررررررررالوا ورولررررررره  ]  َيْخلللللللُرُج ِمنلْ
[ 13:نرو ]   َعلَل اْلَقَملَر ِفليِهنَّ نُلورًا َوَجَعلَل الشَّلْمَس ِسلَراًجاَوجَ   :إ ا خيرج من املراحل وكقولره ،و [22:الرمحن

فديئهللره كثرنر مثرل مرا يف ممحرهلل  عرن عبرد اهلل : وأما التكهلليف برا مر والو ري والتحهلليرل والتحرر،. والقمر يف واحدر
ا آثللارهم أتلاني داعللي الجلن فلذهبت معله فقلرأت عللليهم القلرآن فلانطلقوا فأرانل" عرن الوريب  برن ممحروود

لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه يقع في أيدكم أوفر ما يكون وكل بعلرة : وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال
وذلللك لللكال يفسللد عللليهم طعللامهم وعلفهللم  "ال تسللتنجوا بللالعظم والللروث" ؛ فقررال الورريب علللف لللدوابكم

جممروع الفتراوا " ]يلذكر اسلم اهلل عليلهوهنا يبين أنما أباح لهم ملن ذللك ملا ذكلر اسلم اهلل عليله دون ملا للم 
3/213] 

 الجن مراتب في الصالح والفساد: المسألة الخامسة عشرة
ومررو   الكفرررر ، ومررو   الفمحررقة، ف رر  خيتهللفررو  يف اسررتقامت   وعمررل امررن مررو   الكامررل ومررو   دو  ذلررك

 .وه  ا كثر
 لحون ومنَّللا دون ذلللك كنَّللا طرائِللق قللدداً وأنَّللا منَّللا الصَّللا : رررال  ورراى عررن اجلررن الررذين اسررتمووا القرررآ 

، أي مو   الكرامهللو  يف الارا ، ومرو   أررل مراحاع، ف ر  مرذاهب خمتهللفرة، كمرا هرو حرال البشرر [11: اجلن]
َوَأمَّلا  ﴾24﴿ َفَملْن َأْسلَلَم فَُأولَلل ِكَك َتَحلرَّْوا َرَشلًدا ۚ   َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّلا اْلَقاِسلطُونَ   :ورال  واى عو  

أّ  مررررو   املمحررررهللمن، والظرررراملن أنفمحرررر   : أي[ 13،13: سررررورر اجلررررن]   اْلَقاِسللللطُوَن َفَكللللانُوا ِلَجَهللللنََّم َحطَبًللللا
 .، ومن ظهلل  نفمحه، ف و حةب ج و فقد جاء  ا فيه رشدهبالكفر، فمن أسهلل  مو  ، 
 من مظاهر عجز الجن وضعفه: رةة عشالمسألة السادس

 .ضعف سلطانهم على عباد اهلل الصالحين_ 2
، [33:ااسرراء]   وََكَفلى  ِبَربِّلَك وَكِلياًل  ِإنَّ ِعَباِدي لَلْيَس لَلَك َعلَلْيِهْم ُسلْلطَان   : روله  واى: يدل لذلك

َهلا ِفلي َشلك  َما َكلاَن لَلُه َعلَلْيِهم مِّلن ُسلْلطَاٍن ِإالَّ لِلنَلْعَلَم َملن و  :وروله َورَبُّلَك َعلَلى    يُللْؤِمُن بِلاآْلِخَرِة ِممَّلْن ُهلَو ِمنلْ
واعرررتف بررذلك حررن رررال ، ، فهللرريس لرره طريررق ونفرروذ عهللررل الارراحلن املرهللاررن[21:سرربأ]   ُكلللِّ َشللْيٍء َحِفللي   

ِإالَّ ِعبَلللاَدَك  ﴾39﴿ْسلللِويَلنلَُّهْم َأْجَمِعللليَن قَلللاَل َربِّ ِبَملللا َأْسلللَويْلَتِني أَلُزَيلِّلللَننَّ َلُهلللْم ِفلللي اأْلَْرِ  َوأَلُ  :اهلل  ورراى عوررره
ُهُم اْلُمْخَلِصينَ   [30، 19: احلجر]  ِمنلْ

ِإنََّملللا ُسلللْلطَانُُه َعلَلللى الَّلللِذيَن يَلتَلَولَّْونَلللُه َوالَّلللِذيَن ُهلللم بِلللِه : وبرررنَّ اهلل  وررراى سرررهللةانه عهللرررل َمرررْن يكرررو  فقرررال
 .[100: الوحل]  ْشرُِكونَ مُ 
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 .خوف الشيطان من بعث عباد اهلل وهربه منهم - 6
لومرر برن  فقرد جراء يف مرحيح البرراري ررال رسرول اهلل ، كروفه من عمر ، وهذا يدل عهللل ضوفه

 "كاً سير فجِّ والذي نفسي بيده, ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلى سلك فجَّ ":  امةات
 .ن بالمعجزاتاإلتيا عجزهم عن - 3

نللُس َواْلِجللنُّ َعلَللى  َأن يَللْأتُوا ِبِمثْللِل َهللل َذا اْلُقللْرآِن اَل يَللْأتُوَن ِبِمْثِلللِه َولَللْو   : رررال  ورراى قُللل لَّللِكِن اْجَتَمَعللِت اإْلِ
 :يف الرليا بالرسول  ايتمثهللو  وه  أيماع يوجزو  أ , [77: ااسراء]  َكاَن بَلْعُضُهْم لِبَلْعٍث َظِهيًرا

 "من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان ال يتمثل بي" :لاحيحن رال الويب في اف
 .حدودهم في الفضاءعجزهم عن تجاوز  - 4

يَلا َمْعَشلَر  :رال  وراى، ف   مع سرعت   وردرهت  وروهت  إي أ  هل  حدودا يف الفماء لو جتاوزوها هلهللكوا
نلللِس ِإِن اْسلللَتطَْعُتْم َأن  اَل تَنُفلللُذوَن ِإالَّ ِبُسلللْلطَاٍن  تَنُفلللُذوا ِملللْن َأْقطَلللاِر السَّلللَماَواِت َواأْلَْرِ  فَانُفلللُذوااْلِجلللنِّ َواإْلِ

بَاِن  ﴾33﴿ ]  ُشلللَواظ  مِّلللن نَّلللاٍر َوُنَحلللاس  فَلللاَل تَنَتِصلللَرانيُلْرَسلللُل َعَلْيُكَملللا  ﴾34﴿فَبِلللَأيِّ آاَلِء رَبُِّكَملللا ُتَكلللذِّ
 [11،13،13:الرمحن
 .سلق وذكر اسم اهلل عليهفتح باب أُ عجزهم عن  - 5

 -أو أمسلليتم  -إذا كللان جللنح الليللل " :رررال رسررول اهلل : عررن جررابر بررن عبررد اهلل رررال يف الاررحيحن
ة مللن الليللل فحلللوهم, وأسلقللوا األبللواب, فكفللوا صللبيانكم, فللإن الشللياطين تنتشللر حينكللٍذ, فللإذا ذهللب سللاع

سطلوا اإلنلاء, وأوكلوا ":  ويف لفرظ ملمحرهلل  عرن جرابر, "واذكروا اسم اهلل, فلإن الشليطان ال يفلتح بابلاً مغلقلاً 
 "السقاء, وأسلقوا الباب, وأطفكوا السراج, فإن الشيطان ال يحِل سقاًء, وال يفتح باباً, وال يكشف إناء

 مَّة شياطين الجنِ مه: المسألة السابعة عشرة
نَسلاِن اْكُفلْر فَلَلمَّلا َكَفلَر  :رال  واى، م مت   الكربا هو إيقاع الوبد بالكفر َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلْْلِ

مرن فإ    يمحتةع أوروره  را دو  ذلرك ،  [13: احلشر]  قَاَل ِإنِّي بَِريء  مِّنَك ِإنِّي َأَخاُف اللَّلَه َربَّ اْلَعاَلِمينَ 
إن الشليطان قلد أيلس " :ررال رسرول اهلل : في محيح ممحهلل  عن جابر ررالف، الكبائر والبدع وسائر املوامي

أي بإيقررراع الورررداور والب مررراء بيرررو  ، ؛ "أن يعبلللده المصللللون فلللي جزيلللرة العلللرب, ولكلللن فلللي التحلللري  بيلللنهم
لَنُكُم اْلَعلَداَوَة َواْلبَلْغَضلاَء ِفلي اْلَخْملِر ِإنََّملا يُرِيلُد الشَّلْيطَاُن َأن  :وإغراء بوم   بربوض، كمرا ررال  وراى يُوِقلَع بَليلْ

 :وهررو يررأمر بكررل شررر، [91:املائرردر]  فَلَهللْل َأنللُتم مُّنتَلُهللونَ  َواْلَمْيِسللِر َوَيُصللدَُّكْم َعللن ِذْكللِر اللَّلللِه َوَعللِن الصَّللاَلةِ 
ومررن أهرر  الشرررور , [139: البقرررر]   اللَّلللِه َمللا اَل تَلْعَلُمللونَ ِإنََّمللا يَللْأُمرُُكم بِالسُّللوِء َواْلَفْحَشللاِء َوَأن تَلُقولُللوا َعلَللى 

رَراَل  ففري مرحيح ممحرهلل ، عوده  التفريق بن املؤمون كما  قدَّم ومن أه  أنواع ا عوده هرو التفريرق برن الرزوجن
َعلُث َسلَرايَا" :  َرُسوُل اهلل   نَلًة, ِإنَّ ِإبِْليَس َيَضلُع َعْرَشلُه َعلَلى اْلَملاِء, ثُلمَّ يَلبلْ ُه, فََأْدنَلاُهْم ِمْنلُه َمْنزِلَلًة َأْعَظُمُهلْم ِفتلْ

َمللا : َمللا َصللنَلْعَت َشللْيًكا, قَللاَل ثُللمَّ َيِجلليُء َأَحللُدُهْم فَليَلُقللولُ : فَلَعْلللُت َكللَذا وََكللَذا, فَليَلُقللولُ : َيِجلليُء َأَحللُدُهْم فَليَلُقللولُ 
َنُه َوبَلْيَن اْمَرَأتِِه, قَالَ   "نِْعَم َأْنَت : فَلُيْدنِيِه ِمْنُه َويَلُقولُ : تَلرَْكُتُه َحتَّى فَلرَّْقُت بَليلْ
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 .فالشيةا  حريص غاية احلرص عهللل ال واية وإبواد الوباد عن اهلداية وإفمحاد الوبادر
 الحلم من الشيطان: المسألة الثامنة عشرة

 :ال يخلو من ثالث أحوال جاءت في حديث أبي هريرة عند مسلمما يراه النائم 
  .وهلا آدات ستأيت، -جلعزو - من اهللررا بشهي و ، رليا ماحلة -1
 .ولن  مرر الوبد إذا امتثل آدا ا وستأيت، وهي من الشريةا ، رليا َ زين -2
 .فهلليمحص بشريء، أ  يرا ما حدَّث به نفمحه ربل نومه -1
 :ما جاء يف هذه ا حاديث، ن المحَُّون يف هذا الباتفم

َوَأنَللا ُكْنللُت : فَلَقللالَ , قَللاَل فَلَلِقيللُت َأبَللا قَلتَللاَدةَ  ,يَللا تُْمِرُضللِنيِإْن ُكْنللُت أَلَر  الرؤْ  :قللال عللن أبللي سلللمة 
فَلِإَذا رََأ  َأَحلدُُكْم , الرُّْؤيَلا الصَّلاِلَحُة ِملَن اللِلهِ » :يَلُقلولُ  , َحتَّلى َسلِمْعُت َرُسلوَل اللِلهِ , أَلَر  الرُّؤيَا فَلُتْمِرُضِني

َوِإْن رََأ  َملا َيْكلَرُه فَلْلَيْتِفلْل َعلْن َيَسلارِِه َثالَثلاً, َوْلَيتَلَعلوَّْذ بِاللِلِه ِملْن شللر , ُيِحلبُّ  َما ُيِحبُّ َفاَل ُيَحدِّْث ِبَها ِإالَّ َمنْ 
 .«َوالَ ُيَحدِّْث ِبَها َأَحداً فَِإنلََّها َلْن َتضلرهُ , الشليطَاِن َوشلرَها

َفَمللا ُهللَو ِإالَّ َأْن َسللِمْعُت َهلللَذا  ,ِمللْن اْلَجبَلللِ ُكْنللُت أَلََر  الرُّْؤيَللا َأثْلَقللَل َعلَلليَّ  َوِإنْ » : ورررال أبررو َسررهلَلمة
 .متفق عهلليه «اْلَحِديَث َفَما أُبَالِيَها

 فَلِإَذا َحلَلَم َأَحلدُُكْم ُحُلًملا َيَخافُلُه فَلْلَيْبُصلقْ  ,َواْلُحلُلُم ِملْن الشلليطَانِ , الرُّْؤيَا الصَّاِلَحُة ِمْن اللَّلهِ » :ويف رواية
 «وَّْذ بِاللَِّه ِمْن شلرَها فَِإنلََّها اَل َتضلرهُ َعْن َيَسارِِه َوْلَيتَلعَ 

َوَأْصللَدُقُكْم , ِإَذا اقْلتَلللَرَب الزََّمللاُن لَللْم َتَكللْد ُرْؤيَللا اْلُمْسللِلِم َتْكللِذبُ » :رررال عررن الوَّرريبِّ وعررن أر هريرررر 
ةِ  َوُرْؤيَلللا اْلُمْسلللِلِم ُجلللْزء  ِملللْن َخْملللٍس َوَأْربَِعلللينَ  ,ُرْؤيَلللا َأْصلللَدُقُكْم َحلللِديثاً  فَلُرْؤيَلللا : َوالرُّْؤيَلللا َثالَثَلللة  . ُجلللْزءاً ِملللَن النُّبُللللوَّ
فَلِإْن رََأ  َأَحلدُُكْم َملا , َوُرْؤيَلا ِممَّلا ُيَحلدُِّث اْلَملْرُء نَلْفَسلهُ , َوُرْؤيَا َتْحزِين  ِمَن الشليطَانِ , الصَّاِلَحِة ُبشلر  ِمَن الِلهِ 

 « ِبَها النَّاسَ  فَلْليَلُقْم فَلْلُيَصلِّ, َوالَ ُيَحدِّثْ  َيْكَرُه,
َوْلَيَتَحللوَّْل , وَ ْلَيْسلَتِعْذ بِاللِللِه ِملَن الشللليطَاِن َثالَثلاً » :ررال رسررول الهللّره  ،عوررد ممحرهلل  ويف حرديث َجراب ر  

 « َعْن َجْنِبِه الَِّذي َكاَن َعَلْيهِ 
َهللللا فَِإنلََّهللللا ِمللللْن اللَّللللِه ِإَذا رََأ  َأَحللللدُُكْم الرُّْؤيَللللا ُيِحبلُّ » :عوررررد البررررراري ويف حررررديث َأر سررررويد امُرررردريِّ 

َها  «فَلْلَيْحَمْد اللََّه َعَليلْ
 : وتحصَّل من األحاديث السابقة 
 :فإنه ُيمَحنُّ له أ  يفول ما يهللي، أ َّ من رأا رليا حمحوة( 1
 .-سبحانه–أ  حيمد اهلل عهللي ا؛  هنا موه  :أوالً 
 .وي خيرب  ا إي من حيب، أ  خيرب  ا :ثانياً 
 : فإنه ُيَسنُّ له أن يفعل ما يلي ,رأ  رؤيا يكرههاوأنَّ من ( 6
 .أو يوفث عن يمحاره ثاثاع ، يتفل :أوالً 
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أعروذ براهلل مرن الشرريةا  » :برأ  يقرول ،ومرن شررر مرا رأا ثاثراع  ،أ  يمحرتويذ براهلل  وراى مرن الشرريةا  :ثانياً 
 .(ثاث مرات)« ومن شررها
 : وإ  زاد عهللل ذلك بأ ،  ا ي  مرره كما أخرب الوَّيبُّ فإهن ،فإ  فول ذلك ،ي خيرب  ا أحداع أ :ثالثاً 
 .وهكذا، فإ  كا  ممحتهللقياع عهللل ظ ره فهلليو  عهللل جوبه، يتحوَّل عن جوبه الذي نام عهلليه :رابعاً 

 .أ  يقوم فياهللِّي ركوتن :خامساً 
وملَّرا ، زهنمرا برل  رضر ماوكيرف أهنمرا يريرا  الرليرا   رضي اهلل عو ما ومثهلله أبو سهللمة، و أمَّل رول أر رتادر

ررْن اجْلَبَررل  »: رررال أبررو سررهللمة، يف ذلررك طبَّقررا هرردي الوَّرريّب  َفَمررا ُهررَو إ يَّ أَْ  ، َوإ ْ  ُكْوررُص َ ََرا الرُّْليَررا أَثْرَقررَل َعهللَرريَّ م 
ْوررُص َهررَذا احْلَررد يَث َفَمررا أُبَال يَ ررا أ  يُةبِّررق هررذا اهلرردي ، وياررريبه القهللررق حيومررا يرررا مررا َيْكرررَه ،فحرررِّي  ررن ي ررت  ،«تَ 

 .«فَِإنلََّها اَل َتضلره»: الوَّبوي الذي فيه بشارر
 أساليب الشيطان في إضالل اإلنسان: المسألة التاسعة عشرة

 :الباطل تزيين - 2
 G نيْ ِعلمَ جْ أَ  مْ نلَّهُ يلَ وِ ْسلأَلُ وَ   ِ رْ أْلَ اَ  يِفل مْ ُهللَ  نَّ نَ يلِّلزَ أَلُ  يْ نِ تَ يلْ وَ سْ أَ  امَ بِ  بِّ رَ  الَ قَ : الورزر لرتّ  الشيةا  رال كما

 .]30-19:احلجر[ نيْ صِ لَ خْ مُ لْ اَ  مُ هُ نلْ مِ  كَ ادَ بَ عِ  إالَّ 
 سرحره مرن يمحرهلل  وي يكيرده، حرت دائمراع  الوقرل يمحرحر أنره مكايده ومن: " الادد هذا يف القي  ابن يقول

 أنفرع هرو الرذي الفورل مرن ويوفرره ا شرياء، أنفرع أنّره إليره خييرل حت يمره، الذي الفول له فيزين اهلل، شاء من إي
 القهللرب برن بره حرال وكر ! إنمحرا  مرن المحرحر  رذا فرب كر  اهلل، إي إلره فرا يمرره، أنّره له خييل حت له، ا شياء
 مررورر يف وأخرجرره احلررق وشرروع ممحتحمحرروة، مررورر يف وأبرررزه الباطررل جررا وكرر ! وااحمحررا  وااميررا  ااسررام وبررن

 !الوارفن عهللل الزغل من روج وك  ين،الوارد عهللل الزيوف من  رج وك ! ممحت جوة
 سررربل مرررن  ررر  وسرررهللك املتشررروبة، وا راء املرتهللفرررة ا هرررواء يف أربا رررا ألقرررل حرررت الوقرررول سرررحر الرررذي ف رررو
 ا رحررام، ورةيوررة ا مرروام، عبررادر هلرر  وزيررن م هللررك، بوررد م هللررك يف امل الررك مررن وألقرراه  ممحررهللك، كررل المررال

 بكتبره و كهللمره وعهللروه  وراى الررت بارفات الكفرر مرع باجلورات، لفوزبرا ووعرده  ا م رات، ونكرا  البوات، ووأد
 وحمحررن الورراس، إى التررودد رالررب يف املوكررر عررن والو رري برراملوروف ا مررر و رررك التوزيرره، رالررب يف ذلررك ووضررو  

 رالرب يف وسرهلل  عهلليه اهلل مهللل الرسول به جاء عما وااعراك ،( أنفسكم عليكم: )بقوله والومل مو  ، امهللق
 يوردرج الرذي املويشري الوقرل رالرب يف اهلل ديرن يف واادها  والوفاأ مو  ، أعهلل  هو من بقول وايكتفاء هلليد،التق
 .[1/110: إغاثة الهلل فا " ] الواس نب الوبد به

 عهلليرره، اهلل حرم ررا الرر  الشررجرر مررن ا كررل لرره و ررذا ا سررهللوت دخررل الشرريةا  عهللررل آدم عهلليرره المحررام فررزيَّن
 املائكررة، مررن مهللكرراع  أو اجلوررة، يف خالررداع  لوهللرره مو ررا ا كررل وأ  امهللررد، شررجرر هرري هررذه أ  لرره يررزع  برره زال فمررا
 .اجلوة من فررج أطاعه، حت
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 :والتفريَ اإلفرا  -6
 و فررريل،  قاررن إمررا: نزعتررا  فيرره ولهللشرريةا  إي بررأمر  اهلل أمررر ومررا: " املمحررألة هررذه يف القرري  ابررن يقررول

 فيرره وجررد فررإ  فيشرراّمه، الوبررد رهللررب إى يررأيت فإنّرره امةيئتررن، مررن الوبررد مررن ظفررر ا رر يبررايل فررا وغهللررّو، إفرررار وإمررا
 برررات لرره وفررتح والفتررور، والتررواين بالكمحررل وضررربه وأروررده، فثبةررره امةررة، هررذه مررن أخررذه و رخيارراع  و وانيرراع  فترروراع 

 .مجهللة املأمورَ  الوبد  رك ر ا حت ذلك، وغن والرجاء التأويات
رررّداع، حرررذراع  عورررده وجرررد وإ   الزائرررد، بايجت ررراد أمرررره البرررات، هرررذا مرررن يأخرررذه أ  وأيرررس وهنمرررة، و شرررناع  وج 
 وأ  ررردوا، إذا  رررد ي وأ  الورامهللن، عهللرل  زيرد أ  لرك ويوب ري هرذا، فروأ ومهتك يكفيك، ي هذا أ  له وسّول

 سرربواع، أنررص فاغمحررل مرررات، ثرراث ووج رره يديرره أحررده  غمحررل وإذا فرررتوا، إذا  فرررت ي وأ  أفةررروا، إذا  فةررر ي
 و ورردي واجملرراوزر، ال هللررو عهللررل فيحمهللرره والتورردي، اافرررار مررن ذلررك وحنررو هلررا، أنررص فاغتمحررل لهللاررار،  وضررأ وإذا

 .يقربه وأي دونه التقان عهللل ا ول حَيْم لُ  كما املمحتقي ، الارار
 لرراوزه بررأ  وهررذا مورره، يرردنو وي يقربرره بررأي هررذا: املمحررتقي  الارررار عررن إخراج مررا الرررجهللن مررن ومقارروده

. الوسرل ولرزوم حماربتره، عهللرل ورور وإميا  راسر، عهلل  إي ذلك من يُرْوجي وي امهللق، أكثر  ذا فب ورد ويتوداه،
 .[19ص: الايب الوابل] "  املمحتوا  واهلل

 :تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والكسل - 3
أ  رسررول اهلل مررهللل اهلل عهلليرره وسررهلل  : ر هريررررولرره يف ذلررك أسرراليب وطرررأ، ففرري مررحيح البررراري عررن أ

, إذا هللو نللام ثللالث عقللد, يضللرب  (مررؤخر الرررأس: القافيررة)يعقللد الشلليطان علللى قافيللة رأس أحللدكم : )رررال
مكللان كللل عقللدة, عليللك ليللل طويللل فارقللد, فللإن اسللتيق  فللذكر اهلل, انحلللت عقللدة, فللإن توضللأ, انحلللت 

 (طيب النفس, وإال أصبح خبيث النفس كسالنعقدة, فإن صلى, انحلت عقدة, فأصبح نشيطاً 
 :الوعد والتمنية - 4 

ملررا سرريارونه يف املمحررتقبل ، حررت يررروا أ  مررا أررردموا عهلليرره هررو الارروات وهررو يوررد الورراس باملواعيررد الكاذبررة،
 .]120:الومحاء[ راً وْ رُ سُ  الَّ إِ  انُ لشَّيطَ اَ  مْ هُ دُ عِ ا يَ مَ وَ  مْ هِ يْ نلِّ مَ يُ وَ  مْ هُ دُ عِ يَ  :رال اهلل  واى، املوهوم في رتوا بذلك

 :لْلنسان النصح إظهار - 5
يرردعو لهللمواررية متمحرررتا بهللبرراس الوارريحة بررأ  مررا سرريقدم عهلليرره خررن ، التمحرررت بهللبرراس الوارريحة حيهللررة شرريةانية

 .]21:ا عراف[ نيْ حِ لنَّاصِ اَ  نَ مِ لَ  امَ كُ لَ  نِّيإِ  امَ هُ مَ اسَ قَ وَ : فقال اهلل عوه، كما أرمح   دم عهلليه المحام، له
 :اإلضالل في التدرج -2

فالشيةا  يبدأ  ا يراه رريباع لهللوبد في ويه ليقع فيه مث هرو ل رز عهلليره برأخرا دوهنرا وشريئا فشريئا حرت يومرهلله 
 وأزاغ الشررريةا ، عهللررري  سرررهللل زاغررروا إذا أهنررر  عبررراده، يف اهلل سررروة و هللرررك ،إى أرارررل مرررا ميكرررن مرررن ال وايرررة والزيررر 

 .]3:الاف[ مهُ وبلَ لُ قلُ  اهللُ  اغَ زَ أَ  واْ اسُ زَ  مَّالَ فلَ : رهللو  
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 :أولياَءه المؤمنين تخويف -7
وأوليائرره، فيرررتك الوبررد اجل رراد وا مررر برراملوروف والو رري عررن املوكررر  جوررده مررن املررؤمون خيرروف أ  طرررره ومررن

وهرذا مرن أشر ر أسراليبه ، بمحربب خوفره مرن مرييت ي حقيقرة هلرا، وكل شر يدفوه عو  ، وكل خن يقدمه لهللوباد
 مْ هُ وْ افلُ َخلللتَ  الَ فَللل هُ اءَ يَللللِ وْ أَ  فُ وِّ َخللليُ  انُ طَ لشَّللليْ اَ  مُ ُكللللِ ذَ  انََّملللإِ : فقرررال هرررذا عرررن سررربحانه أخربنرررا وررررد، ملرررؤمونعهللرررل ا

 .]183:آل عمرا [ نيْ نِ مِ مُّؤْ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  نِ وْ افلُ خَ وَ 
 
 :لقاء الشبهاتإ -7

مرن  ات، وررد حرذرنا الرسرول ومرن أسراليبه يف إضرال الوبراد زعزعرة الوقيردر  را يهللقيره مرن شركوك وشرب 
يلأتي الشليطان أحلدكم ": ررال رسرول : عن أر هريرر ررال الاحيحنبوض هذه الشب ات ال  يهللقي ا، ففي 

 " .من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولْينتهِ : من خلق كذا وكذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: فيقول
 :االفتتان بالنساء  -9

ويف مررحيح ممحررهلل  مررن حررديث ، الومحرراء مررن الرجررال عهللررل أشررد فتوررة بوررده  رررك مررا أنرره  الرسررول أخربنررا
رَي َ َْورُس مَ  و يئَرةع هَلَرا، فَرَقَمرل َحاَجتَرُه، َجاب ر ، أَ َّ َرُسوَل اهلل  َمهللَّل اهللُ َعهلَلْيه  َوَسهللََّ  رََأا اْمررَأَرع، فَرأََ ل اْمرَأَ َرُه َزيْروَرَب، َوه 

ِإنَّ اْلَمللْرَأَة تُلْقبِللُل ِفللي ُصللورَِة َشللْيطَاٍن, َوتُللْدِبُر ِفللي ُصللورَِة َشللْيطَاٍن, فَللِإَذا َأْبَصللَر » :َقررالَ مُثَّ َخرررََج إ َى َأْمررَحاب ه ، فرَ 
واملقارود أ  الشريةا  يرزيِّن هرذه املررأر يف نفرس مرن  ,«َأَحدُُكُم اْمَرَأًة فَلْلَيْأِت َأْهَلُه, فَِإنَّ َذِلَك يَلُردُّ َما ِفلي نَلْفِسلهِ 

 .ويدعوه لافتتا   ا والوروع يف الش وريتتبو ا بباره 
 :والموسيقى الغناء -20
 عردو مكايرد ومرن: " القري  ابرن يقول واملوسيقل من الةرأ ال  حيرص عهللي ا الشيةا  غاية احلرص، ال واء

 ترراع: واملبةهللررن اجلرراههللن رهللرروت  ررا ومرراد والرردين، والوقررل الوهللرر  مررن نارريبه رررل مررن  ررا كرراد الرر  وماررايده اهلل
 الفمحرروأ عهللررل عاكفررة ولوهلل ررا القرررآ ، عررن  ررا القهللرروت ياررد الررذي ا رمررة، بررا يت وال ورراء والتارردية، املكرراء

 الوفروس الشيةا  به كاد والزىن، الهللوار ررية وهو الرمحن، عن الكثيف واحلجات الشيةا ، ررآ  ف و والوايا ،
 القرررآ   جهللرره وا ررذت وحيرره، فقبهللررص حمحرروه، عهللررل الباطهللررة الشرربه هلررا وأوحررل وغررروراع، مكررراع  هلررا وحمحرروه املبةهللررة،
انظر هذه ا ساليب وبورض املباحرث املتقدِّمرة إ  أردت ايسرتزادر يف [ ]1/232: الهلل فا  إغاثة] .... "م جوراع 

 .[كتات عا  اجلن والشيةا  لهللشير عمر ا شقر
 هل تجوز االستعانة بالجني المسلم في المباحات؟: المسألة العشرون

وربرل ذكرر امراف يبرد مرن ذكرر ، ألة من املمحائل القدمية وال  جرا في ا خاف بن أهل الوهلل هذه املمح
 :ايحرتازات ال  ر ا  ةرأ يف املمحألة وهي كما يهللي

 .ايستوانة باجل  يف احلاول عهللل شيء حمرَّم حمرمة باي فاأ: أويع 
 .ن وحنوه حمرمة باي فاأايستوانة باجل  بةريق حمرَّم كايعتداء عهللل ال : ثانياع 
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 .ايستوانة باجل  بشيء مبا  لكوه يفمي إى حمرَّم كالشرك وما دونه من ا رمات حمرَّم باي فاأ: ثالثاع 
الةرفرا  متفقررا  عهللرل أ  مرن لرريس لديره عهللرر   رام بديانرة ومررا  ومردأ مرن يررذهب إليره يف ممحررألة : رابوراع 

ب لشرص يعهلل  له بالشريوة والتاردي ملكائرد اجلرنِّ واسررترار   كأ  يذه، ايستوانة باجل  فا ياح له ذلك
 .ودخوهل  عهلليه  داخل خفية رد  فمي إى حمرم، لقهللب من ُسرِّروا له

وي  وأ  هذا ليس من هردي الوريب ، الةرفا  متفقا  أ  ا فمل عدم ايستوانة باجلن يف املبا : خاممحاع 
 .الاحابة وي التابون
 الستعانة بالجني في المباح جائزةأن ا: القول األول
 :واستدلوا

واسررتوانة اانمحرري برراجل  كاسررتوانة اانمحرري باانمحرري؛ إذ ي ، أ  ايسررتوانة برراجلن ا مررل في ررا اجلررواز -1
 .فرأ بيو ما مادام ايستوانة فيما أباحه اهلل  واى

، ومردره، حاله ومراحهبالفرأ بن استوانة اانمحي بإنمحي آخر ميكن له أ  يورف  :ونوق  االستدالل
 .وبن ج  خفي عن ا عن من الاوب التيقن ضاله وماحه ومدره

َفَسخَّْرنَا َلُه الرِّيَح َتْجِري  ﴿ :الوارد يف روله  واىاستدلوا باستردام سهلليما  عهلليه المحام لهللجن  -2
﴾، ويف روله  َوآَخرِيَن ُمَقرَّنِيَن ِفي اأْلَْصَفادِ  * اصٍ َوالشََّياِطيَن ُكلَّ بَلنَّاٍء َوَسوَّ  * بَِأْمرِِه رَُخاًء َحْيُث َأَصابَ 

 :ويف روله  واى ،﴾ َوِمَن الشََّياِطيِن َمْن يَلُغوُصوَن َلُه َويَلْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن َذِلَك وَُكنَّا َلُهْم َحاِفِظينَ  ﴿ : واى
ُهْم َعْن َأْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَِّعيرِ َوِمَن اْلِجنِّ َمْن يَلْعَمُل بَلْيَن يََدْيِه بِِإْذِن رَبِِّه  ﴿ يَلْعَمُلوَن َلُه * َوَمْن يَزِْغ ِمنلْ

ِمْن ِعَباِدَي  َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَماثِيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليل  
قَاَل ِعْفرِيت  ِمَن اْلِجنِّ َأنَا آتِيَك بِِه قَلْبَل َأْن تَلُقوَم  ﴿ :  واى من رول الوفريص له﴾، وما ذكره اهلل الشَُّكورُ 

 ﴾ ِمْن َمَقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِوي  َأِمين  
عرن أر هريررر عرن الوريب يف الارحيحن و ، بأ  هذا خراص بمحرهلليما  عهلليره المحرام: ونورش هذا ايستديل 
  تللاً مللن الجللن تفلللت البارحللة ليقطللع علللي صللالتي , فللأمكنني اهلل منلله فأخذتلله فللأردت أن إن عفري": ررال

َربِّ اْسِفلْر } أربطه على سارية من سواري المسجد , حتى تنظلروا إليله كلكلم فلذكرت دعلوة أخلي سلليمان 
 رذكر خاومرية ، ف رذا الوريب  ،متفرق عهلليره "فرددتله خاسلكاً { ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا الَّ يَنَبِغي أِلََحٍد مِّْن بَلْعلِدي 

فكيررف يمحررتجيز ممحرررهلل  أ  يرردخل هررذا البرررات ، و  يتوررد ذلرررك( ي يوب رري  حررد مرررن بورردي)سررهلليما  وأنرره ررررال 
 .استديي بفول نيب اهلل سهلليما  عهلليه المحام اماص به

ق عهللرل و التوهللير، 79/ 11جممروع الفتراوا ]. وشريروا الوثيمرن، و ن رال باجلواز شير ااسام ابرن  يميرة
وأمررا شرريروا الوثيمررن فررذكر ، وفرررأ بررن مررا أجرراز ابررن  يميررة اسررتوماله وبررن فوررل الررررار اليرروم، [2/191ممحررهلل  

وهللوم عورره يف الكتررب اجلررواز كمررا فررإ  مررح هررذا وإي فررامل، الرربوض أ  الشررير رررد  ورررف يف املمحررألة يف آخررر حيا رره
  .دَّم ق
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 .مةأن االستعانة بالجني في المباح محر : القول الثاني
 :واستدلوا

ْنِس يَلُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اْلِجنِّ فَلَزاُدوُهْم َرَهًقا ﴿  :رول اهلل  واىوموم ب_  1  ﴾ َوَأنَُّه َكاَن رَِجال  ِمَن اإْلِ
ْنِس  ﴿ :وبقوله  واى[. 3: اجلن[ َوقَاَل َويَلْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْسَتْكثَلْرتُْم ِمَن اإْلِ

ْنِس رَبلََّنا اْسَتْمَتَع بَلْعُضَنا بِبَلْعٍث َوبَلَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا قَاَل ال نَّاُر َمثْلَواُكْم َخاِلِديَن َأْولَِياُؤُهْم ِمَن اإْلِ
 .]127:ا نوام[ ﴾ ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِإنَّ رَبََّك َحِكيم  َعِليم  

بأ  املراد هو ايستوانة با رم وما يفمي إليه من الشرك وحنوه وهرو مراذكره املفمحررو   :لونوق  االستدال
 .أما املبا  فا يدخل في ا، عهللل هذه ا يات

وسيهللة إى عبادهت  و اديق  ؛    يف اجلن من هو كافر ومن هو ممحهلل  ومن  هذه ايستوانة أ  - 2
مراد عهللي   وي يمحألو ؛ و نه وسيهللة لاعتقاد في   والشرك، وهو هو مبتدع، وي  ورف أحواهل  فا يوب ي ايعت

 .وسيهللة لةهللب الوفع مو   وايستوانة   ، وذلك كهلله من الشرك
واملررراد هررو مررا كررا  ، فرروحن ي جنرروِّزه أيمرراع ، بأنرره مررت أفمررل إى حمرررم أو غهللررب عهللررل الظررن ذلررك :ونللوق 

 .مباحاع عود شرص يوثق به يف مدره وديوه
ومن الاوب جدا الومول امكانية لهللتيقن من  يكذبو  فقد يزع  أنه ممحهلل ، وهو كذات أهن _  1
 .فُي هللق هذا البات من أمهلله، مدره
 . ا سبق وأ  املقاود هو الذهات لشرص يوثق به و ا ي هللب الظن عهللل ماحه ومدره :ونوق  
من أئمة الدين أنه استومل وي التابون وي أحد  وي محابته  أنه   يثبص من فول الويب _  3

 .دخره اهلل عو  ااجلن، ولو كا  يف هذا خن ملا 
لوسرائل الر  وإ را هري وسريهللة مرن ا، بأ  هرذا ا مرر لريس مرن الوبرادات الر  يبرد في را مرن اي براع: ونوق 

 .أفمل وأوى ،  عدم ايستومالويشك عودنا أ، اعاع لاملنرا في ا ااباحة ا ب
 .] 1/807إ اف المحائل  ا يف الةحاوية من ممحائل [رأي الشير ا لباين يف  والقول باملوع هو

 :وهذا نصُّ الفتوا، وهو رأي الهللجوة الدائمة ال  برئاسة الشير ابن باز رمحه اهلل
 ارديق اجلرر  املتهللررّبس  باجلرا  يف مورفررة الورن أو المحررحر، وكررذلك  وسرئهللص الهللجوررة الدائمرة عررن ايسررتوانة 

 ا المححر والون والبواء عهللل دعواه؟باملريض بدعو 
. ي جتروز ايسرتوانة براجلن يف مورفرة نروع اامرابة ونروع عاج را؛    ايسرتوانة براجلن شررك: فكا  جوا ا

ْنِس يَلعُلوُذوَن ِبرَِجلاٍل ِملَن اْلِجلنِّ فَللَزاُدوُهْم َرَهًقلا ﴿ :رال اهلل  وراى وررال [. 3: اجلرن]﴾  َوَأنَُّه َكاَن رَِجال  ِمَن اإْلِ
نْل ﴿ : وراى نْلِس َوقَلاَل َأْولِيَلاُؤُهْم ِملَن اإْلِ ِس رَبلَّنَلا َويَللْوَم َيْحُشلُرُهْم َجِميًعلا يَلا َمْعَشلَر اْلِجلنِّ قَلِد اْسلَتْكثَلْرتُْم ِملَن اإْلِ

الِللِديَن ِفيَهللا ِإالَّ َمللا َشللاَء اللَّللُه ِإنَّ اْسللَتْمَتَع بَلْعُضللَنا بِللبَلْعٍث َوبَلَلْغنَللا َأَجَلنَللا الَّللِذي َأجَّْلللَت لَنَللا قَللاَل النَّللاُر َمثْلللَواُكْم خَ 
، وموررىن اسررتمتاع بومرر   برربوض أ  اانررس عظّمرروا اجلررن وخمررووا هلرر  [127: ا نوررام]﴾  رَبَّللَك َحِكلليم  َعِللليم  
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واستواذوا   ، واجلن خدموه   ا يريدو  وأحمروا هل  ما يةهللبو ، ومن ذلرك إخبراره  بوروع املررك وأسربابه  را 
املشررراير :ورَّرررع عهللرررل الفتررروا (يررره اجلرررن دو  اانرررس؛ وررررد يكرررذبو  فرررإهن  ي يؤمورررو ، وي لررروز  ارررديقهيةهللرررع عهلل

عبدالوزيز بن عبداهلل بن باز، وعبدالوزيز بن عبداهلل برن حممرد آل الشرير، وبكرر برن عبرداهلل أبرو زيرد، ومراحل برن 
 .(فوزا  الفوزا 

انظررر أيمررا فترروا أخرررا حررول املوضرروع لهللجوررة  .30، ص 131جمهللررة البيررا  الورردد   :الفترروا موجررودر يف]
 . ([10702) برر  (1/301) وانظر فتاوا الهللجوة الدائمة ، (1/302)يف فتاوي ا 

واهلل أعهللرر  القررول برراملوع؛    القررول برراجلواز يفمرري إى مفاسررد عديرردر كمررا هررو احلررال عوررد كثررن  واألقللرب
ا  احلكر  عهللرل حراهل  مرن كفرر أو إسرام أو نفرراأ أو مرن الرررار اليروم؛ و   اجلرن عرا  غيريب ياروب عهللررل اانمحر

مورفرة   فمحق أو ما ، فالومول لشيء متيقن من حرال اجلر  مروب جردا؛    احلكر  برذلك يكرو  بوراء عهللرل
، يسريما وأنرره يكثرر فري   الكرذت وامرداع والتقهللّررب،  امرة  هللق ر  وديرو   و قرواه ، وهررذا ي ميكرن الومرول إليره

ولبورده  عرن مازمرة ، واستمراره مفائ   عن ا عرن، يس دريقة  ظ ر مدا ماح  فمن الاوب  ديد مقاي
 .واهلل أعهلل ، املااحبة الظاهرر
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 َباُب اْلِقَراَءِة ِفي الظُّْهِر َواْلَعْصِر
 

يف  الرررَّْكَوتَرْن  اُ ولَيَرررْن   الظُّْ ررر  َواْلَوْاررر  يف  ُيَاررهللِّي ب وَررا، فَريَرْقرررَأُ   َكرراَ  َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ  َعررْن َأر  رَرتَرراَدَر  -52
ُوَوا ا يََة َأْحَياناع، وَكاْ  يَُةوُِّل يف  الرَّْكَوة  اُ وَى  م َن الظُّ  ل َك ب َفا  َة  اْلك َتات  َوُسوَر َرْن ، َوُيمْحم  ْ ر ، َويُرَقاُِّر الثَّان يَرَة، وََكرذ 

 .يف  الاُّْبح  
ُوَوا اْ يََة َأْحَيانعا، َويَرْقرَأُ يف  الرَّْكَوتَرْن  اْ ُْخَريَرْن  ب َفا  َة  اْلك َتات  ،   َة  اْلك َتات  َوُسورَر  َفاب  : ويف رواية   .َوُيمْحم 

 

 :تخريج الحديث
، (839")بررررات القررررراءر يف الظ ررررر" "ا ذا "، وأخرجرررره البررررراري يف كتررررات(331)احلررررديث أخرجرررره ممحررررهلل 
، وأخرجررررره الومحرررررائي يف  (897")برررررات مرررررا جررررراء يف القرررررراءر يف الظ رررررر" "الارررررار"توأخرجررررره أبرررررو داود يف كترررررا

ماجره يف كترات  ن، وأخرجره ابر(981")بات  ةويرل القيرام يف الركورة ا وى مرن مرار الظ رر " " ايفتتا "كتات
 (.729")بات اجل ر با ية أحياناع يف مار الظ ر والوار" "إرامة الاار والمحوة في ا"

 :لحديثشرح ألفاظ ا
( الرركوتن ا خررين) بيرائن  ثويرة ا وى، واملرراد  مرا الركورة ا وى والثانيرة، وكرذا رولره:"الرَّْكَعتَلْيِن اأُلولَيَللْينِ "

 .، واملراد  ما الركوة الثالثة والرابوةامثىن ا خر 
 (بفا ة الكتات وسورر )أي لكل ركوة سورر، بدليل الرواية ا خرا:"بَِفاِتَحِة اْلِكَتاِب َوُسورَتَلْينِ "
 .أي ل ر  ا يف مار الظ ر والوار حت ُيمحمو ا من خهللفه:"َوُيْسِمُعَنا اآليََة َأْحَياناً "

 :من فوائد الحديث
احلديث دليل عهللل مشروعية رراءر الفا رة يف كرل ركورة مرن الارار سررية كانرص أو ج ريرة  :الفائدة األولى

يف الظ ررر والواررر والارربح، ويف مجيررع الركوررات ا ربررع، وملررا  قرردم مررن      أبررا رتررادر ذكررر أ  هررذا فوررل الورريب
 "مث افول ذلك يف ما ك كهلل ا"حديث املمحيء يف ما ه وأمره بقراءر الفا ة وروله

احلررديث دليررل عهللررل مشررروعية رررراءر سررورر مررع الفا ررة يف الررركوتن ا وليررن مررن كررل مررار  :الفائللدة الثانيللة
ديث أر رتررادر يف البررات حيررث ذكررر اجل ريررة والمحرررية، ورررراءر المحررورر بوررد الفا ررة سرروة ج ريررة كانررص أو سرررية حلرر

الفا ررة؛  نرره خرراف  لويكررره ايرتاررار يف الاررار عهللرر":" اارورراع وشرررحه"عهللررل رررول مج ررور الوهللمرراء، رررال يف 
 ([1/132)كشاف القواع"]المحوة املمحتفيمة

ر بورررد الفا رررة وي لررروز لررره ذلرررك لوجررروت ايسرررتماع لقرررراءر وأمرررا املرررأموم يف اجل ريرررة فتقررردم أنررره ي يقررررأ سرررور 
 ،[203: ا عرررراف ]   َوِإَذا قُلللِراَل اْلُقلللْرآُن فَاْسلللَتِمُعوا لَلللُه َوَأنِصلللُتوا َلَعلَُّكلللْم تُلْرَحُملللونَ  :اامرررام؛ لقولررره  وررراى

 .و قدم بيا  املمحألة با دلة بود ثاثة عشر حديثاع من أول كتات الاار
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احلررديث دليررل عهللررل مشررروعية  ةويررل الركوررة ا وى عهللررل الثانيررة يف مررار الظ ررر والواررر : ثللةالفائللدة الثال
فظوورا أنره يريرد برذلك أ  يردرك الوراس :" والفجر، واحلكمة من ذلك جاءت يف روايرة أر داود، أ  أبرا رترادر ررال

 .([2/233)ر الفتح يبن حجرانظ.]، و   املأمومن يكونو  يف الركوة ا وى أنشل من الثانية"الركوة ا وى
احلررديث دليررل عهللررل جررواز اجل ررر با يررة أحيانرراع يف الاررار المحرررية الظ ررر والواررر، ورررول  :الفائللدة الرابعللة

، ويف هررذا ديلررة عهللررل مشررروعية ذلررك أحيانرراع، واحلكمررة مررن دليررل عهللررل  كرررار ذلررك مررن الورريب( أحيانرراع ) الررراوي
إمرررا لتوشرررريل نفمحررره، وإمرررا لتوشرررريل مرررن وراءه، وإمررررا _ اهلل أعهللررر و _ ولورررل هررررذا :" ذلرررك، ررررال شرررريروا الوثيمرررن

اعام رر  أنرره يقرررأ، ولرريس مررامتاع، وإمررا هلررذا كهللرره، وامل رر  أ مررن المحرروة أ  ُيمحررمع ا يررة أحيانرراع، سررواء يف مررار 
 ([1/193)التوهلليق عهللل ممحهلل " ] الظ ر أو مار الوار
مررن مررار  ا خرررين هللررل الفا ررة يف الررركوتناحلررديث دليررل عهللررل مشررروعية ايرتاررار ع :الفائللدة الخامسللة

ا يت مررا يرردل عهللررل جررواز الزيررادر  الظ ررر والواررر وكررذلك الوشرراء وثالثررة امل رررت، وورد يف حررديث أر سررويد 
 .سيأيت الكام عهلليهو عهللل الفا ة يف ا خرين 
بورض سررورر يف إ  ررراءر سررورر كامهللرة أفمرل مررن ررراءر : اسررتدل ضرديث البرات مررن ررال :الفائلدة السادسلة

 "فَريَرْقرَأُ يف  اُ وَى يف  الرَّْكَوتَرْن  اُ ولَيَرْن  ب َفا  َة  اْلك َتات  َوُسوَر َرْن  " الركوة لقوله
رراءر المحورر كامهللة، ور را ررأهرا يف الرركوتن، ور را رررأ أول المحرورر، وأمرا  كا  من هديه :" رال ابن القي 

 ([1/213)زاد الواد"] فظ عوهرراءر أواخر المحور وأوسة ا فهلل  حي
ولوررل مررراد ابررن القرري  أ  هررذا هديرره يف الفرررك أمررا الوفررل فقررد ثبررص أنرره ررررأ يف سرروة الفجررر آيررات مررن أثورراء 

ل آالر  يف  آَمنَّلا بِاللَّللِه قُلْولُلوْا الر  يف سرورر البقررر، ويف الثانيرة ُقولُلوا آَمنَّلا بِاللَّللِه  :المحورر يف الركوة ا وى
واحلديث يف محيح ممحهلل  من حديث ابن عبراس رضري اهلل عو مرا، والقاعردر أ  مرا ثبرص يف الوفرل جراز  عمرا 

،والمحروة [20: املزمرل ]  فَلاقْلَرُءوا َملا تَلَيسَّلَر ِملَن اْلُقلْرآنِ  يف الفرك ما   يررد خمارص ويؤيرد ذلرك رولره  وراى
المحررورر يف الررركوتن أو ررررأ مررا  يمحررر مراعيرراع أ رررر أ  يقرررأ يف كررل ركوررة سررورر ليتحقررق  رررابل المحررورر فررإ  شررق عهلليرره 

 .الورف املواسب يف كل ركوة ليرتابل موىن ا يات
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 باب يطول في الركعتين األوليين
 

َّ  َعررن  َأر  َسررو يد  اْمُررْدر يِّ و  -57  يف  ُكررلِّ َكرراَ  يَرْقرررَأُ يف  َمرراَر  الظُّْ ررر  يف  الرررَّْكَوتَرْن  اُ ولَيَرررْن    ، أَ َّ الوَّرريب 
ل ركَ  َويف  اْلَوْارر  يف  الررَّْكَوتَرْن  اُ ولَيَررْن  . رَْكَوة  َرْدَر َثاَث َن آيَةع، َويف  اُ ْخَريَرْن  َرْدَر مَخَْس َعْشرََر آيَةع، أَْو رَراَل ن ْارَف ذ 

ل كَ َويف  اُ ْخَريَرْن  رَ . يف  ُكلِّ رَْكَوة  َرْدَر ر رَاَءر  مَخَْس َعْشرََر آيَةع   رواه ممحهلل  .ْدَر ن ْاف  ذ 
 

ررري . َكانَرررْص َمررراَُر الظُّْ رررر   ُرَقرررامُ : ، رَرررالَ   َعرررْن َأر  َسرررو يد  اْمُرررْدر يِّ و  -58 ، فَريَرْقم  فَريَرْوةهلل رررُق َأَحرررُدنَا إ َى اْلَبق يرررع 
د  َوَرُسولُ  ُع إ َى اْلَممْحج   رواه ممحهلل  . يف  الرَّْكَوة  اُ وَى   الهلّله   َحاَجَتُه مُثَّ يَْأيت  أَْههلَلُه فَرَيتَرَوضَّأُ، مُثَّ يَرْرج 

 

 :تخريج الحديثين
" ، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود يف كتررات(332)ا ول أخرجرره ممحررهلل  حررديث أر سررويد

برررات عررردد مرررار الوارررر يف " "الارررار"، وأخرجررره الومحرررائي يف كترررات(703")نيبرررات  فيرررف ا خرررر " "الارررار
 (383")احلمر

، وانفررد بره عرن البرراري، وأخرجره الومحرائي يف كترات (333)ا خرر أخرجره ممحرهلل  ث أر سرويد وحردي
الارار "، وأخرجره ابرن ماجره يف كترات (982")بات  ةويل القيام يف الركوة ا وى من مار الظ رر" "ايفتتا "

 .(723")بات القراءر يف الظ ر والوار" "والمحوة في ا
 :شرح ألفاظ الحديثين

يف  فحرزنرررا ريامررره :" عورررد ممحرررهلل  ررررال أبرررو سرررويد اويف روايرررة أخرررر  ":لِّ رَْكَورررة  رَرررْدَر َثاَث رررَن آيَرررةع يف  ُكررر"
 .وردرها ثاثو  آية، وذلك يف كل ركوة من ا ولين" المحجدر( آ   وزيل)الركوتن ا ولين من الظ ر ردر

املكا  املتمحع، وي ُيمحرمل بقيوراع إي وفيره : بقيع من ا ركال"رال ابن ا ثن  ":فَليَلْنطَِلُق َأَحُدنَا ِإَلى اْلَبِقيعِ "
موضررع بظرراهر املديوررة فيرره ربررور أههلل ررا، كررا  برره شررجر ال ررررد، فررذهب وبقرري : شللجر أو أصللولها, وبقيللع الغرقللد

 .([1/381)وانظر موج  البهللدا  ( 73)مررررررررر( عبقع)ا ثن، مادر الو اية يبن "] اته
الوبررروي الشرررريف، وكرررا  أول ا مرررر مرررحراء واسررروة جرررزء مو رررا مقرررربر، وبقيت رررا والبقيرررع يقرررع شررررأ املمحرررجد 

 .يمحتومهللونه لقماء احلاجة حيث    كن ُكُوف يومئذ
 .من البول وال ائل ":فَليَلْقِضي َحاَجَتُه "

 :من فوائد الحديثين
ر والوارر و قردم احلديث دليل عهللل مشروعية  ةويل القراءر يف الركوتن ا ولين مرن الظ ر :الفائدة األولى

إى أ   ةويرررل ركوررر  الظ رررر ا وليرررن أكثرررر مرررن ركوررر  الوارررر ا وليرررن  ابيرررا  ذلرررك، إي أ  حرررديثي البرررات أشرررار 
ا خر املبال رة يف  ةويرل الركورة ا وى مرن الظ رر حرت إ  الرجرل ليرذهب قدار الموف، ويف حديث أر سويد  
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يف   املمحرجد ورسرول اهلل أههلله ويتوضأ مث يرجع إى ذهب إىإيل البقيع ويقمي حاجته بودما  قام الاار مث ي
 .من الظ ر سوة مودثرر رل الومل  ا الركوة ا وى

يقتمرري أ  الركوررة ا وى والثانيررة سررواء  قرردار القررراءر، وهررذا  ظرراهر حررديث أر سررويد  :الفائللدة الثانيللة
وكرررا  :" الثانيرررة حيرررث ررررال أبرررو رترررادر المحرررابق مرررن  ةويرررل الركورررة ا وى عهللرررل  خيرررالف حرررديث أر رترررادر 

مرررو   مرررن سرررهللك : ولرررذا اختهللرررف الوهللمررراء يف اجلررروات عرررن ذلرررك" قارررر الثانيرررةييةرررول الركورررة ا وى مرررن الظ رررر و 
يفوررل هررذا أحيانرراع، وهررذا أحيانرراع، وممحررهللك اجلمررع وجيرره؛  نرره  ممحررهللك اجلمررع بررن احلررديثن وهررو أ  رسررول اهلل

مع بن الدليهللن ف رو أوى مرن الرتجريح    اجلمرع يكرو  بره الومرل بكرل مرا من رواعد ا مول أنه مت أمكن اجل
ورد مررن الوارروص، أمررا الرتجرريح فيكررو  برره  رررك أحرردمها، و   الاررار  تكرررر يف اليرروم والهلليهللررة مخررس مرررات ورررد 

محروة واهلل  ووعص في ا ا فوال وا روال، وكذلك  تووع في ا القراءر عهللل الروج ن المحرابقن ف رو مرن برات  وروع ال
 .أعهلل 

كررا  يقرررأ زيرررادر عهللررل الفا ررة يف ا خررررين؛    الفا ررة سررربع احلرررديث دليررل عهللررل أنررره  :الفائللدة الثالثللة
يقرررأ يف ا خرررين ررردر مخررس عشرررر آيررة، و قرردم يف حررديث أر رتررادر أنرره ي يقرررأ إي  آيررات، وذكررر أ  الورريب 

 _:قولينبفا ة الكتات، ولذا اختهللف أهل الوهلل  عهللل 
أنه ي يُقرأ يف ا خرين إي بفا ة الكترات، اسرتدييع ضرديث أر رترادر وهرذا ررول أمرحات : لقول األولا

، واانارراف (1/173)انظررر اجملمرروع.]الرررأي ومالررك، وأحررد رررويل الشررافوي، وهررو الاررحيح مررن مررذهب احلوابهللررة
(2/77]). 

 "ا ررة الكتررات يف غررن الررركوتن ا وليررنأكثررر أهررل الوهللرر  يرررو  أ  ي  محررن الزيررادر عهللررل ف:" رررال ابررن ردامررة
 .([2/271)امل   ]

وهررررذا رررررول ، أنرررره يُقرررررأ مررررع الفا ررررة يف ا خرررررين، اسررررتدييع ضررررديث أر سررررويد يف البررررات: والقللللول الثللللاني
 .ورواية عن أمحد([ 1/111)انظر ا م ] الشافوي ا خر الذي نص عهلليه يف ا م

أ  هذا من بات التووع أحياناع يقرأ يف ا خرين مرع الفا رة وأحيانراع أ  يقال كما  قدم  واألظهر واهلل أعلم
 .ي يُقرأ عماع با دلة
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رْن َمراَ  ه   َسْوَداع  أَ َّ أَْهَل اْلُكوَفة  َشَكْوا ،  َعْن َجاب ر  ْبن  َتُرََر  -59 ، فَرذََكُروا م  فََأْرَسرَل . إ َى ُعَمرَر بْرن  امَْةَّرات 
رْن أَْمرر  الاَّراَر  . فَرَقد َم َعهلَلْيه   إ لَْيه  ُعَمرُ  َمرا َأْخرر ُم . إ ينِّ ُ َمرهللِّي    رْ  َمراََر َرُسرول  الهللّره  : فَرَقرالَ . َفذََكَر َلُه َما َعابُوُه ب ه  م 

َ ا إ ينِّ َ رُْكُد    ْ  يف  اُ ولَيَرْن  َوَأْحذ ُف يف  اُ ْخَريَرْن ، فَرَقالَ  قَ َذاَك الظَّنُّ ب كَ : َعورْ  .، أَبَا إ سح 
فَأرسَل موه رُجاع ر أو رجايع ر إ ى الكوفة  فمحأَل عوره أهرَل الكوفرة ، و  يَردَْع ممحرجداع إ يّ سرأَل عوره، : زاد البراري 
: فقراَم رجرٌل مرو   يُقراُل لره أُسرامُة برُن رَترادَر يُْكرىن  أَبرا َسرودَر ررال. حت دخرَل ممحرجداع ل بر  عربس  . َويُثووَ  َموروفاع 

ررُ  بالمحَّررو يَّة، وي يَوررد ُل يف الَقمرريَّةأ أَمررا َواهلل  : رررال سررودٌ . ّمررا إ ذ َنَشررْد َوا فررإ  َّ َسرروداع كررا  ي َيمحررُن بالمحررر يَّة ، وي يَقمح 
وكرا  . برالف َب   الهلّل  َّ إ   كا  عبُدَك هرذا كاذبراع رراَم ر يراءع َوُتورةع فَأط رْل عمررَُه، َوأَط رْل َفقررَُه، َوَعرِّْضرهُ :  ْدعَو َّ بَثاث  

براُه : ررال عبرُد املهللرك  . َشريٌر كبرٌن َمفترو ، أمرابَرْت  َدعروُر سرود: بَوُد إ ذا ُسئَل يقرول فأنرا رأيتُره بورُد ررد َسرقَل حاج 
 .مَّارعافَرَوزََلُه، َواْستَرْوَمَل َعهلَلْي  ْ  عَ : وفيه، «لهللجواري يف الةُّرأ  ي مزُهنَّ  َعهلَلل َعيويه  مَن الك رَب ، وإ نه لَيتورَّكُ 

 

 :تخريج الحديث
بررات وجرروت القررراءر لإلمررام " "ا ذا "، وأخرجرره البررراري مةررويع يف كتررات(331)احلررديث أخرجرره ممحررهلل 

، وأخرجرره أبررو داود يف كتررات (833" )واملررأموم يف الاررهللوات كهلل ررا يف احلمررر والمحررفر ومررا ل ررر في ررا ومررا خيافررص
برررات الركررروع يف الرررركوتن " "ايفتترررا "ائي يف كترررات، وأخرجررره الومحررر(701" )نيبرررات  فيرررف ا خرررر " "الارررار"

 (1001" )ا ولين
 :شرح ألفاظ الحديث

يف الكام مماف حمذوف، أا بوض أهل الكوفة، والكوفة مديوة يف الورراأ عهللرل هنرر  ":َأنَّ َأْهَل اْلُكوَفةِ "
 .ررالفرات، بواها املمحهللمو  يف ع د عمر بود أ  فتحوا الوراأ سوة أربع عشرر من اهلج

 ياهللي نأي أنه ي حيمح ":َفذََكُروا ِمْن َصالَتِهِ "
 .أي مثل مار رسول اهلل  ":ِإنِّي أُلَصلِّي ِبِهْم َصاَلَة َرُسوِل الِلهِ "
َها"  .بفتح اهلمزر وكمحر الراء أي ي أنقص عو ا ":َما َأْخرُِم َعنلْ
 ركوة ا وى والثانية أطيل القراءر في ماأي أسكن وأمكث يف ال ":ِإنِّي أَلرُْكُد ِبِهْم ِفي اأُلولَيَلْينِ "
وأخفرف " أي أحرذف الركرود والتةويرل فرأخفف في مرا ولرذا جراء يف روايرة البرراري"َوَأْحذ ُف يف  اُ ْخرَريَرْن  "

 .وليس املراد حذف القراءر كهلل ا وااخال  ا" يف ا خرين
قَ " لاروات هرو الرذي يُظرن برك، وأبرو إسرحاأ كويتره أي هذا الذي  قوله من ا ":َذاَك الظَّنُّ ِبَك, َأبَا ِإسح 

 .رضي اهلل عوه وأرضاه
 .أي يثوو  عهلليه بامن ":َويُثنوَن َمعروفاً "
 ([2/219)انظر الفتح . ]بوو عبس ربيهللة كبنر من ريس ":مسجداً لِبني عبسٍ "
 .الونأبو سودر بفتح المحن وإسكا   تهأي كوي بالبواء لهللمج ول يُكىن ":يُْكنى  أَبا َسعدةَ "
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المحرية بفتح المحن وكمحر الراء وهي القةوة من اجليش، وحيتمل أ   كو  مرفة  ":كان ال َيسيُر بالسرِيَّةِ    
انظررررر الفررررتح ] ررررذوف أي ي يمحررررن بالةريقررررة المحرررررية أي الوادلررررة، وايحتمررررال ا ول أمررررح واخترررراره ابررررن حجررررر 

(2/219]). 
وا بذلك  هنر  يكونرو  خامرة الومحركر وخيراره  مرن والمحرية رةوة من اجليش يبهلل  أرااها أربومائة، وت

 .([3/8)انظر عمدر القاري لهللوي . ]سيري أي الوفالشيء المحِّ 
أي يف امل رراو وبيررص املررال ي (:يةو وي يقمحرر  بالمحرر) أي يترهللررف عررن اجل رراد، (:ال يسللير بالسللرية)ومعنللي 

 .  بالتمحاويمحيق
 .عود الرتافع إليه أي احلكومة والقماء ":وال يَعِدُل في الَقضيَّة"
 .أي رام لناه الواس ويمحموو  ويش دو  ذلك عوه، ليكو  له بذلك ذكر ":قاَم رِياًء َوُسمعةً "
   ( وأطرل فقرره)أرذل الومر ويموف ررواه حمورة لره ي نومرة، بردليل مرا بورده ضيث يرد إى ":فَأِطْل عمَرهُ "

 .طول الومر مع طول الفقر أشد ما يكو  عهلليه الرجل
إشرارر لهللرردعور ( شرير كبرن)كرا  أسرامة إذا سرئل بورد ذلرك عرن حرال نفمحره، يقرول ":ن بَعلُد ِإذا ُسلكلَ وكلا"
 هنررررا  رررردخل يف عمرررروم ( أطررررل فقررررره)الرررردعور الثالثررررة، و  يررررذكر الرررردعور الثانيررررة وهرررري إشررررارر إى( مفتررررو )ا وى،
 (أمابت  دعور سود)روله

عرن إبرراهي  برن احلجراج  يوهللرل ، ويف روايرة أر لوسرورد مر  بذلك يف روايرة الةررباين مرن طريرق أسرد برن م
 .([3/7)انظر عمدر القاري" ]كبن فقن مفتو :فإذا سألوه رال"كامها عن أر عوانة ويف رواية

 .هو عبد املهللك بن عمن الراوي عن جابر بن ترر حديث البات ":قال عبُد الملكِ "
 :من فوائد الحديث
مشرروعية  ةويرل الررركوتن ا وليرن عهللرل ا خررين؛ ملرا  قردم بيانره مررن احلرديث دليرل عهللرل  :الفائلدة األوللى

 .أ  يف ا ولين  ُقرأ في ما سورر بود الفا ة  اف ا خرين
حرن شركا إليره أهرل  احلرديث فيره ُخهللُرق التثبرص يف ا خبرار املوقولرة، وهرو مرا فوهللره عمرر :الفائدة الثانيلة

الكوفررة يمحررألو  عورره، وخهللررق التثبررص خهللررق نبرروي ومبرردأ  وأرسررل إى سررأل سرروداع  الكوفررة سرروداع، فررإ  عمررر 
يَللا َأيلَُّهللا الَّللِذيَن آَمنُللوا ِإن َجللاءَُكْم  ررررآين يسرريما حررال الفررب أو اخررتار ا ررروال ونقررل الكررام، رررال اهلل  ورراى

رررأ اجلم رور [ 3:احلجررات]  َملا فَلَعْللُتْم نَلاِدِميَن فَاِسق  بَِنَبٍإ فَلَتبَليلَُّنوا َأن ُتِصليُبوا قَلْوًملا ِبَجَهالَلٍة فَلُتْصلِبُحوا َعلَلى  
وهررذا مررا فوهللرره عمررر ([ 3/218)انظررر اجلررامع  حكررام القرررآ  لهللقرررطيب" ]فتثبترروا"وررررأ محررزر والكمحررائي " َتبَليلَّنُللوافلَ "
وفيرره أ  اامررام إذا خرراف مفمحرردر وفتوررة أعظرر  ار كررب أخررف املفمحررد ن، وهررذا الررذي محررل عمررر ،  عهللررل

بررل زكرراه يف "ذاك الظررن بررك يررا إسررحاأ" وشرر د لرره بقولرره ع أنرره يوهللرر  أ  احلررق مررع سررود مرر عررزل سررود 
مع أنه   يكن فيه خهللل، و  يثبص ما يقد  يف وييتره وأههلليتره، وررد  هلذا عزله عمر:"آخر حيا ه، رال الوووي
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ودا إ  أمرررابص اامرررارر سررر: "ررررال أ  عمرررر اوالشرررور  ثبرررص يف مرررحيح البرررراري يف حرررديث مقترررل عمرررر 
 .([3/193)شر  الوووي ملمحهلل " ]فذاك، وإي فهلليمحتون به أيك  ما أمر، فإين   أعزله من عجز وي خيانة

وررد عرزل : وفيه جواز عزله وإ    يثبص عهلليه شيء إذا ارتمص لذلك املاهللحة، رال مالك"  :قال العيني
عمرردر " ]عزلرره حمحررماع ملررادر الفتوررة يرروم القيامررة، والررذي يظ ررر أ  عمررر عمررر سرروداع وهررو أعرردل مررن يررأيت بوررده إى

 .([3/9)القاري
وإ  اعررتك الوامرة  مرن ايرترداء برسرول اهلل الوريب أمرحات احلديث فيه ما كرا  عهلليره :الفائدة الثالثة

عهللررل المحرروة نتيجررة ج هلل رر   ررا فررإهن  ي لررابو ، فررإ  بوررض أهررل الكوفررة حررن شرركوا سرروداع، رررال سررود كمررا يف 
إين :" وهذا يبن ج ل الذين شكوه، ورال سرود لومرر رضري اهلل عو مرا" عرات بالاار؟ وهللم  ا " رواية ملمحهلل 

وبورض ا ئمررة ررد يُبتهللرل  ررن يويرب عهلليره  ةبيررق المحروة جل هللره فررا "  مرهللي  ر  مررار رسرول اهلل ومرا أخرررج عو را
طرررأ فررإ  المحرروة  ،  رراف مررا لررو عارضرره أهررل ا عررذار ليرررالف المحرروة  مررريوب رري أ  ليررب   ويرررتك سرروة الورريب 
 .الترفيف حيوئذ كما سيأيت رريباع 

جررل  ررا فيرره يف وج رره إذا   خيررف عهلليرره فتوررة بإعجررات ر جررواز مررد  ال لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الرابعللة
وحنوه، والو ي عن املد  يف الوجه إ ا إذا خيف عهلليه فتورة بإعجرات وحنروه وموره حرديث أر بكررر املتفرق عهلليره أ  

احلرديث، ويف املمحرألة ناروص  ردل عهللرل " وحيرك رةورص عورق مراحبك:"فقرال لره عود الويب رجاع مد  رجاع 
 .احلالن من املد  وعدمه وفق  ا كما  قدم من خوف الفتوة عهللل املمدو 

احلررديث فيرره التحررذير مررن دعررور املظهللرروم وجررواز الرردعاء عهللررل الظررا  املوررن، ووج رره أ   :الفائللدة الخامسللة
 براعرتاف الرجرل، وكرا  سرود  تادر بثاث فدعا عهلليه بثاث و ققص دعور سرود سوداع اهتمه أسامة بن ر

 "اللهم استجب لسعد إذا دعاك:" سون الرتمذي، رال الويب  يجمات الدعور، فف
واحلكمررة يف هررذه الرردعوات الررثاث، أ  أسررامة بررن رتررادر املررذكور نفررل عررن سررود الفمررائل  :"قللال العينللي

ي ) الشررجاعة الرر  هرري القررور ال مرربية حيررث رررال: ئل وأم ررات الكمررايت وهرريالررثاث الرر  هرري أمررول الفمررا
، واحلكمرة الر  هري كمرال القرور (ي يقمحر  بالمحروية) ، والوفة ال  هي القرور الشر وانية، حيرث ررال(يمحن بالمحرية

الرررثاث  ، فالثاثرررة  توهللرررق برررالوفس واملرررال والررردين، فقابرررل سرررود هرررذه(وي يوررردل يف القمرررية) الوقهلليرررة، حيرررث ررررال
: وهرو الفقرر، و را يتوهللرق بالردين: وهو طرول الومرر، و را يتوهللرق باملرال: بثاث مثهلل ا، فدعا عهلليه  ا يتوهللق بالوفس

 ([3/7)عمدر القاري" ]وهو الوروع يف الفب
 أليس هذا من الدعاء عهلليه بالوروع يف املواية بأ  يتورك لهللفب؟ :فإن قيل

الظرا  املورن  را يمحرتهللزم الروقص يف ديوره،  لجرواز الردعاء عهللر _أي حرديث البرات_وفيره"  :قال ابن حجر
نكايررة الظررا  وعقوبترره، ومررن هررذا القبيررل  ولرريس هررو مررن طهللررب وررروع املواررية، ولكررن مررن حيررث أنرره يررؤدي إى

 : مشروعية طهللب الش ادر وإ  كانص  محتهللزم ظ ور الكرافر عهللرل املمحرهلل ، ومرن ا ول ررول موسرل عهلليره المحرام
رَبلََّنا اْطِمْس َعَلى  َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى  قُلُلوِبِهْم َفاَل يُلْؤِمُنوا َحتَّى  يَلَرُوا اْلَعلَذاَب اأْلَلِليَم  لُّوا َعن َسِبيِلكَ رَبلََّنا لُِيضِ 
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  [ 77: يررونس]أي يف احلررديث مررن الفوائررد سررهللوك الررورع ([ 2/231)الفررتح " ]، وفيرره سررهللوك الررورع يف الرردعاء
..."  الهلّل ررر َّ إ   كرررا  عبرررُدَك هرررذا كاذبررراع رررراَم ر يررراءع َوُتورررةع فَأط رررْل عمررررَهُ  :"عهللرررق الررردعاء بقولررره يف الررردعاء    سررروداع 

 .احلديث، فهلل  يدع مباشرر وإ ا عهللقه بكونه كاذباع مرائياع 
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 والمغرب َباُب اْلِقَراَءِة ِفي الصُّْبِح
 

ُّ : ، رَالَ  َعْن َعْبد  الهلّله  ْبن  المحَّائ ب   -20 و َن، َحرتَّ َجراَء َمهللَّل لََوا الوَّيب  رَة، فَاْسرتَرْفَتَح ُسرورََر اْلُمرْؤم  َكَّ الاُّرْبَح   
َّ َسْوهلَلٌة فَررََكعَ  ُروَ  أخذت  الوَّيب   .وأما البراري فرواه ُمَوهللَّقاع  .ذ ْكُر ُموَسل  َوه 

َّ َعْمر و ْبن  ُحَرْيث   ويف حديث  .  التكوير  {َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ }: يَرْقرَأُ يف  اْلَفْجر   ، أَنَُّه تَ َع الوَّيب 
َّ : ، رَرالَ َجاب ر  ْبن  َتُرََر ويف حديث  وََكراَ  َمراَ ُُه،  .{م َواْلُقلْرآِن اْلَمِجيلدِ }َكراَ  يَرْقررَأُ يف  اْلَفْجرر  ب رر إ  َّ الوَّريب 
 ن  َمال ك  ُرْةَبَة بْ وبوحوه من حديث  .بَرْوُد، َ ْف يفاع 

ُّ : ، رَررالَ  أَْيَمرراع  َجرراب ر  بْررن  َتُرررَرَ وَعررْن  َسللبِِّح } رررررررب  : ويف روايررة) {َواللَّْيللِل ِإَذا يَلْغَشللى}يَرْقرررأُ يف  الظُّْ ررر  ب ررر  َكرراَ  الوَّرريب 
          .َويف  اْلَوْار  حَنَْو َذل َك، َويف  الاُّْبح  أَْطَوَل م ْن َذل كَ  ({اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى

رتَِّن إ َى : رَالَ  َأر  بَرْرزََر اْ َْسهلَلم يِّ ويف حديث  َكاَ  َرُسوُل اهلل  َمهللَّل اهللُ َعهلَلْيره  َوَسرهللََّ  يَرْقررَأُ يف  اْلَفْجرر  َمرا برَرْنَ المحِّ
 ومجيو ا رواها ممحهلل . اْلم ائَة  آيَةع 

 

َوْتررُه َوُهررَو يَرْقرررَأُ  رضرري اهلل عو ررا ب ْوررَص احْلَررار ث  إ  َّ أُمَّ اْلَفْمررل  : ، رَررالَ   َعررن  ابْررن  َعبَّرراس   -22 َواْلُمْرَسللاَلِت }تَ 
ررذ ه  المحُّررورَرَ  يَررا برُررَ َّ : فَرَقالَررصْ   {ُعْرفللاً  ررْرَ    ب ق رَاَء  ررَك ه  ْوررُص َرُسرروَل الهللّرره  . َلَقررْد ذَكَّ ررُر َمررا تَ  َررا يف  إ نرََّ ررا  خ  يَرْقرررَأُ   

 .اْلَمْ ر ت  
 .َما َمهللَّل بَرْوُد، َحتَّ رَرَبَمُه اهلل َعزَّ َوَجلَّ  مُثَّ : ويف رواية 

 

 .يَرْقرَأُ ب الةُّور ، يف  اْلَمْ ر ت   تَ ْوُص َرُسوَل الهلّله  : ، رَالَ   َعْن ُجبَرْن  ْبن  ُمْةو     -26
قون؟ َأْم َخَلقلللوا َأْم ُخلقلللوا ِملللن سيلللر شللليٍء أْم ُهلللُم الخلللالِ }: فهللمرررا بَرهللَرررَ  هرررذه ا يرررةَ : ررررال جبرررن : زاد البرررراري 

ويف . كرراَد رهلْلرريب أْ  َيةررنَ    {َأْم ِعْنللدهم َخللزائُن رَبِّللك, َأْم هللم الُمَسللْيطرون. السَّللماواِت واألرَ ؟ بَللْل ال يوقنللون
 . وذلَك أوُل ما َورَرَر اامياُ  يف رهلليب: رواية 

 

ِّ   اْلبَررَاَء عن  -23 ررَرَ َفَارهللَّل . أَنَّرُه َكراَ  يف  َسرَفر  َعرن  الوَّريب  َوالتِّليِن }: فَرَقررَأَ يف  إ ْحرَدا الررَّْكَوتَرْن  . اْلو َشراَء ا خ 
ْوهُ :  رَاَل اْلبَررَاَء ْبَن َعاز ت  : ويف رواية  { َوالزَّيْلُتونِ   .َفَما تَ ْوُص َأَحداع َأْحمَحَن َمْو اع م 

 

 :ترجمة رواة األحاديث
رو برررن حريرررث ورةبرررة برررن مالرررك وأبرررو بررررزر روار ا حاديرررث إي عبرررد اهلل برررن المحرررائب وعمررر رمجرررة  قررردمص 

 .ا سهللمي 
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: هو عبد اهلل بن المحائب القرشي املرزومي، يكىن أبرا عبرد الررمحن وريرل:  عبد اهلل بن المحائب :األول
أبا المحائب، يُورف بالقرارا، أخرذ عوره أهرل الكوفرة القرراءر، وعهلليره رررأ جماهرد وغرنه مرن ررراء مكرة، سركن مكرة، 

 ([3/79)، واامابة(1/913)انظر ايستيوات. ] الزبن بيمحن ناب  ا ربل رتل و ويف
هررو عمرررو بررن حريرث بررن عمرررو برن عثمررا  بررن عبرد اهلل بررن عمرررو القرشرري : :عمرررو بررن حريرث :الثلاني

وروا عورره ابورره  وأر بكررر وعمررر وعهللرري وابررن ممحرروود وغررنه  ، روا عررن الورريبةاملرزومرري، لرره و بيرره مررحب
لكوفررة، سرركن الكوفررة وابتررىن  ررا داراع، وهررو أول ررشرري ا ررذ يف الكوفررة داراع، روا عررن جوفررر وآخرررو  مررن أهررل ا

رأسره ودعرا  اثو  عشرر سروة، وريرل محهللرص بره أمره عرام بردر، وممحرح الوريب ، وكا  عمره ملا  ويف الويبالويب
 .في ا لدسية وأبهللأهل الكوفة، وش د القا له بالربكة يف مفقته وبيوه، فكمحب مايع عظيماع، وكا  من أغىن

، (3/200)انظرررررر أسرررررد ال ابرررررة. ]مرررررات سررررروة مخرررررس ومثرررررانو : ررررررال البرررررراري وابرررررن حبرررررا  وغرررررن واحرررررد
 ([3/310)وغإلمابة

  عررن الورريب اهررو رةبررة بررن مالررك مررن برر  ثوهللبررة بررن ذبيررا ، لرره مررحبة رو : رةبررة بررن مالررك : الثالللث
، (3/177)انظرررر أسرررد ال ابرررة ] .اريخررررج لررره ممحرررهلل  دو  البررررأوعرررن زيرررد برررن أررررر ، سررركن الكوفرررة وهرررو  رررن 

 .([3/130)اامابة 
 اختهللرف يف اتره واسرر  أبيره وأمرح مرا ريررل فيره نمرهللة بررن عبيرد، أسرهلل  ررردمياع : أبرو بررزر ا سررهللمل: الرابلع

البارر مث غزا خرسا  ومات في را، شر د مرفن والو رروا  مرع عهللري برن أر طالرب،  وش د فتح مكة مث  ول إى
ه ش د رتال امروارج برا حواز وروي عوره أنره رترل ابرن خةرل وهرو متوهللرق بأسرتار الكوبرة، ويف محيح البراري أن

انظررررررررررررررررر ]اختهللررررررررررررررررف يف سرررررررررررررررروة مو رررررررررررررررره ورجررررررررررررررررح ابررررررررررررررررن حجررررررررررررررررر أنرررررررررررررررره مررررررررررررررررات سرررررررررررررررروة مخررررررررررررررررس وسررررررررررررررررتن 
 ([.3/131)،واامابة(3/1393)ايستيوات

 :تخريج األحاديث
بررات اجلمررع بررن " "ا ذا "، وأمررا البررراري فررواه موهللقرراعيف كتررات  (333)حرديث عبررد اهلل بررن المحررائب 

خرجررره أبرررو داود يف كترررات أ، و (883" )المحرررور ن يف الركورررة والقرررراءر بررراموا ي ، وسرررورر ربرررل سرررورر، وبرررأول سرررورر
" بررات رررراءر بوررض المحررور" "ايفتتررا "، وأخرجرره الومحررائي يف كتررات (339" )بررات الاررار يف الووررل" "الاررار"
 (720" )بات القراءر يف مار الفجر" "ار والمحوة في اإرامة الا"، وأخرجه بن ماجه يف كتات (1003)

 .، وانفرد به(333)وأما حديث عمرو بن حريث فأخرجه ممحهلل 
 .، وانفرد به(337)وأما حديث بن تمرر فأخرجه ممحهلل 

، وانفررد بره عرن البرراري، وأخرجره الرتمرذي يف كترات (338)وأما حديث رةبة برن مالرك فأخرجره ممحرهلل  
برررات " "ايفتترررا "، وأخرجررره الومحرررائي يف كترررات (103" )اء يف القرررراءر يف مرررار الاررربحبرررات مرررا جررر" "الارررار"

بررات القررراءر يف " "إرامررة الاررار والمحرروة في ررا"، وأخرجرره ابررن ماجرره يف كتررات (939" )القررراءر يف الارربح بقرراف
 (.713" )مار الفجر
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ي، وأخرجررره الومحرررائي يف  ، وانفررررد بررره عرررن البررررار (331)وأمرررا حرررديث أر بررررزر ا سرررهللمي فأخرجررره ممحرررهلل  
إرامرررة "، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف كترررات (938" )املائرررة برررات القرررراءر يف الاررربح بالمحرررتن إى" "ايفتترررا "كترررات 

 (.717" )بات القراءر يف مار الفجر" "الاار والمحوة في ا
 برررات القرررراءر يف" "ا ذا "، وأخرجررره البرررراري يف كترررات (332)وأمررا حرررديث ابرررن عبررراس فأخرجررره ممحررهلل  

، وأخرجررررره (710" )بررررات رررررردر القررررراءر يف امل ررررررت" "الارررررار"، وأخرجررررره أبررررو داود يف كترررررات (831" )امل رررررت
، وأخرجررررره الومحرررررائي يف كترررررات (107" )برررررات مرررررا جررررراء يف القرررررراءر يف امل ررررررت" "الارررررار"الرتمرررررذي يف كترررررات 

إرامرررة الارررار والمحررروة " ، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف كترررات(973" )برررات القرررراءر يف امل ررررت باملرسرررات" "ايفتترررا "
 (717" )بات القراءر يف مار امل رت" "في ا

برررات " "ا ذا "، وأخرجررره البرررراري يف كترررات (331)فأخرجررره ممحرررهلل   وأمرررا حرررديث جبرررن برررن مةوررر  
، (711" )بررررات ررررردر القررررراءر يف امل رررررت" "الاررررار"أخرجرررره أبررررو داود يف كتررررات و ،، (833" )اجل ررررر يف امل رررررت

، وأخرجرره ابررن ماجرره يف كتررات (973" )بررات القررراءر يف امل رررت بررالةور" "ايفتتررا "تررات وأخرجرره الومحررائي يف ك
 (.712" )بات القراءر يف مار امل رت" "إرامة الاار والمحوة في ا"

" برات اجل رر يف الوشراء" "ا ذا " ، وأخرجره البرراري يف كترات (333)وأما حديث الرباء فأخرجه ممحهلل  
، وأخرجررررره (1221")برررررات رارررررر ررررررراءر الارررررار يف المحرررررفر" "الارررررار" كترررررات   ، وأخرجررررره أبرررررو داود يف(838)

، وأخرجرره الومحررائي يف كتررات (110" )بررات مررا جرراء يف القررراءر يف مررار الوشرراء" "الاررار"الرتمررذي يف كتررات 
" اإرامرة الارار والمحروة في ر"، وأخرجره ابرن ماجره يف كترات(999" )بات القراءر في ا برالتن والزيترو " "ايفتتا "
 (.713" )بات القراءر يف مار الوشاء"

 :شرح ألفاظ األحاديث
الرام والبراء املقارود بره املاراحبة، أي مرهللل  من وكاع  ":بنا صلى"وفي رواية أخري   َصلَّى لََنا النَِّبيُّ "

 .لوا إماماع أو مهللل بوا إماماع 
" وهرو ررول ا كثرر:" افظ ابرن حجررأخذ موه بوض أهل الوهلل  أ  سرورر املرؤمون مكيرة، ررال احلر ":ِبَمكَّةَ "

 . أي يف فتح مكة أو حجة الوداع"  كة"ووجه املرالفو  باحتمال أ  روله ([ 2/233)الفتح ]
:" رررال الوررووي" رررد أفهللررح املررؤمون"أي جوررل بدايررة رراء رره فا ررة سررورر املررؤمون ":فَاْسللتَلْفَتَح ُسللورََة اْلُمللْؤِمِنينَ 

ذكرمهررا ابررن رتيبررة وغررنه، و رررك اهلمررز هوررا هررو املشرر ور الررذي جرراء برره القررراء  يقررال سررورر بررا مهررز، و مررز ل تررا  
 .([3/303)شر  ممحهلل " ]الوزيز

للُرونَ  ثُللمَّ َأْرَسللْلَنا ُموَسللى  َوَأَخللاُه َهللاُروَن بِآيَاتِنَللا َوُسللْلطَاٍن  :املررراد رولرره  ورراى ":َحتَّللى َجللاَء ِذْكللُر ُموَسللى  َوه 
َوَجَعْلنَللا  فررإ  كررا  كررذلك فرراملراد رولرره  ورراى" لأو ذكررر عيمحرر" الراويررة رررال الررراويويف [ 33: املؤموررو ]  مُّبِللينٍ 

 .[30: املؤموو ]   اْبَن َمْريََم َوأُمَُّه آيًَة َوآَويْلَناُهَما ِإَلى  رَبْلَوٍة َذاِت قَلَراٍر َوَمِعينٍ 

 



 

 
 131 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

ن المحروال وهري الكحرة، ولروز ضر  بفتح المحن وسكو  الورن وفرتح الرام مر ":أخذِت النَِّبيَّ َسْعَلة  فَلرََكعَ 
بفرتح " شرررة"ويف روايرة " شر قة_ أو ررال_وأمه أخذ ه سوهللة لفهللما بهلل  ذكر عيمح" المحن، ويف رواية يبن ماجه

 .الشن وسكو  الراء وفتح القاف
 ََواللَّْيلللِل ِإَذا َعْسلللَعس[18: التكررروير:] أي يقررررأ بالمحرررورر الررر  في رررا ََواللَّْيلللِل ِإَذا َعْسلللَعسسرررورر  وهررري

ريررل أدبررر وبرره رررال مج ررور أهررل الهلل ررة ونقررل الفررراء بأنرره إمجرراع املفمحرررين كمررا : رروي ( َعْسللَعسَ )التكروير ويف مورر  
 .نقهلله الوووي، وهو اختيار ابن جرير الةربي

 .أربل أي أربل بظامه واختاره ابن كثن يف  فمحنه :وقيل معناه
، و فمحرن ابرن  (3/300)انظر شرر  الورووي .] إذا أدبرمن ا ضداد ياح أ  يقال فيه إذا أربل و  وقيل هو

 .([7/113)كثن 
أي بوررررد القررررراءر   يكررررن يةيررررل يف الركرررروع والمحررررجود فرررروأ مررررا يتحمهللرررره  ":وََكللللاَن َصللللالَتُُه, بَلْعللللُد, َتْخِفيفللللاً 

 .املأمومو ، وحيتمل أ  ما ه بقية الاهللوات بود الفجر أخف من الفجر
املائررة كحررد أعهللررل، والظرراهر أ  هررذا الورردد مقمحرروم  ن كحررد أدىن إىمررن المحررت ":مللن السللتين إلللي المائللة"

 .الركوتن وحيتمل يف الركوة الواحدر لعهلل
هرري أم ابررن عبرراس وأخررص ميمونررة :رضرري اهلل عو ررا "إ  َّ أُمَّ اْلَفْمررل  ب ْوررَص احْلَررار ث   :َعللِن ابْللِن َعبَّللاٍس , قَللالَ  "

ث، ذكرها ابن عباس رضي اهلل عو ا بات ا و  يقل أمري اعترزازاع وات ا لبابة بوص احلار  بوص احلارث زوج الويب
بات ا وخمالفرة ملرن يمحرتوكفو  مرن ذكرر أتراء أم راهت  كمرا هرو حرال أهرل اجلاههلليرة، وملرا جراء ااسرام رفرع شرأ  

 عرن ابرن عبراس عرن" سر  وا مومرة ولفظرهأ  ابرن عبراس مجرع برن اي لاملرأر، وجاء يف روايرة الرتمرذي مرا يردل عهللر
 ([. 1/17)انظر فتح املوو " ]أمه أم الفمل

لهللوررريب يشرررن إى أ  آخرررر مرررار ( مث مرررا مرررهللل بورررد حرررت ربمررره اهلل)ويف روايرررة  ":يَلْقلللَرأُ ِبَهلللا ِفلللي اْلَمْغلللِربِ 
كانص امل رت. 

مرررن حرررديث عائشرررة أ  الارررار الررر  [ برررات إ ررا جورررل اامرررام ليرررؤمت بررره] وررررد  قررردم يف  :"قلللال ابلللن حجلللر
اجلمرع بيورره وبرن حررديث  بأمررحابه يف مررك مو رره كانرص الظ رر، وأشرررنا إى_ أي آخررر مرار- مراها الوريب

أم الفمل هذا بأ  الاار ال  حكت ا عائشة رضي اهلل عو ا كانرص يف املمحرجد، والر  حكت را أم الفمرل رضري 
 .([2/233)الفتح " ]اهلل عو ا  كانص يف بيته كما رواه الومحائي

 :من فوائد األحاديث
 _:ومقدار رراء ه يف الاهللوات اممس وهي كما يهللي ا حاديث في ا بيا  هدي الويب :ىدة األولالفائ
هنايرررة سرررورر  إى( أ)يمحرررتحب أ  يقررررأ مرررن طررروال املفارررل، واملفارررل يبررردأ مرررن سرررورر : صلللالة الفجلللر:أوالً 

وترري املفاررل  ،([2/239)انظررر  وهلليقرره عهللررل فررتح البرراري]عهللررل أرجررح ا ررروال واخترراره الشررير ابررن برراز ( الورراس)
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وأوسررررةه مو ررررا إى ( عررربس)إى ( أ)الاررررحيح، وطررروال املفاررررل مررررن لالبمحررررمهللة عهللرررب هلكثررررر الفوامررررل برررن سررررور 
 (.الواس)ورااره مو ا إى ( لالمح)

 :ويدل على هذا ما يليمن طوال املفال،  أفالفجر يمحتحب أ  يقر 
رأ يف الفجرر مرا برن المحرتن يقر كرا  رسرول اهلل   :ررال حرديث أر بررزر ا سرهللمي: أحاديث البرات-1

ويف الوارر حنرو " والهلليرل إذا ي شري"يقررأ يف الظ رر برررررر كرا  الوريب : ررال  وحديث جابر برن تررر " املائة إى
 .ذلك، ويف الابح أطول من ذلك

 "أ"كا  يقرأ يف الفجر برررررررر   وحديث جابر بن ترر أ  الويب 
مررن  مررا مررهلليص وراء أحرد أشرربه برسررول اهلل "  :القللحلديث سللليمان بللن يسللار عللن أبللي هريللرة -6
فارررهلليص وراء ذلرررك اانمحرررا ، وكرررا  يةيرررل ا وليرررن مرررن الظ رررر، وخيفرررف : ررررال سرررهلليما _امرررام باملديورررة_فرررا 

) ا خرررين، وخيفررف يف الواررر، ويقرررأ يف امل رررت بقاررار املفاررل، ويقرررأ يف الوشرراء بالشررمس وضررحاها وأشررباه ا
أخرجره أمحرد " ويقرأ يف الابح بمحور ن طويهللتن( ا ولين من الوشاء من وسل املفالويقرأ يف : ويف رواية أمحد

 .والومحائي وهذا لفظ الومحائي ومحح إسواده احلافظ ابن حجر
يف رررراءر الفجررر أ  يقرررأ مررن الةرروال ولررو خررالف أحيانرراع فقرررأ مررن   مررا  قرردم يرردل عهللررل أ  هرردي الورريب

يقررررررأ يف  يف البرررررات أنررررره ترررررع الوررررريب  عمررررررو برررررن حريرررررث القارررررار أو أوسرررررل املفارررررل فرررررا حررررررج حلرررررديث 
أي سورر التكوير وهي من أوسرل املفارل، ورررأ الزلزلرة يف الرركوتن كهللتي مرا حرت ررال " والهلليل إذا عمحوس"الفجر
رواه أبررو داود والبي قرري بمحررود  "لهللمحررورر هأي  كرررار " أم ررررأ ذلررك عمررداع  فررا أدري أنمحرري رسررول اهلل :" الررراوي

ورررأ مررر يف المحرفر براملووذ ن واحلرديث رواه ([ 110)انظرر مرفة الارار لالبراين مررررررر]ررال ا لبراين محيح كما 
 .أبو داود وأمحد وابن خزمية

 :المحوة أ  يقرأ في ما بأوسل املفال، ويدل عهلليه: صالة الظهر والعصر: ثانياً 
ويف الوارر " والهلليرل إذا ي شرل"رررررركا  يقرأ يف الظ ر ب  حديث جابر بن ترر أ  الويب : حديث البات-1

 وكا المحور ن من أوسل املفال( لبمحبح اس  ربك ا عهلل)حنو ذلك، ويف رواية
( المحررررماء والةررررارأ)كررررا  يقرررررأ يف الظ ررررر والواررررر برررررررررررررررر   أ  رسررررول اهلل: حللللديث جللللابر بللللن سللللمرة_6

 .واحلديث رواه أبو داود والرتمذي والومحائي( والمحماء ذات الربوج)
ي أ  الظ رر مرن المحرروة أ  يةيرل في را عررن الوارر يسريما الركوررة ا وى، فأحيانراع يقررأ يف الظ ررر مرن طرروال إ

 :املفال وأحياناع من أوسةه ، ويدل عهلليه
البقيررع  كانررص مررار الظ ررر  قررام فيوةهللررق أحرردنا إى": رررال حررديث أر سررويد : أحاديللث البللاب-2

رواه ممحررهلل ، وحررديث  "يف الركوررة ا وى املمحررجد ورسرول اهلل إى فيقمري حاجترره مث يررأيت أههللره فيتوضررأ مث يرجررع
 .متفق عهلليه" وكا  يةول يف الركوة ا وى من الظ ر..... ياهللل بوا  كا  رسول اهلل " أر رتادر 
 "وكا  يةيل ا ولين من الظ ر" املتقدم وفيه حديث سهلليما  بن يمحار -6
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 ( يةوهلا)كا  يقرأ باملفال، وهوا يف ممحهلل    لويب ورد يف الظ ر أ  ا:" رال شيروا الوثيمن
 فهللماذا ي نرجح رواية ممحهلل  رمحه اهلل؟

   هرررذا يُفورررل أحيانررراع، وإذا أمكرررن اجلمرررع فرررا حاجرررة لهللرتجررريح، وكونررره كرررا  يقررررأ مرررن أوسرررار  :الجلللواب
 ([ 1/197)التوهلليق عهللل ممحهلل " ]املفال هذه راعدر

 : ا بقاار املفال، ويدل عهلليهالمحوة أ  يقرأ في: صالة المغرب: ثالثاً 
 "ويقرأ يف امل رت بقاار املفال"املتقدم وفيه حديث سهلليما  بن يمحار_ 2
 .ررأ يف الركوة الثانية من امل رت بالتن والزيتو  ومححه ا لباين  ثبص عود أمحد أ  الويب_ 6

يقرررأ مررن طرروال املفاررل ويرردل مررن راررار املفاررل، فأحيانرراع  رالقررراء لإي أ  المحرروة يف امل رررت أي يررداوم عهللرر
 :عهلليه

 ررررررأ يف امل رررررت حررررديث ابررررن عبرررراس أخرب رررره أمرررره أم الفمررررل أهنررررا توررررص الورررريب : أحاديررررث البررررات_ 2
 يقرأ بالةور يف امل رت  أنه تع الويب املرسات، وحديث جبن بن مةو  ب

خزميررة بمحررورر حممرررد،  رررررأ بررا عراف يف امل رررت، وعوررد الةررررباين وابررن ثبررص عوررد البررراري أ  الورريب _ 6
 .وعود الةرباين بمحورر ا نفال ومححه ا لباين 

أمرا امل ررت فكرا  هديره في را خراف عمرل :" القارار ف رو خراف المحروة، ررال ابرن القري  لأما املداومة عهلل
ورررد أنكررر زيررد بررن ([ 1/209)زاد املورراد" ]الورراس اليرروم فإنرره مرراها مرررر بررا عراف ومرررر بررالةور ومرررر باملرسررات

مالررك  قرررأ يف امل رررت بقاررار املفاررل ورررد :"راررار املفاررل فقررال لرره لمررروا  بررن احلكرر  مداومترره عهللرر لابررص عهللررث
ررال  ؟الةرولين ررال ومرا طروى"....رواه البراري وأبو داود والومحرائي " الةولين يقرأ بةوى  توص رسول اهلل
 ".ا نوام اا عراف وا خر 

 :ويدل عهلليه ي ا من أوسل املفال،فالمحوة أ  يقرأ  :صالة العشاء: رابعاً 
حن أطال مار الوشاء فانارف رجرل ويف احلرديث  وفيه راة مواذ بن جبل  حديث جابر  _2
واحلرديث ("لسبح اس  ربك ا عهللر)و (لوالهلليل إذا ي ش( )والمحي( )والشمس وضحاها)اررأ :"له رال الويب 
 .ن أوسل املفالذكر له سوراع م فالويب _ وسيأيت رريباع _ متفق عهلليه
 "ويقرأ يف ا ولين من الوشاء من وسل املفال:" املتقدم وفيه  حديث سهلليما  بن يمحار  -6

ويمحرررتحب أ  يقررررأ يف الاررربح بةررروال املفارررل كررراحلجرات والوارورررة، ويف الظ رررر :" ررررال الورررووي يف اجملمررروع
 "ف وررررأ بررأطول أو أراررر جررازبقريررب مررن ذلررك، ويف الواررر والوشرراء بأوسرراطه، ويف امل رررت بقارراره، فررإ  خررال

 .([1/139)اجملموع ]
اسررتحبات إطالررة القررراءر يف الارربح ررردراع ي  لورررد اسررتقر عمررل أهررل املديوررة عهللرر :"قللال القرطبللي رحملله اهلل

يمر من خهللفه بقراءاهتا بةوال املفال، ويهللي ا يف ذلرك الظ رر واجلمورة و فيرف القرراءر يف امل ررت و وسرية ا يف 
 .([2/81)املف  ] "د ريل يف الوار إهنا  فف كامل رتالوار والوشاء ور
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وسررروته بررروقهلل   ملقررردار رراء ررره يف  هررردي الوررريب  لا حاديرررث في رررا حررررص الارررحابة عهللررر :الفائلللدة الثانيلللة
 .الاهللوات كهلل ا

أنره مررن عرررك لرره عرارك عررن إكمررال رراء رره   لدليررل عهللرر حررديث عبررد اهلل بررن المحرائب  :الفائلدة الثالثللة
 ماعف ال هللرل أو ير برك وحنرو ذلرك مرن ا عرذار  لو م ص أو ريح أو ي هللل يف رراء ه وخيشكأ   ايبه سوهللة أ

أ  المحروال  لحرن أمرابته سروهللة، واسرتدل بره عهللر إكماهلا ويركع كمرا فورل الوريب  افهلله أ  يقةع رراء ه ال  نو 
 .ي يبةل الاار

 .اءر ببوض المحوررجواز القر  لعهلل استدل ضديث عبد اهلل بن المحائب  :الفائدة الرابعة
مررحة أداء مررا  مهللرره الررراوي يف حررال الكفررر،  لدليررل عهللرر حررديث جبررن بررن مةورر   :الفائللدة الخامسللة

سررورر الةررور    وكررذا الفاسررق إذا أداه يف حررال الودالررة، ووجرره ذلررك أ  جبررن بررن مةورر  حيومررا تررع رررراءر الورريب
 .التحملكا  كافراع، وبهلل  ا وهو ممحهلل ، فالوربر ضال ا داء ي ضال 

القهللرروت، وأنرره كهللمررا مررح ااميررا  يف رهللررب  لفيرره بيررا  أثررر القرررآ  عهللرر حررديث جبررن  :الفائللدة السادسللة
 . آالوبد وار فع زاد  أثره بالقر 
فمررا :"فيرره مشررروعية  محررن الارروت بقررراءر القرررآ  يف الاررار لقولرره حررديث الرررباء  :الفائللدة السللابعة

 "توص أحداع أحمحن مو اع موه
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 َباُب َأْمِر اْلَأِئمَِّة ِبَتْخِفيِف الصََّلاِة ِفي َتَماٍم
 

ِّ : ، رَالَ  َعْن َجاب ر  و  -24 ِّ اْلو َشراَء، مُثَّ َكاَ  ُمَواٌذ ُيَاهللِّي َمَع الوَّيب  هللَرةع َمرَع الوَّريب  مُثَّ يَْأيت  فَريَرُؤمُّ رَرْوَمرُه، َفَارهللَّل لَيرْ
أَنَافَرْقررَص يَررا : َتَح ب مُحررورَر  اْلبَرَقرررَر ، فَرراحْنََرَف َرُجررٌل َفمَحررهللََّ ، مُثَّ َمررهللَّل َوْحررَدُه َواْنَاررَرَف فَرَقرراُلوا لَررهُ أَ َررل رَرْوَمررُه فَررَأمَُّ ْ ، فَررافْرتَ 

َنَّرررهُ َو   رررَنَّ َرُسررروَل الهللّررره  ! يَ َواهلل: فُرررَاُ ؟ رَرررالَ  ا َأْمرررَحاُت إ نَّررر! يَرررا َرُسررروَل الهللّررره  : فَرررأََ ل َرُسررروَل الهللّررره  فَرَقرررالَ . َفَاْخرب 
حَ  َعهللَرل ُسروُل الهللّره  نَرْوَمرُل ب الورََّ رار ، َوإ  َّ ُمَوراذاع َمرهللَّل َمَورَك اْلو َشراَء، مُثَّ أَ َرل فَرافْرَتَتَح ب مُحرورَر  اْلبَرَقررَر ، فَأَرْربَرَل رَ . نَرَواض 

 .«َواقْلَرْأ ِبَكَذا. يَا ُمَعاُذ َأفَلتَّان  َأْنَت؟ اقْلَرْأ ِبَكَذا»: ُمَواذ  فَرَقالَ 
 « {َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعَلى}, و {َواللَّْيِل ِإَذا يَلْغَشى  }. {َوالضَُّحى  }. {َوالشَّْمس َوُضَحاَها}اقْلَرْأ »: يف روايةو 

 ......... إنه موافق: فتجوَّز رجٌل فاهللل مارع خفيفةع، فبهللَ  ذلك ُمواذاع فقال: ويف رواية البراري 
 

إ ينِّ  َ َرَأخَُّر َعرْن َمراَر  الاُّرْبح  : فَرَقرالَ َجراَء َرُجرٌل إ َى َرُسرول  الهللّره  : ، رَالَ  ار يِّ َعْن َأر  َممْحُوود  ا َْناَ  -25
 َّ ،   َّا يُة يُل ب َوا، َفَما رَأَْيُص الوَّيب  رَب يَرْوَمئ رذ ، فَرَقرالَ م ْن َأْجل  ُفَا   َب يف  َمْوع ظَة  َرلُّ َأَشردَّ   َّرا َغم  َهلا يَلا َأيلُّ » :َغم 

 .«َحاَجةِ ِإنَّ ِمْنُكْم ُمنَلفِّرِيَن, فَأَيُُّكْم َأمَّ النَّاَس فَلْلُيوِجْز, فَِإنَّ ِمْن َورَائِِه اْلَكِبيَر َوالضَِّعيَف َوَذا الْ ! النَّاسُ 
 .«فَِإَذا َصلَّى َوْحَدُه فَلْلُيَصلِّ َكْيَف َشاءَ »  :وفيه  َأر  ُهَريْررَرَ وبوحوه من حديث 
َّ   ُعْثَمراُ  بْرُن َأر  اْلَوراص   وملمحهلل  من حرديث إ ينِّ ! يَرا َرُسروَل الهللّره  : رَراَل رُرهلْلرصُ « ُأمَّ قَلْوَملكَ »: رَراَل لَرهُ أَ َّ الوَّريب 
ي َشْيئاع  ُد يف  نَرْفمح  « َتَحلوَّلْ » :لَ َفَجهللَّمَحر   برَرْنَ يََديْره ، مُثَّ َوَضرَع َكفَّرُه يف  َمرْدر ي برَرْنَ ثَرْدَييَّ، مُثَّ رَرا« اْدنُلهْ »: رَالَ . َأج 

 .......ُأمَّ قَلْوَمَك, َفَمْن َأمَّ قَلْوماً فَلْلُيَخفِّْف, فَِإنَّ ِفيِهُم » :فَرَوَضَوَ ا يف  َظْ ر ي بَرْنَ َكت َفيَّ، مُثَّ رَالَ 
ُر َما َع  َد إ يَلَّ َرُسوُل الهلّله  : ويف رواية   . آخ 

 

َّ  َعررْن أَنَرررس   -22 ُز ، أَ َّ الوَّررريب  َمرررا َمررهللَّْيُص َورَاَء إ َمرررام  رَرررلُّ َأَخرررفَّ : ويف روايرررة ،  يف  الاَّررراَر  َويُررت  ُّ َكرراَ  يُررروج 
ِإنِّلي أَلْدُخلُل الصَّلاَلَة ُأرِيلُد ِإطَالَتَلَهلا, »: رَراَل َرُسروُل الهللّره  : ويف روايرة ، َماَرع، َوَي أمََتَّ َماَرع م ْن َرُسول  الهلّله  

ِة َوْجِد أُمِِّه بِهِ فََأْسَمُع بَُكاَء الصَِّبيَّ, فَ   وبوحوه عود البراري من حديث أر رتادر  «ُأَخفُِّف, ِمْن ِشدَّ
 

 :ترجمة رواة األحاديث
  قدمص  رمجة روار ا حاديث إي عثما  بن أر الواص 

أبرا عبرد اهلل،  عثمرا  برن أر الوراص برن بشرر عبرد برن دمهرا  الثقفري، يُكرىن: هرو عثما  أر الواص _ 
الةرائف،وأرره أبرو بكرر مث عمرر رضري اهلل عو مرا، مث  لعهللر ارر، أسهلل  يف وفد ثقيرف، واسرتومهلله الوريب نزيل الب

مررات  را يف خافررة مواويرة ريررل  عهللري عمررا  والبحررين سرروة مخرس عشرررر مث سركن البارررر حرت اسرتومهلله عمررر
كوررت  آخررر الورراس   :ومخمحررن وكررا  هررو الررذي موررع ثقيفرراع عررن الررردر خةررب   فقررال اسرروة مخمحررن وريررل سرروة إحررد

 



 

 
 137 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

الواكح م رتس، فهلليوظر أين يمرع غرسره، فرإ  عررأ المحروء يبرد أ  : إساماع فا  كونوا أوهل  ار داداع، وهو القائل
 ([3/181)، واامابة(1/1013)انظر ايستيوات.]يوزع ولو بود حن

 :تخريج األحاديث
برات مرن شركا إمامره إذا " "ا ذا "، وأخرجره البرراري يف كترات (333)أخرجره ممحرهلل   حديث جرابر 

 هللررررررك  لبررررررات إمامررررررة مررررررن ياررررررهللي بقرررررروم ورررررررد مررررررهلل" "الاررررررار"، وأخرجرررررره أبررررررو داود يف كتررررررات(803")طررررررول
 .(713")بات اختاف نية اامام واملأموم" "اامامة"، وأخرجه الومحائي يف كتات(300")الاار

برات ال مرب يف " "الوهللر "، وأخرجه البرراري يف كترات(333)فأخرجه ممحهلل   وأما حديث أر ممحوود
 .(90")ما يكره ااملوعظة والتوهللي  إذا رأ

 لبررات إذا مررهلل" "ا ذا "، وأخرجرره البررراري يف كتررات(338)فأخرجرره ممحررهلل  وأمررا حررديث أر هريرررر 
بررررات مرررا جرررراء إذا أم أحررردك  الورررراس " "الارررار"، وأخرجرررره الرتمرررذي يف كتررررات(801")لوفمحررره فهلليةرررول مررررا شررراء

 .(213")فهلليرفف
 .، وانفرد به عن البراري(337)بن أر الواص فأخرجه ممحهلل  وأما حديث عثما 
بررررات مررررن أخررررف " "ا ذا "، وأخرجرررره البررررراري يف كتررررات(339)فأخرجرررره ممحررررهلل  وأمررررا حررررديث أنررررس 
برررات مرررا جررراء إذا أم أحررردك  الوررراس " "الارررار"، وأخرجررره الرتمرررذي يف كترررات(807")الارررار عورررد بكررراء الاررريب

، وأخرجرره (721")اامررام مررن الترفيررف لبررات مررا عهللرر" "اامامررة"ات، وأخرجرره الومحررائي يف كترر(218")فهلليرفررف
 (978")بات من أم روماع فهلليرفف" "إرامة الاار والمحوة في ا"ابن ماجه يف كتات

برررات مرررن أخرررف " "ا ذا "فرررانفرد بررره البرررراري عرررن ممحرررهلل  وأخرجررره يف كترررات وأمرررا حرررديث أر رترررادر 
 .(808")الاار عود بكاء الايب

 :ديثشرح ألفاظ األحا
ه مررلقو  تررهفرررك الاررار مث  كررو  إمام  ياررهللي مررع الورريب ":ثُللمَّ يَللْأِتي فَليَلللُؤمُّ قَلْوَمللهُ ُيَصلللِّي َمللَع النَّبِلليِّ " 
 .نافهللة له
مرررا ه مرررع موررراذ وإ رررا رةو رررا مث  لظررراهره أنررره   يررر  عهللررر ":فَلللاْنَحَرَف رَُجلللل  َفَسللللََّم, ثُلللمَّ َصللللَّى َوْحلللَدهُ " 

" فمحرهلل "أ  مرن أراد رةرع الارار ُشررع لره التمحرهللي     رولره( فمحرهلل )وي يف   من رولهاستأنف الاار من أوهلا، 
 .حممد بن عباد شير ممحهلل  رمح ما اهلل اشاذر  فرد  

نرراداه باترره الاررريح، لكررن الررروار كوررادهت  يف المحرررت يف هررذه املواضررع ي يارررحو   ":َأنَافَلْقللَت يَللا فُللاَلُن؟" 
 .بايس  وهو هدي نبوي

مجرع ناضررح، وهري اابررل املمحررتومهللة يف سرقي الورررل والرزرع، وأراد أهنرر  أمررحات  ":َأْصللَحاُب نَلَواِضللحَ ِإنَّلا "
 .محتةيع  ةويل الاارنعمل و وب فا 
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ايسررتف ام إنكرراري  رروبيري، أي ي يوب رري أ   كررو  فتانرراع أي موفررراع عررن الرردين، رررال ابررن ": َأفَلتَّللان  َأنْللَت؟"
فررتح "]تةويررل يكررو  سرربباع مررروج   مررن الاررار، ولهللتكررره لهللاررار يف اجلماعررةومورر  الفتوررة هاهوررا أ  ال:" حجررر
  .([2/193)الباري
أمرا :" املقاود به أر بن كوب وهي  تهللف عن رارة موراذ، ررال ابرن حجرر ":َأْجِل ُفاَلٍن, ِممَّا يُِطيُل بَِنا"

في را موراذاع ، وكانرص يف ممحرجد  راة مواذ فم ايرر حلديث البات؛    راة مواذ كانص يف الوشاء وكرا  اامرام
بر  سرهللمة، وهررذه كانرص يف الارربح وكانرص يف ممحررجد ربراء، ووهرر  مرن فمحرر اامررام املرب   هوررا  وراذ بررل املرراد برره 

 .املقاود طول القراءر"  ا يةيل بوا"وروله([ 2/197)فتح الباري"]أر بن كوب
 .بالاار واالاز التقهلليل واملراد الترفيف غن املرل ":فَلْلُيوِجزْ "
الكبرن هرو املمحرن الرذي وهرن بالشريروخة، والمرويف الرذي ي يتحمرل   ":اْلَكِبيَر َوالضَِّعيَف َوَذا اْلَحاَجةِ "

فرإ  فري   الار ن والكبرن :"كاملريض وضويف امهللقة هلزال أو كررب أو مر ر وحنوهرا؛ لهللروايرة ا خررا عورد ممحرهلل  
،وذو احلاجرررة هرررو ا تررراج لهللترفيرررف  جرررل "يف واملمحرررتقي فرررإ  يف الوررراس المرررو:"ويف روايرررة" والمرررويف واملرررريض

 .احلاجة كاملمحافر والوامل واملش ول بأمر ما ولو كا  دنيوياع كما يف حديث البات
موفرررداع فهلليةررل مررا ه كيررف شرراء،  لا مررر لإلباحررة أي إذا مررهلل ":فَللِإَذا َصلللَّى َوْحللَدُه فَلْلُيَصلللِّ َكْيللَف َشللاءَ "

 "ما ه ما شاءفهلليةل "ويف الرواية ا خرا
مررررن الكرررررب  يءحيتمررررل أنرررره أراد امرررروف مررررن حاررررول شرررر:" رررررال الوررررووي ":ِإنِّللللي َأِجللللُد ِفللللي نَلْفِسللللي َشللللْيكاً "

ودعائره، وحيتمرل أنره أراد الوسوسرة   بربكرة كرف رسرول اهلل الواس، فأذهبه اهلل  واى لوااعجات له بتقدمه عهلل
سروس، فقرد ذكرر ممحرهلل  يف الارحيح بورد هرذا عرن عثمرا  يف الاار، فإنره كرا  موسوسراع وي يارهللح لإلمامرة املو 

إ  الشريةا  ررد حرال بير  وبرن مرايت وررراءيت يهللبمحر ا عهللري، فقرال  رهللص يا رسول اهلل: بن أر الواص هذا رال
ففعلللت " ذاك شلليطان يقللال للله خنللزب فللإذا أحسسللته فتعللوذ بللاهلل واتفللل عللن يسللارك ثالثللاً :" رسررول اهلل 

 .([3/307)شر  ممحهلل "]نيع ىذلك فأذهبه اهلل تعال
 .فول أمر( اد )هاء المحكص و لاهلاء  محم": اْدنُهْ "
 .أي ضع مدرك ج ة ظ رك، وظ رك ج ة مدرك ":«َتَحوَّلْ » :مُثَّ رَالَ "
ُر َما َع  َد إ يَلَّ َرُسوُل الهلّله  "  .آخر الو د محر إىويُ  لبيا  أ  حك  الترفيف بقي و ": آخ 
ِة "  لاحلررز  وعهللرر لالوجررد يُةهللررق عهللرر:" أي فررأخفف الاررار، رررال الوررووي:" َوْجللِد أُمِّللِه بِللهِ فَللُأَخفُِّف, ِمللْن ِشللدَّ

 .([3/309)شر  الوووي"]أي من حزهنا واشت ال رهللب ا به ،احلب أيماع، وكامها سائ  هوا، واحلز  أظ ر
 :من فوائد الحديث

مرن املرأمومن، فرا يةرول  مشرروعية مراعرار اامرام ملرن خهللفره لدليرل عهللر حرديث جرابر : ىفائدة األولال
؛  نرره كررا  مورراذ لأنكررر عهللرر  عهللرري   ويهللحررق  رر  المحررامة واملهللررل، وي خيفررف  فيفرراع خُيررل بالاررار، والورريب

 



 

 
 130 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

أويع مث يررأيت وياررهللي بأمررحابه  هللررك الاررار ويةيررل  رر    رومرره بالاررار بمحرربب مررا ه مررع الورريب ليتررأخر عهللرر
 .الووم والراحة الوشاء وه  أمحات عمل وحرث وحيتاجو  إىإنه يقرأ    بمحورر البقرر يف  القراءر حت

أ  اامرام مرأمور برالترفيف مراعرار  لدليرل عهللر حرديث أر ممحروود وأر هريررر وعثمرا  : الفائدة الثانيلة
  هررل ا عررذار؛ لررئا يشررق عهللرري   فررإ  مررن ورائرره المررويف واملررريض ومرراحب احلاجررة، والتةويررل  رر  يررؤدي إى

وكيرف ذاك أمرهللحك اهلل؟ : عبراده ررالوا ي  ُب مروا اهلل إى:"أنه رراللمحيمة، ورد ورد عن عمر املشقة واملهللل وا
مرا هر  فيره ويقورد أحردك  رامراع فيةرول   ن إلري مَّريُب    القروم الارار حرت ليكو  أحدك  إماماع فيةول عهللر: رال
بإسرواد مرحيح كمرا ررال (291_13/292)رواه البي قري يف الشروب"]ن إلري   مرا هر  فيرهمَّ ب   يُ  القوم حت لعهلل

 ([12_19/11)، وأخرجه ابن عبد الرب يف التم يد(2/193)احلافظ ابن حجر يف فتح الباري
 :أقوال ىواختلف أهل العلم في ضابَ التخفيف المأمور به عل

ليس لذلك ضابل مون؛    الترفيف والتةويل أمر نمحريب  تهللرف براختاف ررراءر ا ئمرة وحمحرن : فقيل
المحررامع ويقرأهررا  لاختاف املررأمومن وحرراهل ، فقررد يقرررأ إمامرراع آيررات ير هلل ررا بارروت  كررو  خفيفررة عهللرررررراءهت  وبرر

يةبق ررا اامررام ويزيررد ويرروقص ملاررهللحة كمررا يفوررل  فرراملرجع يف الترفيررف سرروة الورريب: آخررر بورررص أطررول، رررالوا
يف حرررديث  أنرررس مرررع أحررروال أهرررل ا عرررذار فيجمرررع برررن خفرررة الارررار املةهللوبرررة و ام رررا كمرررا ررررال  الوررريب
 "ما مهلليص وراء إمام رل أخف مار وي أمت مار من الويب:" البات

ثراث  محربيحات، وكرذا يف سرائر  لالكمرال، فيقتارر عهللر أدىن لضابل الترفيرف هرو ايرتارار عهللر: وقيل
ة بررل أجرزاء الارار، وهرذا هرو املشر ور عرن الشرافوي، ورده شرير ااسررام ابرن  يميرة بأنره ي دليرل عهلليره مرن المحرو

 .يمحبح يف أغهللب ما ه أكثر من ذلك الدليل يوارضه فالثابص أ  الويب 
" أنرص إمرام   وارترد بأضروف  :" لوثما  بن أر الوراص  حد الترفيف مأخوذ من رول الويب :وقيل

 .رواه أبو داود والرتمذي والومحائي وابن ماجه وأمحد، وحمحوه الرتمذي
، وفرررررتح (3/99)لانظرررررر ا هللررررر] رررررروي لررررره حرررررظ مرررررن الوظررررررو ررررذا ررررررال ابرررررن حرررررزم وابرررررن حجرررررر وهرررررو ررررررول 

 .([2/199)الباري
والصلللواب القلللول األول وأن اإلملللام يتلللابع السلللنة ويخفلللف بملللا يناسلللب األحلللوال الطارئلللة وهلللو قلللول 

 .([1/211)ممحهلل  لالتوهلليق عهلل.]شيخنا العثيمين
التةويرل غرن مرراد فهللرذا  را فكمرا أ  فياامام أي يارل بره حرد الترفيرف برأ  خيرل بالارار أو يمحررع  لوعهلل

يف ررردر القررراءر كمررا  قرردم    مو ررا مررا  الترفيررف الررذي يوررايف املقاررود غررن مررراد، وعهلليرره أ  يراعرري سرروة الورريب 
 .كيشرع فيه التةويل كالفجر ومو ا ما هو دو  ذل

ورل، يف كما أ  عهلليه أ  يراعي ا حوال الةارئة كشدر احلر أو برد عارك أو بكاء ميب كمرا كرا  الوريب 
يفوررل ففرري حررديث  أمررا إ  كررا  اجلماعررة طهللبرروا مورره التةويررل فررا بررأس ينتفرراء عهللررة الترفيررف، كمررا كررا  الورريب 
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إنللي ألدخللل فللي الصللالة أريللد إطالتهللا فأسللمع بكللاء الصللبي فللأخفف مللن " :يف البررات رررال الورريب  أنرس 
 ."شدة وجد أمه به

اامرام مرع مأموميره هرو  رري الرفرق  ر  ومجرع  يف إمامته عهلل  أ  من أه  مقامد  ومن  أمل هدي الويب 
 .كهللمت   وعدم اختاف   عهلليه با  ةويل موفر وي  فيف خمل

ارترررررد :" ررررررال أ  الوررررريب ورد يف حرررررديث عثمرررررا  برررررن أر الوررررراص : ممحرررررألة:" ررررررال شررررريروا الوثيمرررررن
 أ  اامام خيفف ولو أخذ من المحوة؟  لف ل يمحتدل به عهلل" بأضوف  

مررا مررهلليص وراء إمررام رررل أخررف مررار وي أمت مررار مررن :" هرري امررن؛ رررال أنررس  ي، المحرروة :الجللواب
 لالتوهلليرق عهللر"]بالمرويف الكن ارترد بأضروف   فيمرا لرو  شراجروا يف ممحرألة مرن املمحرائل فُيقترد(" ص)رسول اهلل

 .([213_1/211)ممحهلل 
أ  يةيررل املررأموم جررواز خررروج املررأموم مررن الاررار لوررذر؛ كرر لدليررل عهللرر حررديث جررابر  :الفائللدة الثالثللة

املررأموم، أو خيفررف  فيفرراع خُيررل بالاررار بأركاهنررا وواجباهتررا كررأ  يقرررأ اامررام عهللررل املشررروع  شررق  لإطالررة زائرردر عهللرر
الفا رررة بمحررررعة ضيرررث ي يرررتمكن املرررأموم مرررن ررررراءر إي نارررف ا أو ي يرررتمكن مرررن اا يرررا  بتمحررربيحة يف الركررروع أو 

نرره مررا ي يررت  الواجررب إي برره ف ررو واجررب، وهررو ي يررتمكن مررن إ يانرره املررأموم أ  يوفرررد   لالمحررجود، فيجررب عهللرر
 .بواجب الركن الذي يف الاار إي بانفراده عوه فانفراده واجب

جرواز ارترداء املفررتك باملتوفرل، ووج ره أ  موراذاع كرا  يارهللي  لدليل عهللر حديث جابر  :الفائدة الرابعة
جرواز ارترداء املفررتك  لار كما يف حرديث البرات  را يردل عهللرالوشاء مث يرجع فيؤم رومه بوفس الا مع الويب 

  يوهللرر  بررذلك فررإ  الررزمن زمررن وحرري، ، وعهللررل فرررك أ  الورريب فوررل مورراذ بررن جبررل باملتوفررل يررررار الورريب 
وهذا القول رال به الشرافوي وأمرحابه وهرو  .أمر ي لوز، فهللو كا  مو ياع لوزل فيه الو ي لوي يقع فيه التقرير عهلل

، وهنايررة (3/132)، واجملمرروع(1/38)انظررر امل رر ] .يررة عررن اامررام أمحررد اختارهررا ابررن ردامررة، وشررير ااسررامروا
 .([21/179)شير ااسام ابن  يمية ا، وفتاو (2/203)ا تاج

أنرره ي لرروز ارتررداء املفرررتك باملتوفررل، وهررو رررول احلوفيررة واملالكيررة وأمحررد يف املشرر ور عورره، : والقللول الثللاني
 .([1/38)وامل  ( 11)، خمتار امهلليل(123_1/121)انظر اهلداية .]ذلك أكثر أمحابه واختار

إنمللا جعللل اإلمللام ليللؤتم بلله, فللال تختلفللوا :" املتفررق عهلليرره رررال الورريب  ضررديث أر هريرررر : واسللتدلوا
اخررتاف فررا  عررن ايخررتاف عررن اامررام، وكررو  اامررام مترروفاع واملررأموم مفرتضرراع  الورريب  لفو رر: رررالوا..." عليلله

 .ياح ذلك
يف البررات بأهنررا ليمحررص مرررحية يف ايسررتديل؛ يحتمررال أ  مورراذاع كررا  ياررهللي  وأجررابوا عررن راررة مورراذ 

 رررا نافهللررررة وأمررررا الفريمررررة فمررررع رومررره، وعهلليرررره فررررا ياررررح ايسررررتديل بقاررررة يفريمررررة وحيتمررررل أنرررره يوو  مرررع الورررريب 
 .([1/307)انظر شر  مواين ا ثار لهللةحاوي.]مواذ
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كانرص فريمرة ومرع   ذا اجلوات بأنره مرردود بربوض الروايرات الر  مررحص برأ  مرا ه مرع الوريب ونورش ه
، (1/131)أخرجررره الشرررافوي[" وهررري لررره  ةررروع، وهلررر  مكتوبرررة الوشررراء:" أنررره ررررال  رومررره نافهللرررة، عرررن جرررابر

 وهررررررررري زيرررررررررادر مرررررررررحيحة كمرررررررررا ذكرررررررررر احلرررررررررافظ يف فرررررررررتح البررررررررراري( 1/73)، والبي قررررررررري (2/11)والررررررررردرارة  
(2/193_193]). 

مرار امروف بةرائفتن إمامراع هلر   ، ويشر د لره مرار الوريب والقول األول هو الراحأل لحلديث البلاب
( فرا  تهللفروا عهلليره)أ  رولره : فراجلوات عوره ياهللي بكل طائفة ركوتن والفررك واحرد، وأمرا حرديث أر هريررر 

ولرو ريرل بردخول الويرات لومروم احلرديث املراد موه اختاف ا فوال الظراهرر كمرا هرو سرياأ احلرديث وررد  قردم، 
 .فيجوز اختاف الوية واهلل أعهلل 

مشروعية القرراءر يف مرار الوشراء مرن أوسرل املفارل  لفيه ديلة عهلل حديث جابر  :الفائدة الخامسة
( والهلليرل إذا ي شري)و( ارررأ باسر  ربرك الرذي خهللرق)و( لسبح اس  ربرك ا عهللر)و ( والشمس وضحاها)فيقرأ بررررررررر 

 .بوحوها من المحورو 
جرواز ومرف اانمحرا   را يردل عهلليره ظراهر حالره أو فوهللره، وإ  كرا   لاحلديث دليل عهلل :الفائدة السادسة

، و  يوكرررر الوررريب "أنافقرررص يرررا فرررا " لررره عرررذر بررراطن، ووج ررره أ  موررراذاع ومرررف الرجرررل بالوفررراأ والارررحابة ررررالوا
أ  الترهللررف عررن مررار اجلماعررة مررن عهللررل أيمرراع  ذلررك وإ ررا أنكررر عهلليرره التةويررل يف الاررار، وهررذا فيرره ديلررة

 .مفات املوافقن
أنرره يوب رري لإلنمحررا  أ  يرردفع عررن نفمحرره الت مررة، ووج رره أ  الرجررل  لاحلررديث يرردل عهللرر :فائللدة السللابعةال

مؤكداع ذلك بالقمح ، ودفع الت مة هدي نبوي لره عردر أمثهللرة مو را " ي واهلل :"رال" أنافقص يا فا :"حن ريل له
بارفية رضري اهلل عو را  يُشريو ا مرر بره رجرا  مرن ا نارار فأسررعا،  الاحيحن حن خرج الوريب  ما جاء يف
 "نها صفيةإ:"فقال الويب 

جواز  أخر اانمحا  عن مار اجلماعة إذا كرا  اامرام  لدليل عهلل حديث أر ممحوود  :الفائدة الثامنة
إين   رأخر عرن :"عرن  رأخره عرن اجلماعرة حرن ررال   يوره الرجرل يةيل إطالة  الف المحوة، ووج ره أ  الوريب 
 "مار الابح من أجل فا   ا يةيل بوا

املرررالف مررا   يكررن هورراك ماررهللحة مررن عرردم  لمشررروعية المحرررت عهللرر لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة التاسللعة
 لوريب وهرذا هردي نبروي ففري احلرديث وعرظ ا" من أجل فا   ا يةيل بوا:"المحرت، ووج ه أنه ريل يف احلديث

 "يا أيها الناس إن منكم منفرين:" املرالف فقال لوسرت عهلل
 رردر زائرد مرن المحروة، لقرول الوريب لجرواز  ةويرل اانمحرا  مرا ه عهللر لاحلديث دليل عهلل :الفائدة العاشرة

"إي أ  ا براع المحروة أفمرل "فهلليةرل مرا ه مرا شراء:" اويف الروايرة ا خرر " فإذا مهللي وحده فهلليال كيرف شراء
 .خيالف ا من  ةويل
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جررواز ال مررب يف املوعظررة ملررا يف ذلررك مررن إظ ررار ااهتمررام  لاحلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الحاديللة عشللر
 .با مر وبهللوغ وروه يف القهللب
أمرررحابه اهتمرررام الوررريب  لوغرررنه دليرررل عهللررر حرررديث عثمرررا  برررن أر الوررراص  :الفائلللدة الثانيلللة عشلللر

 لكفره عهللر  رد يورو   ويشرتكو  موره، ومرن ذلرك وضروه  وإرشاده  ملا هو خن وحمحن  وهلليمه هل ، ومواجلة ما
 .، وبركة يده من خاائاه ليذهب ما لد بربكة يد الويب  عثما  

جررواز مررار الومحرراء مررع الرجررال يف املمحررجد، ومررار  لدليررل عهللرر حررديث أنررس  :الفائللدة الثالثللة عشللر
ِة َوْجلِد أُمِّلِه ِإنِّي أَلْدُخُل الصَّاَلَة ُأرِيلُد ِإطَالَ  :"الابيا ، لقوله  تَلَهلا, فََأْسلَمُع بَُكلاَء الصَّلِبيَّ, فَلُأَخفُِّف, ِملْن ِشلدَّ

 "  بِه
أ  الفاضررل رررد يكررو  مفمررويع والوكررس، ووج رره أ  إطالررة  ليف احلررديث دليررل عهللرر :الفائللدة الرابعللة عشللر

 .وجه مشروع أفمل فإذا طرأ ما يمحتدعي الترفيف كبكاء الايب مار الترفيف فاضاع  لالاار عهلل
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 َباُب اْعِتَداِل َأْرَكاِن الصََّلاِة َوَتْخِفيِفَها ِفي َتَماٍم
 

رررد  : ، رَرررالَ  َعرررن  اْلبَرررررَاء  بْرررن  َعررراز ت    -27 فَرَوَجرررْدُت ر َياَمرررُه، فَررَْكَوتَرررُه، فَاْعت َدالَرررُه بَرْورررَد َرَمْقرررُص الاَّررراََر َمرررَع حُمَمَّ
، َرر يباع م َن المحََّواء  رُُكوع ه ، َفمَحْجَد َُه، َفجَ  رَاف  ْنا   .هلْلمَحَتُه بَرْنَ المحَّْجَد َرْن ، َفمَحْجَد َُه، َفَجهلْلمَحَتُه َما بَرْنَ التَّمْحهلل ي   َواا 
 .ما َخا القياَم والقووَد رريباع مَن المحَّواء: ويف رواية البراري 

 

 :تخريج الحديث
بررات حررد إ ررام الركرروع وايعترردال " "ا ذا "، وأخرجرره البررراري يف كتررات (381)احلررديث أخرجرره ممحررهلل  

برررررررات طرررررررول القيرررررررام مرررررررن الركررررررروع وبرررررررن " "الارررررررار"، وأخرجررررررره أبرررررررو داود يف كترررررررات (892" )فيررررررره والةمأنيرررررررة
برررات مرررا جررراء يف إرامرررة الارررهللب إذا رفرررع رأسررره مرررن " "الارررار"، وأخرجررره الرتمرررذي يف كترررات(732")المحرررجد ن

برررات رررردر القيرررام برررن الرفرررع مرررن الركررروع " "التةبيرررق"  كترررات  ، وأخرجررره الومحرررائي يف(289" )الركررروع والمحرررجود
 (.1033" )والمحجود

 :شرح ألفاظ الحديث
    .أي راربت ا وحاولص ف م ا ":رََمْقُت الصَّاَلَة َمَع ُمَحمَّدٍ "
نارراف مررن ل ايربراملرراد بره جهللمحرته بورد التمحررهللي  مرن الارار و  ":َفَجْلَسلَتُه َملا بَللْيَن التَّْسلِليِم َواإِلْنِصللَرافِ "

، و وهلليرررررق شررررريروا عهللرررررل (3/312)انظرررررر شرررررر  الورررررووي ملمحرررررهلل ]املمحرررررجد، واختررررراره الورررررووي وشررررريروا الوثيمرررررن 
 ([1/221)ممحهلل 

 :من فوائد الحديث
َرر يبراع " احلديث دليل عهللل مشروعية الةمأنية والتواسب يف الةول بن أركا  الاار، لقوله :الفائدة األولى

 _:واها عهللي أروالواختهللف يف مو" م َن المحََّواء  
يف القراءر يسيما الفجرر والركورة  مجيع هذه ا حوال متمحاوية يف املدر، ويشكل عهلليه  ةويل الويب : قيل

 .المحجود واجلهللوس مثهللهو ا وى من الظ ر و  يكن يةيل الركوع والرفع موه 
 .يب إ ا كانص أحوال الاار متمحاوية أحياناع وليس هذا هدياع دائماع عن الو: وقيل

واعهللرر  أ  هررذا احلررديث حممررول عهللررل بوررض ا حرروال وإي فقررد ثبتررص ا حاديررث :" رررال الوررووي رمحرره اهلل 
 .([3/311)شر  الوووي ملمحهلل  ..."]املائة  كا  يقرأ يف الابح بالمحتن إىالمحابقة بتةويل القيام وأنه  

كررا  الترفيررف بوررد ذلررك كمررا رررال إ ررا كانررص أحرروال الاررار متمحرراوية أول ا مررر ماعرردا القيررام مث  : وقيللل
 .([2/70)انظر املف  ]واختاره القرطيب " مث كانص ما ه بود  فيفاع :" جابر بن ترر
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بوم ا مع بوض وإ ا بن الرركن الواحرد يف الارهللوات املرتهللفرة الاار ة ليمحص بن أركا  بإ  املقار  :وقيل 
" ه كهللفرر لوي خيفرر" كررذا بقيررة ا ركررا ، رررال ابررن حجرررفيكررو  مررثاع ركوعرره رريبرراع مررن المحررواء يف مجيررع الاررهللوات و 

 .([2/283)الفتح ]
املررراد أنرره كرا  يواسررب بررن أركررا  الاررار فررإذا أطررال شرريء مو ررا أطررال البرراري، وإذا أخررف يف شرريء : وقيللل

، وفررررررتح البرررررراري يبررررررن (8/208)انظررررررر فرررررتح البرررررراري يبررررررن رجررررررب]مو رررررا أخررررررف البرررررراري، واخترررررراره ابررررررن رجررررررب
 .([2/279)حجر

فهللريس املورىن أ  يكرو  الركروع أو المحرجود  قردار القيرام وإ را املرراد  ول األخيلر هلو األظهلر واهلل أعللموالق
إذا أطال يف ركن أطال يف الباري فإذا زاد يف طرول القيرام عرن مقرداره املوتراد مرثاع زاد يف طرول المحرجود أو الركروع 

مررا خررا القيررام " وأيمرراع روايررة البررراري( رريبرراع )بررل ( متمحرراوية)فهللرر  يقررل ،أ  املقرردار نمحرريب هعررن طولرره املوترراد، يؤيررد
 أي القيام الذي فيه القراءر والقوود لهللتش د ا خن ف ما يف أمل الةول يفرترا  عن بقية ا ركا  " والقوود

يردل عهللرل أ  بورض  هللرك ا ركرا  أطرول مرن ( رريباع من المحواء) روله يف حديث الرباء "  :قال القرطبي
 ([.2/70)املف  " ]غن متباعدر، وهذا واضح يف كل ا ركا  إي يف القيامبوض؛ إي أهنا 

احلديث دليرل عهللرل أ  ايعتردال مرن الركروع واجلهللمحرة برن المحرجد ن هلمرا مرن الةمأنيرة مرا  :الفائدة الثانية
 .لبقية ا ركا  خافاع ملن استحب الترفيف

ةيهللرو  الركروع بوررض الشريء لكرن يف القيرام مررن أمررا مرا يفوهللره بورض الورراس اليروم ي"  :قلال شليخنا العثيملين
الركرروع ي يةيررل، ويةيررل يف المحررجود بوررض الشرريء، ولكررن اجلهللمحررة بررن المحررجد ن ي يةيهلل ررا، ف ررذا يشررك أنرره 

شررررر  " ] رررررك الةمأنيرررة فاررررا ه باطهللرررة كمرررا رررررال حذيفرررة  خررراف المحررروة، وأنرررره إذا أدا هرررذا الترفيرررف إى
 ([املارية) يةطبوة املكتبة ااسام(1/103)البراري

كرررا  لهللرررس بورررد التمحرررهللي  يمحرررناع مث يواررررف وي يةيرررل   احلرررديث دليرررل عهللرررل أ  الوررريب  :الفائلللدة الثالثلللة
اجلهللرروس يف مارراه بوررد الاررار وإ ررا بقرردر أركررا  الاررار يف طوهلررا، ويشرر د هلررذا اهلرردي الوبرروي حررديث عائشررة 

الهلل رر  أنررص المحررام :" د إي مقرردار مررا يقررولإذا سررهلل    يقورر: كررا  الورريب : رضرري اهلل عو ررا عوررد ممحررهلل  رالررص
([ 1/221)انظررر التوهلليررق عهللررل ممحررهلل ] واخترراره شرريروا الوثيمررن" وموررك المحررام،  باركررص يررا ذا اجلررال وااكرررام

وريررل املررراد  ررذا احلررديث جهللوسرره ممحررتقبل القبهللررة بوررد سررامه مث يهللتفررص بوررد هررذه الكهللمررات ملررن خهللفرره وسرريأيت 
 .اع احلديث بود مائةحديث  قريب

يف الارررار بررروقهلل    عهللرررل نقرررل هررردي الوررريب  احلرررديث دليرررل عهللرررل حررررص الارررحابة  :الفائلللدة الرابعلللة
 .احلديث..." قص الاار مع حممد مر :"  مقدار أركا  الاار رال الرباء
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 نينة في الصالةأباب الطم
 

 ُيَارهللِّي ب وَرا ُأَمهللَِّي ب ُكْ  َكَمرا رَأَيْرُص َرُسروَل الهللّره   إ ينِّ يَ آُلو أَ ْ : ، رَالَ  َعْن أََنس    البُرَواين   َعْن ثَاب ص   -28
رَن الرُُّكروع  انْرَتَارَب رَائ مراع . َفَكاَ  أََنٌس َيْاَوُع َشْيئاع يَ أَرَاُكْ  َ ْاوَرُوونَهُ : ثابص  رَالَ ،  َحرتَّ . َكاَ  إ َذا َرَفَع رَْأَسرُه م 

يَ : يَرُقوَل اْلَقائ لُ  يَ : َفَع رَْأَسُه م َن المحَّْجَدر  َمَكَث َحتَّ يَرُقوَل اْلَقائ لُ َوإ َذا رَ . َرْد َنمح   . َرْد َنمح 
 

 :تخريج الحديث
" بررررات املكررررث بررررن المحررررجد ن" "ا ذا "، وأخرجرررره البررررراري يف كتررررات (382)احلررررديث أخرجرررره ممحررررهلل 

(721.) 
 :شرح ألفاظ الحديث

 .رأي ي أُراِّ  ":ِإنِّي الَ آُلو"
فيرره إشرروار بررأهن  كررانوا خيهللررو  :" رررال احلررافظ ابررن حجررر ":ُع َشللْيكاً الَ َأرَاُكللْم َتْصللنَلُعونَهُ َفَكللاَن َأنَللس  َيْصللنَ "

 ([2/277)الفتح " ]بتةويل ايعتدال
ما رفرع مرن ركوعره، أونمحري أنره  المحرجود بوردإى يأي نمحري وجروت اهلرو  ":قَلْد َنِسليَ : َحتَّى يَلُقوَل اْلَقائِللُ "

 .حن رفع من ا وى، وظن أنه يف التش د يف مار، وكذا نمحي المحجدر الثانية
 .لقالوا نمحي اينتقال من موضوه رأوهوهذا مقارنة ضال رومه الذين كانوا يمحرعو  يف هذين املوضون لو 

 :من فوائد الحديث
بود الرفع مرن الركروع وبرن المحرجد ن؛ لفورل أنرس  احلديث دليل عهللل مشروعية الةمأنيوة :الفائدة األولى

 ارفة مرار الوريب الواررل لورولره ،  " ُحكايرة عرن فورل الوراس يف ع رده "قَلْد َنِسليَ : َحتَّلى يَلُقلوَل اْلَقائِلل
ورأوا طمأنيترره يف  الوارررل لاررفة مررار الورريب  حيررث كررانوا يمحرررعو  يف هررذين املوضررون ولررو رأوا فوررل أنررس 

 .هذين املوضون لقالوا نمحي أ  لاوز موضوه
و قارن هرذين الرركون  را :" ررال شريروا ابرن  يميرة رمحره اهلل: هرذين املوضرونرال ابرن القري  رمحره اهلل عرن 

 ارف فيه أمراء ب  أمية يف الاار وأحدثوا في ا  رك إ ام التكبن، وكما أحردثوا الترأخن الشرديد، وكمرا أحردثوا 
 ([.1/213)زاد املواد" ]ظن أنه من المحوة ،وُرَر َمن ُرَر حتغن ذلك  ا خيالف هديه 

وعهللرل هدايرة  والمحرهللف عهللرل نقرل مرار الوريب  احلرديث دليرل عهللرل حررص الارحابة  :الفائدة الثانيلة
 .الواس لهللاار الاحيحة وإنكاره  عهللل املرالف

 
 
 

 



 

 
 138 الصالةكِتَابُ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ  

 َباُب ُمَتاَبَعِة اْلِإَماِم َواْلَعَمِل َبْعَدُه
 

رَن الرُُّكروع  َ ْ أََر َأَحرداع حَيْر   َظْ ررَُه،  هلّله  أَنرَُّ ْ  َكانُوا ُيَاهللُّوَ  َخهلْلَف َرُسول  ال َعن  اْلبَررَاء   -29 فَرإ َذا َرفَرَع رَْأَسرُه م 
َ َتُه َعهلَلل اَ ْرك   َحتَّ َيَمَع َرُسوُل الهلّله    .مُثَّ خيَ رُّ َمْن َورَاَءُه ُسجَّداع . َجبرْ

 

 :تخريج الحديث
" ت يمحرجد مرن خهللرف اامرامبرات مر" "ا ذا "، وأخرجه البرراري يف كترات(383)احلديث أخرجه ممحهلل  

، وأخرجررره (320" )برررات مرررا يرررأمر بررره املرررأموم مرررن ا بررراع اامرررام" "الارررار"، وأخرجررره أبرررو داود يف كترررات(390)
، وأخرجرررره (271)بررررات مررررا جرررراء يف كراهيررررة أ  يبررررادر اامررررام بررررالركوع والمحررررجود " "الاررررار"الرتمررررذي يف كتررررات
 (.727" )بات مبادرر اامام" "اامامة"الومحائي يف كتات

 :شرح ألفاظ األحاديث
ي حيورو أحرد مورا :"أي حير  ظ رره لهللمحرجود، ويف الروايرة ا خررا عورد ممحرهلل  ":َلْم َأَر َأَحلداً َيْحنِلي َظْهلَرهُ  "
 "ظ ره

كامهررا مررحيح، ف مررا ل تررا  حكامهررا اجلرروهري وغررنه، حويررص وحورروت لكررن اليرراء أكثررر "  :قللال النللووي
 ([3/313)شر  ممحهلل " ]وموواه عةفته

 :فوائد الحديث من
و قردم بيرا  ذلرك يف _ احلديث دليرل عهللرل مشرروعية متابورة اامرام، وعردم جرواز ممحرابقته :الفائدة األولى

ياررل اامررام إى الرررركن  الررذي يهلليررره حررت وأ  املشرررروع أي يوتقررل مررن الررركن إى_ حررديث الت ديررد باررورر احلمررار
ي حيورو  كرا  الارحابة _ أطرول اينتقرايتوهو مرن _ أ  المحجود:الذي يهلليه، ووجه ذلك يف حديث البات

سراجداع عهللرل ا رك، وهرذه مرورر املتابورة املشرروعة، وهري املررادر يف حرديث أنرس  أحد ظ ره حت يقرع الوريب 
متفرق عهلليره، أي إذا ومرل " وإذا سرجد فاسرجدوا:" وفيره..."إ را جورل اامرام ليرؤمت بره:" ررال املتقدم أ  الوريب 

 .إذا شرع يف اهلوي: ليس املرادإى المحجود فاسجدوا، و 
حرت يمرع رسرول :" احلديث دليل عهللل أ  املوترب يف املتابوة أفورال اامرام؛ لقرول الررباء  :الفائدة الثانية

فررررإ  عُرررردم ذلررررك فرررراملوترب القررررول،    القررررول واجل ررررر برررره ُشرررررع اعررررام املررررأمومن " جب ترررره عهللررررل ا رك اهلل 
 .مام ي  ال إي ملن كا  خهللفه مباشررباينتقال، و   مشاهدر أفوال اا

فإ  رُردر أ  اامرام انت رل مرن التكبرن ربرل أ  يارل إى ا رك، وأنرص  شراهده، "  :قال شيخنا العثيمين
 ([.1/137)البراري حشر  محي" ]ومثهلله بقية ا ركا ... فا  محجد حت يال إى ا رك 
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ا  خهللرررف اامرررام فإنررره يوظرررر إى إمامررره ي موضرررع احلرررديث دليرررل عهللرررل أ  املارررهللي إذا كررر :الفائلللدة الثالثلللة
سررجوده، وا مررر يف هررذا واسررع، والوظررر إى موضررع المحررجود أحرررا بامشرروع، وإ  احترراج إى الوظررر امامرره فررا 

 .حرج
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رَن الرُُّكروع  رَرالَ إ َذا َرَفَع رَْأَسر َكاَ  َرُسوُل الهلّله: ، رَالَ   َعْن َأر  َسو يد  اْمُْدر يِّ  -70 . رَبلَّنَلا لَلَك اْلَحْملدُ »: ُه م 
وَُكلُّنَلا . َأَحلقُّ َملا قَلاَل اْلَعْبلدُ . َأْهلُل الثلَّنَلاِء َواْلَمْجلدِ . َوِملْلُء َملا ِشلْكَت ِملْن َشلْيٍء بَلْعلدُ . ِمْلُء السََّماَواِت َواأَلْر ِ 

َفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ  الَ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت, َوالَ ! اللَُّهمَّ . َلَك َعْبد    .«ُمْعِطَي ِلَما َمنَلْعَت, َوالَ يَلنلْ
ْرنِلللي بِللالثلَّْلأِل َواْلبَللللَرِد َواْلَملللاِء .........اللَُّهلللمَّ لَللَك اْلَحْملللدُ » :  َعْبررَد الهللّررره  بْررَن َأر  أَْوالَ  ويف حررديث  اللَُّهللمَّ َطهِّ

ْرِني ِمَن الذُّ ! اللَُّهمَّ . اْلَبارِدِ   رواهما مسلم .«نُوِب َواْلَخطَايَا َكَما يُلنَلقَّى الثلَّْوُب األَبْلَيُث ِمَن اْلَوَس ِ َطهِّ
 « .....اللَُّهمَّ رَبلََّنا َلَك اْلَحْمدُ » : َأر  أَْوالَ   الهلّله  ْبن   َعْبد   وحديث اْبن  َعبَّاس  وملمحهلل  أيما من حديث 

 

 :تخريج الحديث
" الاررار"رد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود يف كتررات، وانفرر(388)حررديث أر سررويد أخرجرره ممحررهلل  

برات مرا يقرول يف ريامره " "التةبيرق"، وأخرجره الومحرائي يف كترات(738" )بات ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع"
 (.1038" )ذلك

، وانفرررررد برررره عررررن البررررراري، وأخرجرررره أبررررو داود يف  (383)وحررررديث عبررررد اهلل بررررن أر أوال أخرجرررره ممحررررهلل  
إرامرة الارار " ، وأخرجره ابرن ماجره يف كترات(733" )برات مرا يقرول إذا رفرع رأسره مرن الركروع" "رالارا"كتات

 (787" )بات ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع" "والمحوة في ا
برات " "التةبيرق"، وانفرد به البراري، وأخرجه الومحائي يف كترات(387)وحديث ابن عباس أخرجه ممحهلل  

 (.1033" )ما يقوله يف ريامه ذلك
 :شرح ألفاظ األحاديث

لرو كرا  احلمرد جمحرماع ملرا : بالوارب والرفرع، والوارب أشر ر، واملورىن: مرلء ":ِملْلُء السَّلَماَواِت َواأَلْر ِ "
 .المحماوات وا رك، واملقاود التمثيل والتقريب لبيا   وظي  احلمد و فري  شأنه

ا أ  محررد اهلل  وراى ي موت ررل لرره وي حياريه عرراد، فأحررال عبررارر يررراد  ر ":َوِملْلُء َمللا ِشللْكَت ِمللْن َشلْيٍء بَلْعللدُ "
 .ي موت ل هلا ا مر إى مشيئة اهلل  واى ال 

 .هو الوظمة وهناية الشرف: الثواء هو املد  با وماف الكامهللة، واجملد ":َأْهُل الثلََّناِء َواْلَمْجدِ "
 .هو أمدأ ما رال الوبد وأثبتهأي ما سبق من احلمد والثواء  ":َأَحقُّ َما قَاَل اْلَعْبدُ "
أي أ  رمرراءك هررو الوافررذ فمررا ررردرت عةرراءه ُوجررد، ومررا ررردرت موورره ي  ":الَ َمللاِنَع ِلَمللا َأْعطَْيللتَ ! اللَُّهللمَّ "

 ۚ   ن بَلْعلِدهِ َوَما يُْمِسلْك فَلاَل ُمْرِسلَل لَلُه ِمل مَّا يَلْفَتِح اللَّلُه لِلنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك َلَها  :يوجد، رال  وراى
 [2: فاطر]  َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 

َفللُع َذا اْلَجللدِّ ِمْنللَك اْلَجللدُّ " ي :  وررىن عوررد، واملوررىن( مررن)بفررتح اجلرري  وهررو احلررظ وال ررىن، و: اجلَررد ":َوالَ يَلنلْ
 .يوفع ماحب ال ىن عودك غواه ويحظه، وإ ا يوفوه الومل بةاعتك
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ْرنِلللي بِلللالثلَّ " هرررذا أسرررهللوت اسرررتوارر املرررراد بررره املبال رررة يف الة رررارر مرررن  ":ْلأِل َواْلبَللللَرِد َواْلَملللاِء اْلبَلللارِدِ اللَُّهلللمَّ َطهِّ
ط ررين مرن : الذنوت وغنها حيث شبه التوبة والودم وايست فار بالثهللج واملراء البرارد والرربد جبرامع التة رن، واملورىن

 .الثهللج والربد واملاء البارد يف  ة ن الثياتذنور بالتوبة وايست فار والودم ال  هي يف  ة ن ذنور ك
نُوِب َواْلَخطَايَللا! اللَُّهللمَّ " ْرنِللي ِمللَن الللذُّ حيتمررل أ  يكررو  اجلمررع بيو مررا كمررا رررال بوررض :" رررال الوررووي ":َطهِّ

الوبررد املواررية بررن : رررال امةيئررة[  112: الومحرراء]  َوَمللن َيْكِسللْب َخِطيكَللًة َأْو ِإْثًمللا املفمحرررين يف رولرره  ورراى
  .([3/318)شر  ممحهلل  " ] وبن اهلل  واى، واامث بيوه وبن ا دمي

وبومر   بهللفرظ ( الردر )رواهرا بورض الرروار عورد ممحرهلل  بهللفرظ  ": َكَما يُلنَلقَّى الثلَّلْوُب األَبْللَيُث ِملَن اْلَوَسل ِ "
 .يض من الوسرواحد أي ط رين ط ارر كامهللة ذات عواية كما يُوتىن بتوقية الثوت ا ب واملوىن( الدنس)

 :من فوائد الحديث
ا حاديث دليل عهللل مشروعية هرذا الرذكر بورد الرفرع مرن الركروع، لإلمرام واملوفررد واملرأموم،  :الفائدة األولى

ويف الفرررك والوفررل، ملررا فيرره مررن احلمررد والثورراء وكمررال التفررويض والقرردرر والوظمررة هلل سرربحانه و ورراى، ومررن جرراء 
 .رادر يف هذا الركن خافاع ملن يتوجل فيه ذا الذكر حقق الةمأنيوة امل

ع ظَر  الكهللمررات الر  اشرتمل عهللي را هررذا الرذكر ملرا فيره مررن احلمرد والثوراء والتفررويض إى اهلل  :الفائلدة الثانيلة
 ".أحق ما راله الوبد" واى، وايعرتاف بوحدانيته، وأ  احلول والقور  وامن موه  واى، ولذا رال عن هذا الذكر 

احلررديث دليررل عهللررل بوررض الارري  الررواردر يف احلمررد بوررد الرفررع مررن الركرروع، ففرري أحاديررث  :الثالثللة الفائللدة
" الهلل ر  ربورا ولرك احلمرد" و"ربوا ولرك احلمرد" ويف الاحيحن" الهلل   ربوا ولك احلمد" و"ربوا لك احلمد" البات

 .هذه أربوة مي  و قدم ذكرها
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 ُقْرآِن ِفي الرُُّكوِع َوالسُُّجوِدَباُب النَّْهِي َعْن ِقَراَءِة اْل
 

رررَتارََر، َوالوَّررراُس ُمرررُفوٌف َخهلْلرررَف َأر  َبْكرررر    َكَشرررَف َرُسررروُل الهللّررره  : ، رَرررالَ   َعرررن  ابْرررن  َعبَّررراس    -72 : فَرَقرررالَ . المحِّ
ِة ِإالَّ الرُّْؤيَللا الصَّللا» للَراِت النُّبُلللوَّ َأالَ َوِإنِّللي . ِلَحُة يَلَراَهللا اْلُمْسللِلُم, َأْو تُلللَر  لَللهُ َأيلَُّهللا النَّللاُس, ِإنَّللُه لَللْم يَلْبللَق ِمللْن ُمَبشِّ

َوَأمَّلا السُّلُجوُد فَاْجَتِهلُدوا . نُِهيُت َأْن َأقْلَرَأ اْلُقْرآَن رَاِكعاً َأْو َساِجداً, َوَأمَّا الرُُّكلوُع فَلَعظُِّملوا ِفيلِه اللرَّبَّ َعلزَّ َوَجللَّ 
 .رواه مسلم   .«َلُكمْ فَلَقِمن  َأْن ُيْسَتَجاَب . ِفي الدَُّعاءِ 

رررترْرَ   :ويف روايرررة لررره  رررره  الَّرررذ ي َمررراَت ف يرررره  . َكَشررررَف َرُسررروُل الهللّرررره  المحِّ اللَُّهللللمَّ َهللللْل »: فَرَقرررالَ . َورَْأُسررررُه َمْوُاررروٌت يف  َمَرض 
 .......ِإنَُّه َلْم يَلْبقَ » َثَاَث َمرَّات  « بَللَّْغُت؟

ِة ِإالَّ المبشِّلرات » :وأما البراري فرواه من حديث أر هريرر مرفوعراع  قلالوا وملا المبشلرات؟ . لم يَبَق ملن النبلوَّ
 .«الرُّؤيا الصالحة: قال

 

داع  نَرَ اين  َرُسوُل الهلّله  : ، رَالَ َعهلل يَّ ْبَن َأر  طَال ب  وعن  -76   رواه ممحهلل  .أَْ  أَرْررَأَ رَاك واع أَْو َساج 
 

     .«َأقْلَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَبِِّه َوُهَو َسلاِجد , فَلَأْكِثُروا اللدَُّعاءَ »: رَرالَ   َعْن َأر  ُهَريْررََر، أَ َّ َرُسوَل الهلّله   -73
  رواه مسلم
 

 :تخريج األحاديث
بررات الرردعاء يف الركرروع " "الاررار"، وأخرجرره أبررو داود يف كتررات(389)حررديث ابررن عبرراس أخرجرره ممحررهلل  

" بررررات ا مررررر بايجت رررراد يف الرررردعاء يف المحررررجود" "ةبيررررقالت" ، وأخرجرررره الومحررررائي يف كتررررات(783" )والمحررررجود
 (.1799" )بات الرلية الااحلة يراها املمحهلل  أو  را له" " وبن الرليا" ، وأخرجه ابن ماجه يف كتات(1119)

  يبرق " بهللفرظ( 3990" )برات املبشررات" "التوبرن" وأما البراري فأخرجه مرن حرديث أر هريررر يف كترات
 "الرلية الااحلة: وما املبشرات؟ رال: شرات، رالوامن الوبور إي املب

، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود (370)فأخرجرره ممحررهلل   وأمررا حررديث عهللرري بررن أر طالررب 
بررات مررا جرراء يف الو رري " "الاررار" ، وأخرجرره الرتمررذي يف كتررات(3033" )بررات مررن كرهرره" "الهللبرراس"يف كتررات

بررات الو رري عررن القررراءر يف " " التةبيررق" ، وأخرجرره الومحررائي يف كتررات(233" )عررن القررراءر يف الركرروع والمحررجود
 (.1332" )بات كراهة املوافر لهللرجال" "الهللباس"، وأخرجه ابن ماجه يف كتات(1031" )الركوع

" ، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره الومحررائي يف كتررات(372)فأخرجرره ممحررهلل  وأمررا حررديث أر هريرررر 
 (.1113" )كو  الوبد من اهلل عز وجلبات أررت ما ي" "التةبيق
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 :شرح ألفاظ األحاديث
لللَتارَةَ   َكَشللَف َرُسلللوُل اللِلللهِ " ، أي رفررع المحرررتارر الرر  كانرررص برررن بيترره عهللرررل بابرره وبرررن ممحرررجده  ":السِّ

 .والمحتارر بكمحر المحن المحرت الذي يكو  عهللل بات البيص والدار، واستومهللص حديثاع عهللل الووافذ
 .يف مرك مو ه أي ياهللي    َخهلَلفاع لهللرسول  ":ف  َخْلَف َأِبي َبْكرٍ َوالنَّاُس ُصُفو "
ِة ِإالَّ الرُّْؤيَللللا الصَّللللاِلَحةُ " للللَراِت النُّبُلللللوَّ   يبررررق مررررن الوبررررور إي " ويف روايررررة البررررراري ":ِإنَّللللُه لَللللْم يَلْبللللَق ِمللللْن ُمَبشِّ

بشرررات خرررج خمرررج ال الررب وإي فررإ  الرليررا رررد التوبررن بامل" الرليررا الارراحلة: ومررا املبشرررات؟ رررال: املبشرررات، رررالوا
 . كو  موذرر وهي مادرة يري ا اهلل املؤمن رفقاعبه ليمحتود هلا أو يتقي ا  ا لب

واملرراد برأ  الرليرا جرزء مرن الوبرور يور  أهنرا أجرزاء مرن "  :وأما كون الرؤيا ملن النبلوة قلال شليخنا العثيملين
 .([9/313)البراري حيحشر  م" ]من الوحي يءالوحي، وليمحص وحياع كاماع، ولكن في ا ش

 سلللتة ملللن جلللزء الصلللالحة الرؤيلللا:" ررررال أ  الرسررول  ويف مررحيح البرررراري مرررن حرررديث أر سرررويد 
 ."النبوة من جزءاً  وأربعين
سربحا  : ومرف الررت بارفات الوظمرة وااجرال والكربيراء، واملرراد هورا: التوظري  ":ِفيِه الرَّبَّ َعلزَّ َوَجللَّ "
 .ي  وما يتبو ا من مي  التوظي  الواردررر الوظ
: بفررتح القرراف وكمحررر املرري  ولرروز فتح ررا ل تررا  بورردها نررو  مررفة مشررب ة أي ":فَلَقِمللن  َأْن ُيْسللَتَجاَب َلُكللمْ "

 .حقيق وجدير أ  يمحتجات دعالك 
 :من فوائد األحاديث

: ، واحلكمرة مرن هرذا الو ريا حاديرث دليرل عهللرل الو ري عرن ررراءر القرراءر يف حرال الركروع :ىاألولالفائدة 
أ  القرررآ  أعظرر  الررذكر وأشرررفه وحمهللرره حررال القيررام ي حمررل امفررض مررن ركرروع أو سررجود  وظيمرراع لكررام اهلل  ورراى 

 .و كرمياع له؛    الركوع والمحجود حال  ذل و انكمحار فواسب في ما التوظي  والدعاء والتمرع
 واختهللف هل الو ي لهللتحر، أو الكراهة؟

 أ  الو ي لهللتحر،: لاألو  القول
بأنه جاء بذكر مو ي عوه يف هذا املوضع، واختهللف أمرحات هرذا القرول هرل  بةرل الارار بفورل : وعللوا

 .رولن لعهلل ؟هذا املو ي أوي
 .أ  الو ي لهللكراهة، وبه رال مج ور الوهللماء، واختاره شيروا الوثيمن: الثاني والقول
واملرالفرة ورورص يف مكرا  الرذكر ي يف ذا ره وهرذا القرول هرو  بأ  القرآ  ذكرر مشرروع يف الارار،: وعللوا

 .ا ظ ر واهلل أعهلل 
ا فررق الوهللمرراء عهللررل كراهررة القررراءر يف الركرروع والمحررجود، و وررازعوا يف بةررا  الاررار "  :قللال شللي  اإلسللالم

رأ يف حررال بررذلك عهللررل رررولن؛ مهررا وج ررا  يف مررذهب اامررام أمحررد، وذلررك  شررريفاع لهللقرررآ ، و وظيمرراع لرره أ  ي يقرر
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، وسررررربل المحرررررام (3/27)، وانظرررررر فرررررتح البررررراري يبرررررن رجرررررب2/1799)الكرررررربا االفتررررراو " ] اممررررروع والرررررذل
 .([1/213)، و وهلليق شيروا عهللل ممحهلل (1/233)لهللاوواين

 .وأما الدعاء بييات القرآ  حال المحجود فا يدخل يف الو ي؛    مراد القائل الدعاء ي التاور
ث دليل عهللل البشارر بالرليا الااحلة ال  يراها املمحهلل  أو  ُرا لره مرن غرنه، ولهللرليرا ا حادي :الفائدة الثانية

ليرررا، والرليرررا الاررراحلة يسررريما مرررن الاررراحل غالبررراع ر مباحرررث وممحرررائل سرررتأيت برررإذ  اهلل  وررراى يف أحاديرررث كترررات ال
 . ادأ

را ا ضر اث ولكوره نرادر؛ املراد غالب رليرا الاراحلن، وإي فالاراحل ررد ير: رال امل هللب"  :قال ابن حجر
لقهللة  كن الشيةا  مو  ،  اف عكمح  ، فرإ  الاردأ في را نرادر ل هللبرة  محرهللل الشريةا  عهللري  ، ررال فالوراس 

 وبرن، والاراحلو  وا غهللرب عهللرل  ا نبياء ورلياه  كهلل ا مدأ، ورد يقع في را مرا حيتراج إى: عهللل ثاث درجات
ورررد ...  وبرن، ومرن عررداه  يقرع يف رليراه  الاردأ وا ضر اث  إىمرا يحيتراج رليراه  الاردأ، وررد يقرع في ررا 

" وروررص الرليررا الاررادرة مررن بوررض الكفررار كمررا يف رليررا مرراحيب المحررجن مررع يوسررف عهلليرره المحررام ورليررا مهللك مررا
 ([12/132)الفتح]

حررديث ابررن عبرراس رضرري اهلل عو مررا دليررل عهللررل وجرروت  وظرري  الرررت يف الركرروع، وااكثررار  :الفائللدة الثالثللة
سرربحانك الهلل رر  :"  ررا ورد مررن مرري  التوظرري  الررواردر كقررول دوإ  زا( سرربحا  رر الوظرري )ذلررك ولررو بتكرررار  مررن

سربو  رردوس رت املائكرة :" متفرق عهلليره مرن حرديث عائشرة وسريأيت رريبراع، وررول " يل ربورا وضمردك الهلل ر  اغفرر
 .حمحن وأبهلل  يف التوظي رواه ممحهلل  من حديث عائشة، وسيأيت غن ذلك من الاي  الواردر ف" والرو 

ا حاديررث دليررل عهللررل مشررروعية الرردعاء يف المحررجود وااكثررار مررن ذلررك؛  نرره حمررل إجابررة  :الفائللدة الرابعللة
أمررر بايجت رراد وااكثررار مررن الرردعاء فيرره،  خرررر، والورريب لهللرردعاء، ولرره أ  يرردعو  ررا شرراء مررن خررني الرردنيا وا 

 _:لتميزه بأمرين
 .«فَلَقِمن  َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ :" الدعاء يف الاار، لقوله أنه أحرا مواطن إجابة: األول
 "أررت ما يكو  الوبد من ربه وهو ساجد:" ررت اهلل  واى من المحاجد؛ لقوله: والثاني

ومن أجل هرذا التمرامن والورزول الرذي :" واحلكمة من احتفاء المحجود  ذه الفميهللة، رال شيروا الوثيمن
ت ما يكو  اانمحا  من ربه وهو ساجد، مع أنره لرو ررام لكرا  أعهللرل وأرررت، لكرن لوزولره فوهلله هلل  واى مار أرر 

، هررذه هرري احلكمررة والمحررر يف (رواه ممحررهلل ")فمررا  واضررع أحررٌد هلل إي رفورره اهلل" هلل عررز وجررل مررار أررررت إى اهلل،
اانمحرا   رذا الرذل  هذا المحجود الوظري ، وهلرذا يوب ري لورا أ   محرجد رهللوبورا ربرل أ   محرجد جوارحورا، برأ  يشرور

" والتمرررامن والتواضرررع هلل عرررز وجررررل، حرررت يررردرك لررررذر المحرررجود وحاو ررره، ويوررررف أنرررره أرررررت مرررا يكررررو  إى اهلل
 ([1/117)املمتع]

  "حرم اهلل على النار أن تأكل أثر السجود:" رال الويب  ويف الاحيحن من حديث أر هريرر 
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 :ولهذا قال بعضهم
  ا      من فمهللك الوايف وأنص الباريتيا  رت أعماء المحجود أعتق

 اين بوتق  الباريفوالوتق يمحري يف ال   ياذا ال ىن     فاْمُوْن  عهللل ال
 .فالقائل  وسل إى اهلل  واى الذي أعتق مواضع المحجود من الوار أ  يوتق باري البد  لمحريا  الوتق إليه

 واى من املمحراجد، وأ  رربره يتفراوت فرأررت دليل عهللل ررت اهلل  حديث أر هريرر  :الفائدة الخامسة
ما يكو  من عبده وهو ساجد، واختهللف الوهللمراء يف مورىن القررت هرل هرو رررت حقيقري أي أنره رريرب بوفمحره أو 

ال اهلل  ورراى، ولكررن رربرره ي يمحررتهللزم أ  أنرره رريررب بوهللمرره، عهللررل رررولن أظ رمهررا ا ول وأنرره ررررت حقيقرري يهلليررق جبرر
ا  يف ا رك؛    اهلل  وررراى رريرررب يف عهللررروه، عهللررري يف دنررروه، وعهللررروه مرررن مرررفا ه يكرررو  يف مكرررا  سرررجود اانمحررر

 .الذا ية ال  ي  وفك عوه، والقول بأ  القرت حقيقي هو الاوات إجراءع لهللوص عهللل ظاهره
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 َباُب َما ُيَقاُل ِفي الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد
 

اللَُّهللمَّ اْسِفللْر لِللي َذنْبِللي ُكلَّللُه ِدقَّللُه »: َكرراَ  يَرُقرروُل يف  ُسررُجود ه    وَل الهللّرره  ، أَ َّ َرُسررَعررْن َأر  ُهَريْررررََر  -74
 رواه مسلم «َوِجلَُّه, َوَأوََّلُه َوآِخَرُه, َوَعالَنَِيَتُه َوِسرَّهُ 

 

: ُكوع رررره  َوُسررررُجود ه  يُْكث ررررُر أَْ  يَرُقرررروَل يف  ُر   َكرررراَ  َرُسرررروُل الهللّرررره  : ، رَالَررررصْ رضرررري اهلل عو رررراَعررررْن َعائ َشررررَة  -75
 .يَرَتَأوَُّل اْلُقْرآ َ « ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبلََّنا َوِبَحْمِدَك, اللَُّهمَّ اْسِفْر ِلي»

َّ : رَاَلصْ : ويف رواية   ُيَارهللِّي َمراَرع إ يَّ َدَعرا, {ِإَذا َجلاَء َنْصلُر اهلل َواْلَفلْتحُ }: ُمْوُذ نرَرَزَل َعهلَلْيره   َما رَأَْيُص الوَّيب 
 .«اللَُّهمَّ اْسِفْر ِلي. ُسْبَحاَنَك رَبِّي َوِبَحْمِدكَ » :أَْو رَاَل ف يَ ا

 

ُسلْبَحاَنَك »: يُْكث ُر أَْ  يَرُقوَل، رَرْبَل أَْ  مَيُروتَ  َكاَ  َرُسوُل الهلّله  : ، رَاَلصْ رضي اهلل عو اَعائ َشَة عن  -72
رذ ه  اْلَكهلل َمراُت الَّر   أَرَاَك َأْحرَدثْرتَرَ ا  َرُقوهُلَرا؟ ! يَرا َرُسروَل الهللّره  : رُرهلْلرصُ  رَالَرصْ .«َوِبَحْمِدَك, َأْستَلْغِفُرَك َوَأتُلوُب ِإلَْيلكَ  َمرا ه 

ر  المحُّورَر  { ِإَذا َجاَء َنْصُر اهلل َواْلَفْتحُ }ُجِعَلْت ِلي َعاَلَمة  ِفي أُمَِّتي ِإَذا رََأيْلتُلَها قُلْلتُلَها »: رَالَ          .إ َى آخ 
  رواه ممحهلل . «فَلْتُح َمكََّة . {َجاَء َنْصُر اهلل َواْلَفْتحُ ِإَذا }:  ويف وراية

 

، فَاْلَتَممْحررُتُه، فَرَورَرَورررْص  فَرَقررْدُت َرُسررروَل الهللّرره  : ، رَالَرررصْ رضررري اهلل عو رراَعررْن َعائ َشررَة  -77 ررَن اْلف ررررَاش  هللَرررةع م  لَيرْ
د ، َومُهَررا َمْوُارروبرَ  ، َوُهررَو يَرُقررولُ يَررد ي َعهللَررل َبةْررن  َرَدَمْيرره ، َوُهررَو يف  اْلَممْحررج  . اللَُّهللمَّ َأعُللوُذ ِبِرَضللاَك ِمللْن َسللَخِطكَ »: َتا  

رواه   .«َأنْلَت َكَملا َأثْلنَلْيلَت َعلَلى نَلْفِسلكَ . اَل ُأْحِصلي ثَلنَلاًء َعَلْيلكَ . َوَأُعوُذ بِلَك ِمْنلكَ . َوِبُمَعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتكَ 
 .مسلم 

َّ  : لرره ويف لفررظ هللَررة ، َفظَوَرْوررُص أَنَّررُه َذَهررَب إ َى بَرْوررض  ن مَحررائ ه  َذاَت لَ  افْرتَرَقررْدُت الوَّرريب  فَرَتَحمحَّمْحررُص مُثَّ َرَجْوررُص، . يرْ
ٌد يَرُقولُ  ب رَأر  أَنْرَص َوأُمِّري إ ين  َلف ري َشرْأ   : فَرُقهلْلرصُ « ُسلْبَحاَنَك َوِبَحْملِدَك, الَ ِإل لَه ِإالَّ َأنْلتَ »: فَإ َذا ُهَو رَاك ٌع أَْو َساج 

 .رَ َوإ نََّك َلف ي آخَ 
 

ُسللبُّوح  قُللدُّوس  »: َكرراَ  يَرُقرروُل يف  رُُكوع رره  َوُسررُجود ه    ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره  رضرري اهلل عو رراَعائ َشررة  عررن  -78
 رواه ممحهلل  .«َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوحِ 
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 :تخريج األحاديث
، وانفررد بره عرن البرراري، (371)أخرجره ممحرهلل  ...."  اللَُّهمَّ اْسِفلْر لِلي َذنْبِلي ُكلَّلهُ " حديث أر هريررر 
 (787)حديث "بات يف الدعاء يف الركوع والمحجود" "كتات الاار"وأخرجه أبو داود يف 
ُسلْبَحاَنَك »: يُْكث رُر أَْ  يَرُقروَل يف  رُُكوع ره  َوُسرُجود ه    َكراَ  َرُسروُل الهللّره  "_رضري اهلل عو را_ ةوحرديث عائشر
برررات الررردعاء يف " "كترررات ا ذا   "، وأخرجررره البرررراري يف(373) أخرجررره ممحرررهلل ." .... اللَُّهلللمَّ رَبلَّنَلللا َوِبَحْملللِدكَ 

حررديث " بررات يف الرردعاء يف الركرروع والمحررجود" "كتررات الاررار"رجرره أبررو داود يف ، وأخ(893)حررديث " الركرروع
، (1033)حررررديث " بررررات نرررروع آخررررر مررررن الررررذكر يف الركرررروع" "كتررررات التةبيررررق"وأخرجرررره الومحررررائي يف ، (788)

 (779)حديث " بات التمحبيح يف الركوع والمحجود" "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"ماجه يف  وأخرجه ابن
ُسلللْبَحاَنَك »: يُْكث رررُر أَْ  يَرُقررروَل، رَرْبرررَل أَْ  مَيُررروتَ  َكررراَ  َرُسررروُل الهللّررره   "_رضررري اهلل عو رررا_وحرررديث عائشرررة 
 .ه، وانفرد ب(373)أخرجه ممحهلل  ......"  َوِبَحْمِدَك, َأْستَلْغِفُركَ 
رَن اْلف ررَاش   فَرَقْدُت َرُسوَل الهلّله   "_رضي اهلل عو ا_وحديث عائشة هلَلةع م  ، (373)أخرجره ممحرهلل  ....."  لَيرْ

حرررديث " برررات الررردعاء يف الركررروع والمحرررجود" "كترررات الارررار"وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف 
" مررن مررس الرجررل امرأ رره مررن غررن شرر ور بررات مررن  رررك الوضرروء" "كتررات الة ررارر"، وأخرجرره الومحررائي يف (789)

 (1731" )بات ما  ووذ موه رسول اهلل" "كتات الدعاء"، وأخرجه ابن ماجه يف (139)حديث 
َّ  "وأما لفظ هلَلة ، َفظَوَرْوُص أَنَُّه َذَهَب إ َى بَرْوض  ن مَحائ ه   افْرتَرَقْدُت الوَّيب  ، (373)فأخرجره ممحرهلل  ..." .َذاَت لَيرْ

 (1110)حديث " بات نوع آخر" "كتات التةبيق"ي، وأخرجه الومحائي يف وانفرد به عن البرار 
، وانفررد بره عرن البرراري، (378)أخرجره ممحرهلل  ....." ُسلبُّوح  قُلدُّوس  "_رضري اهلل عو را_وحديث عائشرة
، وأخرجررره (782)حرررديث " برررات مرررا يقرررول الرجرررل يف ركوعررره وسرررجوده" "كترررات الارررار"وأخرجررره أبرررو داود يف 

 (1038)حديث " بات نوع آخر موه" "ت التةبيقكتا"الومحائي يف 
 :شرح ألفاظ األحاديث

دريقررره : بكمحرررر الررردال و شرررديد القررراف املفتوحرررة أي: درررره ":اللَُّهلللمَّ اْسِفلللْر لِلللي َذنْبِلللي ُكلَّلللُه ِدقَّلللُه َوِجلَّلللهُ "-
 .عظيمه: بكمحر اجلي  و شديد الام املفتوحة أي: وم نه، وجهلله

التأكيررررد ( وعانيتررره وسررررره)مررررا كرررا  يف أول الومررررر وآخررررره، واملرررراد  ررررذه الوبررررارات  أي ":َوَأوَّلَلللُه َوآِخللللَرهُ "-
 .وإرادر ااحاطة والشمول( ذنيب كهلله)لقوله

رضري _أي يومل ما أُمر به فيه، ويدل عهللل هرذا املورىن الروايرة يف البرات، رالرص عائشرة ":يَلَتَأوَُّل اْلُقْرآنَ "-
َّ _ اهلل عو ا  :ُيَارهللِّي َمراَرع إ يَّ َدَعرا أَْو رَراَل ف يَ را, {ِإَذا َجلاَء َنْصلُر اهلل َواْلَفلْتحُ }: ْوُذ نَرَزَل َعهلَلْيره  مُ  َما رَأَْيُص الوَّيب 

 "اللَُّهمَّ اْسِفْر ِلي. ُسْبَحاَنَك رَبِّي َوِبَحْمِدكَ "
 . ه أي يف الفرتر بن نزول سورر الوار وبن مو  ":يُْكِثُر َأْن يَلُقوَل, قَلْبَل َأْن يَُموتَ "-
 .أي أراك  قوهلا حديثاع  ":الَِّتي َأرَاَك َأْحَدثْلتَلَها تَلُقوُلَها؟"-
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يف الروايررة  الوامررة هرري فررتح مكررة كمررا أخرررب الورريب  ":ُجِعلَللْت لِللي َعاَلَمللة  ِفللي أُمَّتِللي ِإَذا رََأيْلتُلَهللا قُلْلتُلَهللا"-
 .ا خرا

ِإَذا َجللاَء :إذا فرتح اهلل عهلليره مكرة فقررال  وراىأمرره اهلل  وراى يف سرورر الواررر بالتمحربيح املقررو  بايسررت فار 
َواًجا  *َنْصُر اللَّلِه َواْلَفْتُح  ِإنَُّه َكاَن   َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك َواْستَلْغِفْرهُ  *َورََأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اللَّلِه َأفلْ

اللَُّهللمَّ اْسِفللْر . ُسللْبَحاَنَك رَبِّللي َوِبَحْمللِدكَ ": بورردها يكثررر مررن رررول ، فاررار الورريب ]1-2-1:الواررر[ تَلوَّابًللا
 ".ِلي

التحمحررس البحررث (: فَرَتَحمحَّمْحررُص مُثَّ َرَجْوررصُ )أي ضثررص عورره بررالهللمس، ويف الروايررة ا خرررا  ":فَاْلَتَمْسللُتهُ " -
بإحررردا احلرررواس إمرررا بمحرررماع الاررروت أو الررروفس أو برررالهللمس يف نرررواحي البيرررص فهللمرررا   جترررده رجورررص إى مكرررا  

 .وومال
اسررتواذ بالمررد مررن ضررده،    الرضررا  ":َوِبُمَعافَاتِللَك ِمللْن ُعُقوبَتِللكَ . اللَُّهللمَّ َأُعللوُذ ِبِرَضللاَك ِمللْن َسللَخِطكَ "-

ضد المحرل، واملوافار ضد الوقوبة، فهللما مرار إى مراي ضرد لره وهرو اهلل  وراى اسرتواذ بره موره، أي أسرتويذ براهلل 
 .من عقوبة اهلل

الكرررام مورررىن لةيرررف، وهرررو أنررره ررررد اسرررتواذ بررراهلل، وسرررأله أ  لرررنه برضررراه مرررن  يف هرررذا"  :قلللال الخطلللابي
 .سرةه و وافا ه من عقوبته، والرضا والمحرل ضدا  متقابا ، وكذلك املوافار واملؤاخذر بالوقوبة

فهللما مار إى ذكرر مرا ي ضرد لره وهرو اهلل سربحانه و وراى اسرتواذ موره ي غرن، ومورىن ذلرك ايسرت فار مرن 
 ([.1/213)موا  المحون " ]ان يف بهللوغ الواجب من حق عباد ه والثواء عهلليهالتق

 .أي ي أطيقه وي أحيل به ":الَ ُأْحِصي ثَلَناًء َعَلْيكَ "-
انظررررر شررررر  الوررررووي ]بمرررر  المحررررن والقرررراف، ورررررد يفتحررررا ، والمرررر  أفاررررح وأكثررررر  ":ُسللللبُّوح  قُللللدُّوس  "-

َُة َّرر مرن كرل مرا ي : واملرربأ مرن كرل عيرب ونقرص، ورردوس أي أنص املمحبَّح أي املوزَّه: ، سبو ([3/328)
أي امل

 .يهلليق
املرراد برالرو  جربيرل، عةفره عهللرل املائكرة وهرذا مرن برات عةرف امراص عهللرل  ":َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوحِ "-

 .الوام، وذكر جربيل  فرده لفمهلله عهللل سائر املائكة
 :من فوائد الحديث
 :ي يف ركوعه وسجوده هذين الذكريندليل عهللل مشروعية رول املاهلل ا حاديث :الفائدة األولى

 "ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبلََّنا َوِبَحْمِدَك, اللَُّهمَّ اْسِفْر ِلي "-1
 "ُسبُّوح  ُقدُّوس  َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوحِ  "-2

 :وأنه ُيشرع لهللماهللي يف سجوده من الدعاء
 ِبي ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه, َوَأوََّلُه َوآِخَرُه, َوَعالَنَِيَتُه َوِسرَّهُ اللَُّهمَّ اْسِفْر ِلي َذنْ  "-
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الَ ُأْحِصللي ثَلنَللاًء . َوَأعُللوُذ بِللَك ِمْنللكَ . َوِبُمَعافَاتِللَك ِمللْن ُعُقوبَتِللكَ . اللَُّهللمَّ َأُعللوُذ ِبِرَضللاَك ِمللْن َسللَخِطكَ  "-
 "َأْنَت َكَما َأثْلنَلْيَت َعَلى نَلْفِسكَ . َعَلْيكَ 
دليرل عهللرل " اللَُّهمَّ اْسِفْر ِلي َذنْبِلي ُكلَّلُه ِدقَّلُه َوِجلَّلُه, َوَأوَّلَلُه َوآِخلَرُه, َوَعالَنَِيتَلُه َوِسلرَّهُ :"رولره : لفائدة الثانيةا

 مشروعية  أكيرد الردعاء و كثرن ألفاظره املوحيرة بتمرام ايفتقرار وإ  أغرىن بورض ا لفراظ عرن بورض، وأ  الوريب 
 .هللمفتقر إى م فرر ا
مررع أنرره م فررور لرره،  "اللهللم اسفللر لللي ذنبللي كللله": ، ورولرره وأمررا اسررت فاره " :_رحملله اهلل_قللال النللووي

ف و من بات الوبودية، وااذعا  له، وإظ رار الوبوديرة والشركر، وطهللرب الردوام، أو ايسرت فار عرن  ررك ا وى أو 
 ([.3/93)القاري شر  محيح البراري عمدر " ]التقان يف بهللوغ حق عباد ه مع أ  نفس الدعاء هو عبادر

َذنْبِلي  " لكفل عرن هرذا التفاريل، لكرن ررال ( اغفر يل ذنيب)لو رال : "_رمحه اهلل_رال شيروا الوثيمن
 :والبمحل يف الدعاء والتفايل فيه فائد ا " ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه, َوَأوََّلُه َوآِخَرُه, َوَعالَنَِيَتُه َوِسرَّهُ 

 .استحمار اانمحا  هلذه ا حوال ال  يقع في ا الذنب :ىالفائدة األول
كثرر مواجار اهلل عز وجرل، أو طرول مواجرار اهلل سربحانه و وراى، وي شرك أ  احلبيرب مرع   :والفائدة الثانية

 .حبيبه حيب أ  يةول موه املواجار؛ وهلذا جتد احلبيب مع حبيبه لو بقي ساعات طويهللة وهو حيادثه ما َملَّ 
 يُذنب؟ هل يمحتفاد من احلديث أ  الويب  :قائلفإن قال 
نورر ، لكورره ي يُرَقرررُّ عهللرررل الررذنب، وأيمرراع هورراك ذنرروت ي ميكرررن أ   قررع مورره ومررن إخوانرره مرررن                           :فللالجواب

 ([.1/231)التوهلليق عهللل ممحهلل  " ]_عهللي   المحام_ا نبياء 
ُسلْبَحاَنَك اللَُّهلمَّ رَبلَّنَلا "الردعاء يف الركروع مرن املرأثور لقولره ا حاديرث دليرل عهللرل مشرروعية  :الفائدة الثالثة

، وإ  كرررا  الرردعاء يف المحررجود أكثررر ملررا  قررردم مررن ا مررر بااكثررار وايجت رراد فيررره "َوِبَحْمللِدَك, اللَُّهللمَّ اْسِفللْر لِللي
 .بالدعاء،  اف الركوع فالكثن فيه  وظي  الرت جل وعا كما  قدم

برأمره بالتمحربيح وايسرت فار مبيوراع لره عامرة  ا حاديث دليل عهللل لةف اهلل  واى بوبيره  :الفائدة الرابعة
يف ركوعرررره " ُسلللْبَحاَنَك اللَُّهللللمَّ رَبلَّنَلللا َوِبَحْملللِدَك, اللَُّهلللمَّ اْسِفلللْر لِلللي: "بإكثررراره مرررن ررررول أجهللررره، وامتثرررال الوررريب 

 .نه فتح مكةوسجوده، وفي ا بيا  موىن سورر الوار والفتح الذي في ا وأ
َفَسللللبِّْح ِبَحْملللِد رَبِّللللَك  :عمرررل  رررا أمررررر بررره يف ررررول اهلل  وررراى وهرررذا مررررن رسرررول اهلل "  :قلللال العينلللي

أمررا كونرره يف : عهللررل أحمحررن الوجرروه، فررإ  رهللررص إ يانرره  ررذا يف الركرروع والمحررجود  مررا حكمترره؟ رهللررص َواْسللتَلْغِفْرهُ 
 ([.3/39)عمدر القاري " ] حال الاار فاهنا  أفمل من غنها واهلل  واى أعهلل

د ،  :"_رضرري اهلل عو ررا_رررول عائشررة :الفائللدة الخامسللة فَرَورَرَوررْص يَررد ي َعهللَررل َبةْررن  َرَدَمْيرره ، َوُهررَو يف  اْلَممْحررج 
اسررتدل برره مررن يقررول أ  مررس املرررأر ي يرروقض الوضرروء وهررو رررول احلوفيررة خافرراع لهللشررافوية الررذين " َومُهَررا َمْوُارروبَرَتا   
ةهللقاع، واملالكية واحلوابهللة الرذين فررروا برن املرس الورارض لهللوضروء وهرو مرا إذا كرا  بشر ور وبرن غرن رالوا بالوقض م
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، واجملمرررروع (1/79)، والفقرررره املررررالكي (1/112)انظررررر برررردائع الارررروائع .]الوررررارض مررررا إذا كررررا  املررررس بررررا شرررر ور
(2/21]) 

اء الة ررارر فررا  وررتقض إي برردليل وا ظ ررر واهلل أعهللرر  عرردم الرروقض مةهللقرراع، حلررديث البررات، و   ا مررل بقرر
، فاملقارود بره اجلمراع  ]31:الومحاء[ َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساءَ : وي دليل محيح مريح عهللل هذا، وأما روله  واى

 .كما فمحره ابن عباس واختاره ابن جرير و فمحنه مقدم عهللل  فمحن غنه
إذا مرس املررأر ل رن شر ور ف رذا " :بن تيميةأما قول الشافعية بالنقث مطلقاً فهو أضعف األقوال, قال ا

 ([17)ايختيارات مرررررر "] ا عهلل  بالمرورر أ  الشارع   يوجب موه وضوءاع وي يمحتحب الوضوء موه
والاروات كمرا  قردم عرردم الروقض مةهللقراع وهرو اختيررار ابرن  يميرة، والشريرن ابررن براز وابرن عثيمرن والهللجوررة 

، وفترررراوا ابررررن عثيمررررن (10/113)، وفترررراوا ابررررن برررراز (12/222) يميررررة انظررررر جممرررروع فترررراوا ابررررن .]الدائمررررة
 ([.3/233)، وفتاوا الهللجوة الدائمة (1/230)، واملمتع (1/273)

دليل عهللرل مشرروعية نارب القردمن عورد المحرجود، وأمرا أمرابع القردمن فالمحروة " َومُهَا َمْوُاوبَرَتا    " :قولها
....."  أنررا أحفظكرر  لاررار رسررول اهلل :" يررد عوررد البررراري رررالأ  يمحررتقبل بأطراف مررا القبهللررة حلررديث أر مح

 "فإذا سجد وضع يديه غن مفرتش وي رابم ما، واستقبل بأمابع رجهلليه القبهللة:" وفيه
: احلرررديث دليرررل عهللرررل مشرررروعية حمحرررن اختيرررار ألفررراظ الررردعاء  رررا يواسرررب، ررررال  وررراى :الفائلللدة السادسلللة

  َفاْدُعوُه ِبَها َوِللَّلِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ]ودعراء اهلل  وراى بأتائره ومرفا ه ومفووي ره أفمرل ]170:ا عراف ،
من الدعاء املباشر اجملَّرد من الثواء أو ما يواسب، ويف حديث البات ايسرتواذر بالمرد مرن ضرده ويف هرذا مراعرار 

 "َوِبُمَعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتكَ . َخِطكَ اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن سَ :" لهللمواسبة يف الدعاء يف رول الويب 
احلديث دليل عهللل أ  الوبد م ما بهلل  مرن الوبرادر واملوزلرة عورد اهلل  وراى فإنره ي يمحرتةيع  :الفائدة السابعة

ه فمرن دونر "الَ ُأْحِصلي ثَلنَلاًء َعَلْيلكَ ":يقرول أ  حياي الثواء عهللل اهلل ويأيت  ا يوب ي هلل  واى، فإذا كا  الويب 
َأنْلَت  :"بقولره من بات أوى، وعهللل الوبد أ  يث  عهللل اهلل  ا يمحرتةيع ويفروك ا مرر هلل  وراى كمرا فورل الوريب 

 "َكَما َأثْلنَلْيَت َعَلى نَلْفِسكَ 
احلرديث دليرل عهللرل مشرروعية إخفراء الومرل حرت عرن أرررت ا ررربن كالزوجرة مرثاع، ووجره  :الفائدة الثامنة

رضرري اهلل _البررات انمحررل مررن فراشرره وبرردأ  وبررده هلل  ورراى دو  أ   شررور برره عائشررةيف حررديث  ذلررك أ  الورريب 
 .عهللل وجه ايختفاء حت افتقد ه_ عو ا

رضرري _احلررديث دليررل عهللررل مررا فةرر اهلل  ورراى عهلليرره الومحرراء مرن ال ررنر، ووج رره أ  عائشررة :الفائلدة التاسللعة
ض نمحررررائه حررررن فقد رررره، فهللمررررا عهللمررررص عوررررد بورررر مررررع مررررا هرررري عهلليرررره مررررن الكمررررال ظوررررص أ  الورررريب _ اهلل عو ررررا
 .وهذا من حمحن  وامهلل ا بود  بن الاوات هلا" ب َأر  أَْنَص َوأُمِّي إ ين  َلف ي َشْأ   َوإ نََّك َلف ي آَخرَ :"رالص

أنررررره   يُروَّورررررف : مرررررع أزواجررررره، ووج ررررره يب حمحرررررن  وامرررررل الوررررر لاحلرررررديث دليرررررل عهللررررر :الفائلللللدة العاشلللللرة
ومتابوت رررا وظوَّ رررا، برررل رررردَّر ذلرررك، ويف احلرررديث ا خرررر عورررد البرررراري  عهللرررل  محررر ا_ رضررري اهلل عو رررا_عائشرررة
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 ا خررر وانكمحرررت اعتررذر الورريب  حيررث ضررربص القارروة الرر  جرريء  ررا مررن بيررص الورريب _ سرريأيت بررإذ  اهلل_
، وعهلليره فرال نر مرن الفةررر وليمحرص مرن احلمحرد املموروع كمرا ذكرر شريروا "غرارت أمكر "ل نهتا و  يووف ا برل ررال

 ([.1/230)انظر التوهلليق عهللل ممحهلل ]_رمحه اهلل_يمن الوث
لربرره ودعائرره والثورراء عهلليرره حيررث ذكرررت  ا حاديررث دليررل عهللررل كثرررر  وبّررد الورريب  :الفائللدة الحاديللة عشللر

" يُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبلََّنا َوِبَحْمِدَك, اللَُّهلمَّ اْسِفلْر لِل"من رول كيف كا  يكثر الويب _ رضي اهلل عو ا_عائشة 
 .وأيماع دعاءه يف المحجود وهكذا يوب ي لهللمؤمن يف عارته مع ربه عز وجل
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 َباُب َفْضِل السُُّجوِد َواْلَحثِّ َعَلْيِه
 

ْين  ب َوَمرل  أَ : فَرُقهلْلرصُ   َلق يرُص ثَرْوبَراَ  َمرْوَى  َرُسرول  الهللّره  : َمْوَداُ  ْبُن َأر  طهلَْلَحَة اْليَرْوَمر يُّ ، رَالَ عن  -79 ْخررب 
هلُل   اهلل ب ه  اجْلَوَّةَ  ب َأَحبِّ اَ ْعَمال  إ َى اهلل، َفمَحَكَص، مُثَّ َسرأَْلُتُه َفمَحرَكَص، مُثَّ َسرأَْلُتُه الثَّال ثَرَة : أَْو رَاَل رُرهلْلصُ . أَْعَمهلُلُه يُْدخ 

ل ررَك َرُسرروَل الهللّرره  : فَرَقررالَ  َرِة السُّللُجوِد هلل, فَِإنَّللَك الَ َتْسللُجُد هلل َسللْجَدًة ِإالَّ َعَلْيللَك ِبَكثْللل» :فَرَقررالَ   َسررأَْلُص َعررْن ذ 
ََّ َعْنَك ِبَها َخِطيَكةً  ْرَداء  َفمَحرأَْلُتهُ : رَاَل َمْوَدا ُ .«رَفَلَعَك اهلل ِبَها َدرََجًة, َوَح ثْرَل َمرا رَراَل . مُثَّ َلق يُص أَبَا الردَّ فَرَقراَل يل  م 

 رواه ممحهلل  .يل  ثَرْوبَا ُ 
 

. فَأَ َرْيتُرُه ب َوُضروئ ه  َوَحاَجت ره   ُكْوُص أَب يرُص َمرَع َرُسرول  الهللّره  : ، رَالَ   يَوَة ْبُن َكْوب  اَ ْسهلَلم يُّ َرب  وعن  -80
لِللَك؟»: رَررالَ . َأْسررأَُلَك ُمرَافَرَقتَررَك يف  اجْلَوَّررة  : فَرُقهلْلررصُ « َسلللْ » :فَرَقرراَل يل   للَر ذ  ي فَللَأِعنِّ »: رَررالَ . ُهررَو َذاكَ : رُرهلْلررصُ « َأْو َسيلْ

 .رواه مسلم   .«َعَلى نَلْفِسَك ِبَكثْلَرِة السُُّجودِ 
 

 :ترجمة راويي الحديثين
 . قدمص  رمجته يف كتات الة ارر ثوبان 

هو ربيوة بن كوب بن مالك بن يومر ا سهللمي، أبو فرراس، موردود يف أهرل املديورة،  : ربيعة بن كعب 
ررر بوررده، وهررو  احلمررر، مررحب الورريب يف المحررفر و  وكررا  مررن أهررل الاررفة، وكررا  يهللررزم رسررول اهلل  ررردمياع مث ُعمِّ

في را،  مرافقته يف اجلورة وهرذا مرن عظري  مهتره   يمحرأل اجلورة فقرل، وإ را أراد مرافقرة الوريب  الذي سأل الويب 
فررج من املديوة فوزل يف باد أسهلل  عهللل بريد مرن املديورة، وبقري إى  حت مات الويب  و  يزل مرافقاع لهللويب 

، وأسرررد (2/393)انظرررر ايسرررتيوات ]وأرضررراه  م احلررررر، ومرررات بررراحلرر سررروة ثررراث وسرررتن يف ذي احلجرررة أيرررا
 ([2/193)، واامابة (2/237)ال ابة 

 :تخريج الحديثين
" كترات الارار"، وانفررد بره عرن البرراري، وأخرجره الرتمرذي يف (377)أخرجه ممحرهلل   حديث ثوبان 

بررات " "كترات التةبيرق"، وأخرجرره الومحرائي يف (177)حرديث " وفمرهلله برات مرا جراء يف كثررر الركرروع والمحرجود"
كتررات إرامررة الاررار والمحرروة "، وأخرجرره ابررن ماجرره يف (1117)حررديث " ثرروات مررن سررجد هلل عررز وجررل سررجدر

 (.1311)حديث " بات ما جاء يف طول القيام يف الاهللوات" "في ا
برررراري، وأخرجررره أبررررو داود يف ، وانفررررد بررره عررررن ال(379)أخرجررره ممحررررهلل   وحلللديث ربيعلللة بللللن كعلللب 

كترررررات "، وأخرجرررره الرتمررررذي يف (1120)حررررديث " مررررن الهلليررررل بررررات ورررررص ريررررام الوررررريب " "كتررررات الاررررار"
حرديث " برات فمرل المحرجود" "كترات التةبيرق"، وأخرجره الومحرائي يف (1313)حرديث " بات موه" "الدعوات

 (.1789" )انتبه من الهلليل بات ما يدعو به إذا" "كتات الدعاء"، وأخرجه ابن ماجه يف (1118)
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 :شرح ألفاظ الحديثين
 رررابوي ثقرررة مرررن كبرررار الترررابون، روا عرررن ثوبرررا  وعمرررر برررن امةرررات  ":َمْعلللَداُن بْلللُن َأبِلللي طَْلَحلللَة اْليَلْعَملللِريُّ "

، (1/311)انظرررر  رررارير الثقرررات لهللوجهللررري ]، وذكرررره ابرررن حبرررا  يف الثقرررات وعمررررو برررن عبمحرررة، وأر الررردرداء 
 ([.1/79)اجلر  والتوديل ومورفة الثقات والموفاء واجملاهيل  ر الفداء ابن كثن الدمشقي  وانظر التكميل يف

ليس املراد المحرجود مرن دو  الارار، برل المحرجود املمحرتهللزم لكثررر  ":فََأِعنِّي َعَلى نَلْفِسَك ِبَكثْلَرِة السُُّجودِ "
 .الاار

 :من فوائد الحديثين
هللرررل فمرررل المحرررجود وشررررفه وع ظَررر  ثوابررره، ففيررره رفرررع الررردرجات وحرررل احلرررديثا  دلررريا  ع: الفائلللدة األوللللى

امةايا، واجلوة، وهو من أحرب ا عمرال إى اهلل واملرراد احلرث عهللرل كثررر المحرجود، وي يور  ذلرك المحرجود اجملررد 
 .عن الاار وإ ا املقاود المحجود الذي يف الاار

ا  سرررجد بررردو  مرررار، وجهللرررس يررردعو يف لرررو أ  اانمحررر:ممحرررألة " :_ رحمللله اهلل_قلللال شللليخنا العثيملللين 
 المحجود طوياع، والمحجدر موفردر عن الاار؟

إ  هذا مبتدع؛    المحجود املوفرد ي يكو  إي لمحبب وهو التاور أو الشكر، ومرا سروا ذلرك : فاجلوات
 ([1/232)التوهلليق عهللل ممحهلل  " ]فابد أ  يكو  يف نفس الاار

مررن يررا أفمررهللية المحرجود عهللررل القيرام يف الاررار، ويف املمحرألة عرردر  اسرتدل ضررديثي البرات :الفائلدة الثانيللة
 _:أروال

أقللرب مللا ": المحررجود أفمررل حلررديثي البررات ومررا  قرردم مررن أحاديررث فمررل المحررجود كقررول الورريب  :قيللل
 .رواه ممحهلل ، وهو مذهب ابن عمر  "يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

عوررد ممحررهلل  رررال  ، وحلررديث جررابر  ]217:البقرررر[ وُمللوا ِللَّلللِه قَللانِِتينَ َوقُ : القيررام لقولرره  ورراى :وقيللل
واملرررراد برررالقووت القيرررام، و   القيرررام ذكرررره القررررآ ، والمحرررجود ذكرررره  "أفضلللل الصلللالة طلللول القنلللوت" الوررريب 

 .التمحبيح، والقرآ  أفمل، وهو مذهب الشافوي ومجاعة
 .المحجود أفمل  يئته، واختاره ابن  يميةمها سواء يف الفمل القيام أفمل بذكره، و  :وقيل
طررول القيررام بالهلليررل أفمررل، وكثرررر الركرروع والمحررجود بالو ررار أفمررل؛    مررار الهلليررل ُخاَّررص بالقيررام   :وقيللل

 .، ذكره ابن القي ]2:املزمل[  ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِلياًل : كما يف روله  واى
رهللبره وخشرروعه، فررإ  كررا  يف القيرام فالقيررام أفمررل لرره وإ   إ  ذلررك راجررع إى حررال املارهللي أيررن لررد  :وقيلل

، واملف رر  (3/321)انظررر شررر  الوررووي ملمحررهلل  . ]كررا  يف المحررجود ف ررو أفمررل لرره، واحتمررل هررذا القررول القرررطيب
 ([.1/213)، وزاد املواد يبن القي  (2/91)لهللقرطيب 
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جلوررة فقررل وإ ررا أراد مرافقررة حيررث   يمحررأل ا دليررل عهللررل عهللررو مهترره  حررديث ربيوررة  :الفائللدة الثالثللة
لِللَك؟:"وسررؤال الورريب  الورريب  للَر ذ  أراد أ  يورررف هررل يبقررل عهللررل مهترره ا وى أو يمحررأل غنهررا، وإرشرراد " َأْو َسيلْ
 .له بالمحجود إرشاٌد لهللمحبب وهو الومل الذي هو أدعل يف ايستمرار عهللل الةاعة وعدم اي كال الويب 

احلرص عهللل المحؤال و كراره والبحث عن فمائل ا عمرال بمحرؤال  فيه حديث مودا   :الفائدة الرابعة
 .أهل الوهلل  كما سأل مودا  ثوبا  وأبا الدرداء 
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 َباُب َأْعَضاِء السُُّجوِد، َوالنَّْهِي َعْن َكفِّ الشَّْعِر َوالثَّْوِب َوَعْقِص الرَّْأِس ِفي الصََّلاِة
 

أُِمللْرُت َأْن َأْسللُجَد »: رَررالَ  مررهللل اهلل عهلليرره وسررهلل   ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره  رضرري اهلل عو مررا َعررن  ابْررن  َعبَّرراس   -82
َعِة َأْعظُللٍم  َهللِة : َعلَللى َسللبلْ َوَأطْللَراِف  (َوالللرُّْكَبتَلْينِ  :ويف روايررة) َواْليَللَدْيِن َوالللرِّْجَلْينِ  - َوَأَشرراَر ب يَررد ه  َعهللَررل أَْنف رره   -اْلَجبلْ

 .« َنْكِفَت الثلَِّياَب َوالَ الشَّْعرَ اْلَقَدَمْيِن, َوالَ 
 

أَنَّررُه رََأا َعْبررَد الهللّرره  بْررَن احْلَررار ث  ُيَاررهللِّي، َورَْأُسررُه َمْوُقرروٌص :  رضرري اهلل عو مررا َعررْن َعْبررد  الهللّرره  بْررن  َعبَّرراس  و  -86
، فَرَقرالَ فَرهلَلمَّا اْنَاَرَف أَرْرَبَل إ َى اْبن  . م ْن َورَائ ه ، فَرَقاَم َفَجَوَل حَيُهللُّهُ  ري؟ فَرَقرالَ : َعبَّاس  ْورُص َرُسروَل : َمرا لَرَك َورَْأس  إ ينِّ تَ 

َذا َمَثُل الَِّذي ُيَصلِّي َوُهَو َمْكُتوف  »: الهلّله  يَرُقول   رواه ممحهلل  «ِإنََّما َمَثُل ه 
 

َْ َأَحللدُُكْم ذِ اْعتَلِدُلوا ِفللي السُّللُجوِد, َوالَ يَلبْ »:   رَرراَل َرُسروُل الهللّرره  : ، رَرالَ   َعرْن أَنَررس   -83  رَاَعْيللِه ُسل
 .   وملمحهلل  بوحوه عن الوباس بن عبداملةهللب «انِْبَساَ  اْلَكْلبِ 

 

رواه   .«ِإَذا َسللَجْدَت َفَضللْع َكفَّْيللَك َواْرفَللْع ِمْرفَلَقْيللكَ »:   رَرراَل َرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ   َعررن  اْلبَررررَاء   -84
  ممحهلل 

 

وَررَة ابْررن  َمال ررك  َعررْن َعْبررد  الهللّرره  و -85 َكرراَ ، إ َذا َمررهللَّل فَررررََّج برَررْنَ يََديْرره ، َحررتَّ  ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره   بْررن  ُضَيرْ
 . وملمحهلل  بوحوه عن ميمونة رضي اهلل عو ا . إ ْبةَْيه   يَرْبُدَو بَرَياكُ 

 

ُّ : ، رَالَررصْ  رضري اهلل عو ررا َعرْن َمْيُمونَررةَ و  -82 ْت بَرْ َمررٌة أَْ  َ ُررَّ برَررْنَ يََديْرره  إ َذا َسررَجَد، لَرْو َشرراءَ   َكراَ  الوَّرريب 
  رواه ممحهلل  .َلَمرَّتْ 

 

 :ترجمة رواة األحاديث
 . قدمص  رمجة روار ا حاديث إي ميمونة وعبد اهلل بن مالك 

، أم را هورد بورص عروف ميمونة بورص احلرارث برن حرز  اهلاليرة زوج الوريب  :ميمونة رضي اهلل عنها هي 
أم الفمرل لبابرة الكرربا زوج الوبراس برن عبرد املةهللرب وأم ابرن عبراس، : ا  بي را وأم رابن زهرن مرن محرن، وأخواهتر

ولبابة الا را زوج الوليد بن امل نر وهي أم خالرد برن الوليرد، وعارماء بورص احلرارث، ومرن أخواهترا  م را أتراء 
عهللري برن أر  بوص عميس كانص  ص  ص جوفر بن أر طالب فهللما مات  زوجص أبرا بكرر فهللمرا مرات  زوجرص

بوردما فررغ مرن  ميمونرة،  زوج را الوريب  أمجورن، وميمونرة كانرص ات را بررر فمحرماها رسرول اهلل   طالرب
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َواْملَرَأًة مُّْؤِمنَلًة : ونزل في ا رولره  وراى خيرب و وجه إى مكة موتمراع سوة سبع، وهي ال  وهبص نفمح ا لهللويب 
إهنرن  وردد  واختراره ابرن حجررر يف : الواهبرة غنهرا، وريرل: ، وريرل]30:حرزاتا [  ِإن َوَهبَلْت نَلْفَسلَها ِللنَّبِليِّ 

وهرو حمرررم أو وهري حررال، وكررا   اامرابة، وهرري الر  جرررا اخرتاف الفق رراء عهللرل زواج ررا هررل  زوج را الورريب 
 زوج ا بمَحر ْف وما ص بمَحر ْف أيماع سوة إحدا ومخمحن وريل إحدا وستن، وهي آخر من مات مرن  الويب 

، واامرررابة (8/232)، وأسرررد ال ابرررة (3/1913)انظرررر ايسرررتيوات .]_رضررري اهلل عو رررا وأرضررراها_زواج الوررريب   أ
(7/122.]) 

عبرداهلل برن مالرك برن جوردت ا زدي مرن أرد شرووءر، يكرىن أبرا حممرد وضيورة  :هلو  عبد اهلل بن مالك 
برا لف  نره ُنمحرب  مره، ( ابرن ضيورة)أم أبيه، ورجح أبو عمر ماحب ايستيوات ا ول، يقرال : اس  أمه وريل

بكمحرر الرراء وهرو واد  ملزيورة رررت املديورة  محرنر )هو محار وأبوه محار وأمه محابية، كا  موزلره يف بةرن رئر  
،  رررويف يف آخرررر روا عوررره ا عررررج وحفررص برررن عامررر  وابورره عهللررري وعةررراء بررن يمحرررار ( يرروم ثاثرررن مرررياع  قريبرراع 

، وأسررررد ال ابررررة (1/972)ايسررررتيوات [. وأرضرررراه عهللررررل أحررررد ا ررررروال خافررررة مواويررررة سرررروة سررررص ومخمحررررن 
 .](3/103)، واامابة (1/182)

 :تخريج الحديثين
برات المحرجود عهللرل " "كترات ا ذا "، وأخرجره البرراري يف (390)أخرجره ممحرهلل   حديث ابن عباس 

، (281)حرديث " دبرات أعمراء المحرجو " "كتات الارار"، وأخرجه أبو داود يف (709)حديث " سبوة أعظ 
، وأخرجررره ابرررن ماجرررره يف (1092)حرررديث " برررات عهللرررل كررر  المحرررجود" "كترررات التةبيرررق"وأخرجررره الومحرررائي يف 

 (.771)حديث " بات المحجود" "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"
ررَذا َمثَرررُل الَّررذ ي ُيَاررهللِّي َوُهرررَو َمْكتُرروفٌ "وحررديث ابررن عبررراس الررذي يهلليرره َرررا َمثَررُل ه  ، (392) أخرجرره ممحرررهلل " إ  َّ

حرديث " برات الرجرل الرذي يارهللي عاراراع شروره" "كترات الارار"نفرد به عن البراري، وأخرجه أبرو داود يف وا
 (.1111)حديث " بات مثل الذي ياهللي ورأسه موقوص" "كتات التةبيق"، وأخرجه الومحائي يف (338)

يفرررتش ذراعيرره  بررات ي" "كتررات ا ذا "، وأخرجرره البررراري يف (391)أخرجرره ممحررهلل   وحررديث أنررس 
، (798)حررديث " بررات مررفة المحررجود" "كتررات الاررار"، وأخرجرره أبررو داود يف (722)حررديث " يف المحررجود

 (.1109)حديث " بات ايعتدال يف المحجود" "كتات التةبيق"وأخرجه الومحائي يف 
إذا سررجد :"، مررن حررديث الوبرراس بررن عبررد املةهللررب، ولفظرره(391)أخرررج ممحررهلل   وبوحررو حررديث أنررس 

 "وج ه وكفاه، وركبتاه وردماه: جد موه سبوة أطرافالوبد س
 .، وانفرد به(393)أخرجه ممحهلل   وحديث الرباء 

" كتررات الاررار"، وأخرجرره البررراري يف (393)أخرجرره ممحررهلل   وحررديث عبررد اهلل بررن مالررك ابررن ضيوررة 
بررات مررفة " "كتررات التةبيررق"، وأخرجرره الومحررائي يف (190)حررديث " بررات يبرردي ضرربويه ولررايف يف المحررجود"

 (.1103)حديث " المحجود
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، وانفرررد برره عررن البررراري، وأخرجرره أبررو داود يف (393)أخرجرره ممحررهلل  _رضرري اهلل عو ررا_وحررديث ميمونررة
بررات التجررايف " "كتررات التةبيررق"، وأخرجرره الومحررائي يف (797)حررديث " بررات مررفة المحررجود" "كتررات الاررار"

" برررات المحرررجود" "مرررة الارررار والمحررروة في ررراكترررات إرا"، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف (1107)حرررديث " يف المحرررجود
 (.770)حديث 

 :شرح ألفاظ األحاديث
ررررال ابررررن " أمرنررررا:" ويف روايرررة لرررره أيمررراع " أُمرررر الورررريب " ، ويف روايرررة البررررراريأي أمرررررين اهلل ": أُِملللْرتُ "
الفررتح ] "ملررا كررا  هررذا المحررياأ حيتمررل اماومررية َعقَّبَررُة املارروف بهللفررظ آخررر دال عهللررل أنرره لومرروم ا مررة:" حجررر

(2/293]). 
َعِة َأْعظُمٍ "  .مجع عمو، وهو اجلزء املمحتقل من اجلمحد( أعماء)مجع عظ ، ويف رواية لهللبراري ": َعَلى َسبلْ
إشرارر إى أنره لريس عمرواع ممحرتقاع وإ را هرو  رابع لهللجب رة ( وا نرف)أي و  يقرل ": َوَأَشاَر بَِيِدِه َعلَلى َأْنِفلهِ "

 . عماء مثانيةوأهنما عمو واحد، وإي لكانص ا
َْ َأَحلللدُُكْم ِذرَاَعْيلللِه انِْبَسللللاَ  ": أي الكفرررن، ي كامرررل اليررردين لرررئا يورررارك حرررديث": َواْليَلللَدْينِ " الَ يَلْبُسللل
 ."اْلَكْلبِ 
الثيرررات وشرررور الررررأس، : الكفرررص هرررو المررر  والكرررف واجلمرررع، واملرررراد": َوالَ َنْكِفلللَت الثلِّيَلللاَب َوالَ الشَّلللْعرَ "
 . جنمو ا، بأ  يرفع ثوبه من أسفل عود المحجود، أو يةويه حت حيزمه عهللل ظ رهي نمم ا وي: واملوىن
أي جممروع سرواء يف الوسرل أو عهللرل جورب أو عهللرل ا مرام أو عهللرل امهللرف وشرور عبرد ": َورَْأُسلُه َمْعُقلوص  "

 .اهلل بن احلارث يف احلديث جمموع ورائه
َذا َمَثُل الَّلِذي ُيَصللِّي َوُهل" أي أ  الرذي يارهللي وهرو موقروص الررأس كمرن يارهللي ": َو َمْكتُلوف  ِإنََّما َمَثُل ه 

  .وهو مكتوف اليدين؛     كتيف جزء يشبه  كتيف جزء آخر
ايعتدال وضع الشيء يف موضوه، وايعتدال يف المحجود وضرع أعمراء المحرجود ": اْعَتِدُلوا ِفي السُُّجودِ "

 .يف مواضو ا الشرعية
َْ َأَحدُُكْم ِذرَ " الرذراع مرن اانمحرا  مرن طررف ا مربع الوسرةل إى طررف ": اَعْيِه انِْبَساَ  اْلَكْلبِ َواَل يَلْبُس

املرفرررق، وبمحرررل الرررذراعن املو ررري عوررره يف المحرررجود هرررو مرررد هرررذين الومررروين عهللرررل ا رك ومامرررقت ما لرررارك 
ررال يف هورا لتكرو  اهليئرة مرحيحة كمرا  بةوهلما ك يئة الكهللب حن يفرش ذراعيه عهللل ا رك، وإرشاد الوريب 

 ."ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّْيَك َواْرَفْع ِمْرفَلَقْيكَ "احلديث ا خر 
 .أي إذا سجد، ورد ورد  ذا الهللفظ عود ممحهلل  من طريق آخر": ِإَذا َصلَّى"
بتشديد الراء أي باعد بن عمرديه، والومرد هرو مرا برن املرفرق إى الكترف، واملرراد فررج ": فَلرََّج بَلْيَن يََدْيهِ "

 ما وبن جوبيه، ضيرث يوحري كرل يرد عرن اجلانرب الرذي يهللي را حرت يبردو بيراك إبةيره، واابرل بكمحرر اهلمرزر بيو
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وسكو  الباء هو باطن الكتف، ويكو  لونه أبيض من لو  بقية اجلهللد غالباع يختفائه عن املرؤثرات امارجيرة مرن 
 .اهلواء والشمس، واملراد أ  اابةن يظ را  من شدر جمافا ه 

الب مة واحدر الب   وهي أويد ال رو  والرذكور واانراث، واملقارود مرن هرذا  اروير وإبرراز التفرريج ": ْهَمة  بلَ "
 .بن اليدين وبن اجلوبن

 :فوائد األحاديثمن 
: دليررل عهللررل وجرروت المحررجود عهللررل هررذه ا عمرراء المحرربوة وهرري حررديث ابررن عبرراس  :الفائللدة األولللى

لركبتا ، وأطراف القدمن، والقول بالوجوت هو الراجح مرن ررويل أهرل الوهللر ؛ اجلب ة ويتبو ا ا نف، والكفا ، وا
 .وا مر يقتمي الوجوت، وا مة  بع له يف ذلك    اهلل  واى أمر نبيه 

واحلكمرررة مرررن المحرررجود عهللرررل هرررذه ا عمررراء ليشرررمل المحرررجود أعرررايل اجلمحرررد وأسرررافهلله، فيكمرررل ذل الوبرررد 
 .ن عجز عن اجلمحد ببوض ا عماء فإنه يمحجد بالباريوعباد ه هلل  واى، ويمحتثىن من ذلك م

 وأما رفع أحد أعماء المحجود ضيث ي ميكوه من ا رك با عذر ي لوز ملرالفتره مرا أُمرر بره الوريب _ 
وأُمررت بره ا مرة، ومرن ذلرك مرا يفوهللره بورض املارهللن مرن رفرع إحردا اليردين أو القردمن أو ا نرف، وسرواء كرا  

 .ود إى انت ائه أو يف أثواء المحجودذلك من ابتداء المحج
 :جود على حائل فال يخلو من أحوالوأما الس

أ  يكو  هرذا احلائرل مهللبوسراع عهللرل الومرو كشررات الررجهللن واليردين وغةراء الررأس واجلب رة وحنرو ذلرك _ 1
 . فيجوز

ملررا    ممحررمل المحررجود حياررل بوضررع ا عمرراء عهللررل ا رك ولررو   يكشررف املهللبرروس عهللي ررا، و  :والتعليللل
، عررن احلمحررن أنرره (1/333)، وابررن أر شرريبة (1/300)ذكررره البررراري  وهلليقرراع بارري ة اجلررزم، وومررهلله عبررد الرررزاأ 

 ([.1/392)انظر فتح الباري " ]كا  القوم يمحجدو  عهللل الومامة والقهللومحور ويداه يف كمه:" رال
رأس أو طررررف أ  يكررو  هرررذا احلائررل متارررل باجلمحررد غرررن مهللبرروس كةررررف الشررماغ أو طررررف غةرراء الررر_ 2

 .الومامة أو طرف الثوت ف ذا يكره المحجود عهلليه إي حلاجة كشدر حر أو رائحة كري ة وحنوه
يف شرردر احلررر، فررإذا   يمحررتةع أحرردنا أ   كوررا ناررهللي مررع رسررول اهلل :" حررديث أنررس : ويرردل عهلليرره

 .رواه البراري وممحهلل " ميكن جب ته من ا رك بمحل ثوبه فمحجد عهلليه
فيره إشرارر إى أ  مباشرررر ا رك عورد المحرجود هرو ا مرل؛  نره عهللرق بمحررل :" _هللرمحره ا_ررال ابرن حجرر

 ([.2/391)فتح الباري " ]الثوت بودم ايستةاعة
وهلرذا كرا  أعردل ا ررروال يف  هرذه املمحرألة أنره يررخص يف ذلرك عورد احلاجررة، :" _رمحره اهلل_ررال ابرن  يميرة

 ([.22/182)جمموع الفتاوا ] "ويكره المحجود عهللل الومامة وحنوها عود عدم احلاجة
 .أ  يكو  هذا احلائل موفااع، كالمحجادر وحنوها فيجوز با كراهة_ 1
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وامُمررر بمر  امراء مارهللل مر ن " مرهللل عهللرل امُمررر أ  الويب "حديث ميمونة املتفق عهلليه :ويدل عليه
نظرررررر الفرررررتح ا. ]يُومرررررل مرررررن سررررروف الوررررررل، تيرررررص برررررذلك لمحررررررتها الوجررررره والكفرررررن مرررررن حرررررر ا رك وبردهرررررا

(1/310.]) 
أ  يكررو  هررذا احلائررل مررن أعمرراء المحررجود، كمررن يمحررجد عهللررل يررده ضيررث  كررو  حررائاع بررن جب ترره _ 3

 .وا رك، ف ذا ي لوز وي لزا
وأمتررره يف   نررره يمحررربب  رررداخل أعمررراء المحرررجود بومررر ا بررربوض، وخيرررالف مرررا أُمرررر بررره الوررريب  :والتعليلللل

 .بوةحديث البات من المحجود عهللل ا عماء المح
احلديث دليل عهللل أ  املاهللي مو ي عن كف ثوبه عود المحجود كأ  يرفوره مرن أسرفل، أو  :الفائدة الثانية

يةويه حت يربةه عهللل بةوه أو ُيشمرَّ الك  إذا أراد أ  يمحجد مثاع، أما كف الثيرات ربرل الارار فرا يردخل يف 
 .الو ي

فرررا يرردخل يف الو رري؛    هرررذا شرريء موترراد ف رررو  أمررا كررف ال ررررتر والشررماغ حررول الوورررق أو مييورراع أو سررايع 
 ([.1/233)انظر التوهلليق عهللل ممحهلل  لشيروا الوثيمن . ]يهللبس عهللل هذه الافة
احلديث دليل عهللل أ  املاهللي مو ي عن كف الشور أثواء الارار وإذا أراد أ  يمحرجد، ملرا  :الفائدة الثالثة

 لكررب، و   الشرور لرن يمحرجد موره ولرذا شرب ه الوريب يف ذلك من اينش ال يف الاار، ورد يكرو  مرن برات ا
ا خرر، والو ري عررن   بالرذي يارهللي وهرو مكتروف اليردين، لرن  محرجد اليرردين موره كمرا يف حرديث ابرن عبراس 

 ([.1/80)، وفتح املوو  (3/312)انظر شر  الوووي ملمحهلل  . ]كفص الثيات والشور لهللكراهة عهللل الراجح
ا خرر دليرل عهللرل   يرن املوكرر باليرد، وأ  املكرروه يوكرر كمرا يوكرر   حديث ابرن عبراس :الفائدة الرابعة

،ولكررن هررذا مررا   يرت ررب عهللررل الت يررن فتوررة، والت يررن املوكررر  ا رررم لفوررل ابررن عبرراس مررع عبررد اهلل بررن احلررارث
 .آدات ورواعد  قدمص يف كتات ااميا 

وأفررررادت  وافقررررة لمحرررروة الورررريب ا حاديررررث دليررررل عهللررررل هيئررررة المحررررجود الاررررحيحة امل: الفائللللدة الخامسللللة
 _:ا حاديث أ  المحجود ما اجتمع فيه عدر مفات

يف  المحررجود عهللررل سرربوة أعظرر ، اجلب ررة مررع ا نررف واليرردين والررركبتن وأطررراف القرردمن لقولرره : األولللى
َعِة َأْعظٍُم ": حديث البات َهِة : أُِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسبلْ َواْليَلَدْيِن َواللرِّْجَلْيِن  - لَلى َأْنِفلهِ َوَأَشاَر بَِيِدِه عَ  -اْلَجبلْ

 ."َوَأْطَراِف اْلَقَدَمْينِ 
إبواد الومدين عن اجلوبن، واملبال ة يف ذلك، وهذه سروة مشرروعة مرا   يرؤذ مرن جبانبره، فرإ  كرا   :الثانية

ت أعظرر  مررن جهللررب يف ذلررك أذيررة  رررك اجملافررار؛    درء املفاسررد بإشرر ال املاررهللن، وا افظررة عهللررل اجتمرراع القهللررو 
 .املااحل  ذه الافة
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كررا  إذا مررهللل فرررج بررن   أ  رسررول اهلل " حررديث عبررد اهلل بررن مالررك يف البررات :السللنة ودل علللى هللذه
إذا سررجد لررو شرراءت  كررا  الورريب :" وحررديث ميمونررة رضرري اهلل عو ررا يف البررات" يديرره حررت يبرردو بيرراك إبةيرره
 .ما ديلة عهللل املبال ة يف  ةبيق هذه المحوةوكا احلديثن في "  مة أ   ر بن يديه ملرت

 رفع املرفقن والذراعن عن ا رك  :الثالثة
َْ َأَحدُُكْم ِذرَاَعْيِه انِْبَساَ  اْلَكْلبِ ": يف البات حلديث أنس   ."اْعَتِدُلوا ِفي السُُّجوِد, َوالَ يَلْبُس

 ."َك َواْرَفْع ِمْرفَلَقْيكَ ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّيْ ":ورال عن املرفقن يف حديث البات
وذكر بوض الفق اء أنه إذا طال المحجود وراء اامام فهللهللمحاجد أ  يوتمد  رفقيره عهللرل فرذيره، حلرديث أر 

اسرررتويووا : "مشرررقة المحرررجود عهللررري   إذا  فرجررروا فقرررال إى الوررريب  اشرررتكل أمرررحات الوررريب : ررررال هريررررر 
فَررررا رَُّقوا الهللَّرررررَه َمررررا : ديث مرسررررل لكررررن يومررررده رولرررره  ورررراىرواه أبررررو داود والرتمررررذي وأمحررررد، وهررررو حرررر" بالركررررب
 .]13:الت ابن[ اْسَتَةْوُت ْ 

 .ناب القدمن واستقبال القبهللة بأطراف أمابع القدمن  :الرابعة
وهررو  عوررد ممحررهلل  حررن افتقرردت الورريب _ رضرري اهلل عو ررا_مررا  قرردم مررن حررديث عائشررة: ودل علللى هللذا
فوروررص يرردي عهللررل بةررن ردميرره وهررو يف :"وهررو ياررهللي بالهلليررل رالررص الورريب حررن افتقرردت :"ياررهللي بالهلليررل رالررص

وفيرررررره رررررررال عررررررن  ، وحررررررديث أر محيررررررد عوررررررد البررررررراري يف ومررررررف مررررررار الورررررريب "املمحررررررجد ومهررررررا موارررررروبتا 
 "واستقبل بأمابع رجهلليه القبهللة:"ردميه

 .إبواد البةن عن الفرذين، فا حيمل بةوه عهللل فرذيه، وي يم  فرذيه: الخامسة
يف البرات فرإ  وضرع اليردين وبمحرة ا عهللرل ا رك يمحرتهللزم موره  وزيرل  مف روم حرديث أنرس : عهلليره ويدل

 ([.1/230)انظر  وهلليق شيروا الوثيمن عهللل ممحهلل  . ]البةن عهللل الفرذين عهللل هيئة  شابه الكهللب
 وإذا سررجد فررج بررن:"ررال وجراء التاررريح  را عوررد أر داود مرن حررديث أر محيرد يف مررفة مرار الورريب 

 "فرذيه غن حامل بةوه عهللل شيء من فرذيه
واحلرديث يردل عهللرل مشرروعية :" ونقل الشوكاين اامجاع عهللل مشروعية ذلك فقال يف  وهلليقه عهللل احلرديث

 ([.2/238)نيل ا وطار ".]التفريج بن الفرذين يف المحجود، ورفع البةن عو ما، وي خاف يف ذلك
 "وذلررك بالوررّد والتفارريل كمررا يف حررديث  وهللرري  الورريب  ا حاديررث دليررل عهللررل حمحررن: الفائللدة السادسللة

َعِة َأْعظُللمٍ  مث فاررهلل ا، وكررذلك بالتشرربيه و قريررب الاررورر وذلررك بررالتوفن مررن مشررا ة  "أُِمللْرُت َأْن َأْسللُجَد َعلَللى َسللبلْ
 .انبمحار الكهللب
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َفَة الرُُّكوِع َواِلاْعِتَداِل ِمْنُه، َباُب َما َيْجَمُع ِصَفَة الصََّلاِة َوَما ُيْفَتَتُح ِبِه َوُيْخَتُم ِبِه، َوِص
َوالسُُّجوِد َواِلاْعِتَداِل ِمْنُه، َوالتََّشهُِّد َبْعَد ُكلِّ َرْكَعَتْيِن ِمَن الرَُّباِعيَِّة، َوِصَفَة اْلُجُلوِس 

 َبْيَن السَّْجَدَتْيِن، َوِفي التََّشهُِّد اْلَأوَِّل
  

َيمحرررتَرْفت ُح الاَّررراََر، ب رررالتَّْكب ن ، َواْلق ررررَاَءَر،  َكررراَ  َرُسررروُل الهللّررره  : لَرررصْ ، رَا رضررري اهلل عو رررا َعرررْن َعائ َشرررةَ و  -87
ْص رَْأَسررُه وََ ْ ُيَارروِّْبهُ . ب احلَْْمررُد هلل َرتِّ اْلَورراَلم نَ  ل رركَ . وََكرراَ  إ َذا رََكررَع َ ْ ُيْشررر  ررَن . َول ك ررْن برَررْنَ ذ  وََكرراَ  إ َذا َرفَررَع رَْأَسررُه م 

ررَن المحَّررْجَدر  َ ْ َيمْحررُجْد َحررتَّ َيمْحررَتو َي َجال  الرُُّكرروع   وََكرراَ  ،  محرراع َ ْ َيمْحررُجْد َحررتَّ َيمْحررَتو َي رَائ مرراع، وََكرراَ  إ َذا َرفَررَع رَْأَسررُه م 
، َو  رُب ر ْجهللَرُه اْلُيْمرىَن  يََّة، وََكاَ  يَفرُش ر ْجهلَلُه اْلُيمْحرَرا َويَرْوا  َ رل  َعرْن ُعْقبَرة  الشَّرْيةَا   يَرُقوُل، يف  ُكلِّ رَْكَوتَرْن  التَّح  . َكراَ  يورْ

َاَش المحَُّبع   َ ل  أَْ  يَرْفرَت َش الرَُّجُل ذ رَاَعْيه  اْفرت   رواه مسلم      .وََكاَ  خَيْت ُ  الاَّاََر ب التَّمْحهلل ي   . َويَرورْ
 

 :تخريج الحديث
برات مرن " "ات الاراركتر"، وانفرد به عرن البرراري، وأخرجره أبرو داود يف (397)احلديث أخرجه ممحهلل  

" كترات إرامرة الارار والمحروة في را"، وأخرجه ابن ماجره يف(871)حديث "   ير اجل ر ببمح  اهلل الرمحن الرحي 
 (712)حديث " بات افتتا  القراءر"

 :شرح ألفاظ الحديث
 .مأي يدخل في ا بقوله اهلل أكرب وهي  كبنر ااحرا": بِالتَّْكِبيرِ  َيستَلْفِتُح الصَّاَلةَ "_
، واحلمرد بمر  الردال عهللرل (الارار)عهللل  القراءر بالواب عةفاع ": َواْلِقَراَءَة, بِاْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمينَ "_

احلكايررة، ف رري جمرررورر بكمحرررر مقرردرر موررع مررن ظ ورهررا اشررت ال ا ررل ضركررة احلكايررة، واملوررىن كررا  يمحررتفتح القررراءر 
 . ذا الهللفظ وما يهلليه من سورر الفا ة

ْبهُ لَلللل"_ َْ رَْأَسللللُه َولَللللْم ُيَصللللوِّ بمرررر  اليرررراء وسرررركو  الشررررن وكمحررررر امرررراء أي يرفررررع، : يشرررررص ":ْم ُيْشللللِخ
يرفررع  بمرر  اليرراء وفررتح الارراد وكمحررر الررواو املشررددر، أي خيفمرره خفمرراع بهللي رراع، أي   يكررن الورريب ( يارروِّت)و

 . رهبن الرفع وامفض ليكو  عهللل ممحتوا ظ( ولكن بن ذلك.)رأسه عن ممحتوا ظ ره
مرن بررات ( التحيرة)، ورولره ....أي التشر د كهللره، التحيرات هلل ": وََكلاَن يَلُقلوُل, ِفلي ُكللِّ رَْكَعتَللْيِن التَِّحيَّلةَ "_

 .إطاأ البوض عهللل الكل
يفررش بمر  الرراء وكمحررها ل ترا  والمر  أشر ر، أي يبمحرة ا وميردها عهللرل ": وََكاَن يَفرُش رِْجلَلُه اْلُيْسلَر "_
 .ا رك
َهللى  َعللْن ُعْقبَللِة الشَّللْيطَانِ وََكللاَن "_ وكررا  يو ررل عررن :" بمرر  الوررن وسرركو  القرراف، ويف روايررة ملمحررهلل ": ينلْ

 _:واختهللف يف موواها" َعق ب الشيةا 
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هرري أ  يفرررش ردميرره فيجوررل ظ ورهررا حنررو ا رك، ولهللررس عهللررل عقبيرره، ذكررر هررذه الاررفة ابررن دريررق  :قيللل
 ([.1/37)بن املهللقن ، وااعام ي(2/292)انظر إحكام ا حكام .]الويد

عقبة الشيةا  أ  يهللارق الرجرل إليتيره برا رك، ويوارب سراريه وفرذيره، ويمرع يديره عهللرل ا رك   :وقيل
شرررر  مرررحيح ممحرررهلل  [. كمرررا يفررررش الكهللرررب وغرررنه مرررن المحرررباع، وهرررذا  فمحرررن أر عبيررردر مومرررر برررن املثرررىن وغرررنه

وهررو املوررروف  يئررة اارورراء، وهررو  فمحررن  أ  يمررع إليتيرره عهللررل عقبيرره بررن المحررجد ن: ، وريررل](3/313)لهللوررووي
 ([.3/22)، واملف   (1/11)انظر الفائق . ]أر عبيد والزخمشري

وهذا القول ضويف،    اارواء سوة كما سريأيت يف أول كترات املمحراجد بورد مخمحرة وثاثرن حرديثاع  قريبراع 
ضريفص الُوقبرة لهللشريةا   قبيحراع ، ولورل مرراد أمرحات هرذا التفمحرن الارورر ا وى، وأمن حرديث ابرن عبراس 

 .هلا، أو  هنا من فوهلله أو أمره
أي يبمحررة ما عهللررل ا رك يف المحررجود، وأضررفيص إى المحرربع ": يَلْفتَللِرَش الرَُّجللُل ِذرَاَعْيللِه اْفتِللَراَش السَّللُبعِ " 

 . قبيحاع و وفناع، والمحبع كل حيوا  مفرتس
 :من فوائد الحديث

وي لرررزا ( اهلل أكررررب)وجررروت افتترررا  الارررار برررالتكبن، وهرررو لفرررظ  احلرررديث دليرررل عهللرررل :األوللللى الفائلللدة
غنها، واحلكمة من ايستفتا  بالتكبن استحمار املاهللي عظمة اهلل  واى، وأنره أكررب مرن كرل شريء خيةرر ببالره 

 .فيرشع ويمحتحيي أ  يشت ل ب نه
ة، ولو ررأ أي شريء ربهلل را فرا يوترد احلديث دليل عهللل أنه أول شيء يُقرأ يف الاار الفا : الثانية الفائدة

برره، ولرريس يف احلررديث مررا يرردل عهللررل  رررك دعرراء ايسررتفتا ؛    املررراد أول شرريء يقرررأ مررن القرررآ  ف ررو يمحررتفتح 
 .القراءر بالفا ة

احلررديث دليررل عهللررل أ  مررن مررفة الركرروع املوافررق لهللمحرروة التمحرروية بررن الرررأس والظ ررر حررال  :الفائللدة الثالثللة
 .رأسه عن ممحتوا ظ ره وي يوزله عوهالركوع، فا يرفع 

احلرديث دليرل عهللرل مشرروعية ايسرتقرار يف القيرام بورد الركروع ويف اجلهللروس برن المحرجد ن  :الفائدة الرابعة
 .خافاع ملن خفف ما، و قدم أ  الةمأنيوة في ما مشروعة كما هو ثابص بالمحوة رويع وعماع 

 .راءر التحيات يف كل  ش داحلديث دليل عهللل مشروعية ر :الفائدة الخامسة
احلررديث دليررل عهللررل مشررروعية افرررتاش القرردم اليمحرررا وناررب اليمررىن حررال اجلهللرروس يف  :الفائللدة السادسللة

الاررار سررواء كررا  ذلررك يف  شرر د كررل ركوررة ثانيررة أو اجلهللمحررة بررن المحررجد ن، أمررا اجلهللرروس يف التشرر د ا خررن يف 
اعدي عوررد البررراري أنرره كررا  يقرردم اليمحرررا ويواررب اليمررىن الثاثيررة والرباعيررة فقررد ورد يف حررديث أر محيررد المحرر

ويقود عهللل مقود ه با رك، ولهللتش د ا خن أكثر مرن هيئرة جهللروس سرتأيت برإذ  اهلل بورد ررابرة مثرانن حرديثاع يف 
 .حديث عبد اهلل بن الزبن 
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قرردمن، وكررذا احلررديث دليررل عهللررل أ  املاررهللي مو رري عررن اجلهللرروس عهللررل الوقبررن مفرررتش ال :الفائللدة السللابعة
 .عن عقبة الشيةا  مو ي عن ناب فرذيه وساريه واضواع يديه وأليتيه با رك لو يه 

احلررديث دليررل عهللررل أ  الشرريةا  جمحرر  لهللررس كمررا يف حررديث البررات، وورد يف أحاديررث  :الفائللدة الثامنللة
 .صأخرا أنه يأكل ويشرت وميشي ويبيص ويمحك إى غن ذلك من الافات ال  دلص عهللي ا الواو 

احلرررديث دليررررل عهللرررل أ  الو ررري عرررن افررررتاش الررررذراعن يف المحرررجود برررأ  يمرررو ما عهللررررل  :الفائلللدة التاسلللعة
يف رفع املرفقن ووضع الكفن، و شب ا بالكهللرب يف انبمحرار ذراعيره وررد  ا رك؛    ذلك خافاع لمحوة الويب 

َْ َأَحدُُكْم ِذرَاَعْيِه انْ ": عن ذلك بقوله هنل الويب    ."ِبَساَ  اْلَكْلبِ َوالَ يَلْبُس
 .و قدم رريباع الكام عن هيئة المحجود وما يتوهللق  ا

المحررام عهللرريك  ورمحررة : احلررديث دليررل عهللررل أ  خررت  الاررار وامررروج مو ررا يكررو  بقررول :الفائللدة العاشللرة
: بأهنررااهلل، فررا  ررت  الاررار بالويررة وي بهللفررظ غررن التمحررهللي ، ولررذا أخررذ الوهللمرراء مررن هررذا احلررديث  وريررف الاررار 
؛ عبررادر موهللومررة مفتتحررة بررالتكبن خمتتمررة بالتمحررهللي ، وهررذا احلررديث مررن أوسررع ا حاديررث يف مررفة مررار الورريب 

 .يشتماله عهللل عدر أحكام
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 َباُب ُسْتَرِة اْلُمَصلِّي
 

رَر  اْلُمَاررهللِّي؟ فَرَقرراَل ُسررئ َل، يف  َغررْزَور   َربُرروكَ  ، أَ َّ َرُسررول الهللّرره  رضرري اهلل عو ررا  َعررْن َعائ َشررَة  -88 ، َعررْن ُسررترْ
  رواه ممحهلل  .«َكُمْؤِخَرِة الرَّْحلِ »

 ب ْن ُعبَرْيد  اهلل  طهلَْلَحةَ يث د  حَ  نْ وملمحهلل  أيما م  
 

َديْرره ، َكرراَ  إ َذا َخرررََج يرَررْوَم اْلو يررد ، أََمررَر ب احلَْْربَررة  فَرُتوَضررُع برَررْنَ يَ  ، أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره    َعررن  ابْررن  ُعَمرررَ و  -89
ل َك يف  المحََّفر ، َفم ْن مَثَّ ا َََّذَها ا َُمرَاءُ  َ ا، َوالوَّاُس َورَاَءُه، وََكاَ  يَرْفَوُل ذ   . فَرُيَاهللِّي إ لَيرْ

 

َّ  َعن  اْبن  ُعَمَر  -90 َ ا ، أَ َّ الوَّيب  هلَلَتُه َوُهَو ُيَاهللِّي إ لَيرْ  . َكاَ  يَرْور ُك رَاح 
 

 :تخريج األحاديث
، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره  الومحرررائي يف (300)شرررة رضررري اهلل عو رررا أخرجررره ممحرررهلل  حرررديث عائ

 (.833)حديث " بات سرتر املاهللي" "كتات القبهللة"
إذا وضررع :" ، وانفرررد برره عررن البررراري بهللفررظ(399)فأخرجرره ممحررهلل   وأمررا حررديث طهللحررة بررن عبيررد اهلل 

" كترات الارار"، وأخرجره أبرو داود يف "ر وراء ذلركأحدك  بن يديه مثل مؤخرر الرحل فهلليال، وي يبال من مر
" برات مرا جراء يف سررتر املارهللي" "كتات الاار"، وأخرجه الرتمذي يف (373)حديث " بات ما يمحرت املاهللي"

" برررررات مرررررا يمحررررررت املارررررهللي" "كترررررات إرامرررررة الارررررار والمحررررروة في رررررا"، وأخرجررررره ابرررررن ماجررررره يف (113)حرررررديث 
 (.930)حديث

فأخرجره ممحرهلل  ....."  َكاَ  إ َذا َخرََج يرَرْوَم اْلو يرد ، أََمرَر ب احلَْْربَرة    َّ َرُسوَل الهلّله  أَ " وأما حديث ابن عمر 
، وأخرجرره (393)حررديث " بررات سرررتر اامررام سرررتر ملررن خهللفرره" "كتررات الاررار"، وأخرجرره البررراري يف (301)

 (.378)حديث " بات ما يمحرت املاهللي" "كتات الاار"أبو داود يف 
َّ  " ابرن عمرر  وأما حديث َ را أَ َّ الوَّريب  هلَلتَرُه َوُهرَو ُيَارهللِّي إ لَيرْ ، (302)فأخرجره ممحرهلل  " َكراَ  يَرْورر ُك رَاح 

 (.308)حديث " بات الاار إى الراحهللة والبون والشجر والرحل" "كتات الاار"وأخرجه البراري يف 
 :شرح ألفاظ األحاديث

  اهلمرررزر، وكمحرررر امررراء، هررري الومرررود الرررذي يكرررو  يف آخرررر الرحرررل بمررر  املررري  وسررركو ": َكُملللْؤِخَرِة الرَّْحللللِ "
شررر  مررحيح ممحررهلل  " ]هرري ررردر عظرر  الررذراع، وهررو حنررو ثهللثرري ذراع:" يمحررتود إليرره الراكررب، رررال الوررووي رمحرره اهلل

(3/331.]) 
 .وا ظ ر أ  طوهلا متفاوت رد  كو  ناف ذراع أو أكثر أو أرل
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   مرار الويرد يف مرحراء ي عامرة في را  ":َمَر بِاْلَحْربَِة فَلُتوَضلُع بَللْيَن يََديْلهِ َكاَن ِإَذا َخَرَج يَلْوَم اْلِعيِد, أَ "
ل إ  احلربرة يقرال هلرا عورزر ورير جحيفرة ، محرته احتيج ل ررس حربرة، واحلربرة هري الوورزر كمرا سريأيت يف حرديث أر 

 .إذا كانص م نر
ِلَك ِفي السََّفرِ "  .د سرتر بن يديه فيأخذها موه ليمحترت  ا   المحفر مظوة عدم وجو ": يَلْفَعُل ذ 
َرَذَها ا َُمررَاءُ " وفوهللره باحلربرة سرار عهللرل هنجره ا مرراء يف غررس احلربرة سررتر يف  أي بورد الوريب ": َفم ْن مَثَّ ا َّ

 .مار الويد
َها"   اليراء و شرديد الرراء، يورك الفتح اليراء وكمحرر الرراء، وروي بمر": َكاَن يَلْعِرُ  رَاِحَلَتُه َوُهَو ُيَصلِّي ِإلَيلْ

 .واملوىن لول راحهللته مورتضة بيوه وبن القبهللة
 :من فوائد األحاديث
ا حاديرث دليرل عهللرل مشرروعية ا راذ المحررتر يف الارار، واختهللرف أهرل الوهللر  يف حكم را  :الفائدة األولى

 _:بن الوجوت وايستحبات عهللل رولن
ممحررائل اامررام )ل روايررة يف مررذهب أمحررد، فقررد جرراء يف أ  ا رراذ المحرررتر واجررب، وهررذا القررو : القللول األول

رآين أبررو عبررد اهلل يومرراع وأنررا أمررهللي ولرريس بررن يرردي سرررتر، وكوررص مورره يف :" رررال( إسررحق بررن هرراينء: أمحررد روايررة
والقررول بررالوجوت ([ 33)ممحررائل اامررام أمحرد مررررررررررر " ]اسرترت بشرريء، فاسررترتت برحرل: املمحرجد اجلررامع، فقررال يل

، ومرحيح ابرن خزميرة (2/101)، وااناراف (1/379)انظر املبدع . ]ابن خزمية والشوكاين وا لباينهو اختيار 
 ([100)، و ام املوة لالباين مرررررررر (1/2)ونيل ا وطار لهللشوكاين ( 27_23_2/9)

ليجوررل أحرردك  برررن :" ررررال رسررول اهلل : يف البررات، رررال  ضررديث طهللحررة برررن عبيررد اهلل  :واسللتدلوا
 .رواه ممحهلل " مثل مؤخرر الرحل وياهللي يديه

رواه أبرررو داود وابرررن  "إذا صللللى أحلللدكم فليصلللل إللللى سلللترة وليلللدن منهلللا": وفيررره وحررديث أر سرررويد 
 .يف احلديثن بالمحرتر وا مر يقتمي الوجوت أمر الويب : ووجه الداللةماجه ومححه ابن خزمية، 

 .ور الوهللماءأ  ا اذ المحرتر ممحتحب وبه رال مج : والقول الثاني
 :واستدلوا

مرررهللل يف مرررىن إى غرررن جررردار، واحلرررديث رواه  أ  الوررريب _ وسررريأيت رريبررراع _  حرررديث ابرررن عبررراس_ 1
 .البراري وأمهلله يف الاحيحن

إذا مررهللي أحرردك  إى شرريء :" رررال أ  الورريب _ وسرريأيت رريبرراع _املتفررق عهلليرره  حررديث أر سررويد _ 2
إذا " أ  رولرره  :ووجلله الداللللةاحلررديث، ...."يديرره فهلليرردفع يف حنررره  يمحرررته مررن الورراس فررأراد أحررد أ  لترراز بررن

يردل عهللررل أ  املارهللي رررد يارهللي إى شرريء يمحررته، ورررد ي ياررهللي،  "صللى أحللدكم إلللى شليء يسللتره مللن النللاس
 .فالاي ة مي ة اختيار ي حت 
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وأدلرة الوجروت  أ  ا مل براءر الذمة، فا مل عدم وجروت المحررتر إي بردليل واضرح  قروم بره احلجرة،_ 1
 .ماروفة  ا سبق، والمحرتر من مكمات الاار، وي  تورف عهللي ا محة الاار

انظررر  وهلليقرره عهللررل مررحيح ]والقررول بالمحرروية هررو الررراجح واهلل أعهللرر ، وهررو اختيررار شرريروا الوثيمررن رمحرره اهلل 
 ([1/283)ممحهلل  

ار مررؤخرر الرحررل يف اير فرراع، أي احلررديث دليررل عهللررل أنرره يكفرري مررن المحرررتر مررا كررا   قررد :الفائللدة الثانيللة
اسرترت   قدار ثهللثي ذراع  قريباع، وهذا ليس عهللل سربيل التحديرد، برل عهللرل سربيل التقريرب؛  نره ثبرص أ  الوريب 

بأرارر مررن مرؤخرر الرجررل كالمحر   وبررأطول موره كاجلرردار والووررزر واحلربرة وعرررك راحهللتره كمررا يف حرديث ابررن عمررر 
 يف البات. 

دليرل عهللرل أ  سررتر اامرام سررتر ملرن خهللفره، وج ره أ  المحررتر كانررص  ديث ابرن عمرر حر :الفائلدة الثالثلة
 .فياهللي إلي ا والواس وراءه من دو  أ  يترذوا سرتر اكتفاءع بمحرتر الويب   وضع بن يدي الويب 
كرررا    دليرررل عهللرررل أنررره لررروز أ   كرررو  المحررررتر  يمرررة؛    الوررريب  حرررديث ابرررن عمرررر : الفائلللدة الرابعلللة

البون وياهللي إليه؛ لكرن هرذا مشررور برا من مرن التشرويش واينشر ال  را، وكرذا لروز أ  يمحرترت املارهللي  يورك
 .بالرحل الذي أمامه؛حلديث البات

عهللرل المحررتر حمرراع وسرفراع، ويف ا مراكن الر  ي هللرب  احلديث دليرل عرل حررص الوريب  :الفائدة الخامسة
يف أسررفاره وغزوا رره، وحررن خيرررج لاررار الويررد يف    الورريب عهللررل الظررن خهللوهررا مررن شرراخص ُيمحررترت برره، ولررذا كررا

 .الاحراء يأمر باحلربة فتوضع بن يديه
احلررديث دليررل عهللررل أ  المحرروة  هررل البهللررد أ  ياررهللوا الويررد خررارج البهللرردر يف الاررحراء،  :الفائللدة السادسللة

 ا يردل عهللرل سروية إظ رار خرج إى الاحراء لياهللي    الويد مع مرا يف ممحرجده مرن أفمرهللية الارار، فالويب 
 .هذه الشونر يف الفماء
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 باب مرور الحمار والكلب
 

َفررَة  عررن -92  ، َورَأَيْررُص ب ررَايع َأْخرررََج َوُضرروءاع   رََأا َرُسرروَل الهللّرره   هأَنَّرر َأر  ُجَحيرْ ررْن أََدم  . يف  رُربَّررة  مَحْرررَاَء م 
ل ررَك اْلوَ  ررْن بَرهللَررل  يَررد  فَررَأَيْررُص الوَّرراَس يَرْبتَررد ُروَ  ذ  ْوررُه َأَخررَذ م  ررْب م  ْوررُه َشررْيئاع َ محَّررَح ب رره ، َوَمررْن َ ْ ُيا  ُضرروَء، َفَمررْن َأَمرراَت م 

ب ه ، مُثَّ رَأَْيُص ب َايع َأْخرََج َعوَرزَرع فَررََكَزَها، َوَخرََج َرُسوُل الهللّره   ب الوَّراس   يف  ُحهللَّرة  مَحْررَاَء ُمَشرمِّراع، َفَارهللَّل إ َى  اْلَووَررزَر    َماح 
 . مَيُرُّ بَرْنَ يََدْيه  احلْ َماُر َواْلَكهلْلُب، يَ مُيَْوعُ : ويف رواية    .رَْكَوتَرْن ، َورَأَْيُص الوَّاَس َوالدََّواتَّ مَيُرُّوَ  بَرْنَ يََدي  اْلَووَرزَر  

ُ َوا َوه  : رَالَ .  َوأَذََّ  ب َالٌ : ويف رواية   .ُ َوا َفَجَوهلْلُص أَ َرَتبَُّع فَاُه ه 
َايع : يَرُقولُ ): وملمحهلل    . َحيَّ َعهلَلل الاَّاَر ، َحيَّ َعهلَلل اْلَفَا   : يَرُقولُ ( ميَ يواع َوس 

رَر  إ َى اْلَبْةَحررراء    َخررررََج َرُسررروُل الهللّررره  : ويف روايرررة  فَرتَرَوضَّرررأَ َفَارررهللَّل الظُّْ رررَر رَْكَوتَررررْن ، َواْلَوْارررَر رَْكَوتَررررْن ، . ب اهْلَررراج 
 .مُثَّ َ ْ يَرَزْل ُيَاهللِّي رَْكَوتَرْن  َحتَّ َرَجَع إ َى اْلَمد يَوة   :وملمحهلل     .يََدْيه  َعوَرزَرٌ  َوبَرْنَ 

فأخرررذُت بيرررد ه  : وررررام الوررراُس فجوهللررروا يأخرررذوَ  يَديررره فيممحرررحوَ   مرررا وجررروهَ  ، ررررال :ويف روايررة لهللبرررراري 
 .ئحةع مَن املمحكفوَضوُت ا عهللل وج ي، فإذا هي أبَرُد من الثَّهللج وأطيُب را

 

 :ترجمة راوي الحديث
يف أواخرر عمرره،  هو وهب بن عبد اهلل برن ممحرهلل  برن جورادر المحروائي، رردم عهللرل الوريب  أبو جحيفة 
وهرررو   يبهللررر  احلهللررر ، مرررحب عهلليررراع بورررده، وويه شررررطة الكوفرررة ملرررا ويل امافرررة، وكرررا  عهللررري  و رررويف رسرررول اهلل 

، وعررن الرررباء بررن عررازت  وعررن عهللرري  هلل ررا، روا عررن الورريب يمحررميه وهررب امررن، وشرر د مورره املشرراهد ك
مررات يف : وروا عورره ابورره عررو  كمررا يف حررديث البررات، والشررويب، وأبررو إسررحاأ المحرربيوي وغررنه ، رررال الواررردي

، وأسررد (3/1319)انظرر ايسرتيوات .]وأرضرراه سروة أربرع وسرتن : وييرة بشرر عهللرل الوررراأ، وررال ابرن حبررا 
 ([.3/390)مابة ، واا(3/38)ال ابة 

 :تخريج الحديث
" بررات الاررار يف الثرروت ا محررر" "كتررات الاررار"، وأخرجرره البررراري يف (301)احلررديث أخرجرره ممحررهلل  

 ([339)حديث " بات مار الظ ر يف المحفر" "كتات الاار"، وأخرجه الومحائي يف (183)حديث 
 :شرح ألفاظ األحاديث

 .هلمزر والدال، وهو اجلهللد املدبوغ بفتح ا": قُلبٍَّة َحْمَراَء ِمْن َأَدمٍ "
الوورزر مثرل ناررف الررمح أو أكررب شرريئاع وفي را سرروا  :" هرري احلربرة القاررنر، ررال ابرن ا ثررن": َأْخلَرَج َعنَللَزةً "

 ([عوز)مادر ( 1/107)الو اية . ]مثل سوا  الرمح
وحنومهرا، ي  كرو  احلهللرة إي مرن ثروبن  إزار ورداء: احلهللرة ثوبرا : ررال أهرل الهلل رة": ِفي ُحلٍَّة َحْملَراَء ُمَشلمِّراً "

 ([.3/332)شر  ممحهلل  لهللوووي. ]أو ثوت له بةانة
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عهلليره حهللررة محررراء   فرررج الورريب " أي رافورراع حهللتره إى أنارراف سراريه، ويف الروايررة ا خررا ملمحررهلل  :ومشلمراً 
 "كأين أنظر إى بياك ساريه

املقاود بن يدي المحررتر أي برن القبهللرة والمحررتر ي برن الوريب ": ْمَنعُ يَُمرُّ بَلْيَن يََدْيِه اْلِحَماُر َواْلَكْلُب, اَل يُ "
 ويف " ورأيررص الورراس والرردوات ميرررو  بررن يرردي الووررزر:" والمحرررتر، وجرراء التاررريح  ررذا املوررىن يف الروايررة ا خرررا

 ".وكا  مير من ورائ ا املرأر واحلمار:" رواية أخرا ملمحهلل  أيماع 
 .نازل يف ا بةح  كة لك يف حجة الوداع، والويب كا  ذ": َوَأذََّن ِباَلل  "
ُهَنا" ُهَنا َوه  أي أ ابع بباري فمه مييواع وسايع كما يف الرواية ا خرا يقول حري عهللرل الارار ": َأتَلَتبَُّع فَاُه ه 

 .حي عهللل الفا ، وايلتفات يكو  بالرأس ي باجلمح 
انظرر القراموس ا ريل .]ر نارف الو رار عورد زوال الشرمس مرع الظ رراهلراجر ": َخَرَج َرُسوُل الِلِه بِاْلَهاِجَرةِ "
 ([.هجر)مادر (393)مرررررر 

( 1/117)انظرر املاربا  املورن . ]موضع  كة عهللل طريق مىن، ويمحمل ا بةح وا ارب": ِإَلى اْلَبْطَحاءِ "
 ([.حاب)مادر 

 :من فوائد الحديث
المحرررتر يف الاررار، وممحررهلل  رمحرره اهلل سرراأ احلررديث  احلررديث دليررل عهللررل مشررروعية ا رراذ: الفائللدة األولللى

َأْخرررََج َعوَرررزَرع  مُثَّ رَأَيْررُص ب ررَايع :" ضررمن أحاديررث سرررتر املاررهللي ليمحررتدل عهللررل مشررروعيت ا برره، رررال أبررو جحيفررة 
" َ  برَررْنَ يَررَدي  اْلَووَرررزَر  و َورَأَيْررُص الوَّرراَس َوالرردََّواتَّ مَيُرررُّ :" والمحرررتر  فررظ مررار املاررهللي، ولررذا رررال يف احلررديث" فَررََكَزَهررا

 .و قدم يف احلديث المحابق بيا  حك  المحرتر با دلة
 خرذ مرا  حيرث  محرابق الارحابة  احلديث دليل عهللل مشروعية الترربك بوضروء الوريب  :الفائدة الثانية

 ووضرو ا عهللرل فأخرذ بيرد الوريب  فمل من وضوءه ومن   لرد أخرذ مرن بهللرل يرد مراحبه، أمرا أبرو جحيفرة 
 .وج ه فإذا هي أبرد من الثهللج وأطيب رائحة من املمحك كما يف رواية البراري

وذهب بوض أهل الوهلل  كما نقل الوووي إى ايستديل  ذا عهللرل الترربك بيثرار الاراحلن واسرتومال فمرل 
ولررريس فيررره مرررا يررردل عهللرررل ( 3/332)انظرررر شرررر  مرررحيح ممحرررهلل  . ]ط ررروره  وطورررام   وشررررا   ولباسررر   وحنررروه

ف ر  خرن القررو   ، ولرو كرا  جرائزاع لكرا  أوى الوراس بره مرحابة الوريب   هذا مرن خارائص الوريب ذلك؛  
 .وفي   الااحلو  والكرباء وأهل الوهلل  والفمل، و  يوقل عن أحد فول ذلك ولو كا  خناع لمحبقونا إليه

ويشركل " يف حهللة محرراء وخرج رسول اهلل "  احلديث دليل عهللل جواز لبس ا محر لقوله :الفائدة الثالثة
عرن لبراس  ويف مرحيح ممحرهلل  هنرل الوريب " هنل عن املياثر احلمرر عهلليه ما جاء يف محيح البراري أ  الويب 

 املواررفر، واملواررفر مررا ياررب  بررا محر، وغنهررا مررن نارروص الو رري عررن ا محررر، واجلمررع بيو ررا أ  حهللررة الورريب 
 .ة بهللو  آخراحلمراء يف حديث البات    كن خالاة وإ ا خمهللوط

 .والو ي عن ا محر امالص، و ذا مجع ابن القي  رمحه اهلل
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حهللررة محررراء، واحلهللررة إزار ورداء، وي  كررو  احلهللررة إي اترراع _ أي الورريب _ولرربس :" رررال ابررن القرري  رمحرره اهلل
  ميانيرا  مومحروجا  برردا: لهللثوبن موراع، وغهللرل مرن ظرن أهنرا كانرص محرراء ضتراع ي خيالة را غرنه، وإ را احلهللرة احلمرراء

 ةور محر مع ا سود كمحائر الربود اليمانية، وهي موروفة  ذا ايس  باعتبار ما في را مرن امةرور احلمرر، وإي 
 ([.1/118)زاد املواد . ]مث ساأ ابن القي  أدلة الو ي" فا محر البحص مو ي عوه أشد الو ي

كفت را ربرل الارار ي أثواءهرا ي يردخل يف الو ري، احلرديث دليرل عهللرل أ   شرمن الثيرات و  :الفائدة الرابعة
 "يف حهللة محراء مشمراع، فاهللل إى الووزر وخرج رسول اهلل " لقوله

، "وأذَّ  برررال:"احلرررديث دليرررل عهللرررل مشرررروعية ا ذا  يف المحرررفر؛ لقولررره رضررري اهلل عوررره :الفائلللدة الخامسلللة
ملالررك  وعهللررل املقيمررن واملمحررافرين؛ لقولرره و قرردم يف أول كتررات الاررار أ  ا ذا  فرررك كفايررة عهللررل الاررحيح 

إذا حمررت الارار فهلليرؤذ  :" الرجروع إى أهرالي   ومرن موره حرن أرادوا اير رال عرن الوريب  بن احلرويرث 
 .متفق عهلليه وا مر لهللوجوت" لك  أحدك 

احلررديث أنرره  احلررديث دليررل عهللررل مشررروعية ايلتفررات يف احليوهللتررن مييورراع وسررايع، وظرراهر :الفائللدة السادسللة
يهللتفص مييواع حلي عهللل الاار مييواع  ارر وسايع  ارر وكذلك حي عهللل الفا ، وبا ول رال أكثر أهرل الوهللر ، ررال 

أمررح ا وهررو رررول اجلم ررور أنرره يقررول حرري عهللررل الاررار مررر ن عررن مييورره مث يقررول عررن يمحرراره :" الوررووي رمحرره اهلل
شرر  " ]إنره ا رررت عوردي:" ، وررال ابرن دريرق الويرد([3/331)شر  محيح ممحرهلل  " ]مر ن حي عهللل الفا 

، وايلتفررات إ ررا يكررو  بررالرأس، وباجلمهللررة كامهللررة ي بومرر ا كمررا يفوررل بوررض املررؤذنن يقررول ([2/188)الومرردر 
 _:مث يهللتفص، ف ذا خاف المحوة، ولالتفات فائد ا ( حي عهللل)

هللترررن  هنمرررا خةرررات ونرررداء، وغنمهرررا مرررن أنررره أرفرررع لهللاررروت وأبهللررر  يف ااعرررام، يسررريما يف احليو: األوللللى
 .ا لفاظ ذكر
 .أنه عامة لهللمؤذ ، ليورف من يراه عهللل بُرْود  أو من كا  به مم  أنه يؤذ : والثانية

 هل ُيشرع ايلتفات إذا كا  ا ذا  عرب مكربات الاوت كما هو احلال يف الوارع املوامر؟: فإ  ريل 
هل هرو سروة مةهللقراع ولرو كرا  موفررداع، أو أنره اتراع َمرْن عهللرل  أ  هذا مب  عهللل حك  ايلتفات: الجواب

اليمن والشرمال؟ مرن ررال بالمحروية مةهللقراع أبقرل حكر  ايلتفرات حرت مرع هرذه املكرربات، ومرن ررال اتراع ال رن 
رأا أ  ايلتفات يُذهب موت املؤذ  لبوده عن مكرربات الاروت وهرذا يورايف عهللرة ااتراع، وا ظ رر واهلل أعهللر  

 .محوية مةهللقاع لتودد مقامد ايلتفات؛ و   املؤذ  يمحتةيع ايلتفات برأسه و بقل رور الاوتال
، ووج ره أ  الوريب : الفائدة السابعة احلرديث دليرل عهللرل أ  املمحرافر يقارر الارار ولرو أررام يف مكرا  مورنَّ

   لردَّ بره المحرن، وهرذا  مكث ياهللي ركوتن حت رجع إى املديوة، فدل عهللل أ  القار رخاة لهللممحافر ولرو
 .هو الراجح أ  القار سوة حت يرجع إى بهللده ولو طالص املدر

جواز مجرع املمحرافر ولرو   لرّد بره المحرن، وذهرب " َفَاهللَّل الظُّْ َر رَْكَوتَرْن ، َواْلَوْاَر رَْكَوتَرْن  " :ويؤخذ من روله
وهررو اختيررار شررير ااسررام ابررن  يميررة رمحرره اهلل  بوررض أهررل الوهللرر  إى أ  املمحررافر ي لمررع إي إذا جرردَّ برره المحررن
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برررأ  املمحرررافر املقررري  المحررراكن ي لمرررع؛    اجلمرررع لررريس سرررببه المحرررفر عهللرررل ([ 23/19)انظرررر جممررروع الفتررراوا ]
واملمحررافر إذا كررا  مقيمرراع فررا مشررقة عهلليرره وي حرررج، واسررتدلوا ضررديث ابررن : ررروهل ، بررل سررببه املشررقة واحلرررج، رررالوا

كا  إذا جدَّ به المحن مجرع برن امل ررت والوشراء وبرن الظ رر والوارر، ومف ومره   ه أ  الويب املتفق عهللي عمر 
 أنه إذا   لدَّ به المحن فا لمع

 ررىن يف حجررة الرروداع حيررث أرررام يف مررىن يقاررر بررا مجررع كمررا يف حررديث  أيمرراع بفوررل الورريب  واسللتدلوا
 .عود ممحهلل  يف مفة حج الويب  جابر 

كمرا يف  برروك   أعهللر  جرواز اجلمرع لهللممحرافر الورازل الرذي   لررد بره المحرن؛ لثبو ره عرن الوريب  وا ظ رر واهلل
حيث كا  لمع بن الظ ر والوار وبن امل رت والوشاء وهو نرازل واحلرديث رواه أمحرد وأبرو داود والومحرائي مرن 

ه ررررال مج رررور وبررر([ 12/193)التم يرررد " ] هرررذا حرررديث مرررحيح ثابرررص:" حرررديث موررراذ، وررررال ابرررن عبرررد الررررب
، (12/201)، والتم يرد يبرن عبرد الررب (1/111)انظرر امل ر  ]الوهللماء، وهرو اختيرار شريروا الوثيمرن رمحره اهلل 

 ([.1/272)و وهلليق شيروا عهللل ممحهلل  
حممرول عهللرل ا فمرل، فا فمرل  وأما ما استدل به املانوو  من اجلمع فاجلوات عو ا أ  هرذا فورل الوريب 

أي لمرع، وإ  مجرع جراز لره ذلرك، وا فمرل أي لمرع إي حلاجرة، أمرا إذا كرا  نرازيع يف بهللرد  ملن   لرد بره المحرن
 قررام في ررا مررار اجلماعررة يف املمحرراجد لزمرره أ  ياررهللي مجاعررة مررن أجررل وجرروت مررار اجلماعررة عهلليرره، فررإ  مررهللل 

 .خهللف مقي  أمت الاار وجوباع لوجوت متابوة اامام
 .بهللد حرج أو مشقة من عدم اجلمع فهلله اجلمع حيوئذ لقور المحببأما إ  حلق املمحافر الوازل يف ال

لكوورا ي حنبرذ لهللورازل املمحرافر أ  لمرع إي إذا كرا  هوراك سربب، مثرل "  :قال شيخنا العثيملين رحمله اهلل 
أ  يكررو  املرراء رهللررياع وي يررتمكن مررن أ  يتوضررأ مررر ن، أو أ  يكررو  اجلررو بررارداع ي يررتمكن مررن الوضرروء مررر ن إي 

شقة، أو يكو  عهللل  ورب فيورام ولمرع مرن أجرل أ  يةرول نومره ومرا أشربه ذلرك وإي فا فمرل أي لمرع، هرذا  
إذا كا  يف الرب، أمرا إذا كرا  يف البهللرد فرإ  الواجرب عهللرل املمحرافر أ  يارهللي مرع اجلماعرة، وحيوئرذ يبرد أ  يارهللي  

 ([.12)فتاوا الهللقاء الش ري مرررررررر " ]كل مار يف ورت ا
مة القول سوية القار لهللممحافر سائراع كرا  أو نرازيع، وسروية اجلمرع لره إ  كرا  سرائراع وجرواز ذلرك إ   وخا 

كررا  نررازيع مررا    مررره مررار اجلماعررة كررأ  يكررو  يف بهللررد وحنرروه، لزمرره أ  ياررهللي مجاعررة فررإ  مررهللل خهللررف مقرري  
القارررر عورررد الكررام عهللرررل شرررر  لزمرره اا رررام لوجرروت املتابورررة، وسررريأيت مزيررد كرررام و فاررريل عررن أحكرررام اجلمررع و 

 .أحاديث ا
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ْحررت َاَم، َوَرُسرروُل الهللّرره  : ، رَررالَ   َعررن  ابْررن  َعبَّرراس   -96 ، َوأَنَررا يَرْوَمئ ررذ  رَررْد نَرراَهْزُت اا   أَرْربَرهلْلررُص رَاك برراع َعهللَررل أَ َررا  
  ِّفَرهللَرررْ  فَروَرزَلْرررُص، فَأَ . ُيَارررهللِّي ب الوَّررراس     رررىَنع، َفَمرررَرْرُت برَرررْنَ يَرررَدي  الاَّرررف ، ْرَسرررهلْلُص ا َ َررراَ   َرْر َرررُع، َوَدَخهلْلرررُص يف  الاَّرررفِّ

ل َك َعهلَليَّ َأَحدٌ   .يُرْوك ْر ذ 
دار  : ويف رواية لهللبراري   ورسوُل الهللَّه  مهللل اهلل عهلليه وسهلل  ُيَاهللِّي  ىنع إى غن  ج 

ُّ : وملمحهلل    . ُيَاهللِّي ب َوَرَفةَ  َوالوَّيب 
 

 :تخريج الحديث
" برررات مرررت يارررح تررراع الاررر ن" "كترررات الوهللررر "، وأخرجررره البرررراري يف (303) احلرررديث أخرجررره ممحرررهلل 

، (813)حرديث " بات مرن ررال احلمرار ي يقةرع الارار" "كتات الاار"،وأخرجه أبو داود يف (83)حديث 
، وأخرجرررره (118)حررررديث " بررررات مررررا جرررراء ي يقةررررع الاررررار شرررريء" " كتررررات الاررررار"وأخرجرررره الرتمررررذي يف 

" برررات ذكرررر مرررا يقةرررع الارررار ومرررا ي يقةرررع إذا   يكرررن برررن يررردي املارررهللي سررررتر" "القبهللرررةكترررات "الومحرررائي يف 
حررديث " بررات مررا يقةررع الاررار" "كتررات إرامررة الاررار والمحرروة في ررا"، وأخرجرره ابررن ماجرره يف (831)حررديث 

(938.) 
 :شرح ألفاظ الحديث

  أنثرل احلمرار، يقرال لهللرذكر محرار ولانثرل وا  را( عهللرل محرار أ را )ويف روايرة البرراري ": رَاِكباً َعلَلى َأتَلانٍ "
، (3/2038)انظرر الارحا  . ]أ ا  أو أ انة، بفتح اهلمزر وأما كمحرها فشاذ، وشذ روهل  عن أنثرل احلمرار محرارر

 ([.أ ن)مادر ( 1/37)، ومقاييس الهلل ة (أ ن)مادر 
 .أي راربص سن البهللوغ": َوَأنَا يَلْوَمِكٍذ َقْد نَاَهْزُت اإِلْحِتاَلمَ "
في رررا ل تررا  الارررف وعدمرره؛ وهلرررذا  كتررب بررا لف واليررراء، (  ررىن": )َوَرُسللوُل اللِللِه ُيَصللللِّي بِالنَّللاِس ِبِمنَللىً "

انظرررر شرررر  الورررووي ملمحرررهلل  . ]وا جرررود مررررف ا وكتابت رررا برررا لف، تيرررص مرررىن ملرررا مُيرررىن  رررا مرررن الررردماء أي يرررراأ
(3/333]) 

وذكررر الوررووي بأهنمررا رمرريتا  إحرردامها  ررىن وا خرررا  (ياررهللي بورفررة والورريب )وورررع يف روايررة أخرررا ملمحررهلل  
شراذ هرذا مرا ذكرر ( بورفرة)بورفة، وهو بويد؛    ا مل عدم التودد يسيما مع ا اد خمرج احلديث وعهلليه فقوله 

 ([1/382)، وفتح الباري يبن حجر (3/333)انظر شر  الوووي ملمحهلل  . ]ابن حجر يف الفتح
 .أي  أكل ما  شاء و رعل": َتعُ فََأْرَسْلُت األَتَاَن تَلرْ "

 :من فوائد الحديث
مَّر وهو  أ  ابن عباس : احلديث دليل عهللل أ  سرتر اامام سرتر ملن خهللفه، ووج ه: الفائدة األولى

عهللل محار بن يدي مف املأمومن، و  يوكر عهلليه أحد مع أ  احلمار من الثاثة ال   قةع الاار كما يف 
وهذا يدل عهللل أ  املرور بن " يقةع الاار املرأر واحلمار والكهللب:" تفق عهلليه رال امل حديث أر هريرر 
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يدي مفوف املأمومن ي يقةع الاار، وي وجه يستديله،    مرور احلمار يف حديث البات كا  بن يدي 
 .مف املأمومن ي اامام
"  غن سرتر؛ لقوله يف رواية البرارياستدل ضديث البات من رأا جواز الاار إى: الفائدة الثانية

املوىن إى غن سرتر، ونورش بأ  نفي اجلدار ي يدل عهللل نفي : رالوا" ياهللي  ىن إى غن جدار ورسول اهلل 
ب ن اجلدار كالووزر وحنوه يسيما وأنه  المحرتر    نفي ا خص ي يقتمي نفي ا ع  يحتمال استتاره 

مح ايستديل  ذا احلديث عهللل عدم وجوت المحرتر أم ي فقد  قدمص ممحألة  حيمهلل ا يف أسفاره، وسواء
 .حك  المحرتر با دلة وأهنا سوة عهللل الراجح واهلل أعهلل 

  حيذر من عرره  احلديث دليل عهللل جواز ركوت احلمار وأ  عرره طاهر؛    الويب  :الفائدة الثالثة
س يركبو  احلمن ميفاع وشتاءاع، ويف الشتاء  كو  أمةار  بل عهللل كثرر من يركبه؛ وملشقة التحرز موه، فالوا

بالتحرز موه وكذلك سؤرها وهو بقية شرا ا كل  الثيات واحليوا   ا يتحت  بقاء أثرها وعرر ا و  يأمر الويب 
 [الةبوة املارية( 1/223)انظر شر  محيح البراري لشيروا الوثيمن رمحه اهلل . ]ذلك طاهر عهللل الاحيح

نقل هذا  احلديث دليل عهللل محة  مل تاع من   يبهلل ، ووج ه أ  ابن عباس  :لفائدة الرابعةا
احلديث حن رارت سن البهللوغ، ووردت أحاديث كثنر  دل عهللل محة  مل تاع الا ن املميَّز ويف ال الب 

عقهللص :" ن الربيع رالمييز الا ن حن بهللوغه سبع سون ورد مييز ربل كما عود البراري من حديث حممود ب
وا غهللب املتوسل أ  من يبهلل  سبواع فقد ميَّز، " جمَّة جمَّ ا يف وج ي وأنا ابن مخس سون من دلو من الويب 

مع أنه يف حديث البات   يبهلل   ويف احلديث ديلة عهللل حرص ابن عباس وإكثاره من نقل حديث الويب 
 من احلرص يف التهللقي عن الويب  كن ملا كا  عهلليه ، لوهو يف حجة الوداع ال  مات بودها الويب 

 .حت بهلل  موزلة الكثنين من رواية احلديث والتهللقي عن الاحابة 
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 َباُب َمْنِع الَمارِّ َبْيَن َيَدِي اْلُمَصلِّي
 

َوَمرا أَنَرا َمرَع َأر  َسرو يد  : رَالَ   َمال ح  المحَّمَّا ُ  عن أر -93 هللِّي يرَرْوَم اجلُُْمَورة  إ َى َشرْيء  ُيَار  امردري بَريرْ
، أَرَاَد أَْ  َلْتَراَز برَرْنَ يََديْره ، فَرَدَفعَ  ، إ ْذ َجاَء َرُجٌل َشات  م ْن َب   َأر  ُمَوْيل   يف  حَنْرر ه ، فَرَوظَرَر فَرهللَرْ  لَ رْد َيمْحتُررُُه م َن الوَّاس 

رْن َأر  َسرو يد ، َممَحاغاع إ يَّ بَرْنَ يََدْي َأر  َسرو يد ، فَرَوراَد، فَر ، َفَمثَرَل رَائ مراع، فَروَراَل م  فْرَورة  اُ وَى  رَن الدَّ َدَفَع يف  حَنْرر ه  َأَشردَّ م 
فَررَدَخَل َعهللَررل َمررْرَواَ ، َفَشررَكا إ لَْيرره  َمررا َلق ررَي، رَرراَل َوَدَخررَل أَبُررو َسررو يد  َعهللَررل َمررْرَواَ ، فَرَقرراَل لَررُه . مُثَّ زَاَحررَ  الوَّرراَس، َفَررررَجَ 

يَك؟ َجاَء َيْشُكوكَ : َوا ُ َمرْ  ْورُص َرُسروَل الهللّره  : فَرَقاَل أَبُو َسو يد  . َما َلَك َوي ْبن  َأخ  ِإَذا َصللَّى َأَحلدُُكْم »: يَرُقرولُ   تَ 
بَلى  فَلْليُلَقاتِْللُه, فَِإنََّملا فَلِإْن أَ . ِإَلى َشلْيٍء َيْسلتُلُرُه ِملَن النَّلاِس, فَلَأرَاَد أحلد َأْن َيْجتَلاَز بَللْيَن يََديْلِه, فَلْليَلْدَفْع ِفلي َنْحلرِهِ 

 .«ُهَو َشْيطَان  
 .« فَِإنَّ َمَعُه اْلَقرِينَ  , فَلْليُلَقاتِْلهُ  »  ْبن  ُعَمرَ وملمحهلل  من حديث ا

 

 :تخريج الحديثين
بررات يرررد " "كتررات الاررار"، وأخرجرره البررراري يف (303)أخرجرره ممحررهلل   حررديث أر سررويد امرردري 

بررات مررا يررؤمر املاررهللي أ  " "كتررات الاررار"، وأخرجرره أبررو داود يف (398)يث حررد" املاررهللي مررن مرررَّ بررن يديرره
 (.800)حديث " يدرأ عن املمر بن يديه

كترات "، وانفرد به عن البرراري، وأخرجره ابرن ماجره يف (303)فأخرجه ممحهلل   وأما حديث ابن عمر 
 (.933)حديث " بات اْدرَأ ما استةوص" "إرامة الاار والمحوة في ا

 :اظ الحديثينشرح ألف
املردين مروى (  نره كرا  لهللرب الزيرص إى الكوفرة)ذكوا  المحرما  الزيرات : اته ":َصاِلٍح السَّمَّانُ  عن أبي"

مو   أبو سويد وأبو هريرر وجابر وابن عمر وابرن عبراس : عود جويرية بوص ا محس، روا عن مجع من الاحابة
: ثقررة مرراحل احلررديث حيررتج ضديثرره، ورررال ابررن سررود: امتثقررة، ورررال أبررو حرر: ، رررال ابررن موررنوعائشررة وغررنه  

 ([.1/219)انظر هتذيب الت ذيب ]كا  ثقة كثن احلديث 
" ٍَ جررراء الوليرررد برررن عقبرررة برررن أر                      " وررررع يف كترررات الارررار  ر نوررري :" ررررال ابرررن حجرررر": بَنِلللي َأبِلللي ُمَعلللْي
 ([.1/230)فتح الباري " ]، بل كا  شيراع، فهللوهلله ابوهوفيه نظر    الوليد حيوئذ   يكن شاباع " مويل
 .أي رريباع موه بيوه وبن سرت ه": َأْن َيْجَتاَز بَلْيَن يََدْيهِ "
 أي طريقاع و راع ": فَلَنَظَر فَلَلْم َيِجْد َمَساساً "
 .بفتح املي ، وفتح الثاء ولوز ضم ا ل تا ، أي انتاب ": َفَمَثَل قَائِماً "
 امارجن من املمحجد يمحرع بالشكوا": النَّاسَ ثُمَّ زَاَحَم "
 .مروا  بن احلك  وكا  أمناع عهللل املديوة يف خافة مواوية": َفَدَخَل َعَلى َمْرَوانَ "
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أطهللررق ا خررور باعتبررار ااميررا ، وهررذا يؤيررد أ  املرراّر غررن الوليررد، :" رررال ابررن حجررر": َمللا لَللَك َواِلبْللِن َأِخيللكَ "
 ([.1/371)فتح الباري " ]   أبا  عقبة رُتل كافراع 

 .بيده يف لةف": فَلْلَيْدَفْع ِفي َنْحرِهِ "
أي فهلليدفوره بشردر، ولريس املرراد املقا هللرة بالمحرا  وي  را يرؤدي إى اهلراك باامجراع،  ":فَِإْن َأَبى  فَلْليُلَقاتِْلهُ "

 .وإ ا املراد أ  يدفوه بهللةف فإ  أىب دفوه بأشد كما فول أبو سويد يف حديث البات
 ([.2/333)شر  المحوة " ]املراد من املقا هللة الدفع بووف ي القتل:" رال الب وي رمحه اهلل 

أي متمررد مرن ( شريةا )الممن يوود عهللل الشررص املرار برن يردي املارهللي، ومورىن ": فَِإنََّما ُهَو َشْيطَان  "
 .ل املاهللي ما ه أو يوقا ااحلث عهللل مدافوته  نه يفمحد عهلل: ب  آدم  ودا وعتا، وال رك من هذا التوهلليل

أي أ  احلامل لره عهللرل املررور برن يردي املارهللي هرو الشريةا  الرذي هرو رريوره، ملرا ثبرص ": فَِإنَّ َمَعُه اْلَقرِينَ "
ملا ملنكم ملن أحلد إال وقلد وكِّلل بله ": ررال رسرول اهلل : ررال يف مرحيح ممحرهلل  مرن حرديث ابرن ممحروود 

وإيللاي إال أن اهلل أعللانني عليلله فأسلللم فللال يللأمرني إال ":؟ رررال هلل رررالوا وإيرراك يررا رسررول ا "قرينلله مللن الجللنِ 
 ."ما منكم من أحد إال وقد وكِّل به قرينه من الجن وقرينه من المالئكة":ويف لفظ "بخير

فأسررهلل  أنررا مورره، وهرري الرر  مررحح ا امةررار ورجح ررا، : بمرر  املرري  وفتح ررا، المرر  موواهررا( فأسررهلل )رولرره 
فلال ": لقولره( 7/130)أسهللَ  من ااسام ورجح ا القاضي عياك يف شرحه عهللل ممحرهلل   أنه: والفتح عهللل موىن
 ."يأمرني إال بخير

 :من فوائد الحديثين
احلررديث دليرل عهللرل مشررروعية رد املرار برن يرردي املارهللي؛    مرروره يشرروش عهللرل املاررهللي : الفائلدة األوللى

 .ويوروه يف اامث
 :واخُتلف في حكم رد المار على قولين

فررإ  أىب )وا مررر يقتمرري الوجرروت، رررالوا والهللفررظ ا خررر ( فهلليرردفع)أ  دفررع املررار واجررب لقولرره: قللول األولال
يؤيررد ذلررك، وهررذا القررول روايررة أمحررد، ونمحررب ابررن حجررر القررول بررالوجوت لهللظاهريررة واخترراره الشرروكاين ( فهلليقا هللرره

 ([1/7)وطار ، ونيل ا (1/373)، وفتح الباري (2/93)، واانااف (1/381)انظر الفروع ]
ي أعهللررر  أحرررداع مرررن :" أ  دفرررع املرررار سررروة مؤكررردر، وبررره ررررال مج رررور الوهللمررراء، ررررال الورررووي: والقلللول الثلللاني

 .، و وقبه ابن حجر باماف كما  قدم([3/333)شر  ممحهلل  " ]الوهللماء أوجبه
مرار فيجرب رّده واختار شيروا الوثيمن رمحه اهلل التفريق برن مرا يقةرع الارار كراملرأر والكهللرب ا سرود واحل

 ([1/233)انظر املمتع . ]وبن من ي يقةو ا فيمحتحب
احلررررديث دليررررل عهللررررل أ  مدافوررررة املررررار  كررررو  با سرررر ل فا سرررر ل، يدفورررره أويع بااشررررارر : الفائللللدة الثانيللللة

وبهللةرررف، فرررإ  أىب دفوررره بشررردر؛  نررره شررريةا ، فرررإ  سرررقل وأمرررات جرررر  أو كمحرررر فرررا ضرررما  عهلليررره،  نررره هرررو 
 .أ  ما  ر ب عهللل املأذو  غن مممو : مأذو  فيه، والقاعدراملوتدي، والرد 
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إذا مرهللل أحردك  إى :" ظاهر احلديث أ  دفع املار مقيَّد  ا إذا وضع املاهللي سررتر؛ لقولره :الفائدة الثالثة
ومف ومه أ  املاهللي إذا راَّرر يف وضرع المحررتر فهللريس لره أ  يدفوره، و رذا ررال مجاعرة مرن " شيء يمحرته من الواس

ل الوهلل  كامةار، والب وي، والوووي، وابن القي ، وابرن حجرر، والاروواين والشروكاين وغرنه ، وحكرل الورووي أه
، ويف ا فاررره نظررر؛    امررراف ([3/338]انظررر شرررر  ممحررهلل  ]اي فرراأ عهللررل أ  الرردفع خرراص  رررن ا ررذ سرررتر 

 ([.1/239)انظر اجملموع . ]ثابص و ن حكاه الوووي نفمحه يف شرحه عهللل امل ذت
 .أ  املاهللي يرّد املار مةهللقاع، سواء كانص له سرتر أم ي: والقول الثاني
إذا ملللرَّ بلللين يلللدي أحلللدكم شللليء وهلللو يصللللي ": عورررد البرررراري ولفظررره ضرررديث أر سرررويد  واسلللتدلوا

ولريس يف احلرديث ذكرر المحررتر، وكرذلك : ررالوا "فليمنعه,فإن أبى فليمنعله ,فلإن أبلى فيقاتلله فإنملا هلو شليطان
 ىإذا كللان أحللدكم يصلللي فللال يللدع أحللداً يمللر بللين يديلله, فللإن أبلل: "عوررد ممحررهلل  ولفظرره ابررن عمررر حررديث

ولررريس فيررره ذكرررر المحررررتر، وهرررذا القرررول وجررره يف مرررذهب الشرررافوية، وررررول يف مرررذهب  "فليقاتلللله فلللإن معللله القلللرين
انظررر  وهلليقرره ]مررن ، وشرريروا الوثي([1/372)انظررر  وهلليقرره عهللررل فررتح البرراري ]احلوابهللررة، واخترراره الشررير ابررن برراز 

 ([.1/291)عهللل ممحهلل  
أ  أمحات القول ا ول محهللوا املةهللق يف أحاديث القول الثاين عهللرل املقيَّرد  :وسبب الخالف بين القولين

 .ي يرّد املار إي إذا وضع المحرتر: فقالوا
وحيوئرذ يبقرل ي حيمل املةهللرق عهللرل املقيرد؛    املقيرد أغهللرب ي مف روم لره،  :وأصحاب القول الثاني قالوا

 .املةهللق عهللل إطاره
ففيه ديلة عهللل  ر، املرور برن يردي املارهللي  و ا يؤيد الدفع مةهللقاع احلديث القادم حديث أر ج ي  

سرررواء كرررا  لرررره سررررتر أم ي، وإذا كررررا  حمرمررراع فيجررررب عهللرررل املارررهللي موورررره مرررن ار كررررات ا ررررم فيدفورررره وميووررره مررررن 
 .التشويش

ليل عهللرل جرواز احلركرة يف الارار ملارهللحة الارار حيرث شررع لهللمارهللي رّد املرار احلديث د: الفائدة الرابعة
 .ومدافوته

احلررديث دليرل عهللرل عظرر  موزلرة الارار ومواجررار اهلل  وراى؛ حيرث ُشرررع هلرا مرا حيفظ ررا : الفائلدة الخامسلة
 .فيهبالمحرتر، ومن يدافع عو ا برّد املار بن يدي املاهللي؛ لئا حيال له  شويش أو ش ل عما هو 

كمررا حاررل  ر   عهللررل  ةبيرق هرردي الوريب  احلرديث دليررل عهللرل حرررص الارحابة : الفائلدة السادسللة
سويد مع ابن أر مويل، ودليل عهللل حمحن حال امهللفاء وا مرراء فيمرا سربق، ووج ره أ  أبرا سرويد حرن اسرتدل 

 .عود مروا  بن احلك  سكص و  يورتك عهلليه بشيء لفوهلله بقول الويب 
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 ار بين يدي اْلُمَصلِّيباب إثم الم
 

لَلْو يَلْعلَلُم اْلَملارُّ بَللْيَن يَلَدِي اْلُمَصللِّي َملاَذا َعَلْيلِه, » :  رَاَل رُسوُل الهللّره   :رال   ُجَ ْي   وعن أر  -94
أَْربَو رَن يَرْومراع، أَْو َشرْ راع، : ر ي رَرالَ يَ أَدْ : رَراَل أَبُرو الوَّْمرر  . «َلَكاَن َأْن يَِقَف َأْربَِعيَن َخْيراً َلُه ِمْن َأْن يَُملرَّ بَللْيَن يََديْلهِ 

 . أَْو َسَوةع؟
 

 :ترجمة راوي الحديث
_ بكمحررررر الارررراد و شررررديد املرررري _ أبررررو ج رررر ، عبررررد اهلل بررررن احلررررارث الاِّررررمَّة: ويقررررال هررررو أبررررو ج رررري  

أحررردمها : ، وأبرررو ج ررري  لررره حرررديثا ا ناررراري الوجررراري، مرررحار مورررروف، وهرررو ابرررن أخرررص أر برررن كورررب 
وهررو غررن ([ 113)،وممحررهلل   وهلليقرراع (118)أخرجرره البررراري ]البررات وا خررر يف المحررام عهللررل مررن يبررول  حررديث

. وأرضراه أبرو اجل ر  وهرو ررشري، وهرذا أناراري، مرات يف خافرة مواويرة : ماحب اانبجانية فرذاك يقرال لره
 ([.11/37)، واامابة (11/171)انظر ايستيوات ]

 :تخريج الحديث
" بررات إمث املررار بررن يرردي املاررهللي" "كتررات الاررار"، واخرجرره البررراري يف (308)احلررديث أخرجرره ممحررهلل  

حرديث " بات ما يو ل عوه من املرور بن يدي املارهللي" "كتات الاار"، وأخرجه أبو داود يف (310)حديث 
حرررديث " برررات مرررا يو رررل عوررره مرررن املررررور برررن يررردي املارررهللي" "كترررات الارررار"، وأخرجررره الرتمرررذي يف (801)
بررات التشررديد يف املرررور بررن يرردي املاررهللي وبررن سرررت ه حررديث " "كتررات القبهللررة"وأخرجرره الومحررائي يف  ،(113)
حرررديث " برررات املررررور برررن يررردي املارررهللي" "كترررات إرامرررة الارررار والمحررروة في رررا"، وأخرجررره ابرررن ماجررره يف (833)
(933) 

 :شرح ألفاظ الحديث
أي مقرردار مررا عهلليره مررن اامث ومررا يرت رب عهللررل فوهللرره مررن : "َذا َعَلْيلهِ لَلْو يَلْعلَللُم اْلَمللارُّ بَلللْيَن يَللَدِي اْلُمَصلللِّي َمللا"
 .الوقوبة
أي يختررار البقرراء وارفرراع يوتظررر فررراغ املاررهللي ولررو كررا  مقرردار وروفرره أربوررن يومرراع : "َلَكللاَن َأْن يَِقللَف َأْربَِعللينَ "

 .يديه سوة، خناع له من أ  مير بن: ش راع، وريل: عهللل أرل التقدير يف الرواية، وريل
 :من فوائد الحديث
احلرديث دليرل عهللرل  رر، املررور برن يردي املارهللي، وذكرر الشروكاين أ  هرذا احلرديث دليرل : الفائدة األولي

انظرر . ]عهللل أ  املرور بن يدي املاهللي من الكبائر، ملا جاء فيه من الوعيد، ونقل ابن حزم اامجراع عهللرل أنره إمث
 ([13)اامجاع يبن حزم، مررررررررر  ، ومرا ب(1/7)نيل ا وطار لهللشوكاين 

 وعربَّ بوض الوهللماء كابن عبدالرب وابن حزم والب وي بكراهة املرور بن يدي املاهللي، ولول مراده  كراهة
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وكراهرررة ( وهرررو املكرررروه يف امرررةا  الوررراس اليررروم)التحرررر،؛    الوهللمررراء يقمحرررمو  املكرررروه إى كراهرررة  وزيررره 
والومررل عهللررل هررذا احلررديث عوررد أهررل الوهللرر ، كرهرروا املرررور بررن يرردي :" البررات ررر،، ورررال الرتمررذي عررن حررديث 

 ([2/103)انظر التحفة " ]التحر،: املراد بالكراهة عود الرتمذي:" رال الشار  املباركفوري" املاهللي
ولررب عهللررل املمحررهلل  أ  حيررذر مررن التمحرراهل يف املرررور بررن يرردي املاررهللي ملررا  ر ررب عهلليرره مررن الوعيررد، ويوب رري 

ي أي يارررهللي يف طررررأ الوررراس أو  رررراهت  أو أمررراكن  رررزامح   يسررريما يف املمحرررجد احلررررام واملمحرررجد الوبررروي لهللمارررهلل
واملمحرراجد الكبررنر؛ لررئا يورررك مررا ه لهللرروقص والتشررويش ولررئا يورررع املررارر يف إمث املرررور أو احلرررج بررالوروف حررت 

 .يفرغ من ما ه
يرراد بره مرا بيوره وبرن سررت ه، فرإ     كرن لره سررتر فرإ  الو ري عرن املررور برن يردي املارهللي : الفائدة الثانيلة

   هررذا الررذي حيتاجرره يف ( بررن يرردي املاررهللي) ا رررم مررا بررن موضررع ردمرره إى موضررع سررجوده، وهررو املررراد بقولرره
 .ما ه أما مابَرُود عن ذلك فا يدخل يف الو ي

ن ا مررراكن حيررررم املررررور برررن يررردي الارررحيح مرررن ررررويل الوهللمررراء أ  املمحرررجد احلررررام ك رررنه مررر: الفائلللدة الثالثلللة
بررات المحرررتر "املاررهللي فيرره، وي دليررل عهللررل  ارريص املمحررجد احلرررام ك ررنه، ولررذا  رررج  عررن البررراري يف مررحيحه 

 "  كة وغنها
وأنره ي _ يور  حرديث املةهللرب برن أر وداعرة_أراد البرراري التوبيره عهللرل ضروف احلرديث:" رال ابن حجرر

وهرذا هرو املورروف عورد الشرافوية وأنره ي فررأ يف مورع املررور برن : المحررتر، ررال فرأ بن مكة وغنها يف مشروعية
 ([.1/383)فتح الباري" ] يدي املاهللي بن مكة وغنها

 .ملا مهللل ركو  الةواف جول املقام بيوه وبن البيص أ  الويب  وروا ممحهلل  من حديث جابر 
الكوبة فا يدع أحداع مير برن يديره، يبرادره ياهللي يف  رأيص ابن عمر :" رال وعن ماحل بن كيمحا  

 (.2/238" ) وهلليق الت هلليق" عهللقه البراري يف محيحه باي ة احلزم، وومهلله احلافظ يف" يرده: رال
ويمحرررتثىن مرررن ذلرررك مرررا لرررو مرررهللل املارررهللي يف ا مررراكن الررر  حيتاج رررا الوررراس كرررأ  يارررهللي يف طررررر   و رررراهت  

حنوهررا فررا حرمررة لرره حيوئررذ  نرره هررو املوترردي عهللررل حررق ا خرررين، داخررل املمحررجد احلرررام أو ياررهللي يف املةرراف و 
، وكررذا إذا ([1/293)انظررر  وهلليررق ابررن عثيمررن عهللررل ممحررهلل  ]ولهللمررار أ  ميررر بررن يديرره يسرريما إذا   لررد ممحرراغاع 

: حلررق املررار حرررج و ر ررب عهللررل وروفرره مفمحرردر كممرراعفة الزحررام فررا بررأس أ  ميررر بررن يرردي املاررهللي؛ لقولرره  ورراى
 َُّقوا اللَّلَه َما اْسَتَطْعُتمْ َفاتل ]ومثل هذا حيال يف أورات الذرور يف املمحجد احلرام كثناع ]3:الت ابن ،. 
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 َباُب ُدُنوِّ اْلُمَصلِّي ِمَن السُّْتَرِة
 

  َدار  َ َرُّ الشَّار  َوبَرْنَ اجلْ    َكاَ  بَرْنَ ُمَاهللَّل َرُسول  الهلّله  : ، رَالَ   َعْن َسْ ل  اْبن  َسْود  المحَّاع د يِّ  -95
 ...َكاَ  يَرَتَحرَّا الاَّاََر ع ْوَد اُ ْسةَُوانَة  الَّ   ع ْورَد اْلُمْارَحف    أنه  َسهلَلَمَة اْبُن اَ ْكوَع  وبوحوه من حديث 

َّ : رَالَ . وفيه  .يَرَتَحرَّا الاَّاََر ع ْوَدَها رَأَْيُص الوَّيب 
 

  :جمة راويي الحديثينتر
 . قدمص  رمجته المحاعدي  س ل بن سود

، مومحرروت إى جررده سرروا ، سررهللمة بررن عمرررو بررن سرروا  ا سررهللمي  :فهللو وأمللا سلللمة بللن األكللوع 
اءع يمحبق اميل، وأول مشاهده غزور احلديبية، ورد برايع الوريب  ولقبه ا كوع، كا  سهللمة  عهللرل  شجاعاع عدَّ

 رجاع من غةفا  أغاروا عهللي ا فأخرذوها، فهللحق ر  حرت من أربون املوت مر ن أو ثاثاع، واستوقذ لقا  الويب 
 :أدرك   وجول يرمي   ويرجتز

 أنا ابن ا كوع             واليوم يوم الرُّضَّع
حرت افتكَّ را وأخرذ مرو   ثاثرن برردر ورحمرراع، [ أي يروم هراك الهللئرام الرذين رضرووا الهللرؤم يف بةرو  أم رراهت ] 

وس   الراجل، والقاة بةوهلا يف محيح ممحهلل ،  ويف باملديوة سروة أربرع  س   الفارس: س من فأعةاه الويب 
 ([1/120)، واامابة (1/123)، وسن أعام الوباء (3/228)انظر ايستيوات . ]وأرضاه وسبون 

 :تخريج الحديثين
برات رردر كر  " "كترات الارار"، وأخرجره البرراري يف (307)أخرجره ممحرهلل   حديث س ل بن سود 

برات الردنو مرن " "كترات الارار"، وأخرجره أبرو داود يف (393)حرديث "   يكو  بن املاهللي والمحررتر؟يوب ي أ
 (.393)حديث " المحرتر

بررات ررردر كرر  " "كتررات الاررار"، وأخرجرره البررراري يف (309)فأخرجرره ممحررهلل   وأمررا حررديث سررهللمة 
" بات موضرع املوررب" "الاار كتات"، وأخرجه أبو داود يف(398)حديث " يوب ي أ  يكو  بن املاهللي والمحرتر

بررات مررا جرراء يف  رروطن املكررا  " "كتررات إرامررة الاررار والمحرروة في ررا"، وأخرجرره ابررن ماجرره يف (1072)حررديث 
 (.1310)حديث " يف املمحجد ياهللي فيه

 :شرح ألفاظ الحديثين
مكررا  ريامرره بالاررار وبررن اجلرردار أي بررن ": َكللاَن بَلللْيَن ُمَصلللَّى َرُسللوِل اللِللِه َوبَلللْيَن اْلِجللَداِر َمَمللرُّ الشَّللاةِ "

برن موضرع سرجوده وبرن اجلردار الرذي يف ربهللتره مقردار  رر املشرار وهرذا : الرذي يف ربهللتره مقردار  رر املشرار، وريرل
هررو الارروات؛    التفمحررن ا ول املكررا  فيرره ضرريق     ررر املشررار ررابررة ناررف ذراع  ارروب الاررار فيرره، وعهللررل 
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انظرررر شرررر  الورررووي ملمحرررهلل  . ]جود واختررراره الورررووي وشررريروا الوثيمرررن رمحررره اهللهرررذا فررراملراد باملارررهللل موضرررع المحررر
 ([.2/303)، وشر  شيروا لهللبراري (3/339)

ضررر  املررري  وفتح رررا وكمحررررها رالررره : يف املارررحف ثررراث ل رررات": ِعْنلللَد اأُلْسلللطَُوانَِة الَّتِلللي ِعْنلللَد اْلُمْصلللَحفِ "
 [انظر املرجع المحابق لهللوووي]الوووي رمحه اهلل 

أ  املارررحف لررره مرررودوأ مورررروف يوضرررع فيررره وايسرررةوانة عورررده ويف كرررام ابرررن حجرررر مرررا يشرررن إى أ  وكررر
حقرق لورا بورض مشراخيوا أهنرا املتوسرةة يف :"ا سةوانة كانص وسل الروضة، ورال ابن حجر عرن هرذه ا سرةوانة

لرو عرف را : أهنرا كانرص  قرولالروضة املكرَّمة، وأهنا  ُورف باسةوانة امل اجرين، وروي عن عائشرة رضري اهلل عو را  
مث ذكررر أ  امل رراجرين مررن " الورراس يضررةربوا عهللي ررا بالمحرر ام، وإهنررا أسرررهتا يبررن الررزبن فكررا  يكثررر الاررار عورردها

 ([.1/388)انظر الفتح .]رريش كانوا لتموو  عودها،وا سةوانة هي المحارية
 :من فوائد الحديثين

ة الررردنو مرررن المحررررتر، وهرررو الرررذي أراده ممحرررهلل  مرررن سرررياأ احلرررديثا  يررردي  عهللرررل مشرررروعي: الفائلللدة األوللللى
احلديثن، ويف احلديث بيا  مقدار الدنو املمحوو  أ  يكو  بن موضع سجود املاهللي وبن سرت ه رردر  رر الشرار 

داخررل  وهررو ناررف ذراع  قريبرراع، ويشرركل عهلليرره حررديث ابررن عمررر عررن بررال عوررد البررراري وفيرره مررار الورريب 
 :وبن اجلدار مقدار ثاثة أذرع، ولذا اخُتهللف يف مقدار الدنو املمحوو  مجواع بن ا دلة الكوبة وأنه جول بيوه

 .أرل الدنو مقدار  ر شار وأكثره ثاثة أذرع وما بيو ما يوترب دنوَّاع : قيل
 .املقاود  مر الشار ردر ثاثة أذرع واستبوده ابن حجر وهو كما رال: وقيل
هللي وإذا سررجد مررار بيورره وبررن سرررت ه ررردر  ررر الشررار وهررو ناررف ذراع، ثاثررة أذرع مررن ررردمي املارر: وقيللل

 ([1/383)انظر فتح الباري .]وهذا القول هو الاوات واهلل أعهلل 
دليررل عهللرررل أنرره ي برررأس بإدامررة الارررار يف موضررع واحرررد إذا كررا  فيررره  حررديث سرررهللمة : الفائللدة الثانيلللة

انظرر . ]ا  املو ري عوره، كمرا ذكرر الورووي رمحره اهللوأ  هذا ليس من ايسرتية فمل كالروضة يف ممحجد الويب 
 ([.3/339)شر  ممحهلل  لهللوووي 
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 َباُب اِلاْعِتَراِض َبْيَن َيَدِي اْلُمَصلِّيو، َباُب َقَدِر َما َيْسُتُر اْلُمَصلِّي
 

, فَِإنَّلُه َيْسلتُلُرُه ِإَذا َكلاَن بَللْيَن ِإَذا قَلاَم َأَحلدُُكْم ُيَصللِّي»:   رَراَل َرُسروُل الهللّره  : ، رَالَ   َعْن َأر  َذرَ  -92
 اْلِحَمللاُر َواْلَمللْرَأُة يََديْللِه ِمثْللُل آِخللَرِة الرَّْحللِل, فَللِإَذا لَللْم َيُكللْن بَلللْيَن يََديْللِه ِمثْللُل آِخللَرِة الرَّْحللِل, فَِإنَّللُه يَلْقطَللُع الصَّللاَلةَ 

 .«َواْلَكْلُب اأَلْسَودُ 
رَن اْلَكهلْلرب  اَ ْمرَفر ؟ رَرالَ َما بَاُل اْلكَ  يَا أَبَا َذرَ : رُرهلْلصُ  ري َسرأَْلُص : هلْلب  اَ ْسَود  م َن اْلَكهلْلرب  اَ مْحَرر  م  يَرا ابْرَن َأخ 
 .رواه مسلم      . «اْلَكْلُب اأَلْسَوُد َشْيطَان  »: َكَما َسأَْلَت   فَرَقالَ  َرُسوَل الهلّله  

ْرَأُة َواْلِحَملللاُر يَلْقطَلللُع الصَّلللاَلَة اْلَمللل»:   الهللّررره  رَررراَل َرُسررروُل : ، رَرررالَ   َأر  ُهَريْرررررَرَ  ولررره أيمرررا مرررن حرررديث
 «َواْلَكْلبُ 
 

هلَلت ره ، فَررإ َذا  ُكْورُص أَنَراُم برَرْنَ يَرَدْي َرُسرول  الهللّره  : ، رَالَرصْ رضري اهلل عو راَعرْن َعائ َشرَة  -97 ، َور ْجرَاَي يف  ر برْ
، َوإ َذا رَاَم َبمَحةْ   .َواْلبُرُيوُت يَرْوَمئ ذ  لَْيَس ف يَ ا َمَااب يحُ : رَاَلصْ . تُرُ َماَسَجَد َغَمَزين  فَرَقَبْمُص ر ْجهلَليَّ

رررر: ويف روايررررة  .فَررررإ َذا أَرَاَد أَْ  يُررررو  َر أَيْرَقظَرررر   فَررررَأْو َرْرتُ : ويف روايررررة  ررررر يَر،  ُء َرُسرررروُل الهللّرررره  يفَرَيج  ررررُل المحَّ فَرَيتَرَوسَّ
 ...فَرُيَاهللِّي

رَررْد : رضرري اهلل عو ررا فَرَقالْررْص َعائ َشررةُ . اْلَكهلْلررُب َواحلْ َمرراُر َواْلَمررْرأَرُ . ُع الاَّرراَرَ َوذُك ررَر ع ْوررَدَها َمررا يَرْقةَرر: ويف روايررة 
 .ُمْورَت َضةع  ْي َرُسول  الهلّله  َلَقْد رَأَيْرُت   بَرْنَ يَدَ  ؟! إ  َّ اْلَمْرأََر َلَدابَُّة َسْوء  : ، وملمحهلل   َشبرَّْ ُتُمونَا ب احلَْم ن  َواْلك َات  

 

ِّ رضررري اهلل عو رررا  َمْيُمونَرررةُ ن وعررر -98 رررَذاَءُه َوأَنَرررا  َكررراَ  َرُسررروُل الهللّررره  : رَالَرررصْ  َزْوُج الوَّررريب  ُيَارررهللِّي َوأَنَرررا ح 
َا َأَماَب   ثَرْوبُُه إ َذا َسَجدَ   هلل  من حديث عائشة رضي اهلل عو ا وبوحوه عود ممح .َحائ ٌض َوُر َّ

 
 :تخريج األحاديث

" كترررات الارررار"، وانفررررد بررره عرررن البرررراري، وأخرجررره أبرررو داود يف (310)حرررديث أر ذر أخرجررره ممحرررهلل  
بررات مررا جرراء أنرره ي يقةررع " "كتررات الاررار"، وأخرجرره الرتمررذي يف (802)حررديث " بررات مررا يقةررع الاررار"

بررات ذكررر مررا يقةررع " "كتررات القبهللررة"، وأخرجرره الومحررائي يف(117)حررديث " إي الكهللررب واحلمررار واملرررأر" الاررار
كترات إرامرة "، وأخرجره ابرن ماجره يف (839)حرديث "  يقةع إذا   يكن بن يردي املارهللي سررترالاار وما ي

 (.932)حديث " بات ما يقةع الاار" "الاار والمحوة في ا
 .، وانفرد به(311)فأخرجه ممحهلل   وأما حديث أر هريرر 

برات " "ترات الارارك"، وأخرجره البرراري يف (312)وأما حديث عائشة رضري اهلل عو را فأخرجره ممحرهلل  
، وأخرجره أبرو داود (307)حرديث " برات الارار إى سررير"، ويف (313)حرديث " من ي يقةع الارار شريء
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" كترات القبهللرة"، وأخرجه الومحائي يف (811)حديث " بات من رال املرأر ي  قةع الاار" "كتات الاار"يف 
، وأخرجرره ابررن (833)حررديث " املاررهللي سرررتر بررات ذكررر مررا يقةررع الاررار ومررا ي يقةررع إذا   يكررن بررن يرردي"

 (933)حديث " بات من مهللل وبيوه وبن القبهللة شيء" "كتات إرامة الاار والمحوة في ا"ماجه يف 
" كتررررات احلرررريض"، وأخرجرررره البررررراري يف (311)وأمررررا حررررديث ميمونررررة رضرررري اهلل عو ررررا فأخرجرررره ممحررررهلل  

حرررررديث " برررررات الارررررار عهللرررررل اممررررررر" "كترررررات الارررررار"، وأخرجررررره أبرررررو داود يف (111)حرررررديث "10:برررررات"
حررررديث " بررررات الاررررار عهللررررل اممرررررر" "كتررررات إرامررررة الاررررار والمحرررروة في ررررا"، وأخرجرررره ابررررن ماجرررره يف (333)
(1027.) 

، وانفرررد برره عررن (313)وبوحررو حررديث ميمونررة رضرري اهلل عو ررا عررن عائشررة رضرري اهلل عو ررا أخرجرره ممحررهلل  
، وأخرجره الومحرائي (180)حرديث " ات يف الرخارة يف ذلركب" "كتات الة ارر"البراري، وأخرجه أبو داود يف 

" ، وأخرجرره ابرررن ماجررره يف(838)حرررديث " بررات مرررار الرجررل يف ثررروت بومرره عهللرررل امرأ رره" "كتررات القبهللرررة"يف 
 (332)حديث " بات يف الاار يف ثوت احلائض" "كتات الة ارر وسوت ا

 :شرح ألفاظ األحاديث
ه الومررود الررذي يكررو  يف آخررر الرحررل يمحررتود إليرره الراكررب، ومقررداره ثهللثرري املقاررود برر": ِمثْللُل آِخللَرِة الرَّْحلللِ "

 .ذراع  قريباع، وهو متفاوت
 أرادت بذلك ايعتذار، أي لو كرا  في را مارابيح لرأيرص الوريب ": َواْلبُلُيوُت يَلْوَمِكٍذ لَْيَس ِفيَها َمَصابِيحُ "

اهر الهللفرررظ إى أ  املارررابيح وجررردت بورررد إذا أراد المحرررجود وربمرررص رجهللررري، وملرررا أحوجتررره إى غمرررزي، ويشرررن ظررر
 .ذلك

اسررررتف ام إنكرررراري  رررروبيري أي مررررا يوب رررري أ   قولرررروا ذلررررك ومثهللرررره ": قَللللْد َشللللبلَّْهُتُمونَا بِللللاْلَحِميِر َواْلِكللللاَلبِ "
 .أي ليمحص املرأر دابة سوء!" إ  املرأر لدابة سوء؟"استف ام ا
 .أي جبانبه": َوَأنَا ِحَذاَءهُ "

 :من فوائد األحاديث
ا حاديررث دليررل عهللررل أ  املرررأر واحلمررار والكهللررب ا سررود  قةررع الاررار إذا مرررَّ بررن يرردي : ائللدة األولللىالف

أبرو هريررر وأنرس وابرن : مرو   املاهللي، واملراد بقةو ا فمحادها عهللل الاحيح، وهذا ررول مجاعرة مرن الارحابة 
انظررر  اررحيح ]كاهررا املرررداوي يف روايررة عورره، وبرره رررال احلمحررن الباررري وهررو روايررة عررن اامررام أمحررد ح عبرراس 
انظرررررر جممررررروع الفتررررراوا . ]، وهرررررو اختيرررررار شرررررير ااسرررررام ابرررررن  يميرررررة و هللميرررررذه ابرررررن القررررري ([2/382)الفرررررروع 

 ([. 1/103)، وزاد املواد (21/13)
أ  هررذه ا شرياء وغنهررا ي  بةررل الارار وي  قةو ررا، واملررراد برالقةع يف ا حاديررث شرر ل  :والقلول الثللاني

شرر  موراين ا ثرار : انظرر] ص الاار، وهو رول أر حويفرة ومالرك والشرافوي، وروايرة عرن أمحرد القهللب  ا، ونق
 ([.1/98)، وامل   (1/230)، واجملموع (1/327)، وبداية اجملت د (1/330)
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ي يقةرررررع الارررررار شررررريء، وادرأ مرررررا :"ررررررال رسرررررول : ررررررال ضرررررديث أر سرررررويد امررررردري : واسلللللتدلوا
 .رواه أبو داود" استةوص
ورررال فيرره ابررن " لرريس بشرريء:" ، رررال فيرره أمحررد(جمالررد بررن سررويد)بررأ  احلررديث ضررويف يف سرروده  :نللوق و 
 ([.10/13)انظر هتذيب الت ذيب " ]ضويف: "، ورال عوه الداررة "ي حيتج به"مون 

 .وأيماع جمالد هذا اضةرت يف هذا احلديث فمرر يرويه مرفوعاع ومرر موروفاع 
 ([.3/17)انظر ا هللل .]اك وهو جرب بن نوف اهلمداين، ضوفه ابن حزمويف سوده أيماع أبو الودَّ 

انظرر .]أ  الارار ي يقةو را ويبةهلل را إي الكهللرب ا سرود فقرل، وبره ررال أمحرد وإسرحاأ: والقلول الثاللث
 ([1/98)امل   

ار ونقهلل ررا مرر" شررب تمونا برراحلمن والكررات: ضررديث عائشررة رضرري اهلل عو ررا يف البررات وروهلررا :واسللتدلوا
: فرردل عهللررل أ  املرررأر ي  قةررع الاررار، وكررذلك احلمررار؛ حلررديث ابررن عبرراس" وهرري ممررةجوة يف ربهللترره الورريب 

 .احلديث....." ياهللي بالواس  ىن فمررت بن يدي الاف أربهللص راكباع عهللل محار أ ا  ورسول اهلل "
 .فبقي الكهللب ا سود يف حديث البات هو الذي يقةع الاار دو  غنه :قالوا

 :ونوق  استداللهم بما يلي
 _:احتجاج   بقول عائشة رضي اهلل عو ا وفوهلل ا، واجلوات عوه كما يهللي: أوالً 
أ  إنكررار عائشررة رضرري اهلل عو ررا بورراء عهللررل ف م ررا وحفظ ررا، ورررد حفررظ غنهررا مررن الاررحابة مرررا   _ 1

 . فظ، ويف هذا ديلة عهللل أ  الوا  رد يفو ه بوض ا حكام الشرعية
يف البررات سرريق ممحرراأ التشررريع لامررة، وحررديث عائشررة رضرري اهلل عو ررا واروررة  ث أر ذر أ  حرردي_ 2

 .حال يتةرأ إلي ا ايحتمال
أ  الذي يقةع الاار هو املرور بن يدي املاهللي، وعائشة رضري اهلل عو را    رّر، وإ را كانرص نائمرة _ 1

 .وفرأ بن املرور والهللبث
عهللرل عردم رةرع احلمرار لهللارار ي ديلرة فيره؛    احلمرار   ميرر  احتجاج   ضرديث ابرن عبراس : ثانياً 

، وإ رررا برررن يررردي املؤمرررومن الرررذين سررررتر اامرررام هلررر  سررررتر، فمررررور احلمرررار برررن مرررفوف برررن يررردي رسرررول اهلل 
 .املأمومن ي يؤثر

مررحيح غررن مررريح، : وموررارك هررذه ا حاديررث رمحررما : "رررال ابررن القرري  رمحرره اهلل عررن أحاديررث القةررع
 ([.1/103)زاد املواد " ]ومريح غن محيح فا يرتك الومل  ا ملوارك هذا شأنه

: بهللفررظ والقررول ا ول هررو الررراجح واهلل أعهللرر  لقررور أحاديررث القةررع يف حررديث البررات، وورد عررن أر ذر 
 .وهو نص مريح أخرجه ابن خزمية وابن حبا  "  واد الاار من  ر احلمار واملرأر والكهللب ا سود"

  الارررحابة أعهللررر  وأف ررر   بالواررروص ومقامررردها مرررن غنهرررا، وجررراء عرررن بكرررر برررن عبرررد اهلل املرررزين ررررال و 
 فمررَّ برن يديره، فقرال يل ابرن عمرر _ يريرد جررواع _ فردخل بير  وبيوره  كوص أمهللي إى جورب ابرن عمرر :
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 واع مررَّ برن يردي ابرن عمرر أ  جر :ويف رواية . أما أنص فأعد الاار، وأما أنا فا أعيد؛  نه   مير بن يدي:
واملررراد " هرذا أمررح إسرواد يكررو : "ورررال( 3/13)أخرجرره ابرن أر شرريبة وابرن حررزم يف ا هللرل " فقةرع عهلليرره مرا ه
 .باجلرو ولد الكهللب

 :الثالثة, ومما ينبه عليه ما يليحد أومما تقدم يتبين أن الصواب هو قطع الصالة بمرور 
د واحلمررار عهللررة جاموررة بيررو  ، وإ ررا لكررل واحررد عهللررة، ففرري املرررأر فتوررة لرريس لقررر  املرررأر مررع الكهللررب ا سررو _ 

 .وانش ال لقهللب املاهللي، ول نها الوجاسة وكونه شيةا ، وريل غن هذا من الوهللل
 .املرأر  قةع الاار سواء كا  املاهللي رجاع أو امرأر لوموم احلديث، فاملرأر  قةع مار املرأر_ 
اجلارية الا نر فا  قةرع الارار؛  نره ي ياردأ عهللي را اسر  امررأر؛ وملرا جراء يف  املراد باملرأر البال ، أما_ 

 "يقةع الاار املرأر احلائض والكهللب"عود أر داود والومحائي بهللفظ  حديث ابن عباس 
الررذي يقةررع الاررار مرررور املرررأر أمررا لررو كانررص جالمحررة أو ممررةجوة أمامرره كوائشررة رضرري اهلل عو ررا أو _ 

 .كميمونة رضي اهلل عو ا فإهنا ي  قةع الاار حت لو ملمح ا جبزء من بدنهجالمحة جبانبه  
الكهللب الرذي يقةرع الارار مرا كرا  أسروداع خالاراع لظراهر الروص  راف المحرواد الرذي دخهللره لرو  آخرر _ 

 .عهللل الاحيح
 .احلمار يقةع الاار سواء كا  كبناع أو م ناع وعهللل أي لو  كا ، لوموم الوص_ 
ثررة ي  قةررع الاررار إي برراملرور بررن يرردي املاررهللي، أمررا لررو مرررَّت بأبوررد مررن ذلررك، أو مررن وراء هررذه الثا_ 

 .المحرتر، أو بن يدي مفوف املأمومن يف مار اجلماعة فا  قةع الاار عهللل الاحيح
عهللل مورفة احلكمة من أحكرام الردين،  دليل عهللل حرص الاحابة  حديث أر ذر : الفائدة الثانية

 .عن احلكمة من اختاف احلك  بن الكهللب ا سود وغنه أل أبو ذر ولذا س
حررديث عائشررة رضرري اهلل عو ررا دليررل عهللررل حرررص الررزوج عهللررل زوجترره وأهررل بيترره وإعررانت   : الفائللدة الثالثللة

 "فَإ َذا أَرَاَد أَْ  يُو  َر أَيْرَقَظ    "عهللل مار الهلليل وعموم الةاعة؛ لقوهلا 
دليرل عهللرل جرواز اضرةجاع املررأر أمرام زوج را وأنره ي يورايف حمحرن الوشررر، وجرواز احلديث : الفائدة الرابعة

 .الووم عهللل المٌحرر وأنه ي يُودُّ من الرتف املذموم
حديث ميمونة رضري اهلل عو را يردل عهللرل أ  احلرائض ليمحرص جنمحرة بردليل إمرابة ثروت : الفائدة الخامسة

يارهللي، وفيره أ  املررأر إذا كانرص جالمحرة جبانرب املارهللي زوجته ميمونة رضي اهلل عو ا وهي حائض وهو  الويب 
 .فإهنا ي  قةع الاار كما  قدم
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 َباُب الصََّلاِة ِفي َثْوٍب َواِحٍد َوِصَفِة ُلْبِسِه
 

رررررد ؟ فَرَقرررررالَ  ، أَ َّ َسرررررائ اع َسرررررَأَل َرُسررررروَل الهللّررررره   َعرررررْن َأر  ُهَريْرررررررََر   -99 : َعرررررن  الاَّررررراَر  يف  الثرَّرررررْوت  اْلَواح 
 .«َأَوِلُكلُِّكْم ثَلْوبَاِن؟»

 

الَ ُيَصلللِّي َأَحلللدُُكْم ِفللي الثلَّللْوِب اْلواِحللِد, لَلللْيَس » رَررالَ  أَ َّ َرُسرروَل الهللّرره  : ، َعررْن َأر  ُهَريْررررََر و  -200
 .َعَلى َعاتَِقْيِه ِمْنُه َشْيء  

 

رد  ُمْشرَتم اع ب ره ، يف   رَأَيْرُص َرُسروَل الهللّره  : ، رَرالَ  ُعَمَر ْبَن َأر  َسرهلَلَمَة وعن  -202 ُيَارهللِّي يف  ثرَرْوت  َواح 
واع َطَرفَرْيه  َعهلَلل َعا  َقْيه    .بَرْيَص أُمِّ َسهلَلَمَة، َواض 

رن  : بوحوه وزاد  وملمحهلل  أيما عن أر سويد ،  ومثهلله عن جابر بن عبد اهلل  فَررَأَيْرُتُه ُيَاهللِّي َعهللَرل َحا 
 . َيمْحُجُد َعهلَلْيه  

 

 :يثترجمة رواة األحاد
  :عمر بن أبي سلمة  قدمص  رمجة روار ا حاديث ما عدا 

هرررو عمرررر برررن أر سرررهللمة برررن عبرررد ا سرررد القرشررري املرزومررري، واسررر  أبيررره عبرررد اهلل، وهرررو مرررن المحرررابقن إى 
و ررىب  ، ف رو ربيرب الوريب ااسام، ولرد عمرر ربرل اهلجررر بمحروتن عهللرل الارحيح، وأمره أم سرهللمة زوج الوريب 

أحاديرررث يف الارررحيحن وغنمهررا عرررن أبيررره، ويل  ، وروا عرررن الورريب ن مرر ار الارررحابة يف حجررره، وهرررو مررر
، واامرابة (7/283)انظرر ايسرتيوات . ]وأرضراه ، ومات باملديوة سوة ثاث ومثرانن البحرين زمن عهللي 

 ([9/321)، وفتح الباري (8/88)
 :تخريج األحاديث

" كتررات الاررار"، وأخرجرره البررراري يف (313)أخرجرره ممحررهلل  ( َأَوِلُكلُِّكللْم ثَلْوبَللانِ ) حررديث أر هريرررر 
بررات مجَّرراع " "كتررات الاررار"، وأخرجرره أبررو داود يف (137)حررديث " بررات الاررار يف الثرروت الواحررد مهللتحفرراع "

" بررات الاررار يف الثرروت الواحررد" "كتررات القبهللررة"، وأخرجرره الومحررائي يف (323)حررديث " أبرروات مررا ياررهللي فيرره
 (.832)حديث 

، وأخرجررره (313)فأخرجررره ممحرررهلل  ( الَ ُيَصللللِّي َأَحلللدُُكْم ِفلللي الثلَّلللْوِب اْلواِحلللدِ ) ديث أر هريررررر وأمرررا حررر
، وأخرجرره (139)حرديث " برات مرا جراء يف الثرروت الواحرد فهلليجورل عهللرل عا قيره" "كترات الارار"البرراري يف 
كتررات "جرره الومحررائي يف ، وأخر (323)حررديث " بررات مجَّراع أبرروات مررا ياررهللي فيره" "كتررات الاررار"أبرو داود يف 

 ،(837)حديث " بات مار الرجل يف الثوت الواحد ليس عهللل عا قه موه شيء" "القبهللة
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برات " "كترات الارار"، وأخرجه البرراري يف (318)فأخرجه ممحهلل   وأما حديث عمر بن أر سهللمة 
بررات مررا جرراء " "ركتررات الاررا" ، وأخرجرره الرتمررذي يف (133)حررديث " الاررار يف الثرروت الواحررد مهللتحفرراع برره

" بررررات الاررررار يف الثرررروت الواحررررد" "كتررررات القبهللررررة"، وأخرجرررره الومحررررائي يف (119)حررررديث "يف الثرررروت الواحررررد
" بررات الاررار يف الثرروت الواحررد" "كتررات إرامررة الاررار والمحرروة في ررا"، وأخرجرره ابررن ماجرره يف (831)حررديث 
 (1039)حديث 

كترات "، وأخرجره البرراري يف (317)  حديث جابر أخرجه ممحرهلل وبوحو حديث عمر بن أر سهللمة 
 (131)حديث " بات عقد اازار عهللل القفا يف الاار" "الاار

كترات "، وانفررد بره عرن البرراري، وأخرجره الرتمرذي يف (319)فأخرجه ممحهلل   وأما حديث أر سويد 
امرة الارار كترات إر"، وأخرجره ابرن ماجره يف (112)حرديث " بات مرا جراء يف الارار عهللرل احلارن" "الاار

 (1029)حديث " بات الاار عهللل اممرر" "والمحوة في ا
 :شرح ألفاظ األحاديث

مهرزر ايسررتف ام بورردها واو موةوفررة عهللررل حمرذوف، وايسررتف ام إنكرراري  وررىن الوفرري،  ":َأَوِلُكلُِّكللْم ثَلْوبَللاِن؟"
 .أأنت  رادرو  ولكهللك  ثوبا ؟ أي لمحت  رادرين وليس لكل موك  ثوبا : والتقدير
 .مثىن عا ق، والوا ق هو ما بن املوكبن إى أمل الووق: "لَْيَس َعَلى َعاتَِقْيِه ِمْنُه َشْيء  "
 (رد خالف بن طرفيه)، ويف رواية (متوشحاع به)ويف رواية أخرا ": ُمْشَتِمالً بِهِ "

: ابررن المحرركيصاملشررتمل واملتوشررح واملرررالف بررن طرفيرره موواهررا واحررد هوررا، رررال :" رررال الوررووي رمحرره اهلل 
التوشررح أ  يأخررذ طرررف الثرروت الررذي ألقرراه عهللررل موكبرره ا ميررن مررن  ررص يررده اليمحرررا، ويأخررذ طرفرره الررذي ألقرراه 

 ([3/333)انظر شر  ممحهلل  لهللوووي " ]عهللل ا يمحر من  ص اليمىن مث يوقدها عهللل مدره
 :من فوائد األحاديث
عررن  ، وكررا  سررؤال الاررحابة لهللورريب ا حاديررث دليررل عهللررل جررواز الاررار بثرروت واحررد: الفائللدة األولللى

ذلك بمحبب ما كانوا عهلليه من احلاجة فكا  كثن مو   يتحرج مرن الارار بثروت واحرد خوفراع أ  يكشرف الورورر 
برررأنك  لمحرررت  ررررادرين عهللرررل ثررروبن وأنررره لررروز الثررروت  سرررألوا وكرررانوا ي ميهللكرررو  إي ثررروت واحرررد، فأجرررا   الوررريب 

بدايرررة اجملت رررد " ]أنررره لرررزا الرجرررل مرررن الهللبررراس يف الارررار الثررروت الواحررردا فقررروا عهللرررل : "ررررال ابرررن رشرررد. الواحرررد
(1/273]) 

ا حاديث دليل عهللل الو ي عن الاار مكشوف الوا قن، وأ  عهللل من وجد ثوباع واسرواع : الفائدة الثانية
ي ةرري الوررورر ، وإ  كررا  ضرريقاع لوهللرره إزاراع لأ  يشررتمل بررأ  يمررع طرفيرره عهللررل عا قيرره لي ةي مررا كمررا فوررل الورريب 
إن كللللان الثللللوب واسللللعاً ": رررررال الورررريب  ف رررري أوى،وجرررراء هررررذا املوررررىن يف الاررررحيحن مررررن حررررديث جررررابر 

 ."فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به
 :واخُتلف في النهي عن كشف العاتقين على قولين
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 .ابن بازوجوت سرت الوا قن لهللقادر، وهو رول اامام أمحد وابن املوذر واختاره : القول األول
، "ال يصلي في الثلوب الواحلد لليس عللى عاتقيله منله شليء": يف البات ضديث أر هريرر : واستدلوا

 .والو ي يقتمي التحر،
ي لب سرت الوا قن وإ ا هرو لاسرتحبات، والو ري لهللكراهرة، وهرذا ررول مالرك والشرافوي : والقول الثاني

انظررر . ]واخترراره شرريروا الوثيمررن رمحرره اهلل([ 1/183)مرروع انظررر اجمل. ]وأمرحات الرررأي وعررزاه الوررووي لهللجم ررور
 ([.1/103) وهلليقه عهللل ممحهلل  
يف  مرررهللل يف ثررروت واحرررد، وحرررديث أر هريررررر  يف البرررات وأ  الوررريب  ضرررديث جرررابر  :واسلللتدلوا

ت سرررتمها، وهررذا إ  املوكبررن ليمحررا عررورر فكيررف نقررول بوجررو : ورررالوا  "َأَوِلُكلُِّكللْم ثَلْوبَللاِن؟" البررات ورررول الورريب 
القول هو ا ظ ر، ويوب ي أي يت او  املمحرتةيع أ  يمحررتمها لقرور امراف ومرراحة الو ري، فيوب ري التوبره، يسريما 
مررا اعترراده بوررض الورراس مرريفاع مررن لرربس الفانيهللررة ذات احلبررل اليمحررن عهللررل الكتررف بررا رداء فور ررا وكررذلك بوررض 

 .ا رمن يف احلج والومرر
 احلرررديث إشرررارر إى احلرررث عهللرررل أخرررذ الزيورررة يف الارررار ولررربس أحمحرررن الثيرررات وعررردم يف :الفائلللدة الثالثلللة

، أي  ]11:ا عررراف[ ا بَنِللي آَدَم ُخللُذوا زِينَللَتُكْم ِعنللَد ُكلللِّ َمْسللِجدٍ يَلل: ايكتفرراء بررالثوت الواحررد، ولقولرره  ورراى
 .كل مار
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 فهرسة الموضوعات
 

 الصفحة املوضوع

 1 ــــةاملــــقــــدم

 2 كتاب الصالة

انِ  ُب بْدِء اْْلَذا  4 َبا

ةِ  قااما
ِ
يتااِر اْْل

ِ
ا اِن وا ْفعِ اْْلَذا ُب اْْلَْمِر ِبشا  َبا

انِ  ُب ِصفاِة اْْلَذا  َبا

7 

اِحدِ  ْسجِد الْوا اْْيِ ِللْما ن اِذ ُمؤِذِ تْحبااِب اِّتِ ُب اس ْ  11 َبا

ِة عاَلا قاْوٍم ِف  غاارا
ِ
اِك عاِن اْْل ْمسا

ِ
ُب اْْل انُ َبا ُُ اْْلَذا ِِه ِِ عا  ِ ُُ ا  ذا ِ

ْفِر  ا ُُ اِر الْ َا   11 

ا ُُثَّ  َّلَّ سا َلَّ هللُا عالاْيِه وا ِّلِ عاَلا النَِّبِِ صا ُه  ُُثَّ يُصا عا ِ ُا ْن  ِن ِلما ِذِ ُب الْقاْوِل ِمثْلا قاْوِل الُْمؤا ا َبا ي ا س ِ اْس َُل لُا الْوا  11  أ

ْيطا  ِب الش َّ را ها اِن وا ُب ِاْضِل اْْلَذا اِعهِ َبا ا ُا  21 اِن ِعْندا 

ِْعِ ِمنا  ِف الرَّ ُكوعِ  وا الرُّ اِم  وا ْحرا
ِ
ِة اْْل ِبريا ُْ عا تا باْْيِ ما ُِ ْن ْذوا الْما ْيِن حا ِْعِ الْيادا ِتْحبااِب را ُب اس ْ ُ َبا ُُ اْفعا َُّه ْلا ي ََن ُكوعِ  وا  الرُّ

ُجوَِ  ِاعا ِمنا السُّ ا را ذا
ِ
 ا

13 

ِبرِي ِف  ُْ ثْبااِت التَّ
ِ
ُب ا ُكوعِ ِاياُقولُ َبا ُه ِمنا الرُّ ِْعا ْلَّ را

ِ
ِة ا الا ِْعٍ ِف الصَّ را ْفٍض  وا ه: ُكِِ خا دا ِ ْن َحا عا هللُا ِلما ِ ُا يِه  ِِ 14 

ةٍ  ْكعا ِة ِف ُكِِ را ِة الْفااِِتا اءا ُب ُوُجوِب ِقرا  13 َبا

عاكا ِمنا الُْقْرَ نِ : َبب ا ما ا تاياَّسَّ َْ ما  41 اْقرا

يِ  الْما ُْمو  ْ ُب َنا اِمهِ َبا ما
ِ
لْفا ا ِة خا اءا ِرِه َِبلِْقرا ْ  47 ِم عاْن َجا

هاُر َِبلْباْسما اِ  ْن قاالا ْلا ُُيْ ِة ما ُب ُحجَّ  41 َبا

ْن قاالا  ِة ما ُب ُحجَّ ةٌ : َبا اءا ى بارا ٍة ِسوا ِل ُكِِ ُسورا ََوَّ اٌة ِمْن  ُ َ ي  12 الْباْسما ا

ْضِعهِما  وا ِتِه  وا ْدِرِه ِاْوقا ُُسَّ ْتا صا اِم ِتا ْحرا
ِ
ِة اْْل ِبريا ُْ اْعدا تا ى ب اِدِه الُْيْمَنا عاَلا الْيَُّْسا ْضعِ ي ُب وا َِ عاَلا َبا ُجو ا ِف السُّ

باْيهِ  ُِ نْ ْذوا ما  اْْلَْرِض حا

14 

ةِ  الا ُب التَّشهُِّد ِف الصَّ  13 َبا

ِة عاَلا النَِّبِِ  الا ُب الصَّ ا بْعدا التَّشهُّدِ َبا َّلَّ سا َلَّ هللُا عالاْيِه وا  31  صا

التَّ ِْمْيِ  التَّْحِميِد  وا َّْسِميعِ  وا ُب الت  72 َبا

 74 َبب ِضل قول امل  موم َ مْي

اِم الْما ْمُ  ُب ائِْتما امِ َبا ما
ِ
 77 وِم َِبْْل

ْن يُصِّلِ َِبلنَّاِس  غارْيِِِهاا ما فاٍر  وا سا ٍض وا را ُ عُْذٌر ِمْن ما ضا لاا ا عارا ذا
ِ
اِم ا ما

ِ
ِف اْْل ِتْخالا ُب اس ْ  11 َبا

ًة َِبلتَّْقِدميِ  دا ْفسا اُِوا ما ا ُْ َيا ا ل اُم وا ما
ِ
را اْْل ا تا َخَّ ذا

ِ
ُْ ا ِّلِ ِِبِ ْن يُصا اعاِة ما ما اْقِدمِي الْجا ُب ت  17 َبا

ِهاا ِِ الُْخُشوعِ  اِمهاا وا تْما
ِ
ا ِة وا الا ُب اْْلَْمِر ِبتاْحِسِْي الصَّ  11 َبا

ََوْ  اِم ِبُرُكوعٍ  ما
ِ
ْبِق اْْل ْن س ا ْي  عا ُب الَّنَّ ِوِِهاا َبا ْ َنا ٍَ وا و  11 ُُسُ

ةِ  الا اِء ِف الصَّ ما َلا السَّ
ِ
ِ ا ِْعِ الْباَصا ْن را ْيِ  عا ُب الَّنَّ  17 َبا

مِ  الا ِِْعهاا ِعْندا السَّ را ِة َِبلْياِد  وا ارا شا
ِ
ِن اْْل ْيِ  عا الَّنَّ ِة  وا الا ُُوِن ِف الصَّ ُب اْْلَْمِر َِبلسُّ  11 َبا

ُفوِف  اِم الصُّ تْما اعِ  َبُب اْْلَْمِر َبإ اْْلَْمِر َِبِْلْجِتما ِهاا وا ِِ اِصِ  ا الَّتَّ ِل وا  131 اْْلُوا

 133 َبب ِضل النداء والصف اْل ول والتُبري وصالة العمتة والصبح

َِ  حَّتَّ  ُجو هُنَّ ِمنا السُّ ََْن ْلا ياْرِاْعنا ُرُءوسا اِل  اءا الِرِجا را يااِت  وا لِِ اِء الُْمصا ِِسا َ ْمِر الن ُب  الُ َبا  ياْرِاعا الِرِجا

يَّباةً  ُرْج ُمطا ْ اا ْلا ّتا َََنَّ ْتنٌة  وا ِِ َّْب عالاْيِه  ت ا اَّتا ُْ ي ا ا ل ذا
ِ
اِجِد ا سا َلا الْما

ِ
اِء ا ِِسا ُب ُخروجِ الن  وَبا

111 
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افا  ا خا ذا
ِ
اِر  ا ُْسا

ِ
اْْل هِْر وا اْْيا الْجا َِّة ب هْرِي ِة الْجا الا ِة ِف الصَّ اءا طِ ِف الِْقرا سُّ ُب التَّوا ةً َبا دا ْفسا هِْر ما  111 ِمنا الْجا

ةِ  اءا اعِ ِللِْقرا ِتما ُب اِْلس ْ  121 َبا

ِة عاَلا الِْجنِِ  اءا الِْقرا ْبِح وا ِة ِف الصُّ اءا هِْر َِبلِْقرا ُب الْجا  121 َبا

َْصِ  الْعا هِْر وا ِة ِف الظُّ اءا ُب الِْقرا  142 َبا

 144 َبب يطول ف الركعتْي اْل وليْي

ِة ِف  اءا ُب الِْقرا ْبِح واملرربَبا  113  الصُّ

امٍ  ِة ِف تاما الا ِة ِبتاْخِفيِف الصَّ ََْمِر اْْلَئِمَّ ُب   117 َبا

امٍ  ِفيِفهاا ِف تاما ْ ّتا ِة وا الا ِن الصَّ ََْرَكا اِل  ُب اْعِتدا  134 َبا

 133 َبب الطم  نينة ف الصالة

هُ  اْعدا ِل ب ما الْعا اِم وا ما
ِ
ِة اْْل اعا ُب ُمتااب  137 َبا

 ْ ُب الَّنَّ ُجوَِ َبا السُّ ُكوعِ وا ِة الُْقْرَ ِن ِف الرُّ اءا ْن ِقرا  171 يِ  عا

ُجوَِ  السُّ ُكوعِ وا ا يُقااُل ِف الرُّ ُب ما  171 َبا

ِثِ عالاْيه الْحا َِ وا ُجو ُب ِاْضِل السُّ  111 َبا

َِْس ِف  عاْقِص الرَّ الثَّْوِب وا ْعِر وا ْيِ  عاْن كاِفِ الشَّ الَّنَّ َِ  وا ُجو اِء السُّ ََْعضا ُب  ةِ َبا الا  114  الصَّ

السُّ  اِل ِمنُْه  وا اِْلْعِتدا ُكوعِ وا ِصفاةا الرُّ ُ ِبِه  وا َتا َُيْ ا يُْفتاتاُح ِبِه وا ما ِة وا الا ُع ِصفاةا الصَّ ما ْ ا ُيا ُب ما اِل ِمنُْه  َبا اِْلْعِتدا َِ وا ُجو

ِصفاةا الُْجلُو  ِعيَِّة  وا َبا تاْْيِ ِمنا الرُّ ْكعا اْعدا ُكِِ را هُِّد ب التَّشا لِ وا هُِّد اْْلَوَّ ِف التَّشا تاْْيِ  وا ْجدا اْْيا السَّ  ِس ب

113 

ِّلِ  ِة الُْمصا ُب ُسَّْتا  111 َبا

 113 َبب مرور امحلار واللكب

ِّلِ  ِي الُْمصا ادا اْْيا ي ااِرِ ب نْعِ امل ُب ما  232 َبا

ِّلِ  ُث املار بْي يدي الُْمصا  231 َبب اإ

ةِ  َّْتا ِّلِ ِمنا السُّ نُِوِ الُْمصا َُ ُب   237 َبا

ِّلِ  اْسَُّتُ الُْمصا ا أ ِر ما ُب قادا ِّلِ   َبا ِي الُْمصا ادا اْْيا ي اِض ب ُب اِْلعَِّْتا  231 وَبا

ِصفاِة لُْبِسهِ  اِحٍد وا ِة ِف ثاْوٍب وا الا ُب الصَّ  211 َبا

 
 تم والحمد لله
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